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PIERWSZY POWOJENNY REDAKTOR NACZELNY
STUDIA GNESNENSIA
Wspomnienie pośmiertne o Ks. Prof. Szczepanie Pieszczochu
Kiedy zacząłem zastanawiać się nad problematyką artykułu do kolejnego
numeru Studia Gnesnensia, doszedłem do wniosku, że w tym roku musi to być
wspomnienie o pierwszym powojennym Redaktorze Naczelnym tego periodyku
naukowego. Jego osoba, starania i wkład we wskrzeszenie Studiów Gnieźnieńskich w pełni zasługują na przypomnienie, a dla wielu z pewnością będzie to
poznanie nieznanych całkowicie faktów.
1. Powstanie przedwojennej serii Studia Gnesnensia
Historia Studia Gnesnensia sięga okresu międzywojennego. W 1930 roku,
ówczesny Rektor Seminarium Duchownego w Gnieźnie – Ksiądz Kazimierz Kowalski przedłożył Księdzu Kardynałowi Augustowi Hlondowi projekt utworzenia
wydawnictwa naukowego pod nazwą Studia Gnesnensia. Ksiądz Prymas nie
tylko chętnie ustosunkował się do tego projektu, lecz również chcąc doprowadzić
do możliwie wysokiego poziomu stan gnieźnieńskiego i poznańskiego Seminarium Duchownego, skutecznie przyczynił się do jej urzeczywistnienia. Zamiarem
Prymasa było bowiem utworzenie z seminarium ﬁlozoﬁcznego w Gnieźnie i teologicznego w Poznaniu akademii nawiązującej do chlubnej tradycji Akademii
Lubrańskiego założonej na Ostrowie Tumskim w 1519 roku przez biskupa Jana
Lubrańskiego. Sto lat później stała się ona ekspozyturą Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym duchu Prymas Hlond zachęcał profesorów obu seminariów do
pracy naukowej i publikowania swoich badań na łamach nowej serii pod nazwą
Studia Gnesnensia.
Przed II wojną światową w ciągu 9 lat wydano drukiem aż 17 tomów
Studia Gnesnensia, dwa następne złożone do druku nie doczekały się niestety
wydania, gdyż zostały zniszczone przez Niemców w 1939 roku. Przedwojenna
seria miała charakter monograﬁczny. Pierwszy tom wyszedł w 1930 roku i był
to podręcznik autorstwa Księdza Kazimierza Kowalskiego do wstępu do ﬁlozoﬁi
i teorii poznania pt. „Podstawy ﬁlozoﬁi”. Ten sam autor wydał także pozycję
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„Zagadnienie piękna” (1932 r., t. III). Drugim i czwartym tomem Studia Gnesnensia był także dwuczęściowy podręcznik do ﬁlozoﬁi, tym razem „Kosmologia
szczegółowa” Księdza Kazimierza Waisa (część pierwsza wydana w 1931 r.,
t. II, druga zaś w 1932 r., t. IV). W związku z rozwijającą się logiką i logistyką
tomistyczną Studia Gnesnensia wydały pracę zbiorową pt. „Myśl katolicka wobec logiki współczesnej” (1937 r., t. XV), wcześniej zaś „Św. Tomasz z Akwinu
a czasy obecne” autorstwa Księdza Kazimierza Kowalskiego (1935 r., t. X). Ten
sam autor wydał jeszcze jedno obszerne dzieło liczące 500 stron „Magister Thomas Doctor Communis” (1935 r., t. XII), które było owocem Międzynarodowego
Kongresu Filozoﬁi Tomistycznej w Poznaniu w 1934 roku.
Poza ﬁlozoﬁą pojawiły się opracowania z innych dziedzin. Józef Birkenmajer jest autorem opracowania „Zagadnienie autorstwa Bogurodzicy”
(1935 r., t. XI).
Z dziedziny historii ukazała się praca Księdza Józefa Nowackiego „Opactwo
św. Gotarda w Szpetalu pod Włocławkiem Zakonu Cysterskiego” (1934 r., t. IX),
z Pisma św. zaś opracowanie Księdza Seweryna Kowalskiego „Zstąpienie do
piekieł Chrystusa Pana wedle nauki św. Piotra Apostoła” (1938 r., t. XVI).
W dziedzinie dogmatyki godne odnotowania są prace Ojca Innocentego Bocheńskiego. Pierwsza „De cognitione existentiae Dei per viam causalitatis relate
ad ﬁdem catholicam” (1936 r., t. XIV), druga zaś to „Die Lehre vom Ding an ich
bei Straszewski (1848-1921)” (1932 r., t. III). Ksiądz Antoni Słomkowski wydał
natomiast studium „Pierwotny stan człowieka według św. Augustyna” (1933 r.,
t. V). Jeszcze innym opracowaniem z dziedziny dogmatyki jest XVII z kolei
tom Studia Gnesnensia wydany w dwóch tomach: „Doctrina Petri Abaelardi de
Trinitate”. Vol. I: „De cognoscibilitate Dei” (1938 r.); Vol. II: „De Mysterio SS.
Trinitatis” (1939 r.), autorstwa Księdza Ignacego Różyckiego.
Z problematyki moralnej należy wskazać na opracowanie Ojca Wacława
Sadoka Maćkowiaka „Die ethische Beurteilung der Notluege in der altheidnischen, patristischen, scholastischen und neuern Zeit” (1933 r., t. VI).
Więcej pozycji ukazało się z zakresu teologii życia wewnętrznego. Należy
tutaj wymienić dwa opracowania Ojca Andrzeja Gmurowskiego „Doskonałość
chrześcijańska w myśl zasad św. Tomasza z Akwinu” (1934 r., t. VII) i „Cnoty
nabyte i cnoty wlane. Studium porównawcze w myśl zasad św. Tomasza z Akwinu” (1935 r., t. XIII). Z tej samej dziedziny ukazał się przekład Ojca Reginalda
Garrigou-Lagrange „Opatrzność i ufność w Bogu” (1934 r., t. VIII).
Kolejne dwa tomy, będące już w druku, zostały zniszczone w 1939 roku przez
hitlerowców. Były to prace Księdza Edmunda Boronowskiego „Teoria poznania
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Henryka Rickerta” i Księdza Stanisława Ufniarskiego „Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego”1.
2. Powojenna historia wznowienia wydawnictwa Studia Gnesnensia
Historia2 obecnej, powojennej serii Studia Gnesnensia rozpoczęła się w 1967
roku. Z inicjatywy Księdza Prof. Antoniego Słomkowskiego zwołana została
w gmachu Seminarium Duchownego w Gnieźnie sesja naukowa, na której
przedłożono perspektywy dalszej pracy w formie posiedzeń i spotkań naukowych,
planując jednocześnie przygotowanie materiałów do opublikowania w Studia
Gnesnensia. Wskrzeszenie wspomnianej przedwojennej tradycji wydawniczej
trwało bardzo długo, bo aż do 1975 roku. Dzięki długoletnim staraniom pierwszego powojennego Redaktora Naczelnego Księdza Prof. Szczepana Pieszczocha
u ówczesnych władz PRL-u, zaczęły ponownie ukazywać się Studia Gnesnensia,
które do dnia dzisiejszego mają charakter rocznika teologiczno-ﬁlozoﬁcznego.
Starania o uzyskanie zezwolenia władz państwowych o wznowienie wydawnictwa Studia Gnesnensia rozpoczęto w 1969 roku z polecenia Księdza Prymasa
Stefana Wyszyńskiego (14 VIII 1969 rok). Mianowana wówczas trzyosobowa
redakcja w składzie: Ksiądz dr Szczepan Pieszczoch, Ksiądz dr Teoﬁl Wilski
i Ksiądz mgr Ludwik Gładyszewski, z polecenia Prymasa Polski zwróciła się
do Ministerstwa Kultury i Sztuki (Departament Wydawnictw) o niezbędne
zezwolenie (pismo z dnia 22 X 1969 roku). Kopie pisma przesłano także do sekretariatu Prymasa Polski i do Urzędu ds. Wyznań. Pismo to pozostało niestety
bez odpowiedzi.
Rok później ponowiono podanie, prosząc o włączenie Studia Gnesnensia do
planu wydawniczego na rok 1971 (pismo z dnia 10 XI 1970 roku). Kopię listu
przekazano sekretarzowi Episkopatu Polski Księdzu Biskupowi Bronisławowi
Dąbrowskiemu i Urzędowi ds. Wyznań w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Wydziału ds. Wyznań w Poznaniu. Wobec ponownego braku odpowiedzi Ksiądz Sz. Pieszczoch interweniował osobiście w Naczelnym Zarządzie
Wydawnictw i w Urzędzie ds. Wyznań w Warszawie (12 I 1971 roku). Wspo1

Dane dotyczące przedwojennej serii Studia Gnesnensia pochodzą z: J. Wollschlaeger,
Studia Gnesnensia, „Przewodnik Katolicki” z 17 XII 1967 nr 51 oraz J. Pacyna,
Wspomnienie o ks. Biskupie Kazimierzu Józeﬁe Kowalskim, „Studia Gnesnensia”
1(1975), 9-19.

2

Wszystkie dane dotyczące starań o wskrzeszenie powojennej serii Studia Gnesnensia zostały opracowane na podstawie materiałów archiwalnych przechowywanych
w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie (por. Akta Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie nr
1, Studia Gnesnensia).
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mniany urząd odpowiedział, że w zasadzie nie ma sprzeciwu wobec powstania
nowych wydawnictw i łatwiej wyrażono by zgodę, gdyby redakcja dysponowała
własnym papierem dewizowym. Ksiądz Kardynał Prymas skierował w tej sprawie pismo (19 III 1973 roku) do Naczelnego Zarządu Wydawnictw, odpowiedź
była jednak negatywna (6 IV 1971 roku). Motywowano odmowę niedoborem mocy
produkcyjnej i niedostatecznym zaopatrzeniem materiałowym. Protest Księdza
Prymasa Wyszyńskiego wobec tej decyzji pozostał bez odpowiedzi (pismo z dnia
7 X 1971 roku).
Kolejna interwencja w Naczelnym Zarządzie Wydawnictw miała miejsce
13 października 1971 roku. Odpowiedziano, że decyzja zależy od opinii Urzędu
ds. Wyznań. Ksiądz Biskup Jan Czerniak przesłał pismo (27 X 1972 roku) do
Sekretarza Episkopatu prosząc o interwencję. 3 lutego 1972 roku zastępca
naczelnika Wydziału ds. Wyznań w Poznaniu, Pan Kamiński odpowiedział,
że nie widzi możliwości wydania pozytywnej decyzji w sprawie wznowienia
Studia Gnesnensia ze względu na pogorszenie się stosunków między diecezją
gnieźnieńską a władzami państwowymi. 2 maja 1972 roku Kuria Metropolitalna
w Gnieźnie zwróciła się do Urzędu ds. Wyznań w Poznaniu o przychylne ustosunkowanie się do projektowanego wznowienia wydawnictwa. Kuria w Gnieźnie
otrzymała odpowiedź pisemną z zastrzeżeniem, aby podać szczegóły dotyczące
wydawnictwa Studia Gnesnensia, czyli listę autorów i tytuły artykułów (pismo
z dnia 5 VI 1972 roku). Ksiądz Sz. Pieszczoch przekazał osobiście Urzędowi ds.
Wyznań w Poznaniu pismo Kurii, w którym podane były postulowane szczegóły
(13 VI 1972 roku). W rozmowie urzędnik Wydziału ds. Wyznań – Pan Kamiński zapewnił, że wyda opinię pozytywną. Dodał również, że gdyby powstały
przy rozpatrywaniu wniosków jakieś zastrzeżenia, wówczas powiadomią Kurię
Metropolitalną w Gnieźnie. Z tego względu, że z Poznania nie nadeszły żadne
zastrzeżenia, Kuria w Gnieźnie przesłała 29 listopada 1972 roku pismo do Naczelnego Zarządu Wydawnictw w Warszawie, zawierające prośbę o zezwolenie
na wznowienie wydawnictwa i włączenie go do planu wydawniczego na rok 1973.
Pismo pozostało niestety bez odpowiedzi.
W związku z tym Ksiądz Kardynał Prymas polecił Księdzu Pieszczochowi
kontynuowanie starań za pośrednictwem Sekretariatu Episkopatu Polski (9 II
1973 roku). Tam radzono udać się do Urzędu ds. Wyznań w Warszawie i ponownie interweniować. Ksiądz Sz. Pieszczoch rozmawiał w tej sprawie najpierw
z Panem Wołowiczem, potem zaś z Panem Stekerem (8 III 1973 roku). W odpowiedzi usłyszał, że w zasadzie nie ma przeszkód do wznowienia wydawnictwa,
istnieją zaś pewne sprawy drobniejsze dotyczące nazwy wydawnictwa. Ksiądz
Pieszczoch chciał przedstawić argumenty za utrzymaniem dawnej nazwy Studia
Gnesnensia, ponieważ odpowiada ona tematyce, którą w tym wydawnictwie
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redakcja zamierza rozwijać. Wobec braku argumentów Pan Steker zajął mniej
przychylne stanowisko, nie podjął proponowanej dyskusji o nazwie, ale mówił
o trudnościach wydawniczych i o tym, że w planie wydawniczym nie jest zorientowany. Zapewnił, że odpowiedź nadejdzie w najbliższym tygodniu z Wydziału
ds. Wyznań. Żadnej jednak odpowiedzi nie było.
Dnia 14 maja 1973 roku wezwany do Wydziału ds. Wyznań w Poznaniu
Ksiądz dr Sz. Pieszczoch otrzymał ustną wiadomość, iż nie ma zastrzeżeń do
wznowienia wydawnictwa, zgodnie z tym, co wcześniej powiedziano. W związku
z tym Kuria Metropolitalna w Gnieźnie wniosła pismo wraz z danymi edytorskimi do Naczelnego Zarządu Wydawnictw w Warszawie, prosząc o włączenie
pozycji Studia Gnesnensia do planu wydawniczego na rok 1973 (4 VI 1973 roku).
Pismo tej samej treści skierowano do Urzędu ds. Wyznań prosząc o przyspieszenie sprawy ciągnącej się już prawie 5 lat. Pomimo obietnic ze strony obydwu
urzędów, żadnej odpowiedzi nie udzielono. W związku z tym Kuria Metropolitalna w Gnieźnie zwróciła się ponownie do Naczelnego Zarządu Wydawnictw
w Warszawie i poprosiła o przychylne załatwienie sprawy (25 IX 1973 roku).
Pismo podobnej treści skierował również komitet redakcyjny Studia Gnesnensia,
żadna jednak odpowiedź nie nadeszła. Niektórzy urzędnicy pocieszali Księdza
Sz. Pieszczocha, iż sprawa zostanie pozytywnie załatwiona, tym bardziej, że
Kościół katolicki zbliżył się ostatnio do Rządu Polski Ludowej. Zapewniano, że
istnieją jedynie trudności z papierem.
Kuria Metropolitalna skierowała pismo do Urzędu ds. Wyznań o wydanie
zezwolenia na druk na tych samych warunkach, na jakich zezwolono wydawać
Studia Pelplińskie (19 XI 1973 roku). Obiecano, że zezwolenie na podjęcie wydawnictwa będzie rozpatrywane przy zatwierdzaniu planu wydawniczego na rok
1974. Żadna jednak odpowiedź nie nadeszła i dlatego Ksiądz Pieszczoch udał
się na początku stycznia do Wydziału ds. Wyznań w Poznaniu (22 I 1974 roku).
Redakcja Studia Gnesnensia otrzymała wreszcie dnia 9 kwietnia 1974 roku zgodę
na druk i przydział odpowiedniego asortymentu papieru od Naczelnego Zarządu
Wydawnictw w Warszawie. 29 września 1974 roku nadeszła również z Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu decyzja
zezwalająca na druk przedstawionych materiałów do Studia Gnesnensia pod
warunkiem, że zostaną usunięte niektóre teksty, zwłaszcza ze słowa wstępnego
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Władze PRL-u zgłaszały zastrzeżenia do aluzji mówiących o kontynuacji realizowanej przed wojną, a przerwanej
przez hitlerowców wydawniczej serii pod tym samym tytułem. W związku z tym
redakcja poprosiła o anulowanie ingerencji w tekst Księdza Prymasa z kilku
racji. Prosząc o zezwolenie na druk Studia Gnesnensia redakcja zaznaczyła, że
pragnie wznowić serię przerwaną na skutek wojny. Udzielone zezwolenie utrzy-
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mało przedwojenny tytuł Studia Gnesnensia, co pozwalało wnosić, że materiały,
o których druk redakcja prosiła, będą kontynuacją prowadzonej przed wojną
serii. Skoro uzyskano zgodę na wznowienie innych wydawnictw (np. Homo Dei,
Ateneum Kapłańskie) nie było żadnych powodów, dla których Studia Gnesnensia
nie należałoby traktować analogicznie. Ksiądz Kardynał Prymas w kwestionowanym tekście wyraża radość ze wznowienia przedwojennego wydawnictwa
diecezjalnego Studia Gnesnensia i podaje, że tym sposobem „jeszcze jedna rana
zadana przez wojnę, została zaleczona”3.
Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński odrzucił stanowczo wszelkie insynuacje
dokonania zmian w jego słowie wstępnym i stwierdził, że z jego woli Studia
Gnesnensia mają być kontynuacją przedwojennego wydawnictwa, bo tylko w ten
sposób „rana zadana przez wojnę zostanie zaleczona”, także na tym odcinku.
O tej decyzji komitet redakcyjny miał poinformować sekretarza Episkopatu
Polski i poprosić o interwencję w odpowiednich urzędach PRL.
Dyrektor delegatury Głównego Urzędu Kontroli Prasy w Poznaniu zaprosił
w dniu 25 listopada 1974 roku na rozmowę przedstawicieli redakcji i poinformował, iż zostały całkowicie uchylone ingerencje w słowie wstępnym Księdza
Kardynała Prymasa. Wyrażono także zgodę na umieszczenie na stronie tytułowej
pod zwrotem Studia Gnesnensia dodatku: „Tom I”, gdyż – jak zaznaczył dyrektor
– aktualnie mają miejsce starania o wydanie tomu następnego. Nie zezwolono
natomiast na kontynuowanie numeracji przedwojennej Studia Gnesnensia.
Z przedstawionych informacji wynika, iż próby wskrzeszenia po wojnie Studia
Gnesnensia trwały 5 lat. Zaangażowani w to byli nie tylko księża odpowiedzialni za
wydanie pierwszego numeru, ale także Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński, Ksiądz
Biskup Jan Czerniak, Ksiądz Biskup Bronisław Dąbrowski. Kiedy po latach czytamy zebraną dokumentację na ten temat, wszystko to wydaje się nieprawdopodobne, zwłaszcza dla pokolenia, które nie zna cenzury, z zakazów ze strony władz
komunistycznych, wysuwanych trudności związanych z papierem do druku, braku
odpowiedzi na liczne pisma, próby ingerencji w tekst słowa wstępnego Prymasa
Polski. Po latach doceniamy ogromny wysiłek naszych poprzedników, zwłaszcza
Księdza Szczepana Pieszczocha, pierwszego powojennego Redaktora Naczelnego,
dzięki którym Studia Gnesnensia mogą ukazywać się regularnie, bez przeszkód
i w całkowicie innym, bo sprzyjającym klimacie.
Wymowne było słowo wstępne Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego napisane do pierwszego powojennego tomu Studia Gnesnensia. Można je potraktować
jako wezwanie i zadanie do wykonania, dla ówczesnego zespołu redakcyjnego,
ale także dla następnych: „Niech wydawnictwo Studia Gnesnensia opowiada
3

Słowo Księdza Kardynała Prymasa, „Studia Gnesnensia” 1(1975), s. 5.
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o tej ziemi nabrzmiałej dziejami chwały i cierpień, klęsk i zwycięstw, niech
przekazuje dorobek ludzi epoki Soboru Watykańskiego II, wychowanych na co
niedzielę śpiewanym u grobu św. Wojciecha hymnie Bogu Rodzica Dziewica,
Bogiem sławiena Maryja”4.
Dorobek naukowy kapłanów i świeckich Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz
osób związanych z tym środowiskiem, zawarty w kolejnych tomach Studia Gnesnensia, podejmuje niewątpliwie dzieło nowej ewangelizacji. Przeprowadzone
badania i wymiana myśli naukowej z zakresu biblistyki, patrologii, ﬁlozoﬁi,
myśli społecznej, historii, liturgiki i innych dziedzin nauk kościelnych, stają się
z jednej strony okazją do pogłębionego ukazania tajemnicy Boga oraz człowieka,
który został stworzony na Jego obraz, z drugiej natomiast promują środowisko
naukowe Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Należy również dodać, że Studia Gnesnensia, podejmujące bogatą i różnorodną tematykę zawartą w artykułach, komunikatach, biogramach i recenzjach, są życzliwie przyjmowane nie tylko przez
kapłanów, ludzi nauki, ale także znajdują szeroki rezonans w społeczeństwie,
które w dobie powołania Akcji Katolickiej i „godzinie laikatu” słusznie oczekuje
od ludzi nauki rzetelnej i pogłębionej wiedzy z zakresu ﬁlozoﬁi, teologii, historii
czy katolickiej nauki społecznej.
3. Działalność naukowa Księdza Szczepana Pieszczocha
Niniejsze opracowanie stanowi nie tylko ukazanie historii powstania i trudnych dziejów związanych ze wskrzeszeniem po II wojnie światowej Studia
Gnesnensia, ale także jest wspomnieniem pośmiertnym pierwszego powojennego Redaktora Naczelnego tego periodyku naukowego. Dlatego w kolejnych
częściach tego przedłożenia przedstawię historię życia Księdza prof. Szczepana
Pieszczocha, ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności naukowej i duszpasterskiej.
Urodził się 5 stycznia 1921 roku w Samborze w woj. lwowskim w rodzinie
nauczycielskiej5. Maturę zdał krótko przed wybuchem II wojny światowej. Czas
okupacji był dla niego niezmiernie trudny. Najpierw w Warszawie pracował
w konspiracji (lata 1941-1942), przy końcu zaś grudnia 1942 roku został aresztowany, by na wiosnę 1943 roku znaleźć się w obozie koncentracyjnym w Mauthau4

Słowo Księdza Kardynała Prymasa, „Studia Gnesnensia” 1(1975), s. 6.

5

Wiadomości biograﬁczne pochodzą z autobiograﬁi ks. Sz. Pieszczocha, Mój nie-pamiętnik, Poznań 2001, z opracowania ks. B. Czyżewskiego, Człowiek, który
prawdziwie kochał Ojców Kościoła. Wspomnienie pośmiertne po Księdzu Profesorze
Szczepanie Pieszczochu, VoxP (w druku) oraz z moich osobistych rozmów z Ks. Sz.
Pieszczochem.
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sen. Tam też otrzymał, jak każdy więzień obozu koncentracyjnego, swój numer
obozowy 29428. Po wyzwoleniu, 1 września 1945 roku wstąpił do Arcybiskupiego
Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 19 lutego 1950 roku przyjął
święcenia kapłańskie z rąk Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pracował
najpierw jako wikariusz w Bydgoszczy, Wrocławiu i katedrze gnieźnieńskiej oraz
na dwóch placówkach proboszczowskich: w Brudzewie koło Wrześni, a następnie
w Żydowie aż do 1989 roku. W roku akademickim 1955/56 ówczesny arcybiskup
gnieźnieński kard. Stefan Wyszyński powierzył mu wykłady z patrologii, które
w gnieźnieńskim Seminarium Duchownym prowadził do 1995 roku. Czasowo
podjął również wykłady zlecone z propedeutyki teologii i teologii fundamentalnej, ﬁlozoﬁi i historii religii oraz homiletyki. Wykładał również patrologię na
Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie. Będąc już na emeryturze,
prowadził nadal wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Droga naukowa Księdza prof. Sz. Pieszczocha rozpoczęła się już w Gimnazjum humanistycznym (1933-1939) w Brodnicy nad Drwęcą. Proﬁl tej szkoły
pozwolił mu zgłębiać nauki humanistyczne, tak bliskie patrologii oraz dobrze
poznać języki klasyczne: grekę i łacinę. Po maturze, którą złożył w roku wybuchu wojny, nie można było kontynuować studiów. Rozpoczął je dopiero w 1945
roku, najpierw w Seminarium Duchownym w Gnieźnie, gdzie studiował ﬁlozoﬁę,
a następnie teologię w Poznaniu. Bliższe spotkanie z patrologią nastąpiło na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zdobył tytuł magistra
teologii (27.06.1951) na podstawie pracy: „Nauka o Kościele w De praescriptione
haereticorum Tertuliana”. Trzy lata później, na tym samym Wydziale, otrzymał
stopień doktora teologii (30.09.1954) na podstawie pracy pisanej pod kierunkiem
Księdza prof. Władysława Wichra: „Nauka o Tradycji u świętego Augustyna”.
Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński, doceniając wkład naukowy Księdza
Szczepana Pieszczocha w rozwój patrologii, mianował go 10 sierpnia 1964 roku
profesorem nadzwyczajnym Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie w zakresie patrologii.
Kolejny etap pracy naukowej to kolokwium habilitacyjne - dnia 21 lutego 1992
roku na podstawie pracy „Kulturotwórcza inspiracja i wpływ chrześcijaństwa na
rozwój antyku”. W roku 1993 otrzymał stopień doktora habilitowanego.
Pomimo wielu zajęć w diecezji – dydaktycznych i duszpasterskich – Ksiądz
prof. Pieszczoch znajdował czas na udział w naukowych sympozjach patrystycznych organizowanych w Polsce i za granicą. W sympozjach zagranicznych reprezentował często polskich patrologów. Brał udział w zebraniach „Jasnogórskiego
Studium Teologicznego”, w IV i V Międzynarodowym Kongresie Patrystycznym
w Oxfordzie, w IV Międzynarodowym Kongresie Studiów Nowego Testamentu
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w Oxfordzie, a także w sympozjum „Rencontre sur L’antiquité tardive” w jezuickim ośrodku naukowym w Chantilly koło Paryża. Na sympozjach często
wygłaszał referaty, np. w Oxfordzie: „Notices sur la collegialité chez Eusebe” czy
„Macierzyństwo duchowe NMP według J 19,25-27 na podstawie tradycji patrystycznej i scholastycznej”. Udział w międzynarodowych sympozjach dawał mu
okazję do nawiązywania osobistych kontaktów, chociażby z Kard. Jean Danièlou
czy prof. Comanem - prawosławnym patrologiem z Bukaresztu.
Na dorobek naukowy Księdza prof. Pieszczocha składa się także jego zaangażowanie w sekcjach naukowych. Był członkiem „Association Internationale
d’Etudes Patristiques”, brał czynny udział w pracach Międzynarodowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, współpracował z sekcją patrystyczną
przy Komisji Studiów Episkopatu oraz był członkiem Komisji Teologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Do końca jeździł na coroczne zjazdy
patrologów, które odbywają się każdego roku we wrześniu w różnych ośrodkach
naukowych (zwłaszcza Seminariach Duchownych) na terenie Polski.
Na ponad 45 lat pracy naukowej i dydaktycznej w Prymasowskim Wyższym
Seminarium Duchownym składa się znaczący dorobek pisarski Księdza prof.
Sz. Pieszczocha. Jest autorem 4 książek, w tym dwóch podręczników patrologii,
licznych artykułów i recenzji naukowych, haseł do encyklopedii katolickiej oraz
skryptów do zagadnień monograﬁcznych z zakresu patrologii.
Kilka słów o podręcznikach do patrologii. Pierwszy z nich, wydany był
1964 roku. Wychowało się na nim kilka pokoleń seminarzystów. Był to jedyny
podręcznik w języku polskim, który ukazał się po patrologii Ks. Czuja, aż do
patrologii Altanera w tłumaczeniu polskim.
Drugi podręcznik - stanowiący poszerzenie pierwszego spotkał się z dużym
zainteresowaniem, o czym świadczył szybko wyczerpany nakład pierwszego
wydania. Kierowany jest nie tylko do uczących patrologii czy studentów zajmujących się tą dziedziną teologii, ale do szerokiego grona sięgających po ten
podręcznik. Z całą pewnością układ tej patrologii może przyczynić się do poznania
i pogłębienia wiadomości na temat pierwszych wieków chrześcijaństwa, a także
może stanowić duchową „strawę” dla wielu ludzi. Pierwsza część zatytułowana
„Działalność Ojców” zawiera najważniejsze informacje biograﬁczne o autorach
starożytności chrześcijańskiej, wykaz ich dzieł oraz najistotniejsze punkty
głoszonej przez nich nauki, które umożliwiają śledzenie rozwoju myśli chrześcijańskiej od okresu poapostolskiego aż do VII wieku na Zachodzie i VIII na
Wschodzie. Drugi tom pt. „Ojcowie mówią” zawiera natomiast dłuższe fragmenty
dzieł Ojców, które zostały omówione czy też wspomniane w części pierwszej.
Zebranie w jedną całość autorów i ukazanie ich doktryny stanowi niewątpliwie
wielką pomoc w poznaniu bogactwa teologicznej myśli Ojców. O wartości tego
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podręcznika stanowi również bogata polskojęzyczna bibliograﬁa antyku chrześcijańskiego obejmująca lata 1900-1993, zebrana i udostępniona autorowi przez
Księdza prof. Stanisława Longosza.
Autor pomyślał także o tych wszystkich, którzy rozpoczynają stawiać pierwsze kroki w nauce patrologii czy też w ogóle teologii. Dlatego dołączył krótki
słownik zawierający wyjaśnienie trudniejszych terminów, które mogą wydawać
się im obce i niezrozumiałe.
Księdzu Profesorowi zawdzięczamy również opracowanie kilku komunikatów patrystycznych i recenzji książek. Jako profesor patrologii w gnieźnieńskim
seminarium zadbał także o studentów opracowując dla nich skrypty, które
pomagały nie tylko zdać egzamin z patrologii, ale również zawierały dobrą syntezę autorów starożytności chrześcijańskiej i ich myśli teologicznej. Prowadził
seminarium magisterskie z patrologii. Był promotorem ośmiu prac magisterskich
obronionych na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.
Chciałbym również wspomnieć o jeszcze jednej pozycji, a mianowicie o wydanym zbiorze kazań i homilii wygłoszonych przez Księdza Profesora przeważnie o dziewiątej w czasie Mszy św. w niedziele i święta w kościele Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu. Aneks drugiej części tego zbioru składa
się z dwu prób literackich - sztuki scenicznej i opowiadania, napisanych jeszcze
w seminarium poznańskim przez kleryka Szczepana Pieszczocha. Ostatnią wydaną książką był „Mój nie-pamiętnik” zawierający wspomnienia swojego życia.
4. Działalność duszpasterska
Nie można pominąć jeszcze jednej ważnej dziedziny życia Księdza prof. Sz.
Pieszczocha, mianowicie jego bogatej działalności duszpasterskiej, co wydaje się
niezmiernie istotne w życiu każdego kapłana. Przez ponad pięćdziesiąt cztery
lata wiernej służby kapłańskiej udzielał Bogu odpowiedzi na słowa „Pójdź za
Mną”. Zdawał sobie sprawę z tego, że dla każdego kapłana jednym ze sposobów
uświęcenia jest praca duszpasterska pośród ludu Bożego. Związany był zawsze
z konkretną wspólnotą paraﬁalną, najpierw jako wikariusz w Bydgoszczy, Wrocławiu i katedrze gnieźnieńskiej, a później już jako proboszcz w Brudzewie koło
Wrześni i w Żydowie. Nawet po przejściu na emeryturę nie stracił kontaktu
z wiernymi, do końca życia pomagał w paraﬁi Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Poznaniu, na terenie której mieszkał na emeryturze. Przez pięćdziesiąt
cztery lata brał udział w biegu, pędził ku wyznaczonej mecie, tak jak Paweł, by
zdobyć nagrodę w niebie, do jakiej wzywa Bóg w Jezusie Chrystusie. W tym biegu, który trwał osiemdziesiąt cztery lata i pięćdziesiąt cztery lata kapłańskiego
życia, towarzyszył ludziom dzieląc się z nimi tym, co Chrystus mu powierzył: Jego
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miłością, przebaczeniem, Jego Ciałem i Krwią, Jego słowem. Jego obecność przy
ołtarzu Chrystusa, na ambonie i w konfesjonale w ciągu pięćdziesięciu czterech
lat kapłańskiego życia była niczym innym, jak znakiem wiernego trwania przy
Bogu i dzielenia się Jego miłością.
Patrząc na życie Księdza Profesora Pieszczocha, a zwłaszcza na jego wierne
trwanie przy Chrystusie, mogę śmiało powiedzieć, że należał do tych sług, którzy
czuwali, a w jego rękach znajdowała się ustawicznie zapalona pochodnia. Było to
czuwanie zawsze radosne, pogodne, nie waham się powiedzieć Boże i budujące,
które promieniowało na otoczenie i jemu się udzielało.
Mam nadzieję, że to krótkie przypomnienie faktów z życia i dorobku naukowego Księdza Profesora pozwoliło uświadomić sobie, że jest to życie kapłana
- duszpasterza i profesora, które nie zostało zmarnowane, ale wydało i ciągle
wydaje owoce.
Jako jeden z wielkiej rzeszy wychowanków i słuchających wykładów Księdza
Profesora chciałbym serdecznie Jemu podziękować za ukazywanie nam piękna
i bogactwa starożytnej literatury chrześcijańskiej. Dzięki Tobie, Księże Profesorze, zostaliśmy wprowadzeni w świat świadków wiary, którymi byli i nadal są
dla nas Ojcowie Kościoła i mogliśmy zgłębiać ich myśl ﬁlozoﬁczną i teologiczną.
Ogromnie sobie cenimy Twoje, Księże Profesorze, umiłowanie Ojców, a Twój
dorobek naukowy i wkład w rozwój polskiej patrologii jest dla nas zachętą
i bodźcem do wytrwałego studiowania Ojców i ciągłego odkrywania głębokiej
ich reﬂeksji nad treścią wiary, którą pozostawili nam w swoich dziełach. Nie
waham się powiedzieć, że Ojcowie są dla nas i nadal pozostaną źródłem ciągle
nowych i żywych inspiracji w wypełnianiu i przeżywaniu powołania, którym
obdarzył nas nasz Mistrz i Pan - Jezus Chrystus.
Mam ciągle w pamięci naszą ostatnią rozmowę telefoniczną, cztery dni
przed śmiercią. Dzwonił ze szpitala, aby powiedzieć, że nie będzie na odpuście
św. Wojciecha i św. Jerzego. Prosił, aby pozdrowić Księdza Prymasa i Księdza
Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego oraz kapitułę kolegiacką św. Jerzego, do
której należał od 1983 roku. Był pełen radości, mówił, że niedługo wyjdzie ze
szpitala. Nie wrócił już do swojego domu w Poznaniu, ani też do Gniezna, z którym był tak mocno związany.
Odszedł do domu Ojca 22 kwietnia 2004 roku w poznańskim szpitalu. Msza
św. pogrzebowa sprawowana była 26 kwietnia 2004 roku w Poznaniu, w kościele
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z licznym udziałem kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej, poznańskiej i diecezji bydgoskiej oraz wiernych, zwłaszcza
z paraﬁi, w których pracował jako proboszcz. Eucharystii przewodniczył Ksiądz
Biskup Zbigniew Kiernikowski z Siedlec, obecny był także kolega z roku Ksiądz
Arcybiskup Marian Przykucki ze Szczecina i Biskup Wojciech Polak z Gniezna.

16

Studia Gnesnensia T. XIX

Pogrzeb odbył się w Poznaniu na cmentarzu na Miłostowie. Ciało Księdza Profesora spoczęło w rodzinnym grobowcu. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Requiescat in
pace. Amen.
Wykaz opublikowanych prac Księdza prof. Szczepana Pieszczocha
a) książki
Patrologia. Wprowadzenie do studium Ojców Kościoła, Poznań-Warszawa-Lublin 1964.
Patrologia. Wydanie nowe, t. I: Działalność Ojców, t. II: Ojcowie mówią, Gniezno 1994.
Patrologia. Wprowadzenie w studium Ojców Kościoła. Wydanie trzecie (uzupełnione), Gniezno 1998.
Św. Ambroży. Wybór Pism Dogmatycznych, Pisma Ojców Kościoła, t. XXVI,
przekład i opracowanie (wraz z Ks. Ludwikiem Gładyszewskim),
Poznań 1970.
Kulturotwórcza inspiracja i wpływ chrześcijaństwa na rozwój antyku, Poznań
1992.
Przeważnie o dziewiątej. Wybór homilii i kazań, Gniezno 1995.
Mój nie-pamiętnik, Gniezno 2001, 20032.
b) artykuły
Tradycja u św. Augustyna, (BPAT) Kraków 1954.
Z problematyki tradycji, CT 29(1958), 151-169.
Stan badań nad problematyką katolickiej nauki o Tradycji, w: „Pod natchnieniem
Ducha Św.”, Poznań 1964, 229-240.
Niektóre poglądy teologiczne św. Augustyna na tle Konstytucji Dei Verbum, STV
9(1971), z.1, 321-326.
Informacja na temat opracowanego zarysu teologii patrystycznej, „Studia Gnesnensia” 1(1975), 275-276.
Nowe zadania i perspektywy badawcze teologii patrystycznej, „Studia Gnesnensia” 1(1975), 111-136.
Stan informacji o czynnych zagranicznych ośrodkach wydawniczych i badawczych
nad antykiem chrześcijańskim, „Studia Gnesnensia” 1(1975),
263-271.
Teologiczny aspekt propozycji hermeneutycznych w De doctrina Christiana św.
Augustyna, „Studia Gnesnensia” 2(1976), 304-307.
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Nowości z zakresu patrologii, „Studia Gnesnensia” 3(1977), 361-363.
Macierzyństwo duchowe Maryi w J 19,25-27 według teologii patrystycznej i popatrystycznej, „Studia Gnesnensia” 4(1978), 163-174.
Chrześcijańska wizja dziejów człowieka i świata u św. Augustyna, AK 71(1979),
t. 93, 73-82.
Nad genezą teologii Pelagiusza, „Studia Gnesnensia” 5(1979-1980), 227-244.
Modlitewne zasady Ewagriusza Pontyjskiego, TST 8(1981), 138-140.
Kulturotwórcza inspiracja i wpływ chrześcijaństwa na rozwój antyku, „Studia
Gnesnensia” 7 (1982-1983), 105-128; 8(1984-1985), 5-37.
Charakterystyka chrystologii św. Augustyna, VoxP 8(1988), z. 14, s. 185-196.
Mariologia, SWP 559-568.
Jak uczę patrologii w Seminarium Duchownym, VoxP 9(1989), z. 16, 411-414.
Tradycja w starożytnym Kościele, SWP 637-646, oraz: Patrologia, 12-16.
Patrologia w Wielkopolsce, szczególnie w Gnieźnie, przed i po II wojnie światowej
na tle sytuacji ogólnopolskiej, „Studia Gnesnensia” 11(1997),
335-344.
Ksiądz Józef Nowacki jako patrolog, „Ecclesia Posnaniensis Opuscula Mariano
Banaszak Septuagenario Dedicata”, Poznań 1998, 271-276.
Patrystyczne podłoże rozwoju wiary w macierzyńskie działanie Maryi dla Kościoła i ludzkości, „Studia Gnesnensia” 16(2002), 105-125.
Z problematyki królewskości N.M. Panny, „Studia Gnesnensia” 16(2002), 319-321.
c) hasła encyklopedyczne i recenzje
Arnobiusz Starszy, EK I, 941
Arnobiusz Młodszy, EK I, 941.
Dionizy z Mediolanu, EK III.
Field Frederick, EK V, 174.
Bible de tous les temps (red. Ch. Kannengiesser), t. I-III, VoxP 10(1990) z.19,
s. 951-964 (rec.).
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ROMAN BRANDSTAETTERS TIEFGRÜNDIGE FRAGEN
NACH DEN VERFASSERN DES VIERGESTALTIGEN
EVANGELIUMS

1. Einleitung
Unter vielen wertvollen Werken im literarischen Schaffen von Roman
Brandstaetter sollte man auf die sog. exegetisch „konventionellen“ Übersetzungen des viergestaltigen Evangeliums des Neuen Testaments hinweisen: von
Markus (1980), Lukas (1982), Matthäus (1986) und Johannes (1988). Wie Prof.
Dr. hab. Jan Kanty Pytel in der „Einleitung“ zu dem Werk von Roman Brandstaetter „Bücher des Neuen Bundes. Bibelübertragungen aus dem Griechischen“
bestätigt, hat Brandstaetter die Schriften des Neuen Testaments kolometrisch
übersetzt, d.h. die Versen in rhythmische Glieder (griechisch „kolon“ – „Glied“,
ein Bestandteil vom Vers, und „metron“ – „Maß“, Versmaß) geteilt1.
Außer der (oben erwähnten) verwendeten Übersetzungsmethode des viergestaltigen Evangeliums sollte man jedoch auch die den Übersetzungen vorangehenden außergewöhnlich originellen und neuartigen „Einleitungen“ nennen,
die die Angaben von anderen Exegeten mit den darin enthaltenen Überlegungen
übertreffen. Diese „Einleitungen“ wurden eben für den Autor des vorliegenden
Artikels zur Anregung, um die Thematik von „Roman Brandstaetters tiefgründigen Fragen nach den Verfassern des viergestaltigen Evangeliums“ zu bearbeiten. Die „Fragen nach den Verfassern“ waren sehr wichtig im Zusammenhang
mit den späteren Übersetzungen des viergestaltigen Evangeliums von Roman
Brandstaetter. Die biblischen Wissenschaften legen einen besonderen Wert
auf das richtige Ablesen, Verstehen und Erklären des Textes, wozu dessen
Bezug auf die Person des Autors dienen soll. Um so wichtiger war deshalb für
1

R. Brandstaetter, „Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego”,
(„Bücher des Neuen Bundes. Bibelübertragungen aus dem Griechischen“ - übersetzt
von M. Mikołajczak), Kraków 2004.
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R. Brandstaetter das Herausﬁnden, oder, anders gesagt, das Feststellen der
Autorschaft der eingegebenen Texte des viergestaltigen Evangeliums.
In der Bibelexegese gibt es viele Forschungsmethoden, die der Erklärung
der eingegebenen Texte der Heiligen Schrift dienen. Ich möchte zwei davon
nennen, die nach dem Autor des einzelnen Werkes fragen: die literarische Kritik und die Methode der Redaktionsgeschichte. Die Literaturkritik beschäftigt
sich mit dem Autor, die Methode der Redaktionsgeschichte mit seinem Werk,
das in der letzten Redaktionsphase entstanden ist. Die Methode der Redaktionsgeschichte stellt viele Fragen: was der Plan des Verfassers des Textes war,
was für redaktionelle Absichten er hatte, welche theologischen Wahrheiten er
darstellen wollte und wer die Adressaten sind, oder welche paränetischen Belehrungen der Text enthält? All solche Fragen werden von der Literaturkritik
nicht gestellt. Diese forscht im weiteren und engeren Sinne nach dem Autor des
einzelnen Textes. Im allgemeinen Sinne sind das folgende Fragen: das Milieu
des Verfassers, dessen Vorteile als Traditionsträger (der Jünger Jesu; oder
der Jünger der Apostel), die Ausbildung, sowie religiöse und philosophische
Einﬂüsse. Im engeren Sinne, wenn man den Verfasser anhand der Aussagen
der Tradition, der inneren Kriterien, also des Textes selbst und mit Hilfe von
verschiedenen anderen Angaben zu identiﬁzieren versucht.
Auf Grund der oben genannten Angaben kann man zur Überzeugung
gelangen, dass die in dem Artikel dargestellten Forschungsmaßnahmen, die
„Roman Brandstaetters tiefgründige Fragen nach den Verfassern des viergestaltigen Evangeliums“ betreffen, logisch begründet sind. Das Feststellen der
Autoren dieser eingegebenen Bücher war nach der Absicht und Überzeugung
von R. Brandstaetter für deren richtige Übertragung unentbehrlich. Deshalb
sollte man sich demnächst die praktische Verwirklichung dieser „tiefgründigen
Suche“ ansehen. Auf welche Art und Weise R. Brandstaetter die Autorschaft der
einzelnen Evangelien feststellte, wird in der Reihenfolge dargestellt, die ihrem
Auftreten im eingegebenen Kanon der Bücher der Heiligen Schrift entspricht.
2. Das Evangelium nach Matthäus
R. Brandstaetter weist in der „Einleitung” zum „Evangelium nach Matthäus“ zuerst auf die Absicht des Verfassers in Bezug auf dessen Bestimmung
hin, d.h. auf die Adressaten: „es wurde für die Judenchristen geschrieben, die
nicht aus dem plebejischen Milieu stammten, sondern aus diesen intellektuellen
Kreisen, die die rabbinische Ausbildung besaßen“. R. Brandstaetter ist ebenso
überzeugt, dass „das Jahr und der Ort dessen Entstehung nicht festzustellen
sind“. Seiner Meinung nach ist es möglich, dass es in Jerusalem, in Galiläa
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oder in Pella in Transjordanien entstanden war, wohin die judenchristliche
Gemeinde Ende der siebziger Jahre aus Jerusalem umgezogen war. Es war für
sie ein Zuﬂuchtsort vor dem historischen Sturm (Krieg in Judäa, Zerstörung
von Jerusalem und Palästina)2.
R. Brandstaetter meint, dass es nicht leicht sei, den Verfasser des Evangeliums festzustellen. Er kennt zahlreiche und verschiedenartige Hypothesen,
die „unbeständig und unsicher“ sind. Nach ihm weist die uns bekannte griechische Version darauf hin, dass der Verfasser (oder der Redakteur?) „ein Jude
und zugleich ein Christ war, der das Evangelium in hebräischer Sprache auf
Grund des ihm zugänglichen Materials für die Judenchristen aufgeschrieben
oder verfasst hatte, um zu zeigen, dass es eine Brücke zwischen dem Alten und
dem Neuen Testament ist, und in dem Sinne eine Art von Verlängerung des
Alten Testaments“3.
Besonders wichtig ist die Meinung von R. Brandstaetter über die Autorschaft des ersten synoptischen Evangeliums – die Matthäus zugeschrieben
wird - die sich auf die vier ältesten Zeugnisse der Tradition stützt: vier Überlieferungen von Eusebius von Cäsarea, die in seinem Werk „Historia ecclesiae“
(„Geschichte der Kirche“) enthalten sind. Sie sind folgend:
• „Matthäus hat also zuerst den Juden die Lehre verkündet, und erst als er sich
auf den Weg zu anderen Völkern machte, schrieb er sein Evangelium in der
Muttersprache nieder, um denen, die er verließ, die Schrift zu hinterlassen,
als Ersatz für seine Abwesenheit“4.
• Eusebius beruft sich auf das Zeugnis vom heiligen Irenäus: „Da wir am Anfang dieses Werkes versprochen hatten, bei Gelegenheit diese Stellen der alten
Presbyter und der kirchlichen Schriftsteller anzuführen, in deren Werken die
Tradition der kanonischen Bücher bis zu ihren Zeiten aufbewahrt wurde,
und zu denen auch der heilige Irenäus gehört, also geben wir auch seine
Worte an, vor allem diese, die sich auf die heiligen «Evangelien» beziehen
und wie folgt lauten: «Matthäus hat eben für die Hebräer sein ’Evangelium’
in ihrer Muttersprache geschrieben und herausgegeben»“5.
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• Eusebius von Cäsarea zitiert die Aussage von Origenes, die sich in seinem
verlorenen Werk befand: „Er [Origenes] schreibt: «Auf Grund der Tradition
habe ich erfahren, was die Evangelien betrifft, die von der unter dem Himmel
bestehenden Kirche Gottes für einzig unzweifelhaft gehalten werden, dass das
erste von denen einst der Zöllner und dann der Apostel Jesu Christi Matthäus
geschrieben hatte, und dass er es für die Glaubenden jüdischer Abstammung
herausgegeben und in hebräischer Sprache abgefasst hatte»“6.
• Eusebius von Cäsarea beruft sich auf die Aussage von Papias, dem Bischof
von Hierapolis (etwa 130 nach Chr.). Papias „spricht über Matthäus so:
«Matthäus hat die Worte des Herrn in hebräischer Sprache niedergeschrieben, und jeder übersetzte sie, wie er konnte»“7.
Mit Recht bestätigt R. Brandstaetter, dass keins von den oben angeführten
Zeugnissen der Tradition von den Exegeten umgestoßen wurde. Voll von Glauben
und Herzenseinfalt ist das Zeugnis R. Brandstaetters, das er folgend ausdrückt:
„es ist schwer, sich mit einer wissenschaftlichen Methode abzuﬁnden, die darauf
beruht, dass sie die von der Tradition geheiligten Wahrscheinlichkeiten angibt,
nur deshalb, damit lediglich «weiße Flecken» entstehen, die mit Hypothesen vom
zweifelhaften Wert erfüllt werden“.
Weiter scheint nach R. Brandstaetter die Autorschaft des Evangeliums von
Matthäus durch die in seinem Text überlieferte Lehre von der Guten Nachricht
bestätigt zu werden, die in organischem Zusammenhang mit dem Alten Testament steht und seine Erfüllung ist. Mit Recht bekräftigte R. Brandstaetter, dass
eben der heilige Matthäus die unlösbare Verbindung des Neuen Testaments mit
dem Alten „ständig betont“. Brandstaetter meint, dass der Evangelist zu diesem
Zweck die Zitate aus dem Alten Testament verwendete (sie sind ca. 323 in dem
Evangelium). Brandstaetter weist darauf hin, dass diese Zitate „nicht nur als
Argumente gegen die Ausführungen von gewissen jüdischen Kreisen dienen sollten, die Jesus für einen Verräter hielten, sondern auch als eine wirksame Waffe
gegen die Versuche der Heidenchristen schon zu Beginn des Christentums, jene
die Lehre von der Guten Nachricht mit dem Alten Testament verknüpfenden
Bande zu zerreißen“8.
R. Brandstaetter ist in seinen Fragen nach dem Verfasser des ersten synoptischen Evangeliums sich dessen bewusst, dass es unmöglich sei, sich auf die
sog. inneren Kriterien (also auf die, die dem Inhalt des Evangeliums entnommen
6
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wurden) zu beziehen, um endgültig sichere Beweise zu ﬁnden. Trotzdem jedoch
zieht die besondere Aufmerksamkeit Brandstaetters die Erzählung von Matthäus 17, 24-27 auf sich, die, wie er vermutet, „uns vielleicht auf die Spur des
Verfassers bringt“. Es ist eine Perikope, die die Schilderung der Polemik enthält,
in Bezug auf die Zahlung der Tempelsteuer. Zusätzlich ist es zu erwähnen, dass
sie in den anderen Evangelien: Mk, Lk und Joh nicht vorkommt.
R. Brandstaetter ist überzeugt, dass gerade „Matthäus als ehemaliger Steuereinnehmer und Kenner der ﬁnanziellen Angelegenheiten sich für das Problem
der Tempelabgabe hätte interessieren können. Und dieses Problem war damals
ohne Zweifel sehr wichtig im Kreis der Judenchristen. Sollten sie als Bekenner
Christi die Steuer zahlen, die zur Erhaltung des Tempelkults bestimmt war?“
Brandstaetter weist darauf hin, dass der heilige Markus diese Polemik in sein
Evangelium nicht aufgenommen hatte, weil er damals in dem weit entfernten
Rom weilte und seine Zuhörer dadurch nicht beunruhigt wurden. Ähnlich ist es
mit den Evangelien nach Lukas und Johannes, die das Werk der Evangelisierungsmission in heidnischen Kreisen führten. Dieser Art logische Begründung
scheint nach Brandstaetter die Matthäus-Autorschaft des ersten synoptischen
Evangeliums zu bestätigen. Matthäus lebte und wirkte doch im Kreis der Christen jüdischer Abstammung. Das in Mt 17, 24-27 dargestellte Ereignis spielt
eben in Kafarnaum, in der Stadt, wo Matthaus früher als Zöllner tätig war9.
Zusätzlich erklärt Brandstaetter „hinter dem Schleier der verfänglichen
Frage (nach der Steuerzahlung: „Zahlt euer Meister die Doppeldrachme nicht?”
– fragen die Steuereinnehmer Petrus) taucht das Gesicht des ehemaligen Zöllners
auf“. Ungewöhnlich treffend ist die Bemerkung Brandstaetters, der vermutet,
dass Matthäus in diesem Fragment den Beweis dafür liefert, dass er der Verfasser des ersten synoptischen Evangeliums ist. Man kann annehmen, dass es
eine bewusste Redaktionsmaßnahme sei, „wie es manchmal alte Maler zu tun
pﬂegten, die als Beweis für ihre Autorschaft des Bildes auf das Leinen eine im
Halbdunkel, meistens im Hintergrund stehende, kaum sichtbare eigene Gestalt
gemalt hatten“10.
Im ähnlichen Zusammenhang können „die übrigen deutlichen Spuren der
rhythmischen Gestaltung der Verse nach den Regeln der alttestamentarischen Dichtung“ in seinem griechischen Text die speziﬁsche Form eines indirekten Beweises
für die Matthaus-Autorschaft des ersten synoptischen Evangeliums bestätigen.
9
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R. Brandstaetter wies auf die griechische Übersetzung des Textes des Evangeliums
aus dem Hebräischen hin, die er „den Text von der zweiten Hand nennt“11.
R. Brandstaetter belehrt uns bei der Suche nach Beweisen der Matthäus-Autorschaft des ersten synoptischen Evangeliums, dass sein „weiteres Schicksal“ nicht
bekannt sei. Die Apostelgeschichte erwähnt ihn nicht. Nicht weniger geheimnisvoll
sind seine Aposteltätigkeit, sein Martyrium oder der Ort seiner Grablegung.
Mit einer großen Dosis von Nostalgie stellt Brandstaetter fest, dass „von den
vier Evangelisten [St. Matthäus] dieser sei, von dem wir am wenigsten wissen“.
Obwohl wir keine direkten Beweise für Matthäus-Autorschaft von innerer Natur
besitzen, d.h. solche, die sich aus dem Inhalt des Evangeliums ergeben würden,
doch, wie R. Brandstaetter folgert, „schließt sich seine ganze Gestalt im Rahmen
des «Evangeliums», beginnt und endet darin, und dann löst sie sich ohne Spuren
im Dunkeln der Geschichte auf. In unserer Vorstellung bleibt nur der Zöllner,
der bekehrte Sünder, der Jesus auf seinen Befehl «Folge mir nach!» folgte“12.
In solcher Wahrnehmung des heiligen Matthäus, einerseits als den „Teilnehmer“ am Evangelium, und andererseits als dessen Verfasser, bestärkt
R. Brandstaetter auch, wie er selbst erklärt, „die große und eingegebene Kunst,
die mit ihrer Expressivität und mit der Aussage ihrer Schönheit unsere Vorstellungskraft beeinﬂusst und uns die Wahrnehmung der Ereignisse aufzwingt, die
in überzeitlichem Ausmaß gestaltet wurden und umfangreicher sind als diese,
die von der Geschichte bestimmt wurden“13.
In der Suche nach dem Verfasser des ersten synoptischen Evangeliums
weist Brandstaetter zusätzlich auf die Ergebnisse seiner Erwagungen über das
Bild von Caravaggio hin, das, wie er es ausdrückt, ihn „gefesselt hat“, und das
er zum ersten Mal im Jahre 1946 in Rom in der Kirche San Luigi dei Francesi
gesehen hat – „Berufung des heiligen Matthäus“: „Ein Engel in der Gestalt eines
Fremden von fernen Ländern, ein einfacher, bescheiden gekleideter Mensch,
steht im Dunkeln der Kammer und zeigt mit dem Finger auf Matthäus, der mit
einigen Zöllnern am Tisch sitzt“14.
3. Das Evangelium nach Markus
Bei den tiefgründigen Fragen nach dem Verfasser des zweiten synoptischen
Evangeliums weist R. Brandstaetter auf den heiligen Markus hin, als Schöpfer
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„der literarischen Gattung, die das Evangelium genannt wird, also der Erzählung vom irdischen Leben und von der Tätigkeit Jesu von Nazareth“. Trotz der
Fülle verschiedener Hypothesen über die Entstehung des „Evangeliums nach
Markus“ zögerte Brandstaetter nicht, sich in seinen tiefgründigen Fragen nach
dem Verfasser des zweiten Evangeliums für eine davon zu erklären. Damit bleibt
Brandstaetter der Tradition treu und gleichzeitig trifft er bei der Suche die vernünftige und wahrscheinlichste Wahl. In Bezug auf den Verfasser des zweiten
synoptischen Evangeliums formulierte R. Brandstaetter folgende Meinung:
„Petrus hat dem Markus in Rom das Material überwiesen, anhand dessen dieser
seine evangelische Erzählung gestaltete“. Ohne größere Zweifel ist Brandstaetter
davon überzeugt, dass Markus der Verfasser dieses Evangeliums war; auch
wenn er in sein Evangelium „andere Quellen aufnahm, entweder mündliche
oder niedergeschriebene, hatte er dies mit Sicherheit nicht ohne Kenntnis und
Einverständnis des ersten Apostels getan, der die höchste Autorität in Rom war,
und ein Mensch von der nächsten Umgebung Christi“15.
Angenehm überraschend und kühn, und zugleich durch biblische Geistigkeit
durchdrungen ist die Polemik R. Brandstaetters, in der er wagte, kritisch die
Meinungen mancher Bibelkenner zu betrachten, die (seiner Meinung nach) den
heiligen Markus „Evangelist - Reporter“ nennen. Nach Brandstaetter kann man
nicht behaupten, dass der heilige Markus zur biblischen Umgebung von Jesus
gehörte, oder an Seinem Leben und Seiner Tätigkeit , an Seinen „Werken und
Tagen“ beteiligt war, sondern dass er darüber schrieb, was er von Petrus gehört
hatte. So angesehen ist Markus kein „Reporter“, weil er nicht die Ereignisse
beschreibt, „deren Augenzeuge er war“16.
Wenn man über Markus als den Verfasser des „Evangeliums“ spricht, indem
man sich auf die zugänglichen gegenwärtigen literarischen Analogien bezieht,
weist dies auf einen noch anderen Vergleich hin, ﬁndet Brandstaetter: „Markus
spielte an der Seite von Petrus solche Rolle, welche Eckermann an der Seite von
Goethe hatte: er schrieb das nieder, was Petrus ihm erzählt hatte“17.
R. Brandstaetter meint, dass die Markus-Autorschaft indirekt durch den
Bezug auf das Ziel, dem der von ihm verfasste Bericht von Petrus dienen sollte,
bekräftigt wird. Die erstrangige motivierende Absicht war in diesem Zusammenhang, was die Autorschaft von Markus bestätigte, die Antwort auf die
Frage: „Wer war Jesus von Nazareth?“, sowie seine Sohnschaft Gottes und die
15
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messianische Mission bestätigende Antwort. In einer noch breiteren Auffassung
vertritt R. Brandstaetter den Standpunkt, dass die Markus-Autorschaft des
„Evangeliums“ mit der Darstellung des Bildes Christi verbunden ist, das wie
viele Theologen behaupten, „frei von dogmatischer Reﬂexion“ war. Brandstaetter
weist zusätzlich darauf hin, dass derartige Überlieferungsformen für manche
alttestamentarischen Überlieferungen charakteristisch sind (Erzählungen von
historischer Thematik). Solche Überlieferungen waren auch dem heiligen Petrus
bekannt, die er demnächst Markus übergab. Dies ist nach R. Brandstaetter eine
weitere Bestätigung dessen, dass Markus der Verfasser des „Evangeliums“ ist.
Als ein inneres Kriterium im indirekten Sinne kann man die Bestätigung dieser
Meinung in der Struktur des zweiten synoptischen Evangeliums suchen, d.h.,
wie Brandstaetter meint,: „in dem Zyklus von kurzen Erzählungen, die rasch
nacheinander folgen und durch die Person des Menschensohnes miteinander
verknüpft sind. Markus zeigt ihn uns beim Handeln als einen Mann der Tat,
den verborgenen Messias, der unermüdlich und immer in Eile durch das heilige
Land wanderte, (...)“18.
Die insbesondere für Markus typischen Mittel wurden, wie R. Brandstaetter
glaubt, „aus der Dramendichtung entlehnt und verleihen seinem «Evangelium»
einen außerordentlichen Charakter, der es sehr deutlich von den drei übrigen
unterscheidet“ und seine Autorschaft bestätigt, wenn wir annehmen, dass er
solche schriftstellerischen Fähigkeiten dem Petrus verdankt, „der selbst lange
Zeit in der Rolle des Zuhörers auftrat, der in Jesus langsam den Menschensohn,
den Sohn Gottes, den Messias entdeckte“. In solcher Überzeugung können wir
voraussetzen, dass der heilige Petrus „diese dramaturgische Strömung in seinen
Erzählungen dem Markus anvertraute, und dieser konnte sie so wohlgelungen
auf Papyrus verzeichnen“19.
In weiterer Suche nach Beweisen, die die Markus-Autorschaft des „Evangeliums“ bestätigen, zieht R. Brandstaetter die Sprache („koiné“) in Betracht,
in der es verfasst ist. Jene Fülle von Aramäismen, die „Einfachheit“, „Strenge“,
Sprache „ohne Pathos“ veranlassen uns dazu, die Frage: ob „der Text, den Petrus
dem Markus auf Hebräisch oder Aramäisch diktiert hatte, genau so lautete?“
mit „ja“ zu beantworten. Brandstaetter bestätigt, dass „Petrus immer zum
einfachen und klaren Vortrag, zur exakten Formulierung der Gedanken, zum
transparenten Satzbau neigte“, um irgendwelche „für die Idee Jesu gefährlichen
Missverständnisse und Verfälschungen zu vermeiden“20.
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R. Brandstaetter fasst jene außergewöhnliche Treue allgemein zusammen,
die in der Überlieferung von Markus sichtbar ist, der „unter dem achtsamen und
wachsamen Auge seines Meisters sein genauer und exakter Freund sein wollte
(...). Wenn wir das Evangelium nach Markus lesen, hören wir es rhythmisch
ausgesprochen (...), also nehmen wir es so wahr, wie die ersten Christen, die mit
atemloser Spannung den mündlichen Erzählungen des heiligen Petrus über das
Leben und die Tätigkeit Jesu von Nazareth lauschten“21.
4. Das Evangelium nach Lukas
In der „Einleitung“ zu seiner Übersetzung des dritten synoptischen Evangeliums weist R. Brandstaetter auf den heiligen Lukas als den Verfasser dieses
Evangeliums und der Apostelgeschichte (63-66 nach Chr.) hin. Seiner Meinung
nach ist der heilige Lukas der Jünger, Gefährte und Mitarbeiter des heiligen
Paulus. Er war ein aus Antiochia stammender Grieche und dort hatte er auch
die Taufe empfangen. Brandstaetter ist tief davon überzeugt, dass Lukas der
Verfasser des dritten Evangeliums ist. In seiner unermüdlichen Suche weist er
auf die bei dieser Argumentation besonders wichtigen evangelischen Perikopen
hin: vom verlorenen Sohn, von der Sünderin, vom barmherzigen Samariter, die
er zu „den Meisterwerken der Weltliteratur“ zählt. Der heilige Lukas wird von
Brandstaetter als „der einzige Nicht-Semit unter den Evangelisten“ bezeichnet,
der dem Christentum in der christlichen Gemeinde in Antiochia begegnete und
Christus glaubte. Nähere Fakten über seine Bekehrung zum Christentum,
vor allem über seine Taufe, sind uns nicht bekannt. Bei der Suche nach der
Motivation zur Bestätigung der Lukas-Autorschaft des „Evangeliums“ weist
R. Brandstaetter jedoch anhand der Angaben, die sich aus der inneren Argumentation ergeben, also solcher, die sich auf die Überlieferung der evangelischen
Texte stützt, auf die darin erkennbaren methodischen Voraussetzungen bei
der Redaktion, sowie auf die Beweggründe hin, die Lukas zum Verfassen des
„Evangeliums“ veranlasst haben, sowie auf sein religiöses Bewusstsein22.
R. Brandstaetter bezieht sich bei seiner Forschung sehr oft auf die Tatsache,
dass der heilige Lukas Heidenchrist war. Gleichzeitig stellt er mit Bedauern
fest, dass der Autor des Evangeliums keine Autobiographie hinterlassen hat.
Die Autorschaft von Lukas wird mit Sicherheit durch die Überlieferung im
21
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„Prolog“ zu dem Evangelium (Lk 1,1-4) bestätigt, der auch eine bekräftigende
Aussage „über die Entstehungsgeschichte des Werkes und die Methode, deren
sich der Verfasser bei der Arbeit bediente“, bildet23.
Seine besondere Aufmerksamkeit widmet R. Brandstaetter dem Arbeitsaufwand vom heiligen Lukas bei der Redaktion des „Evangeliums“. Es wird
schon in dem Fragment Lk 1-2 („Das Evangelium der Kindheit“) erwähnt, für
das „der vom Heiligen Geist inspirierte Autor das Material von der mündlichen
Tradition des Judentums schöpfte“. Zu diesem Zweck suchte er sicher nach
Angaben in Palästina bei den Kontakten mit Menschen. Brandstaetter wies
auf Lukas als den Verfasser des „Evangeliums“ hin, wobei er sich auf die große
Bedeutung der Tradition der mündlichen Überlieferung in der jüdischen Welt
berief, deren Spuren so sichtbar in der eingegebenen Überlieferung sind. Nach
Brandstaetters Meinung zeugt dies von der Vollkommenheit der Überlieferung
von Lukas24.
R. Brandstaetter hält auch die Bildhaftigkeit der Überlieferung im Evangelium nach Lukas, die sich nach der jüdischen Tradition richtet, für den Beweis
dafür, dass er der Verfasser ist. In diesem Zusammenhang verdient die Bemerkung Brandstaetters über die „mögliche“ Autorschaft des „Evangeliums der
Kindheit“ eine besondere Aufmerksamkeit. Einerseits hätte der heilige Lukas
viel wertvolles Material sammeln können, das er aus der mündlichen Tradition
gewonnen hätte, aber „er hätte auch mit der gleichen Wahrscheinlichkeit für
sein «Evangelium der Kindheit» ein Fragment aus dem uns unbekannten verlorenen judenchristlichen Evangelium adaptieren können“. In solcher Situation
lässt Brandstaetter die Möglichkeit zu, dass „«Das Evangelium der Kindheit»
von einem Juden in hebräischer oder aramäischer Sprache geschrieben wurde“, und „Lukas es stilistisch bearbeitete und ihm die Gestalt verlieh“, die es
heute besitzt25.
In seinen tiefgründigen Fragen nach dem Verfasser des dritten synoptischen
Evangeliums betonte R. Brandstaetter, dass der heilige Lukas ein Grieche war,
der das Wissen über die Geschichte des israelischen Volkes, seine Religion, Liturgie und Theologie dem Alten Testament in der griechischen Übersetzung, der sog.
„Septuaginta“ (das Werk der jüdischen Gelehrten von Alexandria) entnommen
hatte. Der Verfasser des dritten „Evangeliums“ hatte den Geist des biblischen
Stils eben von der „Septuaginta“ kennen gelernt. Nach Brandstaetter musste
der heilige Lukas zuerst die künstlerischen Ausdrucksmittel beherrschen, um
23
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den Text des „Evangeliums“ so zu redigieren, damit die darin vorkommenden
„Semitismus das Ergebnis einer gut durchdachten Stilisierung wären“26.
R. Brandstaetter bezeichnet entschieden den heiligen Lukas als den Verfasser des „Evangeliums“, der „«Das Evangelium der Kindheit» ausbaute und
es zum Schlüssel zum Verständnis des Christentums machte. Er wollte also den
Griechen (...) die den neugeborenen Messias mit dem Versprechen des Elohim
verknüpfenden Verbindungen bewusst machen“. Brandstaetter lenkt jedoch unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass in der Diaspora zahlreiche Gruppen
von Juden lebten, die der sog. kulturellen Assimilierung unterlagen. Für diese
Juden wurde Griechisch zur Muttersprache und das „Evangelium“ von Lukas
gelangte auch zu ihnen und konnte mit Verständnis aufgenommen werden (und
es war eine jüdische Diaspora, die 4,5 Millionen Menschen zählte)27.
Für R. Brandstaetter ist der heilige Lukas der Verfasser des „Evangeliums”,
das „als ein in gewissem Sinne biographisches Werk gedacht wurde, obwohl
nicht im engeren Sinne des Wortes“. Es umfasste das ganze Leben Jesu – seine
Kindheit und seine reife Tätigkeit. Nach Brandstaetter ist der heilige Lukas
der Verfasser, der „ein Meisterwerk der evangelischen Erzählkunst schuf. Wir
wissen nicht, ob er Arzt war, wie manche Überlieferungen behaupten, aber mit
Sicherheit war er der «Arzt der Seelen», und der heilige Paulus pﬂegte über das
Evangelium, wie über sein eigenes Werk zu sprechen“28.
5. Das Evangelium nach Johannes
R. Brandstaetter erwähnt den heiligen Johannes den Evangelisten mit tiefer
Rührung. In seiner Forschung nach der Motivation dessen Autorschaft beachtet
er aber die Gediegenheit, die der Forschung entsprechende Richtung gibt, und ihn
nicht in übertriebene Emphase versetzt. Der heilige Johannes Evangelist ist für
Brandstaetter der Verfasser des vierten „Evangeliums“, der ihn am intensivsten
anspricht durch „seine Persönlichkeit, mit deren allen Charaktereigenschaften
– mit Sensibilität, übertriebener Heftigkeit, Sinn für Realismus“29.
Nach R. Brandstaetter zeigt der heilige Johannes, „der Jünger von Johannes
dem Täufer und den Eremiten aus Qumran“, im „Evangelium“ auf eine besondere
Art und Weise sein literarisches Genie. Der heilige Johannes Evangelist „war
26
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Eusebius von Cäsarea, „Geschichte der Kirche“, III, 4,6-7
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R. Brandstaetter, „Einleitung zum Evangelium nach Johannes“, in: Bücher des Neuen
Bundes. Bibelübertragungen aus dem Griechischen (übersetzt von M. Mikołajczak),
Kraków 2004.
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Historiker – Erzähler“ – wie ihn Brandstaetter bezeichnet – „der die Fähigkeit
hatte, die Geschehnisse außergewöhnlich präzise, genau, beinahe pedantisch
zu betrachten (...)“. Ein großes Kompliment Brandstaetters über den heiligen
Johannes den Evangelisten war die Erklärung, dass „er als erster von allen
Aposteln die Wahrheit begriffen hat, wer Jesus von Nazareth ist“30.
Der heilige Johannes Evangelist war für R. Brandstaetter als der unzweifelhafte Verfasser des vierten „Evangeliums“ ein Vorbild, dessen Prosa er in
seinem Schaffen nachzuahmen versuchte – und er fügt demutsvoll hinzu, dass
er dies „ungeschickt“ tat31.
R. Brandstaetter sagt, dass der Verfasser des vierten „Evangeliums”, der
heilige Johannes, also Johanan ben Zebadia, nicht Grieche war, sondern „ein
Sohn Israels“. Was die Johannes-Autorschaft des „Evangeliums“ betrifft, präsentierte Brandstaetter eine wesentliche Meinung, dass „es keine Beweise dafür
gibt (...), dass er sein Evangelium auf Griechisch geschrieben hatte. Genau so
gut hätte er es in seiner Muttersprache schreiben können, auf Hebräisch oder
Aramäisch. In solchem Fall wäre der Text, den wir besitzen, eine Übersetzung
aus dem Hebräischen oder Aramäischen gewesen“32.
Diese Meinung über die Johannes-Autorschaft des vierten „Evangeliums“,
der „auf Aramäisch dachte – und vielleicht auf Hebräisch“ bestärkte Brandstaetter unter anderem noch zusätzlich in der Überzeugung und berechtigte ihn
dazu, bei der Übersetzung ins Polnische den von Prof. Delitsch übertragenen
hebräischen Text zu nutzen.
6. Schluss
Alle oben dargestellten Meinungen von R. Brandstaetter, die sich aus seiner „tiefgründigen Suche nach den Verfassern des viergestaltigen Evangeliums”
ergeben, bestätigen mit Kraft und Macht die Trefﬂichkeit der durchgeführten
Untersuchungen, sowie seinen außerordentlichen Sinn für den Geist der biblischen Überlieferung. Und damit überzeugt uns jene „tiefgründige Suche nach
dem viergestaltigen Evangelium“ von dem Gewicht der geleisteten Arbeit und der
wissenschaftlich-literarischen Autorität des Übersetzers und seiner ungeheuren
Leistung, die doch der Bibelkunde dient. Es ist ein großer Beitrag Brandstaetters,
der mit seiner „Suche“ viel Licht einbrachte, das uns erlaubt, die Botschaft der
Bibel – des Wortes Gottes, noch besser zu verstehen und zu erklären.
30

Ebd.

31

Ebd.

32

Ebd.

ROMAN BRANDSTAETTERS TIEFGRÜNDIGE FRAGEN NACH DEN VERFASSERN

31

STRESZCZENIE
W artykule została przedstawiona analiza twórczości literackiej Romana Brandstaettera, która dotyczy tłumaczeń tekstów czterech ewangelii (wraz z ich „Wstępami”
- R. Brandstaetter, „Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego”,
[„Bücher des Neuen Bundes. Bibelübertragungen aus dem Griechischen“ - übersetzt von
M. Mikołajczak], Kraków 2004). Autor artykułu wydobył z niej „dociekliwe pytania” postawione przez R. Brandstaettera w poszukiwaniu „autorów ewangelii czteropostaciowej”.
Ustalenie autorów tych ksiąg natchnionych, według zamysłu i przekonania R. Brandstaettera, było niezbędnym dla dokonania ich rzetelnego przekładu. Wszystkie powyżej
przedstawione opinie R. Brandstaettera, wynikające z jego „dociekliwych poszukiwań
autorów ewangelii czteropostaciowej”, z wielką siłą i mocą potwierdzają o trafności przeprowadzonych badań, a także o jego wielkim wyczuciu ducha przekazu biblijnego. Tym
samym ów „dociekliwe poszukiwania autorów ewangelii czteropostaciowej”, przekonują
nas o wadze wkładu jego pracy i autorytecie naukowo–literackim tłumacza i wykonanego przez niego ogromu tejże pracy, pozostającej przecież na usługach biblistyki. Jest to
wielki wkład R. Brandstaettera, który swoimi „poszukiwaniami” wniósł wiele światła,
pozwalającego jeszcze lepiej zrozumieć i wyjaśniać orędzie biblijne – Słowo Boże.
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CECHY STOSOWNEJ MOWY
JAKO PRZEJAW NABYCIA MĄDROŚCI PRZEZ
CZŁOWIEKA W UJĘCIU KSIĘGI PRZYSŁÓW
Współczesna rzeczywistość, będąca wypadkową bardzo wielu zjawisk, jakie nie
występowały w poprzednich epokach, stawia przed człowiekiem szereg wyzwań.
Jednym z nich jest zagadnienie właściwego wychowania młodego człowieka, czyli
wskazania przejawów, które świadczyłyby o skuteczności takiego działania. Interesującą zatem, może wydawać się próba, która w ramach takich poszukiwań odwołuje
się do jednej z najstarszych tradycji dostępnych człowiekowi i zawartych w tekstach
Pisma Świętego Starego Testamentu, konkretnie w Księdze Przysłów.
Należy zauważyć, iż Księga Przysłów jest zasadniczo zbiorem luźno zebranych sentencji, dotyczących różnych wskazań, odnośnie do poszczególnych
dziedzin życia ludzkiego. Dlatego też nie ma tu większych fragmentów tematycznych.1 Pozwala to jednak na wyodrębnienie z całości pojedynczych sentencji
i zebranie ich w większą grupę, która umożliwiłaby dokładniejszą analizę zagadnienia ujętego w temacie tego artykułu. Księga Przysłów jest jedną z ksiąg
zaliczanych do tradycji mądrościowej Starego Testamentu, będącej następstwem
głębokich reﬂeksji myśli ludzkiej nad wieloma zjawiskami codziennego życia,2
w tym również nad zagadnieniem właściwego wychowania. Co więcej, Księga
ta jest jedną z najstarszych w zbiorze ksiąg natchnionych, dzięki czemu sięga
ona swymi korzeniami niemal do początków powstawania różnych systemów
wychowawczych.3 Wyniki tej reﬂeksji są podane w specyﬁcznej formie, podykto1

Sama Księga Przysłów nie jest zbiorem przypowieści lub przysłów we właściwym
znaczeniu. Nazwę tę należy rozumieć w znaczeniu szerszym, jako zdania, aforyzmy,
sentencje, maksymy (J. Archutowski. Wstęp szczegółowy do ksiąg świętych Starego
Testamentu. Kraków 1927 s. 227). Nazwa „przysłowia” jest tłumaczeniem z języka
hebrajskiego wyrazu משלי, który jest użyty na oznaczenie hebrajskiego tekstu księgi.
Powtarza ją także Septuaginta, oraz Wulgata (Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graeca iuxta LXX interpretes. Vol. II. Ed. A. Rahlfs. Stuttgart 1965 s. 183).

2

St. Potocki. Księgi mądrościowe Starego Testamentu. W: Wstęp do Starego Testamentu. Pod red. L. Stachowiak. Poznań 1990 s. 402-408.

3

Pewne partie Księgi Przysłów mogą bowiem pochodzić nawet z czasów króla Salomona, a więc X wieku przed narodzeniem Chrystusa. J. St. Synowiec. Mędrcy Izraela,
ich pisma i nauka. Kraków 1990 s. 97 – 99.
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wanej przez dydaktyczny aspekt, czyli chęć pouczenia człowieka.4 W ten sposób
może ona przyjść z pomocą odszukiwaniu tego, co podstawowe i równocześnie, co
wspólne jest każdemu człowiekowi, ponieważ tkwiące w jego naturze, niezależnie od epoki, w której przyszło mu żyć, czy też miejsca zamieszkania. Ponadto
tekst ten jest Słowem Bożym, zawierającym prawdę objawioną.5 Odwołanie się
zatem do Księgi Przysłów, jako podstawy analiz wskazujących na stosowną
mowę jako przejaw mądrości nabytej przez człowieka w procesie wychowania,
jest jak najbardziej właściwe.
4

Podstawową tego formą jest „przysłowie”. Sama nazwa jest wieloznaczna i nie posiada właściwego, jednoznacznego odpowiednika w języku polskim. W słownictwie
hebrajskim określano je terminem ( משלA. R. Johnson. Masal. VTS 3 (1955) s. 170-189, które wyrażało nie tylko tego rodzaju formę literacką, ale odnosiło się także
do charakterystycznych sytuacji z życia ludzkiego, opisywanych również przez inne
formy literackie. Niezależnie od znaczenia nazwy masal, w utworach mądrościowych
określa ona przede wszystkim krótkie sentencje pouczające, porównania, dłuższe
rozprawy i wyjaśnienia różnych prawd. Określenie masal wywodzi się z identycznego
czasownika hebrajskiego  משלo podwójnym znaczeniu: „rządzić” lub „być rządzonym”.
Znaczenie pierwsze źródłosłowu kazałoby widzieć w masal przysłowie lub sentencję
wypowiedzianą w sposób pewny, nie ulegający żadnej wątpliwości, podające zasady,
normujące postępowanie ludzkie. Natomiast znaczenie drugie pozwalałoby widzieć
w masal, rodzaj przypowieści, gdzie występuje pewne podobieństwo elementów.
Inny pogląd głosi ks. S. Łach, który uważa, że wyraz ten pochodzi od nieistniejącego
dzisiaj czasownika o znaczeniu: „stać się czymś”, „reprezentować”, po którym pozostały słowa w postaci masal, w powyżej zaznaczonych sensach. Budowa przysłowia
jest prosta. Składa się zazwyczaj z dwóch członów-zdań. Treści obu tych członów
łączą się ze sobą w pewien sposób. Najczęściej są zestawione ze sobą na zasadzie
paralelizmu synonimicznego (zdanie drugie powtarza innymi słowami treść zdania
pierwszego), paralelizmu syntetycznego (treść obu zdań wzajemnie się uzupełnia),
lub paralelizmu antytetycznego (zdania mają treść przeciwstawną sobie wzajemnie).
Prototypem przysłowia było prawdopodobnie, krótkie powiedzenie ludowe w formie
zdania jednoczłonowego, zwracającego uwagę na bardziej charakterystyczne przejawy życia ludzkiego (1 Sm 10,12; Ez 16,44; 18,2). Cechą charakterystyczną przysłów
jest brak, zarówno w formie, jak i treści, elementów o zabarwieniu imperatywnym
czy napominającym (S. Łach. Maszal-dydaktyczny rodzaj literacki w Księgach Starego Testamentu. RTK 3 (1956-57) s. 290; O. Eissfeldt. Der Maschal im Alten Testament. BZAW 24. Giessen 1913). Pierwotnie masal miał określać proste powiedzenie
rozpowszechniane wśród ludzi, które w sposób obrazowy, porównując i uogólniając,
zestawiało dwie określone wielkości na zasadzie równości, podobieństwa (lub nierówności i odmienności), a przez to odpowiednio je opisywało. Przysłowie poprzestaje
bowiem na opisie bardzo szczegółowego zjawiska z życia ludzkiego, którego treść
pobudza do reﬂeksji i zachęca do jej weryﬁkacji w analogicznej sytuacji własnego
życia. Odpowiednio do tego rodzaju funkcji, przysłowie posiada charakterystyczne
właściwości. Jest wypowiedzią krótką, często podaną językiem obrazowym, przy
zachowaniu zasady paralelnego układu członów i stosowanej w ówczesnej poezji
rytmice.

5

Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym. W: Sobór Watykański II. Konstytucje.
Dekrety. Deklaracje. Tekst łacińsko – polski. Poznań 1986 nr 9.
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1. Panowanie nad wypowiadanymi słowami i właściwy ich dobór
Stosowna mowa człowieka znajduje swój wyraz w umiejętnym kontrolowaniu wypowiadanych słów, co przedstawia sentencja Prz 10,19:
Obﬁtość słów nie obejdzie się bez błędów,
mądrze postępuje, kto panuje nad wargami.
W relacjach pomiędzy ludźmi, bardzo ważną rolę odgrywa mowa. Mędrcy głoszą zasadę, w myśl której, mowa tylko wtedy jest poprawna i przynosi człowiekowi
uznanie, kiedy wypowiadane słowa są przemyślane i przytaczane w stosownym
czasie. Stąd też, bezmyślne gadulstwo, zawsze jest niewłaściwe, co jednak nie
oznacza, że również każde milczenie zasługuje na pochwałę (Syr 20,5-8). Człowiek
wielomówny nie panuje nad swoimi słowami. Następstwem tego jest narażanie się
na niebezpieczeństwo, różnorodnego nadużywania słów, a w konsekwencji dojścia
do grzechu (hebr. )פשע. Sama nazwa  פשעw tym tekście, oddaje pojęcie grzechu
jako zła wyrastającego przeważnie z pychy ludzkiej.6 Przejawia się on w buntowniczym nastawieniu do Boga i do innych ludzi. W tym kontekście odnosi się do
grzechów mowy, wprowadzających różnego rodzaju nieporozumienia wśród ludzi.
Zgodnie bowiem z rozpowszechnionym w starożytności przekonaniem Biblia nie
uważa słowa ludzkiego jedynie za dźwięk lub zwykły środek porozumiewania się
ludzi między sobą. Słowo jest zawsze wyrazem osoby. W słowie zostaje ustanowiony
twórczy stosunek do drugiego człowieka.7 Stąd też bierze się doniosłe znaczenie
słowa w postępowaniu człowieka. W zależności od rodzaju życia przynosi ono
człowiekowi wypowiadającemu je, zaszczyt lub hańbę (Syr 5,13). Słowo w ocenie
wartości człowieka jest niczym kamień probierczy. Dzięki słowu możemy poznać
człowieka (Syr 27,4-7). Nic zatem dziwnego, że nauczyciele mądrości zachęcają
do właściwego posługiwania się słowem, potępiając wszelkie jego nadużywanie.
W przeciwieństwie do grzeszników i niemądrych, ludzie mądrzy powinni umieć
dysponować w sposób właściwy swymi słowami. Słowo uczciwie wypowiedziane,
trafna odpowiedź, to skarb i radość prawdziwa (Prz 15,23; 25,11; Koh 3,7). Należy
więc czuwać nad swoimi słowami (Syr 1,24), umieć miarkować swój język, a w razie potrzeby założyć zamek na usta (Syr 28,25; Ps 39,2; 141,3). Do tych wskazań
należy dołączyć dobroć i mądrość. Tak kierowane słowo ludzkie, będzie niczym
głęboka woda, jak potok obﬁtujący w wodę, jak źródło życia (Prz 18,4: Pwt 32,1).
Usta bowiem mówią z przepełnionego „serca”.8
6

F. Zorell. Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti. Roma 1968 s. 673.

7

A. Grabner-Haider. Słowo. W: Praktyczny Słownik Biblijny. Red. A. Grabner-Haider.
Warszawa 1994 kol. 1204-1205.

8

A. Feuillet. P. Grelot. Słowo ludzkie. W: Słownik Teologii Biblijnej. Pod red. X. Leon-Dufour (tłum. bp K. Romaniuk) Poznań 1990 s. 884-885.
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Człowiek nieumiarkowany w mówieniu (Prz 10,19; 29,20), którego bez
przerwy trzymają się głupie żarty (Prz 10,8; 13,3) nie potraﬁ być dyskretnym
(Prz 20,19), budzi on odrazę (Syr 20,5-8). Bywa nieraz jeszcze gorzej. Słowa ludzi
przewrotnych są okrutną zasadzką (Prz 12,6). Słowa donosicieli zadają bolesne
rany (Ps 5,10; 10,7). Ponadto niekontrolowana mowa prowadzi często do błędu,
o czym właśnie poucza analizowane przysłowie. Błędu nie można utożsamiać
tu z niewiedzą. Nie polega to na szukaniu czegoś po omacku, jak to sądzili
starożytni Grecy. Nie sprowadza się on też ani do pomyłki, jaką ktoś popełnia,
gdy daje się zwieść pozorom (Rdz 20,2-7; Mdr 13,3-6), ani do nieuwagi, będącej
powodem zła i niesprawiedliwości (Kpł 4,2). Błąd jest przede wszystkim odrzuceniem prawdy. Błądzenie natomiast, chodzenie po bezdrożach, jest skutkiem
błędu i karą za jego popełnienie (Rdz 4,12; Oz 9,17; Iz 13,14; Ez 34,16). Błąd
zatem znajduje się na płaszczyźnie religijnej, jest to nieposłuszeństwo, które
oślepia. Błądzenie zatem oznacza zejście z drogi wyznaczonej przez Jahwe (Pwt
13,6).9 Pozostając w ścisłym związku z apostazją, błąd prowadzi zazwyczaj do
bałwochwalstwa (Am 2,4; Iz 44,20; Mdr 12,24) i rodzi się przeważnie z opuszczenia Jahwe (Mdr 5,6). W rzeczywistości bowiem, tylko sprawiedliwy kroczy
przez życie pewnie (Ps 26,1). Bezbożni natomiast są skazani na błąkanie się po
bezdrożach (Iz 63,17; Prz 12,26), które Bóg sam niejako potwierdza, ponieważ
zostawia ich na pastwę swej tułaczki (Ez 14,6-11; Hi 12,24), chyba, że podejmą
trud nawrócenia (Ba 4,28; Ez 33,12). Jeśli nie dokonają przemiany swojego postępowania w kierunku dobra, wówczas w miarę wzrastania ich zatwardziałości,
rozprzestrzenia się ich błąd, w którym żyją (Mdr 14,22-31, Iz 9,15).10 Stąd też,
mądry człowiek charakteryzuje się umiejętnością trafnego wypowiadania słów,
co do treści, jak i co do czasu.
Ważna zależność pomiędzy mądrością i wypowiadanymi słowami, jest przedstawiona w Prz 17,28:
Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego,
a kiedy ma wargi zamknięte – za rozumnego.
Sentencja skupia uwagę na fakcie milczenia, czyli chwil, które pozornie
wydają się nie mieć większego znaczenia w rozpoznaniu osobowości człowieka,
ponieważ w takich sytuacjach nie są wypowiadane żadne słowa. Jednak i poprzez
takie zachowania można określić, czy człowiek jest mądry. Nie każde bowiem
milczenie, zasługuje na uznanie, nawet u takiego człowieka, który robi wrażenie myślącego. Można bowiem milczeć dlatego, że brak odpowiedniej wiedzy
9

10

Stwierdzenie to potwierdza odmienne nieco, tłumaczenie analizowanej sentencji, Biblia Tysiąclecia, która zamiast wyrazu „błąd”, posługuje się wprost słowem „grzech”:
Nie uniknie się grzechu w gadulstwie, kto ostrożny w języku – jest mądry.
J. Radermakers. Błąd. W: STB s. 77-78.
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nie pozwala zabierać głosu. „Zaciskanie warg” nie zawsze musi być zewnętrznym wyrazem intensywności myślenia, właściwego ludziom mądrym. Sądząc
jedynie po zewnętrznych pozorach, nawet „głupca” (hebr. )אויל, który milczy,
lub nadaje swej twarzy poważny wyraz, można uznać za człowieka mądrego.
Sednem wielu opowiadań biblijnych jest mówienie Boga do człowieka. Ogólnie
rzecz ujmując, należy stwierdzić, iż naczelną prawdą Biblii jest fakt, iż Bóg ma
słowo i przemawia do człowieka.11 Przeżycie nieobecności Boga w doznawanych
nieszczęściach i lękach, było dla człowieka ówczesnych czasów jeszcze jednym powodem intensywniejszego poszukiwania możliwości nawiązania z Nim
rozmowy. Zawołanie „nie milcz”, jest wyrazem usilnej prośby tego, kto został
pozbawiony słowa Bożego. Stąd też jest on jakby martwy (Ps 28,1). Milczenie
Boga może być wówczas oznaką karzącej mocy, gniewu Bożego (Iz 64,11) i jest
odpowiedzią Boga na odejście człowieka od Niego (Ps 35,22). Lecz dialog pomiędzy Bogiem i człowiekiem nie może być zerwany ostatecznie. Milczenie Boga
w takiej sytuacji jest wyrazem Bożej cierpliwości, jaką Bóg okazuje człowiekowi
za dni jego niewierności (Iz 57,11). Na wygnaniu Deutero – Izajasz podtrzymuje
nadzieję, że Bóg przerwie swe długie milczenie i pospieszy z potężną pomocą
swemu ludowi (Iz 42,14).
Milczenie posiada również swoje znaczenie w relacjach pomiędzy ludźmi.12
W życiu codziennym może ono oznaczać niezdecydowanie (Rdz 24,21), aprobatę
(Lb 30,5-6), zawstydzenie (Ne 5,8), lęk (Est 4,14). Człowiek daje wyraz swej
wolności chociażby w tym, iż powstrzymuje swój język, czyli mowę, aby uniknąć jakiegoś nieszczęścia (Prz 10,19), zwłaszcza, gdy jego otoczenie oddaje się
plotkom i wygłasza różne sądy niedostatecznie przemyślane. Wówczas milczenie jest oznaką mądrości danego człowieka. Są jednak sytuacje, w których nie
wolno milczeć, bo byłoby ono wówczas oznaką tchórzostwa czy nawet zapierania się Boga. Jednakże poza czysto ludzkim przejawem mądrości w milczeniu,
może w nim być widoczny element Bożej mądrości. Bóg bowiem niekiedy sam
wyznacza człowiekowi czas milczenia i czas mówienia. Przykładem może być
chociażby chwila, w której Bóg zamierza nawiedzić człowieka, wówczas cała
ziemia zapada w milczenie (Ha 2,20; So 1,7; Iz 41,1; Za 2,17). Kiedy natomiast
Bóg już przyjdzie, to milczenie z bojaźni lub szacunku jest wyrazem uwielbienia,
którym człowiek darzy Boga (Wj 15,16).13
Jednym z ważnych kryteriów intelektualnych, przymiotów człowieka mądrego, są więc jego rozumne, wypowiadane z umiarem, słowa (Syr 20,5).
11

A. Grabner – Haider. Milczenie Boga. W: PSB kol. 733.

12

K. Romaniuk. Spokój, milczenie i cisza według Biblii. Warszawa 1993.

13

A. Ridouard. Milczenie. W: STB s. 478.
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2. Przekazywanie innym ludziom posiadanej mądrości
Bardzo ważną cechę charakteryzującą mowę człowieka mądrego przedstawia Prz 10,31:
Usta sprawiedliwego wydają mądrość,
język przewrotny zostanie wyrwany.
W sentencji tej, organy mowy człowieka, którymi są usta i język, zostają
przyrównane do rośliny lub drzewa, które powinny wydawać odpowiednie
owoce. O owocach warg mówią wyraźnie inne fragmenty Pisma świętego (Oz
14,3; Iz 57,19). Taki owoc, a jest nim mądrość, wydają jednak tylko usta „sprawiedliwego”, stąd tylko one mają możliwość rozwoju. Tekst hebrajski używa
w tej sentencji wyrazu  צדיקna określenie postawy człowieka, którego usta
wylewają mądrość. Wyraz ten oznacza sprawiedliwość, w tym przypadku okazywaną ludziom. Określenie „sprawiedliwość” odnoszone do ludzi, jest nazwą
wieloznaczną. W sensie jurydycznym sprawiedliwość oznacza zasadę regulującą
wzajemne ustosunkowanie się ludzi do siebie (Hi 8,3; 35,8; Koh 5,7; Syr 38,33).
Człowiekiem sprawiedliwym był więc ten, kto zachowywał prawo (Wj 23,6-8),
kto był uczciwy w wykonywaniu swych obowiązków (Kpł 19,15.36).14 Z czasem
zakres terminu „sprawiedliwość”, został poszerzony. Jeszcze przed niewolą babilońską sprawiedliwość oznaczała dokładne przestrzeganie nakazów religijnych
(Ez 3,16-21; 18,5-24). Sprawiedliwy to pobożny, sługa nienaganny, przyjaciel
Boga (Prz 11,10; Rdz 7,1; 18,23-32). To pojęcie sprawiedliwości jest widoczne
po niewoli w lamentacjach (Ps 18,21) i w hymnach (Ps 15,1n; 24,3n).15 Dlatego
odnoszenie sprawiedliwości do postępowania zgodnego z Prawem Bożym, które mieści w sobie mądrość Bożą, cechuje zwłaszcza pobożność judaistyczną po
niewoli babilońskiej (Prz 11,4n).16 Sprawiedliwość człowieka w takim ujęciu
oznacza w pismach starotestamentalnych, całościową postawę człowieka zgodną
z wolą Bożą (Pwt 6,25).17
Syrach z kolei rozumie sprawiedliwość jako stan wewnętrznego życia moralnego, wyznaczony właściwym ustosunkowaniem się syna do ojca (Syr 3,1n).18
Wykorzystując tu myśl Ksiąg Mądrościowych, które zawierają wzbogacone
14

L. Stachowiak. Sprawiedliwość i doskonałość w Starym Testamencie. W: W posłudze Słowa Pańskiego. Księga pamiątkowa poświęcona Ks. Prof. Dr Hab. Józefowi
Kudasiewiczowi z okazji 70–lecia urodzin. Red. S. Bielecki. H. Ordon. Kielce 1994
s. 136-142.

15

A. Des. Sprawiedliwość. W: STB s. 899.

16

W. Grassouw. J. de Fraine. Gerechtigkeit. W: BL s. 558n.

17

O. Kaiser. Sprawiedliwość człowieka. W: PSB kol. 1227.

18

A. Kondracki. La sedaqah che espia i peccatti (Sir 3,1-4,10). Roma 1996.
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pojęcie sprawiedliwości, rozumianej nie tylko jako element regulujący stosunki
pomiędzy ludźmi, ale także jako mądrość wprowadzaną w życie. Widoczne to
jest w takich cnotach, jak umiar czy roztropność. Sprawiedliwość z czasem staje
się synonimem miłosierdzia (Tb 7,6; 9,6; 14,9; Mdr 12,19; Syr 3,30). Za takie
uczynki należy się zapłata. Ważną rolę spełnili w tej płaszczyźnie ludzie odpowiedzialni za przestrzeganie prawa.19 Również Bóg zwraca szczególną uwagę
na sprawiedliwość. Dokonanie jakiegoś uczynku miłosierdzia uchodzi za sprawiedliwość w „oczach” Jahwe, dającą się oddać terminem „zasługa” (Pwt 24,13;
6,24n). Sprawiedliwość jest więc powiązana z miłosierdziem jako przejawem
mądrości i dobroci.
Analizowana sentencja podkreśla prawdę w świetle której, tylko człowiek
sprawiedliwy poprzez swoją mowę może przekazywać mądrość innym ludziom.
Ważne zatem staje się tu określenie tego, czym jest mądrość w ujęciu Ksiąg
Mądrościowych Starego Testamentu.
Głównym przesłaniem ksiąg mądrościowych (Hi, Ps, Prz, Koh, Pnp Mdr,
Syr) jest mądrość. Autorów wspomnianych dzieł interesuje pytanie: w jaki sposób
człowiek powinien ułożyć swoje życie, aby przyniosło mu ono szczęście? Przy tej
okazji poruszane są zagadnienia głębsze, chociażby problem cierpienia czy zła
istniejącego w świecie. Jest to zatem poszukiwanie pełnej wiedzy o życiu ludzkim
i jego problemach. Swoistą metodą, którą posługują się mędrcy w poszukiwaniu
takiej wiedzy, jest metoda sapiencjalna. Polega ona na szukaniu odpowiedzi na
postawione pytania, poprzez odwołanie się głównie do doświadczenia i rozumowania. Mędrzec zatem nie czerpie podstawowych rozwiązań bezpośrednio
od Boga, ale odwołuje się głównie do doświadczenia własnego i poprzednich
pokoleń20. Ponieważ jednak rozum ludzki nie jest zdolny do poznania pełnej
prawdy, należy się oprzeć również na objawieniu Bożym. W ten sposób wiedza
prawdziwego mędrca łączy w sobie dwa elementy: wyniki doświadczenia ludzkiego oraz tradycyjną naukę Bożą.
Wiedza ta określana jako mądrość, kryje w sobie wiele treści i ma bardzo
szerokie zastosowanie. Ponadto jej natura była ujawniana stopniowo. Równocześnie można zauważyć wiele nazw służących na określenie mądrości. Wykaz
ważniejszych terminów wyrażających mądrość w jej różnych odmianach znaleźć
można we wstępie do Prz. Najbardziej odpowiednim terminem określającym
mądrość wydaje się być  דעת- wiedza. Nazwa ta określa wiedzę o charakterze
religijnym, którą człowiek otrzymuje wraz z mądrością po to, by mógł w sposób
19

M. Stumpf-Konstanzer. Wymierzanie sprawiedliwości. W: PSB kol. 1437.

20

J. G. Williams. Those who ponder Proverbs. Aphoristic Thinking and Biblical
Literature. Shefﬁeld 1981 s. 80.
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prawidłowy kształtować swoje życie i postępowanie. Inne terminy określające
mądrość to  מוסר- karność i  יראה יהוה- bojaźń Boża. Pierwszy termin określa
umiejętność panowania nad sobą i wewnętrzną dyscyplinę, osiągniętą drogą osobistego wysiłku, wspomaganego metodami wychowawczymi z zewnątrz
(rodzice, nauczyciele), podejmowanymi od lat najmłodszych. Drugi termin to
szeroko rozumiana pobożność, która usuwa przeszkody i przysposabia do przyjęcia i zrozumienia wiedzy religijnej, będącej istotnym elementem mądrości.
Przejawem mądrości dojrzałej są postawy duchowe i sprawności określane jako:
rozumność, umiejętność, roztropność, rada.21 Jednak mądrość, którą ukazują
księgi dydaktyczne można zasadniczo sprowadzić do dwóch jej źródeł: mądrość
ludzka i mądrość Boża. Oba te rodzaje mądrości mają jeden i ten sam cel.
Zmierzają do nauczenia właściwego, poprawnego i dobrego życia. Jednakże ich
natura oraz ich źródła są różne.
Mądrość ludzka ma w swej początkowej fazie, głównie znaczenie praktyczne,
opiera się bowiem na doświadczeniu życiowym, dostępnym każdemu człowiekowi.
Polegało ono na uważnej i świadomej obserwacji różnych przejawów życia ludzkiego. Były one badane, analizowane i uogólniane22. Wyniki tych spostrzeżeń były
z kolei podawane w formie krótkich sentencji dydaktycznych. Tak między innymi
powstawały pierwsze przysłowia. Nie miały one charakteru nakazów lub zakazów,
ale obiektywnie opisywały różne strony postępowania ludzkiego i w ten właśnie
sposób pouczały. Chociaż postawy człowieka są bardzo szerokie i trudno je nieraz
opisać szczegółowo, to jednak można wyróżnić w zachowaniach człowieka cechy,
które są typowe, czyli powtarzające się. Stąd też występują one u wszystkich ludzi,
niezależnie od kultury czy religii. Należy jednak zaznaczyć, iż mądrość w Izraelu
ma swoją specyﬁkę. Wiąże się to z tym, iż mądrość czysto ludzka nie ma zupełnie
charakteru świeckiego. Zostaje ona bowiem zawsze w pewien sposób podporządkowana mądrości Bożej23. Dla mędrców izraelskich ważne są rezultaty obserwacji
życia i wynikająca stąd wiedza ludzka, która powinna obejmować także podstawowe
wykształcenie, jakie jest konieczne dla prawidłowego postępowania.
21

St. Potocki. Księgi Mądrościowe Starego Testamentu s. 385.

22

G. Rad. Theologie des Alten Testament. München 1957 s. 430-454. Przekład polski:
Teologia Starego Testamentu. Warszawa 1986 s. 327-354; A. Dubarle. Où en est l`étude
de la littérature sapientielle? Ephemerides Theologicae Lovanienses 44 (1968) s. 419;
R. E. Murphy. Form Criticism and Wisdom Literature. CBQ 31 (1969) s. 478n; F. Moriarty. Living with Tradition; Izrael,s Quest for Wisdom. The Way 21 (1981) s. 85n.

23

H. H. Schmid. Wessen und Geschichte der Weisheit. Eine Untersuchung zur altorientalischen Weish eitsliteratur. BZAW 101. Berlin 1966 s. 144; G. Ziener. Die
altorientalische Weisheit als Lebenskunde. Israels neues Verstandnis und Kritik
der Weisheit. W: Wort und Botschaft. Wyd. J. Schreiner. Würzburg 1967 s. 259;
J. L. Crenshaw. Old Testament Wisdom. An Introduction. London 1982 s. 24.
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Ważną rolę w rozwoju mądrości odegrały także kontakty międzyludzkie.
Towarzyszyła im bowiem zazwyczaj wymiana myśli czy też doświadczeń. Poszukiwania ludzkiej mądrości nie dają jednak ostatecznych rozwiązań. Mędrcy
Izraela zdają sobie sprawę, że życie każdego człowieka, a w sposób szczególny życie
Izraela, pozostaje w ścisłej łączności z Bogiem. Dlatego mądrość ludzka musi być
wzbogacona o inne źródło, które można ogólnie zdeﬁniować w zdaniu: „Początkiem
mądrości jest bojaźń Boża”. Mądrość Boża przewyższa mądrość ludzką w sposób
zasadniczy. Jest to oczywiste, ponieważ mądrość Boża ma charakter nadprzyrodzony. W Piśmie świętym jest wiele miejsc przepojonych pochwałą tej mądrości.
Świadczy to o niezwykłej doskonałości, pełni i odrębności wiedzy Bożej. Dlatego
też jest ona niezgłębiona dla człowieka i w swej pełni nieosiągalna. Jednakże Bóg
udziela jej człowiekowi w takim stopniu, na ile jest ona mu potrzebna.
Mądrość Boża daje się poznać w różny sposób. Podstawowym źródłem poznania
mądrości Bożej jest wspaniałość wszechświata, wszystkie dzieła natury stworzone
przez Boga. Tę mądrość można nazwać „mądrością natury”. Sławią ją liczne poematy biblijne24. Ponadto mądrość Boża daje się poznać w historii narodu wybranego,
którym kierowała w sposób niezwykły i skuteczny. Dzięki tej mądrości, niektórzy
ludzie doszli do sławy i wielkości nieprzemijającej (Syr 44-49; Mdr 12-19). Naukę
tej mądrości można najłatwiej odnaleźć w wypowiedziach mędrców oraz w Prawie
Mojżeszowym, które mędrcy wykładają po niewoli babilońskiej (Syr 24).
Ważnym źródłem przekazującym mądrość uzyskaną drogą osobistego doświadczenia była tradycja. Dzięki niej wiedza osiągana i formułowana przez
mądrych, zwykle anonimowych ludzi, stawała się własnością wspólną i mogła
służyć wszystkim. Ponadto przekazywana z pokolenia na pokolenie podlegała
weryﬁkacji, była poszerzana i uzupełniana, co pozytywnie wpływało na jej pewność. W przekazywaniu mądrości korzystano z tradycji ustnej, która z czasem
była spisywana i zestawiana w grupy tekstów o podobnych właściwościach.
Religijny charakter mądrości izraelskiej ma ważne następstwa praktyczne.
Skoro prawdziwa mądrość pochodzi od Boga, to każdy, kto chce ją otrzymać,
musi mieć prawidłowe odniesienie do Boga. Dlatego człowiek mądry jest równocześnie człowiekiem pobożnym. Miarą mądrości i jej warunkiem jest zatem
zachowywanie przepisów Prawa. Każdy, kto żyje inaczej, jest nazwany głupcem
lub bezbożnikiem. Pomiędzy człowiekiem mądrym a człowiekiem głupim istnieje ogromna różnica, widoczna w skutkach ich postaw życiowych. Jedni idą za
wskazaniami mądrości, która obdarza ich licznymi dobrami, drudzy natomiast
trzymają się głupoty, która nie potraﬁ dać im nic pozytywnego25.
24

Iz 40,13n; Jr 10,12; Ps 104,24; Syr 42,15-43,33; Hi 28.

25

J. St. Synowiec. Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka. Kraków 1990 s. 84-85.
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Ponieważ od odpowiedniego postępowania człowieka zależy jego szczęście
lub tragedia, mędrcy ukazują mądrość wzywającą wszystkich do korzystania
z jej darów. Najważniejszym z tych darów jest samo życie oraz dobre i trwałe
imię. Głupców natomiast czeka śmierć i wymazanie ich imienia. Są to sankcje
realizujące się głównie w życiu doczesnym.
Należy zaznaczyć, że mądrość ma przede wszystkim charakter praktyczny.
Nie stanowią jej zagadnienia spekulatywne i abstrakcyjne, ale konkretne i żywe.
Można ją określić jako trwałą umiejętność poprawnego i dobrego, skutecznego
postępowania w życiu codziennym. Jest to zatem duchowe wyposażenie człowieka, które powinien zdobyć, aby jego życie było na odpowiednim poziomie.
Nauczyć się tego może każdy, kto chce i korzysta z odpowiednich pomocy pod
kierownictwem mędrca. Ponadto mądrość, oprócz elementu praktycznego, ma
wyraźny element religijny. Te oba przymioty są ze sobą nierozłącznie związane.
Mądrość bowiem w swej najgłębszej istocie jest darem Boga, udzielanym przede
wszystkim temu, kto jest pobożny. Właśnie dzięki elementowi religijnemu,
mądrość izraelska wyróżnia się od wszystkich innych ﬁlozoﬁi o przewadze elementu spekulatywnego26. Bóg bowiem wybrał naród izraelski, związał go ze sobą
przymierzem, wychował i wykształcił przez Prawo i Proroków, a nauką mędrców
przygotował na nadchodzący okres religii uniwersalistycznej, objawionej w pełni
w Nowym Testamencie.
W przeciwieństwie do człowieka sprawiedliwego, który poprzez swoją mowę
dzieli się mądrością, język niegodziwy (hebr. )ולשון תהפכות, rodzący nieprawość,
zostanie wycięty, podobnie jak drzewo nie przynoszące dobrego owocu. Nazwa
תהפכות, poza Pwt 32,20, występuje tylko w Księdze Przysłów. Ma ona charakter
przymiotnikowy (8,13; 16,28) lub rzeczownikowy w takich zwrotach jak: „mówić
niegodziwość” (2,12; 23,33), „obmyślać niegodziwość” (6,14; 16,30), czy „cieszyć
się niegodziwością” (2,14). W świetle powyższych analiz, można wysnuć wniosek,
iż postawa moralna, określona jako sprawiedliwość, ściśle wiąże się z mądrością,
przejawiającą się w wypowiadanych słowach.
Kolejnym przysłowiem nawiązującym do analizowanego zagadnienia jest
Prz 15,7:
Wargi mądrych rozpowszechniają umiejętność,
lecz serce głupich nie tak postępuje.
Jednym z ważnych elementów pojęcia mądrości, jest „wiedza” (hebr. )דעת,
oddana w tej sentencji jako umiejętność. Oznacza ona szereg wiadomości, których
trzeba się nauczyć. Pomocą w tym procesie mogą służyć jedynie ludzie mądrzy
(hebr. )חכמים, którzy taką wiedzę posiadają. Co więcej, potraﬁą ją przekazywać
26

St. Potocki. Z historii mędrców Izraela. RBL 23 (1970) s. 180-198.
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innym ludziom. Jednakże serce głupców (hebr.  )כסיליםjest niezdolne do nabycia
wiedzy. Dlatego od takich ludzi nie można się niczego nauczyć. Tak więc pomimo
tego, iż człowiek mądry przekazuje swą mądrość w wypowiadanych słowach, to
jednak nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać, czego przykładem jest serce
głupców, ponieważ jest ono pełne zakłamania. A zatem przez ich usta nie może
być przekazywana żadna wiedza.
Bardzo podobne w swej wymowie, jest Prz 15,2:
Język mądrych ocieka wiedzą,
usta głupich rozlewają głupotę.
Spośród wszystkich istot żyjących odróżnia człowieka między innymi, zdolność mówienia. W zasadzie język jest w Biblii zdolnością, dzięki której człowiek
jest właśnie człowiekiem. Język ma moc budować lub niszczyć.27 Wszystko, co
obecne jest dla człowieka, co może poznać, może też wyrazić w języku. Język
oznacza zdolność poznawczego przeniknięcia i uporządkowania świata. Ta
zdolność, zawsze już dana człowiekowi i pozwalająca mu być człowiekiem, nigdy
oczywiście nie jest mu dana jako raz na zawsze gotowe instrumentarium, lecz
powstaje wciąż na nowo. Wiąże się z tym nie tylko fakt istnienia wielu języków,
lecz także fakt ustawicznego stawania się wszystkich języków, dzięki czemu
języki pozostają żywymi językami.28
Rzeczywistość języka wymaga zawsze przynajmniej dwóch ludzi. Język
bowiem jest istotnie językiem wtedy, gdy może być zrozumiany, czyli, gdy jest
pośrednikiem, w którym większa liczba ludzi porozumiewa się odnośnie tego,
co jest. Ma on zatem społeczny charakter.29 Biblia widzi w możności mówienia
(Rdz 2,20), podobieństwo człowieka do Boga. Język wedle ujęcia biblijnego jest
nie tylko zdolnością nazywania rzeczy i dzięki temu porządkowania świata,30
lecz przede wszystkim zdolnością udzielania odpowiedzi Bogu (Rdz 3,9n; 15,1n:
Wj 3,4n; Hi 41,1-6). I odwrotnie. Bycie Boga Stwórcą, opisuje się jako stwarzanie
za pomocą słowa (Rdz 1,3n; Ps 33,6; Iz 48,13). Język jest zgodnie z jego najwyższymi możliwościami, ustawicznie środkiem, w którym Bóg spotyka człowieka
dzięki objawiającemu się i prorockiemu słowu.
Za pomocą języka człowiek porozumiewa się też z innymi ludźmi. Pozbawienie kogoś możliwości posługiwania się językiem, może być wyrazem kary
Bożej (Ps 137,6). Przywracanie natomiast niemowom możności korzystania
z niego, jest dziełem mesjańskim (Iz 35,6). Poprzez język człowiek wypowiada
27

J. Behm. γλωσσα. W: TWNT. T. I s. 719-726.

28

A. van den Born. Zunge. W: BL kol. 1937-1938.

29

B. Casper. Język. W: PSB kol. 514-515.

30

K. Gouders. Imię. W: PSB kol. 457-458.
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słowo, które jest wyrazem samego siebie. W nim człowiek udziela się drugiemu
człowiekowi, pozwala siebie zrozumieć.
Jednakże człowiek może posługiwać się swym językiem niewłaściwie, wypowiadając słowa niszczące. Od języka przewrotnego pochodzą wszelkie kłamstwa,
podstęp, dwulicowość, przekleństwa, oszczerstwa (Ps 10,7; Syr 51,2-6). Język
jest wówczas przyrównany do węża (Ps 140,4), brzytwy wyostrzonej (Ps 52,4),
miecza ostrego (Ps 57,5), strzału śmiertelnie godzącego (Jr 9,7; 18,18).31
Język zatem, podobnie jak wargi,32 ujawnia wnętrze człowieka.33 Mowa
człowieka jest zatem środkiem przekazującym intelektualną zawartość wnętrza ludzkiego. Sposób przekazywania zależy od tego, co się innym przekazuje.
Ludzie mądrzy dzielą się z innymi posiadaną wiedzą, poprzez oddziaływanie na
ich intelekt i wolę. Starają się ukazać jej walory, korzyści. Czynią to w sposób
atrakcyjny i przekonywujący. Dzięki temu ich język „szerzy” (hebr.  )תיטיבwiedzę, przedstawiając ją jako wartość ubogacającą człowieka. Głupcy natomiast
nie mogą nic innego przekazywać, poza głupotą (hebr. )אולת, drogą narzucania
jej otoczeniu, bez podawania racji uzasadniających słuszność takiego postępowania.34 Widać więc wyraźna różnicę pomiędzy tymi dwoma kategoriami ludźmi
i tym, co oni wypowiadają w swych słowach.
Na zależność pomiędzy mądrością i wypowiadanymi słowami wskazuje
również Prz 16,23:
Serce mędrca sprawia, że usta jego są rozumne,
a wargi maja większą siłę przekonywania.
Jednym z zasadniczych sposobów zaznajamiania ludzi z mądrością, jest nauczanie ustne. Jest ono prowadzone przez mędrca (hebr. )חכם. Ważną rolę w tym
procesie, odgrywa umiejętność przekazywania wiedzy. Jednak pomimo wagi
tego czynnika, odgrywa on tu drugorzędną rolę, ponieważ zasadniczym źródłem
mądrości jest w tym przypadku serce człowieka mądrego. Usta i wargi są na
usługach takiego serca, który przez nie wypowiada ludzkie myśli, spostrzeżenia,
rady, decyzje. W odróżnieniu od języka, który jest organem czynnym, służącym do
mówienia, wargi i usta muszą być otwarte, by mogły wyrazić to, co znajduje się
w głębi serca. Usta pozostają na usługach serca, obojętnie, czy to serce jest dobre,
czy złe. Ukazują one właściwości serca, na przykład łaskawość króla idealnego
(Ps 45,3) lub zwodniczy powab kobiety cudzoziemki (Prz 5,3; 7,21). U grzesznika
31

P. de Surgy. Język. W: STB s. 357-358.

32

D. Fraikin. Lippe. W: BL kol. 1058.

33

C. Lesquivit. X. Leon-Dufour. Wargi. W: STB s. 1023-1024.

34

Tekst hebrajski używa w tej sentencji wyrazu יביע, prze co nawiązuje on do źródła
tryskającego wodą (prz 18,4). Stąd w wyrażeniu „rozrzucają głupotę”, chodzi o zwrócenie uwagi na dynamikę i bezwzględność destruktywnej działalności głupców.
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usta i wargi pozostają na usługach jego dwulicowości, mając do towarzystwa
kłamstwo, oszustwa, oszczerstwa (Prz 4,24; Ps 120,2; Syr 51,2). Potraﬁą one
niekiedy za bardzo przyjemnym obliczem, ukryć wewnętrzną przewrotność (Prz
26,23). Jest to dwulicowość, która wkrada się nawet w kontakty z Bogiem (Iz
29,13). Jako przeciwieństwo tej dwulicowości, ukazuje się ideał człowieka, którego usta i wargi są zawsze szczere i sprawiedliwe (Ps 17,1; Prz 10,18-21). Lecz,
aby człowiek mógł zachować swe usta wolne od każdego złego słowa, trzeba, by
sam Bóg udzielił mu odpowiednich pouczeń (Prz 22,17n). Usta człowieka muszą
być niejako zawieszone na ustach Bogach, poprzez posłuszeństwo i wierność
(Ps 17,4; Hi 23,12). Teksty biblijne wskazują, iż człowiek posiada świadomość
swej niedoskonałości w mowie. Pragnie więc i czeka, aby Bóg otworzył mu usta.
Tylko wtedy będzie on zdolny do wezwania Bożego, polegającego na chwaleniu
Boga (Ps 63,4; Hi 11,5). Aby zatem mógł być on uwolniony od grzechu, jego
wargi muszą być oczyszczone ogniem (Iz 6,6). Gdy nadejdzie stosowny dzień,
sam Jahwe przywróci narodom „czystość” warg (So 3,9).35
Należy jednak zaznaczyć, że usta przekazują to, co jest w sercu człowieka.
Słowo „serce”, stosunkowo rzadko występuje w Starym Testamencie, jako określenie organu cielesnego, z którym związane są określone funkcje ﬁzjologiczne
(2 Sm 18,14; Oz 13,8). Bardzo często wyraz ten jest używany w sensie przenośnym. Serce, to przede wszystkim pojęcie zbiorcze, oznaczające istotę i charakter
człowieka, czyli jego wnętrze.36 Obejmuje ono swym pojęciem całą aktywną postawę, która wypływa z charakteru człowieka.37 Można w tej postawie wyróżnić trzy
płaszczyzny. Pierwszą jest płaszczyzna intelektualna. Bóg dał człowiekowi serce
do myślenia (Syr 17,6). Psalmista wspomina o zamysłach w sercu samego Boga,
czyli o planach Bożych, trwających z pokolenia w pokolenie (Ps 33,11). Szerokość
serca, na przykład, kojarzy się z rozległą wiedzą (1 Krl 5,9). Wyrażenie: „daj mi
swoje serce”, może oznaczać poświęcenie pewnej uwagi (Prz 23,26). Serce zatem
jest rozumiane jako siedziba życia umysłowego człowieka (Syr 17,6; Prz 15,14;
16,23; 18,15; Pwt 29,3; Ps 90,12; Hi 8,10).38 Jest ono elementem umożliwiającym
człowiekowi, zdolność do reﬂeksji, czyli osiągnięcie mądrości.39 Równocześnie,
jako przeciwieństwo mądrości, może w nim także zagościć głupota (Ps 14,1;
53,2; Oz 7,11; Prz 23,31-32).40 Druga płaszczyzna dotyczy serca jako siedliska
35

C. Lesquivit – X. Leon-Dufour. Wargi. W: STB s. 1023-1024.

36

M. Lurker. Serce. W: Słownik obrazów i symboli biblijnych. Poznań 1989 s. 209.

37

G. Miller. Serce. W: PSB kol. 1195.

38

M. Filipiak. Biblia o człowieku. Lublin 1979 s. 51.
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H. Brunner. Das hörende Herz. ThLZ 79 (1954) s. 697-700.

40

M. Filipiak. Biblia o człowieku s. 52.
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życia wolitywnego. Oznacza ono władzę podejmowania decyzji przez człowieka
(Prz 6,18; Ps 33,11; 2 Sm 7,27; Rdz 34,3; 50,21; Sdz 19,3; 2 Krn 30,22; Iz 40,2;
Oz 2,16-17). To właśnie w sercu, człowiek podejmuje zamiary dobre lub złe.
Dlatego pełni ono rolę sumienia (1 Sm 24,5; 2 Sm 24,10).41 Trzecia płaszczyzna
polega na określeniu serca jako źródła uczuć i pragnień człowieka. Jest ono więc
siedzibą życia emocjonalnego (Ps 25,17; Prz 14,30; 23,17; 2 Sm 15,13; Iz 65,14).42
To właśnie w sercu powstaje radość, smutek, strach, itp. Tak więc rozumienie
terminu „serce”, jest bardzo szerokie w Starym Testamencie. Jest ono bowiem
siedliskiem świadomej, wolnej i emocjonalnej osobowości człowieka. Miejscem
podejmowania decyzji, organem uczuć i pragnień.43
Serce spełnia bardzo ważną rolę w relacjach pomiędzy ludźmi, gdzie istotnym elementem jest wewnętrzna postawa. Zazwyczaj bowiem to, co człowiek
okazuje na zewnątrz, powinno być przejawem jego serca. Dlatego serce poznaje
się przez to, co wyraża się nawet w obliczu człowieka (Syr 13,25) oraz w tym,
co wypowiadają usta (Prz 16,23). Jednakże zdarza się, iż słowa i zewnętrzne
czyny, zamiast ujawniać właściwe nastawienie serca, ukrywają jego faktyczny
stan (Prz 26,23-26; Syr 12,16). Świadczy to wówczas o dwulicowości serca. Nawet
w relacjach z Bogiem człowiek może przyjmować taką postawę. Widoczne jest
to nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale nawet w wymiarze społecznym,
gdy naród wybrany usiłuje szukać różnorakich wybiegów w relacjach z Bogiem.
Aby się uwolnić od konieczności autentycznego nawrócenia, stara się zaspokoić
Boga zewnętrznym kultem (Am 5,21). Jednak nie można oszukać Boga, który
nie bierze pod uwagę tego, co zewnętrzne, ale dostrzega postawę serca ludzkiego (Jr 17,10; Syr 42,18; Iz 29,13). Dlatego chcąc znaleźć Boga, należy szukać
Go szczerym sercem (Pwt 4,29. Co więcej, należy być w ustawicznej gotowości
poddawania się Jego prawu, czyli poddawania swego serca Bożej woli (Pwt 6,5).
Jednak cała historia ludu wybranego wskazuje, jak trudno wprowadzić tę zasadę
w codzienne życie. Zło bowiem dotknęło samego serca Izraela, wskutek czego
stało się ono krnąbrne i uparte (Kpł 26,41; Jr 5,23; Oz 10,2). To otępienie moralne
i intelektualne jest określane w Biblii jako „zatwardziałość serca”. Oznacza ona
przede wszystkim obstawanie przy swoich planach i niedostrzeganie innych
możliwości, co często prowadzi do grzechu.44 Izraelici, zamiast złożyć całą swą
41

D. R. Edwards. Serce. W: Encyklopedia Biblijna. Po red. P. J. Achtemeier. Warszawa
1999 s. 1100.
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J. de Fraine. A. Vanhoye. Serce. W: STB s. 871-872.

43

J. B. Herz. W: BThW s. 713-714.
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W. H. Propp. Zatwardziałość serca. W: Słownik wiedzy biblijnej. Pod red. B. M.
Metzger. M. D. Coogan. Warszawa 1999 s. 815.
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ufność w Bogu, poszli za swoją pierwotną złą skłonnością (Jr 7,24). I dlatego
spadły na nich tak liczne nieszczęścia. Nie pozostało tu nic innego, jak tylko
ukorzyć się przed Bogiem (Jl 2,13; Ps 51,19) i prosić Go, aby stworzył w nich
nowe serce (Ps 51,12).45
Bóg zobowiązuje się do przemiany serca ludzkiego, o ile człowiek zwróci się do
Niego z prośbą o pomoc (Pwt 30,6).46 Taki zamiar Boży przynosił człowiekowi nadzieję. Widoczne to już było w takim dziele Bożym, jak wyprowadzenie Izraelitów
z niewoli egipskiej i prowadzenie ich przez pustynię, gdzie Bóg pragnął przemienić
ich serca (Oz 2,16). Bóg wielokrotnie potwierdza chęć zawarcia przymierza, na
mocy którego stworzy w człowieku nowe serce (Jr 31–32; Ez 18,31). To nowe serce
będzie w stanie poznać Boga, czyli być czystym i wypełniać jego wolę (Ez 36,25).
Jeśli komuś zleca się do wykonania nowe zadania, to daje się mu też nowe serce,
czyli całkowicie się zmienia jego postawę, aby mógł podjąć to zadanie. W ten sposób
będzie zapewniona ostateczna jedność pomiędzy Bogiem i Jego ludem.
Serce ma więc istotny wpływ na wypowiadane słowa i w tym znaczeniu,
uzdalnia ono usta, wpływa na ich roztropność, dostarczając im to wszystko,
co należy do prawdziwej wiedzy, co jest treścią przekazywanej nauki (hebr.
)לקח. Jest rzeczą idealną, jeśli mądrości serca, towarzyszy „słodycz” ust, czyli
płynność mowy.
3. Zapewnia ochronę przed niebezpieczeństwami
Jedno z podstawowych następstw, wypowiadanych słów przez człowieka,
wskazuje Prz 14,3:
Usta głupiego to rózga na jego grzbiet,
lecz wargi mądrych są ich ochroną.
Wypowiadane słowa, zależnie od ich jakości i sposobu mówienia, przynoszą
mówiącemu szkodę lub chronią go przed niebezpieczeństwem. Słowa głupca (hebr.
 )אוילsą nierozumne, niekontrolowane. A zatem są dla drugich ludzi, jak rózga
ich ćwicząca. Spotykają się one jednak z podobną reakcją ze strony otoczenia, co
sprawia, że ta sama rózga „pychy” (hebr. )גאוה, ćwiczy również głupca. A więc
własne słowa głupca, odbijają się na nim niekorzystnie. Podczas gdy człowiek
mądry, milcząc lub ważąc swe słowa, jest dzięki nim całkowicie bezpieczny. Bezpieczeństwo oddane w tej sentencji jako „ochrona”, jest jedną z podstawowych
potrzeb ludzkich, obok takich potrzeb jak: pożywienie, odzienie i zamieszkanie. We
wczesnym okresie dziejów Izraela, starano się ochronić życie i własność jednostki,
45
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przede wszystkim dzięki łączeniu się w rodziny, szczepy i pokolenia, a także dzięki
uznaniu przez jednostki, nadrzędnego prawa. W późniejszym czasie pojawiły się
ponadto umowy zawierane z innymi instancjami władzy i instytucje mające na
celu ochronę jednostki. W wielu tekstach biblijnych sławi się Jahwe jako Tego,
który ochrania i strzeże najlepiej (Ps 9,13; 17,8; 18,3; 33,2).47
Wzmiankę o tym, że wargi mądrych „strzegą ich”, czyli stanowią niejako
ich straż, czuwają nad nimi, można rozumieć także nieco inaczej. W ten sposób,
że słowa ludzi mądrych budzą życzliwość otoczenia, a przez to zapewniają mówiącemu spokój i pomyślność. Każda interpretacja podkreśla jednak ważność
wypowiadanych słów przez człowieka mądrego dla niego samego.
Ważną prawdę dotyczącą mowy, przedstawia Prz 13,14:
Nauka mądrego jest źródłem życia,
by ujść sideł śmierci.
Nauka, określona tu poprzez hebrajski wyraz תורת, podawana przez mędrca,
jest obok „słowa” i „nakazu”, ważnym środkiem wychowawczym, umożliwiającym
korzystanie z dobrodziejstw mądrości. To wyrażenie hebrajskie, użyte w tekście
na określenie nauki, podobnie jak wyraz דבר, jest nazwą wieloznaczną. Zasadniczo jednak, służy ono do określenia Prawa Bożego, pouczenia wyjaśniającego
to Prawo czy też nauki na temat zasad postępowania. W tym przypadku chodzi
o pouczenia przekazywane przez nauczyciela mądrości jako systemu wychowawczego. Wartość takiego pouczenia, ilustruje najpierw obraz źródła życia (hebr.
)מקור חיים48, a więc przekonanie, że od pouczenia zależy pomyślność życiowa
człowieka. Dzięki niemu, człowiek może uniknąć niebezpieczeństw utraty tego
życia, co znowu pokazuje obraz śmierci, zastawiającej niczym myśliwy, sidła na
ludzi stroniących od mądrości. Objawienie biblijne nie odwraca się od zjawiska
śmierci i nie szuka schronienia od niej w iluzorycznych marzeniach. Jest to zjawisko bardzo wyraźne i dotkliwe (Rdz 50,1; 2 Sm 19,1). Dlatego też jest to wezwanie
do człowieka, mające pobudzić go do reﬂeksji na temat końca własnego życia (Ps
89,49).49 Jest to zazwyczaj myśl przygnębiająca dla tego, kto cieszy się dobrami
życia. Jest natomiast pocieszeniem, jako że stwarza perspektywy pożądane dla
tego, kogo życie przygnębia (Syr 41,1n; 2 Krn 20,2n; Hi 6,9; 7,15).
Śmierć nie jest całkowitym unicestwieniem. Istnieje prawda o życiu po śmierci.50 W tym czasie, gdy ciało przebywa w grobie, coś ze zmarłego, istnieje nadal
47
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w szeolu, różnie pojmowanym (Ps 115,7; 88,12n; Hi 17,13). Tam wszyscy zmarli,
razem zgromadzeni, dzielą ten sam nędzny los (Hi 3,13-19; Iz 14,9n), choć istnieje
pewna gradacja między nimi (Ez 31,17-32; Hi 17,16; Ps 22,16; 30,10; Iz 14,11).51
Obrazy dotyczące szeolu nadają konkretny wyraz odczuciom spontanicznym.
O istnieniu prawdy dotyczącej życia pozagrobowego, świadczy też kult
zmarłych. Ceremonie pogrzebowe są bowiem zjawiskiem powszechnym. Od
czasów najdawniejszych człowiek przywiązywał dużą wagę do otaczania czcią
zmarłych i do potrzeby pozostawania z nimi w kontakcie.52 Stary Testament
przyjął większość spośród tych wielowiekowych tradycji, chociażby obrzędy
żałobne, wyrażające smutek żyjących (2 Sm 7,31; Jr 16,16), pogrzeby rytualne
(1 Sm 31,12n; Tb 2,4-8), troska o groby (Rdz 23; 49,29-32; 50,12n), uczty pogrzebowe (Jr 16,7), a nawet oﬁary składane na grobach zmarłych (Tb 4,17).53
Objawienie Boże wyznacza tym zwyczajom pewne granice, celem odcięcia się
od pewnych zabobonów i wierzeń ludów sąsiadujących z Izraelem (Kpł 19,28;
Pwt 14,1; 18.11). Nie ma więc w Starym Testamencie kultu zmarłych w sensie
ścisłym, takiego, jak ten, który istniał na przykład u Egipcjan.54
Prawdą niepodważalną jest stwierdzenie, że śmierć stanowi los wspólny
wszystkim ludziom (1 Krn 2,2; 2 Sm 14,14; Syr 8,7). Wyznaczając kres życiu
każdego człowieka, kładzie ona pieczęć na ﬁzjonomiach poszczególnych ludzi.
Z tego stwierdzenia rodzi się niekiedy przesadna rezygnacja (2 Sm 12,23; 14,14).
Śmierć jednakże należy przyjmować jako zrządzenie Boże (Syr 41,4).55 Człowiek,
dopóki żyje, widzi w śmierci wrogą sobie potęgę. Jej zgubne zbliżanie daje się
wyczuć w każdej chorobie i we wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwach (Ps
88,4n; 18,5n; 69,15n; 116,3; Jon 2,4-7). Śmierć i szeol nie stanowią zatem jedynie rzeczywistości pozagrobowej, bliżej nie określonej. Są to potęgi prowadzące
swoją działalność tu na ziemi.
Człowiek dopatruje się w śmierci, kary. Jest ona bowiem smutną konsekwencją złamania prawa Bożego i jest udziałem każdego człowieka.56 Stary
Testament uwydatnia jej religijne znaczenie. Jej obecność w świecie wiąże się
51

C. J. McNaspy. Sheol in the Old Testament. CBQ 6 (1944) s. 326-333; G. Gerlemann.
Totenreich. THAT II s. 837-841; N. J. Tromp. Primitive Conceptions of Death and
Nether Word in the Old Testament. Roma 1969.

52

P. Grelot. La théologie de la mort dans l’Ecriture sainte VSS 77 (1966) s. 156;
G. Contenau. Życie codzienne w Babilonie i Asyrii. Warszawa 1963 s. 249-253.

53

Wpływ starożytnych wierzeń ludowych dotyczących kultu zmarłych był duży (W. F. Albright. The high Place in Ancient Palestine [VT. Suppl. T. 4. [1957] s. 242-258].

54

A. Ohler. Mythologische Elemente im Alten Testament. Tübingen 1969 s. 218.

55

M. Filipiak. Życie ludzkie w świadectwie Biblii. RTK 24 (1977) z. 1 s. 21-29.

56

A. Minissale. Siracide. W: Le vadici nella tradizione. Brescia 1988 s. 133.
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z grzechem pierworodnym (Rdz 2,17; 3,19). Bóg nie uczynił śmierci, ponieważ
powołał człowieka do nieśmiertelności (Mdr 1,13; 2,23n). Śmierć zatem ujawnia
istnienie grzechu w świecie. To powiązanie śmierci z grzechem stanowi przedmiot przestróg przed popełnieniem czynów grzesznych (Prz 11,19; 7,27; 9,18; Iz
5,14; Lb 16,30; Ps 73,18n; Mdr 4,19; Kpł 20,9-21; 24,14-23).57 Człowiek nie jest
w stanie wyzwolić się sam od śmierci, potrzebuje pomocy samego Boga, który jest
jedynym Panem życia i śmierci.58 Bardzo ważne w tym uwolnieniu od śmierci
jest nawrócenie ze swoich grzechów (Ez 3,18-21; 18,33; 33,11). Bóg sam uwalnia
człowieka od śmierci, ale nie bez współdziałania człowieka.
W czasach późniejszych objawienie starotestamentowe, zapowiada pełny
triumf Boga nad śmiercią.59 Kiedy Bóg ustanowi na nowo swoje Królestwo, zniszczy
raz na zawsze śmierć, której nie uczynił. Wtedy, by uczestniczyć w Jego panowaniu, znajdujący się dotąd w szeolu, sprawiedliwi i wierni Bogu, zmartwychwstaną
do życia wiecznego, a inni pozostaną w wiecznej grozie na miejscu umarłych (Dn
12,12; Iz 26,19). W takim ujęciu, szeol staje się miejscem wiecznego potępienia.60
Sprawiedliwi będą zabrani przez Pana do Jego chwały (Mdr 4,7; 5,1-3). Prawda
ta szczególnej wyrazistości nabrała w czasach Machabejskich (2 Mch 7,9.14.23.33;
14,46; 2 Mch 12,43n).61 Stary Testament ukazuje zatem śmierć jako zjawisko pełne
grozy, przeciwne życiu i bardzo przykre. Syrach w nauczaniu o śmierci nawiązuje
do wcześniejszych myśli na ten temat.62 Nie bagatelizuje on tragizmu ludzkiej
śmierci, z całym realizmem i powagą wypowiada prawdę o ludzkim przeżyciu
śmierci.63 Patrzy on na śmierć jako człowiek wierzący, mimo że nie zna on jeszcze
wszystkich „możliwości” Boga wobec niej.64
Jednakże pouczenia wychowawcy pozwalają nie tylko uniknąć „sideł śmierci”, ale ponadto stają się „źródłem życia”. Źródło jest miejscem naturalnego
wypływu wody. Starożytni odróżniali naturalne wypływy wody od sztucznych
systemów wodnych, czyli zbiorników i cystern, oraz wydrążonych przez ludzi
57

P. Grelot. Śmierć. W: STB s. 941-944.

58

H. Schungel. Śmierć. W: PSB kol. 1281.

59

A. M. Dubarle. Oczekiwanie nieśmiertelności w Starym Testamencie i w judaizmie.
„Concilium” 6-10 (1970) s. 214-222.

60

N. J. Tromp. Primitive conceptions of Death and Nethern World in the Old Testament. Roma 1969 s. 212.

61

A. Rebić. Wiara w zmartwychwstanie w Starym Testamencie. Communio 11 (1991)
z. 1 s. 10-19.

62

R. Krawczyk. Syrach a Rdz 1-3. RBL 4 (1984) s. 290.

63

R. Krawczyk. Tragizm ludzkiego życia w świetle Biblii. W: WDP 18 (1985) s. 350.

64

O. Schilling. Das Buch Jesus Sirach. (Die Heilige Schrift fur das Leben). T. VII-2.
Freiburg 1956 s. 170.
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studni. Struktura geologiczna Palestyny sprzyjała powstawaniu źródeł (Pwt
8,7). W bliskości zakładano obozowiska i osady. Znajduje to odzwierciedlenie
w nazwach miejsc (Engaddi). Źródła, ukryte często w lesie albo wśród skał,
otwierają niejako mroczne łono ziemi, z którego wytryska woda życia. W tekstach
biblijnych, źródła posiadają bogatą symbolikę, począwszy od poczucia bezpieczeństwa i obﬁtości pochodzącej od samego Boga (Ps 104,10-13; Iz 41,17-18; Ez
34,13), poprzez mądrość (Prz 18,4), potomków (Pwt 33,28), przebaczenie (Za
13,1).65 W obietnicach prorockich, woda wytryskująca ze źródła jest obrazem
obﬁtości błogosławieństwa Bożego. Ostatecznie wszystkie źródła zbawienia
będą brać swój początek z Boga (Iz 12,3).66 A zatem symbol źródła jest ważnym
elementem myśli starorestamentalnej, oznacza bowiem obﬁtość, dostatek, tym
bardziej, jeśli dotyczy to takiej wartości, jaką jest życie.
W pismach biblijnych życia nie traktuje się jako wielkości neutralnej, na
przykład jako podstawowej siły rozwoju kosmicznego, chociaż przesłanki do
takiego sposobu rozpatrywania życia, można by znaleźć w księgach świętych.
Życie przedstawia się jako najwyższe dobro, stan, posiadanie. Jest terminem
służącym na oznaczenie wszelkich błogosławieństw Bożych, czyli dóbr, które
czynią człowieka szczęśliwym.67 Pojawia się ono na ostatnim etapie dzieła
stworzenia jako jego ukoronowanie (Rdz 1,21-28). Dla ludzi ma ono zasadniczo
charakter daru, w obronie którego, człowiek jest gotów poświęcić wszystko, aby
je uratować (Hi 2,4). Przez życie rozumie się w Biblii na ogół, wielość pochodzącą
od Boga, dokonującą się przed Bogiem, i skierowaną na Boga.68 Żyć, znaczy mieć
szczególne relacje z Bogiem.69 Wszelkie życie pochodzi bowiem od Boga (Rdz 2,7;
Mdr 15,11; Hi 13,14n; Ps 102,28). Dlatego też Bóg wyznaczył miarę (Ps 39,6)
temu życiu oraz bierze je w swoją opiekę i zabrania wszelkich mordów (Rdz 9,5n;
Wj 20,13).70 Chociaż życie upływa na ziemi, to jednak jest ono podtrzymywane
przede wszystkim nie dobrami ziemi, ale przywiązaniem do Boga, który jest
źródłem „wody żywej” (Jr 2.13; 17,13; Ps 36,10; Prz 14,27). Jednocześnie wyraźnie dostrzega się prawdę ukazującą, że wszystkie istoty żywe, z człowiekiem
włącznie, posiadają życie w sposób bardzo nietrwały, z natury swej podlegają
65

G. L. Meyers. Źródło. W: Encyklopedia Biblijna s. 1392.

66

M. Lurker. Źródło. W: Słownik symboli i obrazów biblijnych. Poznań 1989 s. 283.

67

J. Nelis. Leben im Alten Testament. W: BL kol. 1024-1027.

68

M. Filipiak. Życie ludzkie w świadectwie Biblii. RTK 24 (1977) z. 1 s. 21-29; L. Stachowiak. Teologia życia w S.T. RTK 17 (1970) z. 1 s. 13-21; G. von Rad. La sapienza
in Israele. Torino 1975 s. 229.

69

Z. S. Pisarek. Życie i śmierć w Piśmie świętym. W: Vademecum biblijne. Cz. 4. Red.
S. Grzybek. Kraków 1991 s. 75.

70

A. A. Viard. J. Guillet. Życie. W: STB s. 1157-1158.
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śmierci, która jest następstwem grzechu.71 W rzeczywistości, życie jest krótkie
(Hi 14,1; Ps 37,36; Mdr 2,2; Syr 18,9) i należy je właściwie wykorzystać. Polega
to na wypełnianiu woli Bożej. Wola ta jest widoczna w prawie i przykazaniach.
Kto będzie ich przestrzegał, zachowa swe życie (Kpł 18,5; Pwt 4,9; Wj 15,26; Prz
11,19; Ha 2,4). Zachowanie prawa Bożego, zapewni człowiekowi życie wieczne
(2 Mch 7,36; Mdr 5,13).
Powyższa analiza przedstawiła wagę mądrości dla człowieka, przekazywanej
poprzez mowę innych ludzi.
Jednakże mowa ma nie tylko wpływ na samego mówiącego, ale oddziałuje
także na otoczenie, co przedstawia Prz 12,18:
Mowa nierozważnych razi jak miecz,
język mądrych przynosi uzdrowienie.
Wyrażenie hebrajskie בוטה, użyte w tej sentencji, można przetłumaczyć, jako
„miotać słowa”. Znaczy to tyle, co mówić w sposób nierozważny, niewłaściwy.
Skutkiem tego jest wyrządzanie krzywdy bliźnim (Syr 5,13). Ogrom wyrządzonych w ten sposób spustoszeń wśród ludzi obrazuje przyrównanie takiej mowy
do ciosów miecza. Miecz w czasach Starego Testamentu, był bronią zaczepną
o różnej formie używania w walce, wręcz jako broń sieczna i kłująca. Składał
się on z metalowej klingi, wykonanej zwykle z brązu lub z żelaza i drewnianego, bądź kościanego uchwytu (Sdz 3,22). Po raz pierwszy w tekście biblijnym
wzmianka o mieczu, występuje w Rdz 3,24, jako znak strzegący wyroku Bożego.
Większość fragmentów biblijnych ukazuje miecz jako narzędzie wojny, symbol
agresji (Jr 2,30), braku harmonii (2 Sm 2,26), podstępu (Ps 55,22). Prorocy odwołują się do miecza jako znaku groźby sądu Bożego (Jr 47,6; Ez 21,3-5).72 Miecz
jest zatem znakiem zatrwożenia człowieka, niebezpieczeństwa, przed którym
powinien on mieć się na baczności. Również, jeśli jest to zła mowa, przyrównana
do miecza. Mowa ludzka zatem, posiada w sobie ogromną siłę, która u ludzi złych
i nieopanowanych, może stać się żywiołem niszczycielskim.
Przeciwieństwem jest mowa ludzi mądrych, posiadająca również w sobie
moc. Jednak jej działanie nie posiada charakteru niszczycielskiego, lecz wprost
przeciwnie, charakter leczniczy.73 W takiej sytuacji język ludzi mądrych, jest
lekarstwem (hebr. )מרפא, niosącym zdrowie.74 Oznacza to, że człowiek mądry
71

T. Boman. Das hebraische Denken im Vergleich mit dem aramaischen. Gottingen 1954
s. 76; W. Trilling. Stworzenie i upadek według Rdz 1-3. Warszawa 1980 s. 80-89.

72

M. Lurker. Miecz. W: Słownik obrazów i symboli biblijnych s. 121.

73

A. J. Ołów. Problematyka zdrowia w tradycji biblijnej Starego Testamentu. Studia
Teologiczne 10 (1992) s. 13-22.
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Porównaj także Prz 4,22.
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poprzez swoje słowa, potraﬁ zapobiec wielu nieszczęściom ludzkim, a nawet
wyprowadzić człowieka z już istniejących.
W świetle powyższych analiz dokonanych w oparciu o wybrane sentencje
Księgi Przysłów i dotyczących cech stosownej mowy jako przejawu nabycia mądrości w procesie wychowania, można stwierdzić, iż pierwsza oznaką tego jest
umiejętność panowania nad wypowiadanymi słowami oraz ich właściwy dobór
w zależności od danej sytuacji. Nadmiar wypowiadanych słów naraża zawsze
człowieka na liczne błędy. Dlatego też umiar w słowach świadczy o mądrości
tego, który je wypowiada. Wyraża się to również w udzielaniu właściwych
pouczeń i rad, co wskazuje na dużą wiedzę człowieka. Dzięki temu posiada on
dużą siłę przekonywania. Umiejętny dobór słów sprowadza z kolei określone
następstwa dla człowieka. Strzegąc go przed niebezpieczeństwem, umiejętność
ta równocześnie zapewnia pełnię życia i szczęście. Mądra mowa jest ponadto
uzdrowieniem dla słuchających ją ludzi, gdyż przynosi ukojenie w cierpieniu.
Podane powyżej zalety stosownej mowy, jako przejawu nabycia mądrości przez
człowieka, co przedstawia Księga Przysłów, mogą stać się zatem, również cenną
wskazówką w wychowaniu w czasach współczesnych.

FEATURES OF PROPER SPEECH AS SIGNS OF HAVING WISDOM BY A HUMAN BEING
IN THE LIGHT OF BOOK OF PROVERBS
One of the basic subject, which draws a human`s attention at present times is a problem of proper
education of children in a family. The reﬂection about this is very important, especially in front of
wrong behaviour many young people. This is why it should be showed the right source of proper
directions about bringing up the children. One of them is the Book of Proverbs, which is a part of the
Old Testament. This means, that the Book of Proverbs as the God`s revelation, contains His Word,
which is the truth. In this context, this Book could be very helpful to show the feature of proper speech
as signs of having wisdom by a human being. A very accurate analysis of some sentences included
at this source, shows that the ﬁrst sign of having wisdom is an ability of controlling spoken words by
itself and a proper choice of them depends on the situation. To much spoken words it would expose
somebody to lots of errors. The second sign of having wisdom is giving an advice to the other people.
All this can protects from dangerous and evil. It also can bring happiness and fullness of life. Such
features of speech as sings of having wisdom might be a helpful direction in education nowadays.
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OS 6,6 SECONDO IL TESTO EBRAICO MASORETICO,
LA TRADUZIONE GRECA DEI SETTANTA
E LA PARAFRASI TARGUMICA
Con questo versetto poiché voglio proprio la magnanimità e non il sacrificio,
la conoscenza di Dio più degli olocausti (twl[m ~yhla t[dw hbz-alw ytcpx dsx
yk) culmina l’insegnamento del profeta Osea che trasmette la volontà di Dio
stesso riguardante il popolo. Esso contiene ciò che Dio desidera veramente da
Israele, ciò che dovrebbe diventare il fondamento del rapporto del popolo con
il suo Signore; così il verso ha un ruolo di una sentenza riassuntiva di tutto il
brano; è una conclusione del discorso divino in cui viene condensata ed esplicitamente espressa la sua volontà divina, proprio per questo è come una sentenza
istruttiva per Israele.
Il versetto comincia con la particella yk che ha il suo abituale significato causale, ma può svolgere la funzione di introdurre direttamente la frase che esprime in
modo esplicito il contenuto del comando di Dio (tpvm), di cui si diceva in 6,5b che
deve manifestarsi come la luce1.
Il verbo che dichiara la volontà di Dio (ytcpx) si riferisce anche alla seconda parte del verso. Grammaticalmente la forma verbale è il perfetto, ma viene
intesa e tradotta come un presente per sottolineare la validità universale ed
eterna della volontà di JHWH espressa da questo detto2. Il verbo #px in genere
ha il significato di «volere, desiderare, compiacersi», e non sembra che si possa
dire che esso viene usato con un valore teologico fisso, anche in espressioni che
hanno Dio come soggetto3. Invece possiamo osservare che il verbo appare qualche
1

Cfr. G.I. Davies, Hosea, Grand Rapids 1992, 169; J.L. Mays, Hosea, London 1969, 98;
T.E. McComiskey, Hosea. The Minor Prophets. An Exegetical and Expository Commentary, vol. I, Grand Rapids 1992, 92; invece W. Rudolph, Hosea. Gütersloh 1966, 133 la
considera come “recitativum” che introduce il discorso diretto, cfr. anche H. SimianYofre, Il deserto degli dei. Teologia e storia nel libro di Osea, Bologna 1994, 68.

2

Cfr. F.I. Andersen - D.N. Freedman, Hosea: A New Translation with Introduction
and Commentary, Garden City 1983, 430; H.W. Wolff, Dodekapropheton. Hosea,
Neukirchen-Vluyn 1965, 153.

3

Cfr. G. Gerleman, hyh, in: Dizionario Teologico dell’Antico Testamento (DTAT), vol.
I, Torino 1978, 543.
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volta come un termine tecnico che indica l’approvazione divina di un’offerta4
oppure viene usato per esprimere la volontà di un re5. Nel nostro contesto il
verbo si riferisce al dsx, opposto al sacrificio. In questo caso chiaramente non si
può parlare dell’accettazione da parte di Dio dell’offerta (cfr. Sal 51,18; Is 1,11;
Ml 1,10). Invece se prenderemo in considerazione la seconda osservazione, la
volontà di Dio si presenta sotto forma di un decreto regale6. Sembra anche interessante osservare che il nostro verbo può avere un significato più ampio di un
semplice desiderare o compiacere (Gen 34,19; Nm 14,8; Dt 21,14) e sembra voler
sottolineare la mancanza di qualche cosa che è proprio l’oggetto del desiderio7.
Nel nostro versetto verrebbe accentuata, dunque, la mancanza di dsx e di ~yhla
t[d che sono proprio l’oggetto del compiacersi divino.
Il primo elemento esplicitamente voluto da Dio è il dsx. Prima di tutto notiamo
che esso viene menzionato subito dopo la particella introduttiva e prima del verbo;
così per mezzo di un’enfasi, si sottolinea e si esprime l’importanza di questa realtà, come dire: voglio proprio il dsx e non il sacrificio. Si pone immediatamente il
problema relativo al modo di tradurre la parola ebraica dsx8 presente sei volte in
4

Cfr. J. Jeremias, Der Prophet Hosea übersetzt und erklärt, Göttingen 1983, 88 che
cita anche l’articolo di R. Rendtorff, Priesterliche Kulttheologie und prophetische
Kultpolemik, “Theologische Literaturzeitung“ 81(1956), 339-342.

5

Cfr. J. Botterweck, #px, in: G.J. Botterweck, H. Ringgren (ed.), Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament (TWAT), vol. III, Stuttgart 1973, 105.

6

Cfr. G. Eidevall, Grapes in the Desert: Metaphors, Models and Themes in Hosea
4-14, Stockholm 1996, 99.

7

Cfr. T.E. McComiskey, Hosea, 92-93.

8

Basta renderci conto come diversamente la traducono i commentatori in Os 6,4b:
spesso “amore”: P.G. Borbone, Il libro del profeta Osea. Edizione critica del testo
ebraico, Torino 1990, 116; S.P. Carbone - G. Rizzi, Il libro di Osea: secondo il testo
ebraico Masoretico, secondo la traduzione greca dei Settanta, secondo la parafrasi
aramaica del Targum, Bologna 1992, 142; G.I. Davies, Hosea, 166; A. Fanuli, Osea:
il profeta dell’amore sempre disposto ad innamorarsi; Michea: l’uomo dell’acuta
coscienza profetica, Brescia 1884, 81; F. Foresti, “Morte” e “Risurrezione” in contesto di alleanza: interpretazione di Os 6,2, “Ephemerides Carmelitae” 27(1976), 36;
W.R. Harper, A Critical and Exegetical Commentary on Amos and Hosea, Edinburgh 1905, 285; C.F. Keil - F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament in ten
volumes, vol. X, Grand Rapids 1980, 98; G. Rinaldi, I profeti minori, vol. II, Torino
– Roma 1960, 72; Th.H. Robinson, Hosea. Die zwölf Propheten, Tübingen 31964, 24;
C. van Gelderen, Het Boek Hosea, Kampen 1953, 210, (qualche volta il sostantivo
“amore” viene accompagnato da un aggettivo “costante”: D.A. Hubbard, Hosea: An
Introduction and Commentary, Leicester 1989, 126; anche G.I. Davies, Hosea, 169
per Os 6,6a oppure “sicuro”: J.M. Ward, Hosea. A Theological Commentary, New
York 1966, 114 sempre per Os 6,6a); “devozione”: G. Eidevall, Grapes in the Desert,
98; J.L. Mays, Hosea, 86; J.M. Ward, Hosea, 114; “fedeltà”: E. Jacob - C.A. Keller
- S. Amsler, Osée, Joël, Abdias, Jonas, Amos, Genève 21983, 51; L.J. Ogilvie, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Dallas 1990, 100; “misericordia”: F.I. Andersen
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Os (2,21; 4,1; 6,4.6; 10,12; 12,7). Senza entrare troppo nei particolari circa la storia
dell’interpretazione di questa parola e le diverse posizioni degli studiosi riguardo
al significato ampio di essa9, possiamo dire che dsx “indica una conformazione
- D.N. Freedman, Hosea, 426; anche in Os 6,6a: L.J. Ogilvie, Hosea, 100; “lealtà”:
L. Alonso Schökel - J.L. Sicre Díaz, I Profeti. Traduzione e commento. Roma 21989,
1007; D. Stuart, Hosea - Jonah, Waco 1987, 98; “dedizione”: W. Rudolph, Hosea, 131;
“generosità”: H. Simian-Yofre, Il deserto degli dei, 65; “pietà”: H.W. Wolff, Oseas hoy:
las bodas de la ramera, Salamanca 1984, 117. Notiamo ancora che H.J. Zobel, dsx,
in: TWAT, vol. III, 70 non opta per una traduzione di questa parola, ma la descrive
con vari termini: misericordia, grazia, pazienza, compassione nello stesso modo in
cui la formula liturgica di Es 34,6 accumula questi titoli. Anche il recente studio
di G.R. Clark, The Word Hesed in the Hebrew Bible, Shefﬁeld 1993, 267 conferma
questa difﬁcoltà di trovare una traduzione adeguata nelle lingue moderne: “dsx
cannot be adequately translated in many languages, including English”.
9

Vogliamo dare qui solo qualche riferimento che ci sembra importante e necessario
per poter capire il significato di questo termine di non facile comprensione dato i suoi
molteplici significati. Se guardiamo F. Brown-S.R. Driver-C.A. Briggs, A Hebrew
and English Lexicon of the Old Testament, Oxford 1906, 338-339 troviamo questi
termini per tradurre l’ebraico dsx: in riferimento all’uomo “goodness, kindness,
merciful, affection, love to God, piety, lovely appearance”; in riferimento a Dio “kindness, lovingkindness, goodness, favour, fidelity, plenteous in kindness, greatness
of the mercy, everlasting, deeds of kindness” e possiamo dire seguendo l’opinione
di S. Romerowski, Que signifie le mot hesed?, “Vetus Testamentum” 40(1990), 89
che “la rubrique dsx dans le BDB reflète ce qui était communément admis jusqu’au
dix-neuvième siècle”.
Nel 1927 è stato pubblicato il lavoro di M. Glueck, Das Wort hesed im alttestamentlichen Sprachgebrauche als menschliche und göttliche gemeinschaftsgemäße
Verhaltungsweise, Berlin 1927, 21961, che avvia una riflessione più sistematica sul
significato di questa parola. Secondo l’autore il termine ha un arco semantico molto
vasto e può designare un rapporto corretto tra uomini basato puramente sulle relazioni reciproche di carattere profano e può esprimere un rapporto religiosamente
informato da fedeltà, amore, conoscenza di Dio e della sua volontà, religiosità, rettitudine, perdono, misericordia. Lo stesso termine esprime anche un atteggiamento di
Dio, che è fedele alla sua promessa, e diventa per l’uomo fedeltà all’alleanza, grazia,
perdono e misericordia infinità. Glueck, distinguendo l’uso profano e religioso della
parola, sottolinea l’idea della relazione reciproca e dell’obbligo e enfatizza soprattutto il rapporto tra dsx e tyrb. Il primo sarebbe la conseguenza del secondo e così
significherebbe un comportamento richiesto da un rapporto fondato su un diritto
e un obbligo, in pratica sarebbe «fedeltà» e »lealtà» all’alleanza.
La ricerca iniziale di Glueck viene ripresa presto da molti studiosi che generalmente
continuano il pensiero di Glueck, aggiungendo qualche modificazione o sottolineando
i nuovi aspetti: W.F. Lofthouse, Hen und Hesed in the Old Testament, “Zeitschrift für
die alttestamentliche Wissenschaft” 51(1933), 29-35; N.H. Snaith, The Distinctive
Ideas of the Old testament, London 1947, 95; F. Asensio, Misericordia et Veritas. El
hesed y ̉emet divinos. Su influjo religioso-social en la historia de Israel, Roma 1949,
66-68. 197-249; A.R. Johnson, “Hesed” und “hasîd”, in: Interpretationes ad Vetus
Testamentum pertinentes Sigmundo Mowinckel septuagenario missae, Oslo 1955,
100-112; G.E. Mendenhall, Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East,
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delle personalità e dei sentimenti, degli atteggiamenti e delle decisioni che strutturano la totalità del comportamento libero, umano o divino”10. Accettiamo anche
la proposta di tradurla come magnanimità11 che nel nostro contesto si riferisce
ad un rapporto tra Israele e Dio. Nel nostro testo si tratta della magnanimità del
popolo che si esprime nella decisione di una conversione e di una ricerca della
conoscenza di JHWH. Il profeta parlando del dsx voluto da Dio pensa a tutti gli
aspetti che questa parola possa assumere. JHWH lo desidera, perché egli stesso
lo usa nei riguardi del suo popolo (Os 2,21-22) ed è il fondamento di tutto il suo
divino comportamento. Il dsx è uno dei doni che caratterizza la nuova e definitiva
relazione tra JHWH e Israele descritta con l’immagine del matrimonio. Si tratta
di una relazione non spontanea, ma di una comunità ricercata espressamente
da Dio, allora anche il popolo deve rispondere a Dio nello stesso modo; cioè i suoi
atteggiamenti, i sentimenti, le decisioni e i modi di agire dovrebbero essere basati
sullo stesso dsx che diventa il fondamento dell’ethos dell’Antico Testamento. La
giustizia (qdc), il diritto (tpvm), la magnanimità (dsx), la misericordia (~ymxr) e la
fedeltà (hnwma)12 sono il prezzo pagato dallo sposo (JHWH) e vanno direttamente
Pittsburgh 1955, 24-50; J. Guillet, Temi biblici, Milano 1956, 32-117; E. Testa, De
Foedere Patriarcharum, “Studii Biblici Franciscani. Liber Annus”, 15(1964-1965),
5-73; K.D. Sakenfeld, The Meaning of Hesed in the Hebrew Bible. A New Inquiry,
Missoula 1978; per la critica della posizione di Glueck, cfr. H.J. Stoebe, dsx, in: DTAT,
vol. I, 520-539; H.J. Zobel, dsx, 48-71 che contesta lo stretto rapporto di dipendenza
e di relazione tra dsx e tyrb.
Notiamo anche che ci sono autori che attribuiscono al termine dsx il significato
di “forza, fermezza, saldezza, solidità”: L.J. Kuyper, The Meaning of wdsx Isa XL
6, “Vetus Testamentum” 13(1963), 489-492; C.F. Whitley, The Semantic Range of
“Hesed”, “Biblica” 62(1981), 519-526.
Per l’approfondimento ed i particolari della problematica e della storia dell’esegesi
di dsx cfr. J. Czerski, Miłosierdzie w Ewangelii św. Mateusza. Studium semantyczno–egzegetyczne, Opole 1986, 9-21; S. Romerowski, Que signifie, 89-103; S.P.
Carbone, La misericordia universale di Dio in Rom 11,30-32, Bologna 1991, 15-18;
G.R. Clark, The Word Hesed, 15-24.
10

H. Simian-Yofre, Il deserto degli dei, 182.

11

Questa traduzione è stata suggerita da H.J. Stoebe, dsx, 530 e descritta come: “un
atteggiamento umano che è pronto a rinunciare a se stesso e a servire gli altri. Questo
significa anche che dsx ha sempre a che fare in qualche modo con la vita dell’altro,
e che dal destinatario di un tale dsx ci si attende e si spera un’uguale sollecitudine,
che a sua volta oltrepassa l’ambito del dovuto”; poi ripresa da H. Simian-Yofre, Il
deserto degli dei, 183-184 secondo cui “il termine «magnanimità» potrebbe esprimere l’insieme di disposizioni, desideri e decisioni, origine di comportamenti positivi
nei confronti degli altri, dal cameratismo fino all’amicizia e all’amore, da un atto
di generosità fino al perdono delle offese, dalla disposizione ad agire a favore degli
altri fino alla capacità del sacrificio di sé”.

12

In questo brano di Os 2,21-22 che per la concentrazione di termini che hanno il loro
peso teologico può sembrare “una deliberata sintesi teologica” (H. Simian-Yofre,
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a vantaggio della sposa (Israele)13. Questi doni14 sono i segni di una dedizione
e diventano il fondamento della comunione tra le due parti. Perciò Dio si aspetta
dall’uomo lo stesso atteggiamento verso di lui, ma non semplicemente come ricompensa, ma come grato riconoscimento di ciò che JHWH ha fatto prima e come
conferma e realizzazione della vera comunione con lui. Possiamo concludere che
il dsx si rivela come un dono reciproco: Dio offre all’uomo la sua magnanimità
e agisce con essa in favore del popolo eletto, ma desidera lo stesso comportamento
da parte di Israele (Os 10,12; 12,7)15.
Fino a questo momento abbiamo parlato di dsx come di un elemento caratterizzante il rapporto tra Dio e uomo che dovrebbe essere uguale anche nella
direzione contraria uomo - Dio. In altre parole si tratta dell’ambito religioso16 di
Il deserto degli dei, 181) troviamo i vocaboli che spesso accompagnano la parola dsx
nella Bibbia ebraica esprimendo le sue qualità. Come esempio prendiamo l’espressione
tmaw dsx che troviamo uniti strettamente in Gen 24,27.49; 32,11; 47,29; Es 34,6; Gs
2,12.14; 2 Sam 2,6; 15,20; Zc 7,9; Sal 25,10; 40,11.12; 57,4; 61,8; 85,11; 86,15; 89,15,
115,1; 138,2; Pr 3,3; 14,22; 16,6; 20,28; oppure meno strettamente in Os 4,1; Mi 7,20;
Sal 26,3; 57,11; 69,14; 108,5; 117,2 e persino attribuiti a soggetti diversi in 1 Re 3,6;
Is 16,5. Qualche volta abbiamo in parallelo hnwma invece di tma: Sal 36,6; 40,11; 88,12;
89,2.3.25.34.50; 92,3; 98,3; 100,5. Quest’espressione è un’endiadi che indica la qualità
di dsx (stabile, fedele) e non due virtù giustapposte, M. Glueck, Das Wort hesed, 66;
H.J. Zobel, dsx, 53; cfr. anche G.R. Clark, The Word Hesed, 235-255; per il signiﬁcato
di ~ymxr che usata parallelamente con il dsx in Is 63,7; Ger 16,5; Zc 7,9; Sal 25,6; 40,12;
51,3; 69,17; 103,4; Lam 3,22; Dn 1,9 è una speciﬁcazione della magnanimità destinata
a risolvere una situazione dolorosa, cfr. H. Simian-Yofre, ~xr, in: TWAT, vol. VII, 475.
13

H.J. Stoebe, dsx, 532 nota che “la sequenza dei termini corrisponde ad una logica
interna: un comportamento conforme alla norma, il diritto e la correttezza formano
l’ambito entro cui si colloca tmaw dsx, ossia la dedizione cordiale e misericordiosa che
oltrepassa la norma; hnwma «fedeltà» accentua la stabilità e la sicurezza che di per sé
sono già contenute nell’espressione «in eterno»”.

14

Usiamo questa parola “dono”, ma non vogliamo dire che nel nostro testo si tratti dei
doni-regali fatti dallo sposo alla sposa in occasione delle nozze, per cui diventano
proprietà della sposa, così K.D. Sakenfeld, The Meaning of Hesed, 182; quest’interpretazione non sembra poter essere giustiﬁcata dal testo, cfr. H. Simian-Yofre, Il
deserto degli dei, 184 con la nota 14.

15

I due testi citati (Os 10,12 e Os 12,7) possono confermare la reciprocità del dsx: il
primo esorta “seminate per voi secondo la giustizia e mieterete secondo il dsx”, allora
da una parte la giustizia e la magnanimità sono date da Dio e dall’altra debbono
essere realizzate dall’uomo, per cui il dsx di Dio è nello stesso tempo promesso ed
esempio del giusto atteggiamento umano verso Dio; il secondo testo contiene similmente un’esortazione al ritorno a JHWH ed all’osservanza del dsx e della giustizia
che è intesa in riferimento alla conversione.

16

Cfr. H.J. Stoebe, dsx, 526.530 e H.J. Zobel, dsx, 51.59 che distinguono un campo
profano, quello dei rapporti tra gli uomini, e uno religioso, quello dei rapporti tra
l’uomo e Dio e viceversa; invece K.D. Sakenfeld, The Meaning of Hesed, 233-239
parla dei tre ambiti di dsx: profano che indica le relazioni tra esseri umani; quello
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dsx. Ma essa è anche una categoria antropologica fondamentale che implica tre

elementi costitutivi: il primo è il suo carattere attivo che significa la disposizione
e la capacità di agire positivamente, a servizio della vita propria o degli altri; il
secondo è un orientamento comunitario e sociale; e il terzo consiste in una continuità e costanza di tale atteggiamento17. Così il dsx esprime anche l’atteggiamento
concreto tra gli uomini, che dovrebbe essere caratterizzato dagli stessi elementi
(fedeltà, bontà, conoscenza, tenerezza, giustizia, misericordia) della relazione con
JHWH. La vera magnanimità umana non può rimanere soltanto sul piano della
relazione tra uomo e Dio, ma si attualizza anche nei rapporti giusti tra gli uomini;
così il vero dsx indica ambedue gli aspetti che non si possono separare nettamente.
L’alternativa dunque tra dsx verso Dio o dsx solo tra gli uomini è falsa, poiché
nell’Antico Testamento ambedue le cose sono strettamente unite.
Ma il dsx ha ancora un altro significato molto importante. Grazie ai doni
ricevuti di cui si parla in Os 2,21-22 il popolo potrà non solo riconoscere l’azione
divina, ma anche la natura di Dio stesso18 che in Es 34,6 viene caratterizzato come
un Dio misericordioso (~wxr) e pietoso (!wnx), lento all’ira ($ra ~ypa) e ricco di grazia
(dsx-br) e di fedeltà (tmx)19 e per questo la promessa divina di Os 2,21-22 finisce con
la dichiarazione che la sposa conoscerà JHWH (hwhy-ta t[dyw). Israele conoscerà
il suo Signore come misericordioso e pietoso cioè come Dio che non tiene conto che
il suo rapporto con il popolo può essere messo in discussione dalla condotta degli
uomini; e la sua apertura sussiste anche di fronte ad un rifiuto da parte di Israele,
perché egli è paziente, e non reagisce con passione, ma sa attendere, perché è ricco
di grazie e di fedeltà, e la sua magnanimità e la sollecitudine verso l’umanità non
vengono mai meno. Così riconoscendo il dsx divino gli uomini possono conoscere
una delle qualità di Dio stesso20. Già questo testo ci suggerisce l’esistenza di un
religioso per le relazioni tra l’uomo e Dio; e quello teologico che esprime il comportamento di JHWH con l’uomo.
17

Cfr. H.J. Zobel, dsx, 56.

18

G.R. Clark, The Word Hesed, 267 afferma che “the use of the word in the Hebrew
Bible indicates that dsx is characteristic of God rather than human beings; it is
rooted in the divine nature, and it is expressed because of who he is, not because of
what humanity is or needs or desires or deserves. Yahweh’s tenacious commitment
to Israel even in the face of their blatant and persistent rebellion demonstrates that
dsx is an enduring quality of God”.

19

Per approfondire, cfr. A. Mello, Il Dio misericordioso e gli attributi della sua misericordia (Es 34,6-7), “Parola, Spirito e Vita” 29(1994), 37-50; H.J. Stoebe, dsx,
531-532.

20

Cfr. H.J. Stoebe, dsx, 535 parlando dell’uso di questo termine nei salmi ci fa notare:
“i verbi che accompagnano l’espressione indicano abbastanza chiaramente che dsx
e tmaw dsx non si riferiscono più all’apertura e alla sollecitudine di Dio per l’uomo,
le quali si manifestano nei fatti, ma esprimono piuttosto una delle sue qualità”.

OS 6,6 SECONDO IL TESTO EBRAICO MASORETICO

61

certo parallelismo tra il dsx e la conoscenza di Dio che è esplicitamente presente
in Os 6,6 (cfr. anche Os 4,1). Questo parallelismo, che sembra quasi perfetto21, ci
suggerisce che sono due realtà inseparabili: riconoscere il dsx divino e praticarlo
verso di lui e nei confronti degli altri significa avere la conoscenza di Dio (~yhla
t[d), e viceversa conoscere veramente Dio vuole dire praticare il dsx.
Ma che cosa significa conoscenza di Dio? Nel testo del profeta troviamo
quattro volte l’espressione conoscenza (t[d)22: in 4,1.6a dove Osea rivela la
mancanza di quest’ultima nel popolo; in 4,6b che contiene una accusa contro
i sacerdoti che la rifiutano; e in 6,6b dove si dice che Dio la preferisce agli olocausti. Questo termine, interpretato diversamente nella storia dell’esegesi23,
non indica solo un conoscere puramente intellettuale24, ma una relazione, un
rapporto con la divinità che interessa anche il comportamento pratico e concreto.
Così conoscere JHWH diventa avere familiarità con, occuparsi di, riconoscere25.
Questa interpretazione chiamata “esistenziale” esprime ricchezza del termine
21

Cfr. W.R. Harper, Hosea, 287.

22

La ricerca del significato della nostra espressione deve tenere conto anche della
presenza (16 volte) delle forme verbali di [dy che troviamo nel libri di Osea in forma
chiastica, cfr. H. Simian-Yofre, Il deserto degli dei, 49. Seguendo il filo letterario e
spirituale del verbo “conoscere” sarà possibile identificare quasi tre nodi di questo
filo: il primo annoda la conoscenza divina alla non-conoscenza umana, il secondo
mette in evidenza la mancanza di conoscenza di Dio in Israele, e il terzo esalta la sua
possibile risurrezione, cfr. G. Ravasi, Amore e conoscenza in Osea, “Parola, Spirito
e Vita” 18(1988), 10.

23

Per l’approfondimento del problema cfr. I. Ambanelli, Il significato dell’espressione
“da’at ’êlôhîm” nel profeta Osea, “Rivista Biblica” 21(1973), 133-136; H.B. Huffmon,
The Treaty Background of Hebrew yada, “Bulletin of the American Schools of Oriental
Research” 181(1966), 31-37; G. Rinaldi, I profeti minori, 74-75; H. Simian-Yofre, Il
deserto degli dei, 49-50.

24

Tale interpretazione che possiamo chiamare intellettualistica è stata proposta da H.W.
Wolff, Wissen um Gott bei Hosea als Urform der Theologie, “Evangelische Theologie”
12(1952-1953), 533-554; Id., Erkenntnis Gottes im Alten Testament, “Evangelische
Theologie” 15(1955), 426-431: secondo Wolff la conoscenza è un’attività conoscitiva, è il
sapere ciò che Dio ha fatto per il suo popolo e quale impegno Israele ha preso verso di
Lui, poi seguito da J. Héléwa, Ministère doctrinal du prêtre dans la théologie ecclésiale
du prophète Osée, “Ephemerides Carmelitae” 17(1966), 5-30; E.K. Holt, ~yhla t[d und
dsx im Buche Hosea, “Scandinavian Journal for tle Old Testament”, 1(1987), 87-103;
R. de Vaux, Le istituzioni dell’Antico Testamento, Torino 1964, 350; W. Zimmerli,
Erkenntnis Gottes nach dem Buche Ezechiel, Zürich 1954, 46-47; L’interpretazione
di Wolff è stata criticata e respinta da E. Baumann, ‘Wissen um Gott’ bei Hosea als
Urform von Theologie?, “Evangelische Theologie” 15(1955), 416-425; W. Eichrodt, The
Holy One in Your Midst: The Theology of Hosea, “Interpretation” 15(1961), 259-373;
per i dettagli della discussione sul signiﬁcato dell’espressione “conoscenza”, cfr. I.
Ambanelli, Il signiﬁcato dell’espressione, 133-136.

25

W. Schottroff, [dy, in: DTAT, vol. I, 601-602.
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conoscenza di Dio. Essa significa un vero riconoscimento di tutta la persona di
JHWH invece di ignorarla. Ma non si tratta solo di un riconoscimento teoretico
di Dio, perché la vera conoscenza comporta pure un’identificazione della sua
azione e dei segni della sua presenza nella vita del popolo, che poi conduce gli
uomini ad essere riconoscenti per i favori ricevuti26. In questo modo due aspetti
importanti (soggettivo e oggettivo) diventano complementari tra loro, perché la
conoscenza di Dio porta all’azione concreta del popolo e quest’azione suppone la
conoscenza27. Si tratta di un atto responsabile di riconoscimento e di accettazione
che include il rapporto personale28. Non è semplicemente un’attività razionale
che coinvolge non solo la mente, ma anche il cuore, la volontà e l’azione ed è
“una conoscenza intellettuale, volitiva, affettiva ed effettiva, perché coinvolge
tutta la trama delle capacità conoscitive dell’uomo che non si esauriscono nel
solo versante razionale”29. Se questo tipo di conoscenza ha per oggetto Dio, si
tratta sempre di una relazione viva, un’esperienza personale della divinità
che interessa anche la condotta pratica. Proprio in questo senso la conoscenza
si intreccia con il dsx e insieme danno sapore alla relazione d’Israele con Dio.
Sembra chiaro che Osea accentuando proprio questi due aspetti messi insieme
voglia sottolineare l’elemento dell’interiorità che è decisiva e fondamentale nel
rapporto con Dio e con gli altri uomini.
Per Osea è chiaro che Dio stesso per primo conosce e ama il suo popolo, perché l’inizio assoluto appartiene sempre a lui (Os 13,4-6), e che, nei primi tempi
del deserto, Israele rispondeva al Signore nello stesso modo, cioè con l’amore e la
conoscenza (Ger 2,2), ma poi ha dimenticato e abbandonato JHWH (Os 5,3-4).
Se ora il popolo decide il ritorno e desidera conoscere Dio (Os 6,3a) è necessaria
una vera conversione del cuore, un radicale rinnovamento interiore, perché solo
esso produce un ritorno a JHWH e dona agli uomini la vera conoscenza di Dio che
è inseparabile dall’obbedienza e dall’amore a lui. In mancanza di una autentica
conversione del cuore, non si può parlare della presenza di una vera conoscenza,
pertanto non c’è neppure il dsx. Esso anziché essere stabile e costante, assomiglia
invece alla bruma ed alla rugiada del mattino (Os 6,4a), in realtà non esiste, perché il dsx effimero può solo sembrare vero, ma non lo è. Della stessa mancanza si
parla in Os 4,1c (#rab ~yhla t[d-!ya dsx-!yaw tma-!ya) ed essa è stata sostituita da
alcuni peccati (Os 4,2); da questo comportamento sbagliato deriva come castigo la
26

Cfr. H. Simian-Yofre, Il deserto degli dei, 50.

27

Cfr. I. Ambanelli, Il significato dell’espressione, 143.

28

L. Alonso Schökel - J.L. Sicre Díaz, I Profeti, 1000.

29

G. Ravasi, Amore e conoscenza, 10; cfr. anche A. Bonora, Conoscenza e Legge in
Deuteronomio, “Parola, Spirito e Vita” 18(1988), 29.
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rottura dell’armonia della natura (Os 4,3), conseguenza delle stesse azioni umane
e non una esplicita azione di Dio. Ciò che a noi interessa in modo speciale sta nel
fatto che in 4,1a troviamo di nuovo il parallelismo tra la conoscenza di Dio e la
magnanimità a cui viene aggiunta anche la fedeltà (tma)30. A questi tre elementi
mancanti che esprimono le tre omissioni riguardanti la relazione verticale con
Dio (fedeltà, magnanimità e conoscenza) seguono i sette crimini nei confronti
della relazione orizzontale col prossimo (spergiurare, mentire, uccidere, rubare,
fornicare, fare strage, versare sangue)31. Viene dunque confermato il fatto che la
mancanza del giusto rapporto con Dio si traduce nello sbagliato e falso, talora
anche perverso, atteggiamento nei riguardi degli altri uomini; dalla stessa reciprocità si capisce che invece la giusta relazione con JHWH produce anche un
giusto comportamento con la comunità.
In questa difficile situazione di una mancanza di vera relazione con JHWH il
popolo dichiara la volontà di una conversione, di un ritorno al Signore, ma vuole
farlo a modo suo, sbagliato e falso eppure sembra essere convinto di praticare il
dsx secondo la volontà divina e di conseguenza possedere la conoscenza di lui.
Allora a questo punto JHWH non solo esprime il suo giudizio negativo sul dsx
del popolo (Os 6,4b), ma non può non ricordare ad Israele che sì egli desidera il
dsx dell’uomo, ma essa deve essere stabile e fedele come quello di JHWH stesso.
Per far capire di quale dsx e di quale conoscenza si tratta veramente, mette
adesso a paragone queste due realtà con il sacrificio: infatti leggiamo che Dio
vuole il dsx e non il sacrificio (hbz-alw), la conoscenza di Dio (~yhla t[dw) più
degli olocausti (twl[m).
Il primo problema che si pone analizzando il testo è quello di chiarire se il
profeta Osea neghi tutto il culto. In altre parole se si tratti qui di un rifiuto totale
e di una negazione assoluta (al) di ogni tipo di sacrificio. Prima di tutto abbiamo già notato che la prima parte del verso sta nel parallelismo quasi perfetto
con la seconda, e di conseguenza la particella di negazione al è parallela alla
preposizione comparativa !m. La prima frase ha sicuramente un valore negativo,
invece la seconda è comparativa; questo fatto potrebbe quindi significare che
30

Notiamo che la conoscenza di Dio può essere anche legata con la fedeltà all’alleanza
(conoscere = essere fedele), a proposito di questo citiamo l’opinione di H. Simian-Yofre,
Il deserto degli dei, 50 che conferma: “Data la stretta relazione, in alcuni testi di Osea,
tra la conoscenza e le espressioni che ricordano l’alleanza con JHWH (tyrb, 8,1.2) o la
fedeltà a lui (dsx, 2,21; 4,1; 6,6), si deve supporre che questa conoscenza o riconoscimento
di JHWH può includere anche la coscienza di un patto che si stabilisce, il riconoscimento
della dignità di colui con il quale si stabilisce il patto e la decisione di essere fedele agli
obblighi contratti, l’accettazione dell’autorità sovrana di JHWH”.

31

G. Ravasi, Amore e conoscenza, 13 chiama il brano 4,1-2 “un vero e proprio antidecalogo”.
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il profeta escluderebbe il sacrificio (hbz) e nello stesso tempo ammetterebbe gli
olocausti (twl[), solo però al secondo posto dopo la conoscenza (~yhla t[d). Se
è così, la logica del messaggio profetico sarebbe difficile da spiegare. Essendo la
seconda frase del versetto più chiara nella sua struttura e potendola intendere
come un paragone, trovandosi in parallelismo con la prima, si propone di interpretare quest’ultima contenente la negazione al, alla luce della seconda parte
del verso. Pertanto bisogna intenderla come una frase comparativa in cui la
negazione, espressa in forma assoluta, deve essere presa in senso relativo: è la
“negazione dialettica” che equivale “non questo ma quello”, è un modo per dire:
“non tanto questo quanto quello”32. Così si ha il senso delle parole profetiche e
si comprende che Dio vuole più il dsx che il sacrificio, così come preferisce la
conoscenza agli olocausti; ma questo non significa che nega radicalmente tutti
i sacrifici che sono gli atti principali del culto33.
Nel nostro contesto vengono menzionati due tipi principali di sacrifici che
venivano offerti in Israele: sacrificio di comunione (hbz) e olocausto (hl[). Il
primo poteva essere offerto a Dio come un sacrificio di lode (Lv 7,12-15; 22,2930), un sacrificio spontaneo per devozione fuori da ogni prescrizione o promessa
32

Cfr. H. Kruse, Die “dialektische Negation” als semitisches Idiom, “Vetus Testamentum“ 4(1954), 385-400; E. Vogt, Negatio paradoxa, “Biblica“ 36(1955), 146. Questa
proposta è ripresa da diversi commentatori: G.I. Davies, Hosea, 170; E. Jacob - C.A.
Keller - S. Amsler, Osée, 52-53; J. Kudasiewicz, “Miłosierdzia chcę a nie oﬁary“ (Oz
6,6; Mt 9,13; 12,7), in: Powołanie człowieka, n. 4, Poznań-Warszawa 1975, 125; Id.,
Miłosierdzie w ewangeliach, in: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarz, Lublin 1983, 77; G. Ravasi, Amore e conoscenza, 17; G. Rinaldi, I profeti minori,
72; H. Simian-Yofre, Il deserto degli dei, 65; J.M. Ward, Hosea, 116; R. de Vaux,
Le istituzioni, 439-440; diversamente gli autori secondo i quali !m ha il significato
privativo (negativo) e deve essere considerato come una negazione parallelamente
a al: J. Chmiel, Problemy struktury literackiej Ozeasza 6, 1-6. Przyczynek do teologii prorockiej, “Analecta Cracoviensia” 3(1971), 185; W.R. Harper, Hosea, 287;
A.A. Macintosh, A Critical and Exegetical Commentary on Hosea, Edinburgh 1997,
233; W. Rudolph, Hosea, 140-141; H.W. Wolff, Hosea, 153. Alla fine aggiungiamo
il parere di F.I. Andersen - D.N. Freedman, Hosea, 430 che cerca di concordare le
due proposte: “The negative in v 6a is paralleled by min in v 6b. It is possible either
that the min in negative - «I desire knowledge of God and not burnt offerings» - or
that the comparative min makes the preceding negation comparative also - «I desire
mercy more than sacriﬁce». The idiom «rather than» in the convergence of the two
particles senses”.

33

Lo confermano anche alcuni testi paralleli. Di particolare interesse è il parallelismo
che troviamo tra Os 6,6 e 1 Sam 15,22 che contiene le parole di Samuele: Il Signore
forse gradisce gli olocausti e i sacrifici come obbedienza alla voce del Signore? Ecco,
obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è più del grasso degli arieti (la traduzione
della CEI). Notiamo la presenza dello stesso verbo #px, dei due termini xbz e hl[, la
comparazione espressa due volte dalla proposizione !m, invece dsx viene messo in
parallelismo con [mv (obbedienza).
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(Lv 7,16-17; 22,18-23) oppure un sacrificio votivo legato con un voto (Lv 7,16-17;
22,18-23). Al contrario, il secondo, che veniva offerto nelle diverse occasioni (Gdc
6,26.28; 1 Sam 6,14; 7,9; 10,8; 13,9; 2 Sam 6,17; 1 Re 3,4; 9,25;) si caratterizzava
con la combustione totale della vittima (olocausto); però etimologicamente la sua
radice si trova nel verbo ebraico salire (hl[), perché si tratta del sacrificio che
viene fatto non solo salire sull’altare, ma il cui fumo con la combustione, viene
fatto salire verso Dio34. Ci chiediamo brevemente sullo scopo, sul significato
e sul valore dei diversi sacrifici nell’Antico Testamento, quale sia la “teoria”
del sacrificio in Israele, e questo ci permetterà di capire meglio il significato
originario che il sacrificio ha avuto e dovrebbe avere sempre.
“Il sacrificio è l’atto del culto esterno. È una preghiera in azione, un’azione
simbolica che rende efficaci gli interni sentimenti dell’offerente e la risposta di
Dio; qualcosa di paragonabile alle azioni simboliche dei profeti. Attraverso i riti
sacrificali, il dono a Dio è accettato, l’unione con Dio è stabilità, la colpa del fedele
è cancellata. Ma non si tratta di efficacia magica, essendo essenziale che l’atto
esterno esprima i veri sentimenti dell’offerente e incontri le disposizioni benevoli
di Dio: senza di che il sacrificio non è più un atto di religione”35. Il vero sacrificio
è sempre un dono. Non si tratta solo di un semplice tributo che sarebbe pure
giusto, perché tutto appartiene a JHWH (1 Cr 29,14; Sal 50,9-12); ma è un dono
di natura particolare che possiede un valore etico: “la vittima o le offerte sono
animali domestici o prodotti di cui l’uomo ha bisogno per la propria vita, e di
questa - e lui stesso - costituiscono perciò una parte. Egli se ne priva per dare;
perde ma guadagna, in quanto il dono è un pegno da lui preso su Dio. Non è che
Dio ne abbia bisogno, ma accettando il dono, si lega“36. Offrire il sacrificio come
un vero dono significa dunque riconoscere Dio come il supremo padrone, a cui
appartiene tutto, e significa che l’uomo si riconosce dipendente assolutamente
da lui ed è disposto ad offrirgli tutto perché sa che ogni bene, sia materiale sia
spirituale deriva da JHWH. Certamente l’uomo offrendo il dono aspetta anche
qualche beneficio materiale o spirituale da Dio; è uno dei fini del sacrificio.
Possiamo quindi dire che c’è qualche elemento di una specie di contratto basato
sul “do ut des”, e per questo esiste sempre un reale pericolo che la domanda
interessata dell’uomo diventerà il motivo principale di tutta l’attività sacrificale
e di ogni rito. Ma il dono rappresenta solo uno degli aspetti del sacrificio; l’altro,
non meno importante, è quello che il sacrificio cercava di trovare un’unione con
34

Cfr. G. Wehmeier, hl[, in: DTAT, vol. II, 253; per i dettagli sulla storia dei sacriﬁci,
sui diversi termini usati e sul rituale, cfr. R. de Vaux, Le istituzioni, 404-432.

35

R. de Vaux, Le istituzioni, 436.

36

R. de Vaux, Le istituzioni, 437.
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Dio, di stabilire una relazione. È anche la logica conseguenza del riconoscimento
della propria dipendenza da JHWH, e se è così, adesso si cerca una partecipazione comune negli stessi beni, una comunione di vita. Possiamo dire che le
due specie di sacrifici menzionati da Osea in 6,6, essendo sempre atti del culto,
sicuramente contengono in sé tutti e due gli aspetti notati sopra; ma nello stesso
tempo, forse il primo (hbz) mette più l’accento sull’aspetto di comunione, invece
il secondo (hl[) sembra accentuare proprio quell’aspetto di dono. Sembra utile
sottolineare ancora una volta il fatto che il valore vero di ogni sacrificio sta nella
condizione essenziale, cioè deve esprimere esternamente i sentimenti interni
dell’offerente, e se manca questo elemento fondamentale ogni rito sacrificale,
anche se fatto secondo tutte le regole prescritte, diventa un’azione magica priva
di qualsiasi efficacia e non solo non incontra la benevolenza divina, ma si rivolta
contro gli stessi offerenti e li allontana da JHWH.
Sicuramente nel nostro versetto, quando il profeta menziona i due principali tipi di sacrifici della religione ebraica contrapposti alle realtà interiori
pensa al culto legittimo in Israele, e non si riferisce direttamente al culto degli
dei stranieri37 e neanche contro il culto di Israele inquinato da elementi pagani
come lo fa in Os 2,14-15; 4,11-13; 11,2; 13,2 (cfr. anche Am 4,4-5; Ger 7,17-18). Il
profeta rivolge la sua parola ad Israele che continua a praticare i sacrifici, però
ha dimenticato il loro significato e valore originario. Abbiamo detto che essi sono
gli atti fondamentali del culto. Nella prima parte del nostro brano oseano (Os
6,1-3) abbiamo i possibili riferimenti ad una azione cultuale per mezzo di cui il
popolo spera di poter ritornare a JHWH. Purtroppo questa decisione del popolo
non può piacere a Dio e adesso se ne spiega il motivo: essa sembra limitarsi
solo ai diversi riti e i sacrifici, considerati quasi come delle azioni magiche, che
hanno un solo scopo preciso, quello di captare la benevolenza della divinità ed
ottenere ciò che si vuole. Il popolo spera di poter coprire le proprie colpe con i
riti, di nascondere i peccati dietro il fumo delle offerte fatte a Dio, di placare l’ira
del Signore con il grasso e il sangue degli animali sacrificati. Ma a tutti questi
riti esterni non corrisponde affatto una disponibilità interiore necessaria perché
il sacrificio possa avere un suo valore essenziale come espressione della vera
comunità tra Dio e l’offerente. Il popolo offre i sacrifici e gli olocausti, convinto
in modo errato che per mezzo di essi possa procurarsi le grazie e i favori voluti
37

Troviamo nella Bibbia questi due termini per significare anche i sacrifici offerti
a Baal o agli altri dei stranieri (1 Re 11,8 le mogli di Salomone offrivano sacrifici
e incensi ai loro dei; 1 Re 18 l’olocausto dei profeti di Baal viene preparato nello
stesso modo del sacrificio di Elia; 2 Re 5,17 Naaman che prima offriva i sacrifici agli
altri dei, dichiara che non li offrirà più se non a JHWH; 2 Re 10,18-27 l’episodio del
rituale nel tempio di Baal con i sacrifici e gli olocausti offerti in suo onore).
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da Dio, sazia Dio con l’odore d’incenso, mentre JHWH desidera la vera conoscenza e la magnanimità da parte del popolo. Osea mettendo in contrapposizione
queste due realtà desiderate da Dio e i sacrifici, non vuole negare il culto come
tale; non è una avversione di principio contro di esso38, ma condanna il sistema
sacrificale contemporaneo in una concreta situazione in cui si trova il popolo,
poiché sicuramente è stata abbandonato nella prassi il senso originario del culto
sacrificale. Il profeta si batte contro quest’abbandono e contro la sostituzione
dell’azione umana e solo materiale, quasi magica, al personale incontro spirituale
con Dio. I sacrifici sono veri e graditi a JHWH quando esprimono esteriormente
l’aspetto interiore della relazione con Dio; invece diventando solo riti esteriori
e materiali, ai quali non corrisponde il culto interno della moralità e della fede
viva con la vera conversione del cuore, perdono il loro valore, non hanno più
nessun significato, diventano un puro legalismo, un rito vuoto e privo di ogni
ruolo e come tali sono un’abominazione ai suoi occhi e vengono da lui rigettati.
Osea accentua proprio questo fatto che Dio rifiuta i sacrifici che dissociano il
senso (conversione e cambiamento di vita) dalla cosa (l’atto cultuale, il sacrificio
esteriore). Tali atti non sono mai graditi al Signore, tanto meno quando diventano
la prassi quotidiana. Israele praticando questi falsi sacrifici dimostra chiaramente di non conoscere il suo Dio che in questo modo viene piuttosto considerato
come un dio qualsiasi, una divinità pagana, un idolo fabbricato dall’uomo, che
rende favore, lasciandosi convincere o corrompere con la grande quantità dei
doni-sacrifici. Avendo quest’immagine totalmente sbagliata di JHWH il popolo
spera di poter manipolare Dio stesso e la sua azione in favore di Israele, ma la
sua falsa speranza viene smascherata e JHWH proclama che la sua volontà è
ben diversa, perché egli preferisce ciò che è interiore e vero alla manifestazione
esteriore, alla quale non corrisponde il cambiamento della vita. Possiamo dire
che i falsi sacrifici contrapposti alla magnanimità e alla conoscenza di Dio,
considerate qui come espressioni dell’interiorità, diventano quasi un simbolo
di tutto ciò che è opposto ad essa, esprimono l’aspetto esteriore che diventa
piuttosto il puro formalismo, un’abitudine che non esprime più niente e come
tali vengono rigettati da Dio. Il nostro verso quindi offre una motivazione chiarissima e simultaneamente una conferma all’affermazione precedente di JHWH
di Os 5,6 in cui dice che il popolo (o piuttosto i sacerdoti) non troverà Dio perché
andrà alla sua ricerca con i suoi greggi e i suoi armenti, cioè i riti sacrificali,
38

Così D.A. Hubbard, Hosea, 127; C.F. Keil - F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, 99; R. Vuilleumier-Bessard, La tradition cultuelle d’Israël dans la prophétie
d’Amos et d’Osée, Neuchâtel 1960, 52: “nous pouvons affirmer que ni Amos ni Osée
n’ont jamais condamné le culte en lui-même. Tous deux visent des déformations et
des déviations“; diversamente A.A. Macintosh, Hosea, 233-234.
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che non possono sostituire il vero dsx e la conoscenza di Dio, oggetti espliciti
della volontà divina espressa in Os 6,6 (infatti il popolo non conosce il Signore
e questo viene affermato prima in Os 5,4).
Nella sua lotta contro questi falsi sacrifici Osea39 si inserisce nella più vasta
polemica profetica contro tale culto. I profeti si oppongono al formalismo di un
culto esterno, al quale non corrisponde la disposizione del cuore; tale culto non
può essere valido perché il sacrificio è atto religioso efficace soltanto se l’offerente
è ben disposto. Ci sono altri testi profetici che trattano di questa problematica.
Secondo il profeta Amos, Dio detesta non solo i sacrifici, ma respinge anche le
feste, le riunioni, le diverse liturgie celebrate dal popolo, i pellegrinaggi (Am
4,4-5; 5,21-27). Il profeta si mette contro l’ipocrisia religiosa, perché il popolo
crede di essere in regola con Dio perché si sono adempiuti certi riti cultuali,
mentre vengono disprezzati i precetti elementari di giustizia e dell’amore per
gli altri, che sono proprio contrapposti dal profeta a questi riti esterni (Am 5,24).
Similmente si pronunciano il profeta Isaia in Is 1,10-17 (JHWH non accetta le
offerte inutili, detesta le liturgie, è stanco di sopportarle, mentre le mani degli
uomini che offrono i sacrifici grondano sangue. Egli desidera un cambiamento
radicale e reale, una conversione che si tradurrà nell’osservanza della giustizia
sociale); 29,13 (in cui Dio afferma che il popolo si avvicina solo a parole, cioè in
realtà non si avvicina per niente, perché onora Dio solo con le labbra, mentre il
suo cuore è lontano da lui); 58,1-8 (viene criticato il digiuno: il popolo lo pratica
per rendere onore a JHWH, mentre vengono disprezzate e trascurate le regole
fondamentali e essenziali della giustizia sociale). Le stesse idee troviamo anche in
Geremia: Ger 6,20 (JHWH non gradisce le offerte del popolo); 7,21-23 (ascoltare
la voce di Dio e camminare sulla giusta strada del Signore vale più dei sacrifici
e degli olocausti); e sempre nella stessa linea teologica: Mi 6,5-8 (invece delle
migliaia di montoni Dio preferisce che l’uomo pratichi la giustizia, ami la pietà
e cammini umilmente con Dio); anche Gl 2,13 e Zc 8,19. Quest’insegnamento
profetico inteso sempre come un rifiuto dei sacrifici falsi e dei riti solamente
esteriori viene confermato anche dai testi sapienziali (Pr 15,8; 21,3.27) e anche
dai salmi che respingono le offerte (Sal 40,7-8; 50,8-15; 51,18-19).
Da questa breve presentazione di testi, che insieme formano un insegnamento
sulla mancanza agli occhi di JHWH del valore di sacrifici e di riti cultuali che non
sono accompagnati dai profondi sentimenti interiori e dal cambiamento radicale
39

Ci sono dei testi nello stessi libro di Osea in cui il profeta si riferisce al culto, cfr.
8,11-13; 9,1-5, 10,2; particolarmente interessante è il testo di 9,1-5 in cui troviamo
molti riferimenti al culto di JHWH, per la spiegazione e l’approfondimento del
problema, cfr. H. Simian-Yofre, Il deserto degli dei, 92-96
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della vita40, possiamo osservare che ogni volta che Dio non accetta le offerte degli
uomini vengono espresse e postulate le realtà desiderate da lui stesso, che sono gli
oggetti del suo volere divino e pertanto dovrebbero diventare anche le preoccupazioni
degli uomini: praticare la giustizia, l’equità, l’amore del prossimo (Pr 21,3; Am 5,24),
avere uno spirito contrito, un cuore umiliato e affranto (Sal 51,19), convertirsi (Is
1,16: lavarsi, purificarsi, togliere il male delle proprie azioni, cessare di fare il male,
imparare a fare il bene), rispettare la giustizia sociale (Is 1,16: soccorrere l’oppresso,
rendere giustizia all’orfano, difendere la causa della vedova; Is 58,6: sciogliere le catene
inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo; Is
58,7: dividere il pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri, vestire i nudi), amare
la pietà e camminare umilmente con Dio (Mi 6,8), lacerare il cuore, non le vesti (Gl
2,13), amare la verità e la pace (Zc 8,19), obbedire (1 Sam 15,22). Ciò che può colpire
in modo particolare sta nel fatto che la maggior parte dei postulati espressi da Dio
si riferiscono direttamente non solo alla relazione dell’offerente con la divinità, ma
soprattutto alla relazione giusta con il prossimo. Questa costante indicazione conferma che possiamo parlare di un vero sacrificio solo se esso si prolunga nella vita
quotidiana di ogni giorno, implicando un’attitudine sempre rinnovata nei riguardi
degli altri uomini, in modo particolare dei bisognosi e dei poveri.
Questa lunga lista di postulati divini in un certo senso è stata condensata
e riassunta nella breve e limpida formulazione che troviamo in Os 6,6, perché
praticare il dsx e conoscere veramente Dio, non significa altro che proprio realizzare tutto ciò che fa parte della volontà divina, tutto ciò che è gradito ai suoi
occhi e giova alla salvezza dell’uomo e si esprime nella sua giusta condotta non
solo verso Dio, ma anche verso il prossimo. Capire la volontà di Dio e praticarla,
mettendo al primo posto il dsx, vuole dire anche imitare JHWH, perché egli
stesso si comporta così nei riguardi del suo popolo; concludendo, possiamo dire
che ciò che per Dio è sempre in atto, per l’uomo rimane sempre un ideale41 al
quale dovrebbe aspirare con tutto il cuore.
Il profeta Osea conoscendo la volontà del Signore l’annunzia apertamente
al popolo: perché il ritorno dichiarato in 6,1a sia efficace e reale, non può limitarsi solo all’incontro cultuale con Dio, ma ci deve essere un ritorno morale
alle esigenze profonde che questa stessa conversione postula. Ma Israele non
40

I sacrifici falsi non sono efficaci e per questo non sono in grado di allontanare il castigo
di dio spesso annunziato dagli stessi profeti: “Ma pure un altro aspetto spiega come
i profeti rigettino i sacrifici: essi ne parlano negli oracoli di condanna. Il giudizio di
Dio è deciso, e il castigo imminente non sarà allontanato da atti esteriori di culto,
giacché le colpe del popolo sono troppo gravi, cfr. Ger 6,19-20; 14,12; Mi 3,4; e anche
1 Sam 3,14”, R. de Vaux, Le istituzioni, 440.

41

L.L. Morris, Testaments of Love: a study of love in the Bible, Grand Rapids 1981, 81
parlando di dsx conferma “in men it is the ideal; in Good it is the actual”.
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sembra aver capito la lezione di JHWH stesso pronunciata dal profeta nel suo
nome, e invece di convertirsi e cambiare la vita, continua a violare la relazione
con Dio, perché la mancanza di magnanimità e di conoscenza di JHWH conduce
a trasgredire l’alleanza e tradire Dio stesso. Questo, però, è già il tema centrale
dell’unità testuale che segue in Os 6,7-7,12.
Dopo questa breve ricerca esegetica possiamo sostenere che il testo di Os
6,6 funga da versetto riassuntivo e rivela esplicitamente la volontà di Dio stesso:
è la magnanimità (dsx) che deve caratterizzare ogni tipo di rapporto umano con
Dio e ugualmente con il prossimo.
La sentenza finale di Os 6,6 ci fa conoscere JHWH come Dio misericordioso,
pieno di bontà e di magnanimità per il suo popolo. Dio usa sempre la misericordia
verso gli uomini, ma la esige ugualmente nei suoi confronti e verso gli altri, la rende
esplicitamente l’oggetto primario della sua volontà, in ogni tempo e in ogni luogo.
Adesso prendiamo il testo greco dei LXX. Leggiamo: dio,ti e;leoj qe,lw kai. ouv
qusi,an kai. evpi,gnwsin qeou/ h; o`lokautw,mata. In questo caso il testo greco traduce
fedelmente il testo ebraico. Abbiamo però il variante testuale che tende di interpretare
la negazione assoluta kai. ouv (= la traduzione letterale dell’ebraico alw) nel senso
comparativo h; (= la traduzione della preposizione comparativa !m presente nella seconda parte del testo)42. Questa versione viene testimoniata dai manoscritti B e L, dove
abbiamo dio,ti e;leoj qe,lw h; qusi,an kai. evpi,gnwsin qeou/ h; o`lokautw,mata. Questo
variante testuale, anche se sembra meno autorevole, conferma la nostra comprensione
della negazione ebraica alw che non viene letta nel senso di una negazione assoluta,
ma piuttosto mette in evidenza la comparazione fra due elementi: dsx e hbz.
A questo punto arriviamo alla presentazione della traduzione targumica del
versetto oseano. Leggiamo nel Targum di Jonathan43: Perciò io mi compiaccio
più di coloro che praticano la carità che dell’altare, di coloro che praticano la
Legge del Signore più di coloro che offrono olocausti44 (45!wl[ yqsmm ywyd atyrwa
ydb[w xbddm ymdq aw[r adsx ydb[b yra).
42

Cfr. R.H. Gundry, The Use of Old Testament in St Matthew’s Gospel with special
Reference to the Messianic Hope, Leiden 1967, 111.

43

Il Targum di Jonathan fu revisionato e redatto nella sua forma definitiva a Babilonia in aramaico babilonese fra il III e il V sec. d.C., però il materiale è molto antico
e risale a un’epoca precristiana, cfr. S.P. Carbone – G. Rizzi, Le Scritture ai tempi
di Gesù. Introduzione alla LXX e alle antiche versioni aramaiche, Bologna 1992, 89
– 90; M. Cimosa, La letteratura intertestamentaria, Bologna 1992, 205 – 206; S.P.
Carbone - G. Rizzi, Il libro di Osea, 49 – 51; St. Mędala, Wprowadzenie do literatury
międzytestamentalnej, Kraków 1994, 359.

44

Cito la traduzione italiana, seguendo S.P. Carbone - G. Rizzi, Il libro di Osea, 144.

45

A. Sperber (ed.), The Bible in Aramaic based on Old Manuscripts and printed texts,
vol. 3: The Latter Prophets according to Targum Jonathan, Leiden 1962.
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Notiamo facilmente che la traduzione palestinese interpreta secondo il
midrash halakah il testo ebraico, sottolineando l’oggettività della volontà divina e la concretezza della adsx. Si tratta di praticare la carità. Sembra anche
interessante notare che già nel Os 4,1 il targum traduce il testo ebraico con
una parafrasi: carità fraterna (adsx ylmg) che viene considerata una delle tre
fondamenta dell’ordine sociale46.
Ancora più interessante sembra l’interpretazione targumica del testo ebraico
che parla del sacrificio (hbz). La traduzione aramaica usa l’espressione più radicale
che designa il luogo santo (xbddm) sul quale può avvenire il sacrificio. Se prendiamo
in considerazione il fatto della distruzione del Tempio diventa chiaro che secondo
l’interpretazione targumica le opere della carità espiano in luogo dei sacrifici. Quest’interpretazione la troviamo anche nella tradizione rabbinica47. In questo contesto
ci interessa particolarmente il testo attribuito48 a Rabbi Johanan ben Zakkaj49 che
cita il profeta Osea per giustificare che le opere di misericordia possono sostituire
il culto sacrificale come un mezzo di espiazione. Tale posizione diventa importante
dopo la distruzione del Tempio, quando non viene più esercitato il culto: “Una volta
Rabban Johanan ben Zakkaj andava per la sua strada quando Rabbi Josuè (suo
discepolo) lo raggiunse di corsa e gli disse: «Guai a noi, perché è stata distrutta la
casa della nostra vita, il luogo in cui si espiava le nostre colpe!». Egli rispose: «Non
temere, abbiamo un’altra espiazione al posto di questa». «Quale?» gli chiese. Ed
egli recitò: «Perché io amo la generosità, non i sacrifici» (Os 6,6)”50.
46

Cfr. S.P. Carbone - G. Rizzi, Il libro di Osea, 109 con la nota 4 della parte targumica.

47

Cfr. H.L. Strack - P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und
Midrash, vol. I, Das Evangelium nach Matthäus, München 21956, 500; cfr. anche
R. Fabris, Matteo. Traduzione e commento, Roma 1982, 218; A. von Schlatter, Der
Evangelist Matthäus: seine Sprache, sein Ziel, seine Selbständigkeit, Stuttgart
1963,308; B. Standaert, “Misericordia voglio“ (Mt 9,13 e 12,7), “Parola, Spirito e Vita“
29(1994), 110 con la nota 1.

48

J. Neusner, The Development of a Legend: Studies on the Traditions concerning
Yohanan ben Zakkai, Leiden 1970, 113 mette in dubbio la storicità e l’attribuzione
del detto a Rabbi Johanan, cfr. anche J. Gnilka, Il Vangelo di Matteo, vol. I, Brescia
1990, 489 e 647-648

49

Cfr. R. Dziura, Johanan ben Zakkaj, in: Encyklopedia Katolicka, vol. 8, Lublin 2000, 5758; A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 2000, 130-131.

50

Citiamo il testo di ’Avôt R. Natan B, 8 seguendo la traduzione di B. Standaert,
“Misericordia voglio”, 110. Notiamo anche che la stessa citazione oseana viene
riportata due volte nel Vangelo di Matteo (9,13 e 12,7). Nel primo Vangelo però
l’accento è diverso (la misericordia al primo posto come la volontà esplicita di Dio
stesso) e sembra difficile poter affermare la dipendenza di Mt dalla comprensione
rabbinica di Johanan ben Zakkaj della citazione oseana oppure che Matteo stia in
polemica con Johanan, cfr. così pensa D. Hill, On the Use and Meaning of Hosea VI.
6 in Matthew’s Gospel, “New Testament Studies” 24(1978), 118-119.

72

Ks. Paweł PODESZWA

Nella seconda parte del versetto oseano abbiamo anche una interpretazione targumica, sempre secondo il midrash halakah, che parafrasa l’espressione
ebraica conoscenza di Dio (~yhla t[d) con praticare la Legge del Signore (ywyd
atyrwa ydb[) che sta in parallelo con praticare la carità (adsx ydb[) del 6,6a51.
Si può osservare una tendenza del traduttore aramaico di parafrasare il testo
ebraico in modo di sottolineare la concretezza del volere divino che si esprime
nella pratica della carità e della Legge.

STRESZCZENIE
Tekst Oz 6,6 jest syntezą nauczania proroka, który przekazuje Izraelowi słowo samego JHWH.
Zawiera prawdziwą i jedyną wolę Boga, która winna stać się fundamentem odniesienia narodu do
swojego Pana. Analiza poszczególnych terminów wskazuje jednoznacznie, że Ozeasz akcentuje
konieczność praktykowania hesed. To hebrajskie słowo jest wieloznaczne i bardzo bogate treściowo,
stąd trudno znaleźć jeden odpowiednik w przekładzie Biblii na języki współczesne. Często o sposobie
tłumaczenia decyduje kontekst. W naszym przypadku chodzi o postawę człowieka wobec Boga, która
wynika z wierności przymierzu i jest równoznaczna z poznaniem Boga. Owa wierność w stosunku do
JHWH warunkuje jednocześnie odniesienie do drugiego człowieka. W nauczaniu proroka Ozeasza
ta postawa wierności względem Boga i miłosierdzia względem człowieka jest najważniejszym wymogiem JHWH. Jednocześnie sentencja z Oz 6,6 objawia nam Boga miłosiernego, pełnego dobroci
i wielkoduszności dla swojego ludu.
Tekst proroka Ozeasza zestawia to żądanie JHWH w pewnym kontraście do składanych oﬁar.
Mamy jednak do czynienia z zaprzeczeniem dialektycznym, które ma raczej charakter porównawczy.
Prorok nie odrzuca kultu i oﬁar jako takich, ale surowo ocenia tylko zewnętrzne praktykowanie kultu
Bożego. Poddaje krytyce postawę człowieka, który mnoży akty kultu, także oﬁary i modlitwy, a jednocześnie brakuje mu miłosierdzia i dobroci względem drugiego człowieka. Ozeaszowa sentencja
określa więc pewną hierarchię wartości: najpierw wierność, miłosierdzie i dobroć, które są znakiem
poznania Boga, a potem oﬁary i całopalenia, które winny być zawsze zewnętrznym wyrazem i znakiem
wewnętrznego nastawienia człowieka. W przeciwnym razie stają się czczym kultem i oﬁarami, które
nie są miłe Panu. W ten sposób oﬁary zostają podporządkowane prawu miłości.
Taką interpretację tekstu prorockiego potwierdza nam grecki przekład Septuaginty (szczególnie
manuskrypty B i L), a także przekład aramejski targumu Jonatana, który kładzie główny akcent na
praktykowanie miłości i Prawa Pańskiego. Podobnie wyraża się późniejsza tradycja, kiedy po zburzeniu świątyni, zachęca do praktykowania dobroci, która staje się sposobem i „miejscem”, na wzór
świątynnego ołtarza oﬁarnego, ekspiacji oraz przebłagania za winy i grzechy człowieka.

51

Cfr. S.P. Carbone - G. Rizzi, Il libro di Osea, 145 con la nota 22 e 23 della parte
targumica.
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OBJAWIENIE MISTERIUM TRYNITARNEGO BOGA
W ZBAWCZYM DRAMACIE W REFLEKSJI
HANSA URSA VON BALTHASARA
Podejmując się reﬂeksji nad dramatem zbawienia, Hans Urs von Balthasar
ma świadomość, iż jest on szczególnym miejscem objawienia trynitarnej tajemnicy1. Bazylejski teolog określa życie Syna Bożego na ziemi jako wyrażenie
i odblask niewidzialnego życia trynitarnego w niebie2. To właśnie w Nim Trójca
Święta jest dla nas otwarta i dostępna. O Ojcu, Synu i Duchu Świętym jako
boskich osobach, wiemy wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi i zrealizowanemu przez Niego dramatycznemu zbawczemu dziełu3. Zaangażowanie Boga
1

H. Urs von Balthasar, Theodramatik. Band IV: Das Endspiel, Einsiedeln 1983, 449450 (odtąd skrót: TD IV). Por. J. Werbick, Gottes Dreieinigkeit denken? Hans Urs von
Balthasars Rede von der göttlichen Selbstentäußerung als Mitte des Glaubens und
Zentrum der Theologie, Theologische Quartalschrift 176(1996)3,225-240. Pełniejsze
rozpracowanie tej kwestii znajdziemy w: M. Pyc, Chrystus Piękno-Dobro-Prawda.
Studium chrystologii Hansa Ursa von Balthasara w jej trylogicznym układzie, Poznań 2002, 391-440.

2

TD IV, 104-105. Por. A. von Speyr, Das Wort und die Mystik. Band I: Objektive
Mystik, Einsiedeln 1962, 98.106; Tenże, Korinther I, Einsiedeln 1956, 240.

3

H. Urs von Balthasar, Theodramatik. Band II: Die Personen des Spiels. Teil 2: Die
Personen in Christus, Einsiedeln 1978, 465-466 (odtąd skrót: TD II/2). Nawiązując
do poddanego wcześniej krytyce aksjomatu K. Rahnera: „Die ökonomische Trinität
ist die immanente Trinität und umgekehrt” (Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte, w: J. Feiner – M. Löhrer, Mysterium Salutis.
Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik. Band II: Die Heilsgeschichte vor Christus, Einsiedeln/Zürich/Köln 1967, 328.336), Balthasar usiłuje głębiej zrozumieć
wyrażoną w nim myśl i intencję autora: „Er hat wohl daran getan, dies näher dahin
zu präzisieren, dass beides «sich nicht adäquat unterscheiden» lässt“ (Tamże, 329).
Przed pojawiającymi się tutaj niebezpieczeństwami niejednokrotnie przestrzegał
L. Scheffczyk w swoich dziełach: Der Eine und Dreifaltige Gott, Grünewald/Mainz
1968, 116nn; Schwerpunkte des Glaubens. Gesammelte Schriften zur Theologie,
Einsiedeln 1977, 165nn.
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w dramat oznacza, że nie jest On zwyczajnie widzem, czy też jednym spośród
aktorów w teatrze świata. Z jednej strony jest On „ponad” rozgrywającym się
dramatem w tym sensie, że nie zostaje On w niego na sposób ludzki zaplątany
i uwikłany, lecz swoją mądrością i wszechmocą ogarnia i zabezpiecza całość jego
przebiegu. Jednocześnie jednak jest On również „w” nim, jako że bez reszty się
w ten dramat angażuje. Posyłający Syna i Ducha Ojciec nie pozostaje na dystans
w stosunku do dramatu. Nie może się On bowiem zaangażować dogłębniej, jak
właśnie poprzez te posłania. Ojciec pozostaje dogłębnie zaangażowany w zbawczy
dramat, a nawet jest w nim postacią centralną, jako że właśnie On wydaje za
świat swojego Jednorodzonego Syna4. Szczególną rolę w tej dramatycznej inicjatywie Boga odgrywa Syn, gwarantując od zawsze pełną realizację zbawczego
planu odnośnie do świata, nawet za cenę krzyża. Nasz autor nazywa Chrystusa
prasakramentem (Ursakrament) deﬁnitywnego zbawczego zaangażowania Boga
wobec ludzkości5. Także Duch, będąc miłością Boga rozlaną w całym dramacie, angażuje się bez reszty, skierowując od wewnątrz zagmatwany dramat
ku ﬁnalnemu rozwiązaniu, ku „wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8,22nn)6.
Tym samym objawia się prawda o Bogu, który jako Ojciec, Syn i Duch Święty,
z motywu miłości angażuje się na rzecz zbawienia świata7.
1. „Kenoza” trynitarnego Boga u podstaw zbawczego dramatu
W twórczości Hansa Ursa von Balthasara istotne miejsce zajmuje reﬂeksja
nad obecną w życiu trynitarnego Boga „kenozą”, widzianą w kontekście teologii
stworzenia i przymierza, a w konsekwencji także i teologii krzyża. Podejmując
4

TD II/2, 483-484.

5

TD II/2, 399. W swoim dziełku “In Gottes Einsatz leben” Balthasar jednemu z paragrafów nadaje tytuł “Jesus als der Einsatz Gottes”, gdzie czytamy m.in: “Daß Jesus
der äußerste Einsatz Gottes ist, geht aus der zentralen Formel des urchristlichen,
schon vorpaulinischen Glaubens hervor: «pro nobis»: «für uns». Gott hat «seines
eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle (in die Verlorenheit) dahingegeben» (Röm 8,32)... Im endgültigen Einsatz Gottes für die Menschen in Jesus
erfolgt die endgültige Befreiung”: H. Urs von Balthasar, In Gottes Einsatz leben,
Einsiedeln 1971, 32-33 (odtąd skrót: GE).

6

TD II/2, 471. Szeroką reﬂeksję nad uczestnictwem Osób Trójcy Świętej w zbawczym
dramacie znajdujemy u: H.O. Meuffels, Einbergung des Menschen in das Mysterium
der dreieinigen Liebe. Eine trinitarische Anthropologie nach Hans Urs von Balthasar,
Würzburg 1991, 331-535; K.J. Wallner, Gott als Eschaton. Trinitarische Dramatik als Voraussetzung göttlicher Universalität bei Hans Urs von Balthasar, Heiligenkreuz 1992.

7

TD II/2, 466. Por. L. Wehr, Das Heilswirken von Vater, Sohn und Geist nach den Paulusbriefen und dem Johannesevangelium. Zu den neutestamentlichen Voraussetzungen
der Trinitätslehre, Münchener Theologische Zeitschrift 47(1996)4,315-324.
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się tego typu rozważań, okazuje się konieczne zastosowanie zasady analogii,
uwzględniającej inność misterium nieskończonego Boga w stosunku do wszystkiego co stworzone. Nasz autor, świadomy, iż podobna spekulacja rozwija się na
ostrzu noża, wielokrotnie się zastrzega, iż należy bezwzględnie wykluczyć w Bogu
jakiekolwiek doświadczenie kenozy w sensie uniżenia i cierpienia, ogołocenia
czy też wyniszczenia, widzianych w kategoriach tego świata (innerweltlich).
Dostrzega on jednak w Bogu innego rodzaju „kenozę”, która warunkuje i stanowi
podstawę zaangażowania się Boga w ramach historii zbawienia, aż po wszystkie
związane z tym implikacje chrystologiczne i trynitarne8.
Mając na uwadze wieczny dar z siebie (Selbsthingabe) na rzecz Syna i Ducha
oraz wywłaszczenie się (Selbstentäußerung) Ojca, bazylejski teolog ośmiela się za
Siergiejem Bułgakowem mówić o pierwszej wewnątrztrynitarnej „kenozie”, która
nie jest niczym innym, jak płynącym z miłości darem Ojca z siebie, wyrażającym
się w przekazaniu całej swej boskiej istoty Synowi i Duchowi9. W przekonaniu
Balthasara, ta pierwsza wewnątrzboża „kenoza” ogarnia, zabezpiecza i daje
podstawę wszelkiej innej kenozie. Podczas gdy Ojciec powodowany miłością
wywłaszcza się radykalnie z własnego Bóstwa i przekazuje je Synowi, nie rozdziela On go między Syna i siebie, lecz daje Synowi pełne w nim uczestnictwo,
oddając Mu wszystko, co do Niego należy. Dlatego też Chrystus może powiedzieć: „Wszystko bowiem Twoje jest moje” (J 17,10). Ojciec jest odwiecznym
dynamicznym dawaniem siebie (Hingabebewegung) bez jakiejkolwiek kalkulacji,
bądź też zatrzymywania czegokolwiek dla siebie. Boski akt zrodzenia Syna jako
samoistnej osoby, oznaczający obdarowanie Go uczestnictwem w identycznym
Bóstwie, decyduje o istnieniu absolutnego, nieskończonego dystansu inności
8

H. Urs von Balthasar, Theodramatik. Band III: Die Handlung, Einsiedeln 1980, 301302 (odtąd skrót: TD III). W „Epilogu“ Balthasar przestrzega przed zbyt pochopnym
przypisywaniem Bogu cierpienia, bez uwzględnienia zasady analogii. Pisze on: „Die
Passion, auf die Jesus zulebt, ist... ein Leibgeheimnis. Denn erstens ist seelischer
Schmerz im menschlichen Sinn nur aufgrund der Leiblichkeit möglich; auch wenn
er rein geistige Ursachen hat, wird er doch, in der Weise, wie wir Leiden verstehen,
durch Leibliches hindurch ausgelöst und durch die Eingesenktheit der Seele in den
Leib ermöglicht... Deshalb kann von einem Leiden Gottes oder der reinen Geister
nur in einem analogen Sinn gesprochen werden“: Epilog, Einsiedeln/Trier 1987, 78.
Por. Tenże, Gott und das Leid, Freiburg 1984; H. Vorgrimler, Das Leiden Gottes,
Theologie der Gegenwart 30(1987)1,20-26.

9

S. Bułgakow, Du Verbe Incarné. Agnus Dei, Paris 1943. F. Ulrich określa to jako
jedność „ubóstwa” i „bogactwa” w samym bycie absolutnym. Miłość oznacza w tym
wypadku szczytowy sposób egzystencji bytu i stanowi jego ostateczną prawdę: TL
II, 163. Por. F. Ulrich, Der Mensch als Anfang. Zur philosophischen Anthropologie
der Kindheit, Einsiedeln 1970. Szczególnie interesująca jest dla naszego tematu
część II, zatytułowana: „Der Mensch als Kind, personaler Sym-bolos der Einheit
von Reichtum und Armut des geschaffenen Seins als Liebe“: 47-111.
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między Ojcem i Synem, w ramach którego są zawarte i ogarnięte wszystkie
inne możliwe oddalenia, także te, które mogą zaistnieć w ramach skończonego
świata pozostającego pod jarzmem grzechu. W miłości Ojca zawarte jest absolutne wyrzeczenie się bycia Bogiem jedynie dla siebie samego, wywłaszczenie
się z bytu boskiego i, w takim znaczeniu, boski „a-teizm”, który jest oczywiście
„a-teizmem” miłości, a którego pod żadnym pozorem nie wolno pomylić i pomieszać z negatywnym ateizmem światowym. A jednak to właśnie on, zdaniem
teologa z Bazylei, stwarza możliwość zaistnienia ateizmu w świecie, przewyższając go i ogarniając zarazem. Odpowiedź Syna na podarowane Mu, równe co
do istoty Bóstwo jest bezinteresownym i pozbawionym jakiejkolwiek kalkulacji
dziękczynieniem, składanym wiecznie ojcowskiemu źródłu na równi z wiecznym
pierwotnym darem Ojca z siebie. Pochodzący od Ojca i Syna Duch żyje jako Ich
samoistne „My”. On też zachowuje otwartą istotną dla miłości różnicę, pieczętuje
ją i zarazem jako jedyny Duch Obydwu stanowi nad nią pomost10.
Hans Urs von Balthasar mówi o urzeczywistniającym się w Bogu pierwotnym ponadczasowym dramacie. Nie wolno go jednak rozumieć na podobieństwo
nacechowanego zmiennością procesu w samym Bogu. Podczas gdy Ojciec obdarowuje sobą Syna bez zatrzymywania czegokolwiek dla siebie, nie oznacza to,
by On sam się zatracał. On nie ginie i nie przepada w tym darze, jak i, z drugiej
strony, nie rezerwuje i nie zatrzymuje niczego dla siebie samego. Właśnie w bezinteresownym darze z siebie jest On najpełniej sobą. Ujawnia się tu zarówno
nieskończona moc, jak i niemoc Boga, który nie może być Bogiem inaczej, jak
tylko w tej wewnątrzbożej „kenozie” (innergöttliche „Kenose”). Jakąż wszechmocą musi być zrodzenie Syna równego co do istoty, pisze bazylejski teolog, tym
bardziej, gdy akt ten domaga się od Ojca daru z siebie samego aż po najbardziej
ekstremalną bezinteresowność (Selbst-losigkeit). Dziękczynienie Syna jest wiecznym „tak” wypowiedzianym wobec faktu bycia obdarowanym przez Ojca, aż po
bycie równym Mu co do istoty, absolutnym Bogiem (Sich-Gegebensein als gleichabsoluter Gott). Jest to „tak” odpowiedzi na płynącą z miłości pierwotną „kenozę”
Ojca (Ur-Kenosis des Vaters), w której zawiera się i jednoczy wszechmoc i niemoc.
Harmonia rodzącego oddania i przepełnionej wdzięcznością odpowiedzi owocuje
absolutnym „My”. Jest to Duch Święty, stanowiący identyczność obdarowania
i przyjęcia siebie z wdzięcznością jako daru. On poświadcza i pozostawia otwartą
nieskończoną różnicę między Ojcem i Synem, będąc zarazem jednoczącym Ich
ogniem całkowicie bezinteresownej miłości11.

10

TD III, 300-301.

11

TD III, 303.
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W „kenozie” ojcowskiego serca w zrodzeniu Syna jest już zawarty, ogarnięty i przezwyciężony wszelki dramat między Bogiem i światem12. Pełen ryzyka
świat mógł zostać stworzony wyłącznie w ramach pochodzenia Syna od Ojca,
dzięki czemu wszelki dramat świata już z góry zostaje przez Boga ogarnięty. Nie
można więc, zdaniem Balthasara, powiedzieć, by Ojciec „ryzykował” cokolwiek,
przyzwalając, by Syn poszedł na krzyż, i że dopiero na tej podstawie miałby
stać się pewny wdzięczności Syna. Dramat wynika z faktu, że brak przezorności i wykalkulowania, z jakim Ojciec daje siebie aż po dar z Syna, zderza się
z wolnością stworzenia, które nie zamierza odpowiedzieć na tę wielkoduszność,
lecz pozostaje w kręgu własnej egoistycznej autonomii13. Postawa Ojca harmonizuje z boskim brakiem przezorności Syna i Ducha, a więc z Ich bezgraniczną
wdzięcznością i rozrzutnością. Ta pierwotna „kenoza” Ojca, wyrażająca się
w wywłaszczeniu siebie w zrodzeniu Syna równego Mu co do istoty, rozszerza
się więc na całą Trójcę. Syn nie może być współistotny Ojcu inaczej, jak tylko
w pełni uczestnicząc w samowywłaszczeniu Ojca, podobnie jak również Ich „My”,
Duch Święty, jest Bogiem, przypieczętowując osobiście to samowywłaszczenie
identyczne w Ojcu i w Synu. W trynitarnym Bogu nic nie jest „dla siebie”, lecz
stanowi czystą komunikację i dar miłości między Ojcem i Synem w Duchu
(J 14,26; 16, 13-15)14.
Akt stwórczy, poprzez który Bóg wchodzi w relację ze stworzoną przez
siebie skończoną wolnością, a w następstwie również przymierze zawarte ze
stworzeniem, oznaczają, zdaniem naszego autora, drugą „kenozę” Boga15. Bóg
pragnie świata, planuje go i realizuje. A ponieważ zdecydował się na stworzenie
ludzi wolnymi, odwiecznie projektuje ten świat z uwzględnieniem ewentualności
nadużycia wolności przez wolność skończoną. Nie jest to równoznaczne ze strony
Boga z projektem świata, w którym nieuchronnie musi mieć miejsce upadek,
wskutek czego już z góry zaprogramowane zostało dzieło odkupienia. Jak bowiem
Bóg nie jest zmuszony w sytuacji zaistniałego grzechu zmieniać swojego planu
w odniesieniu do świata, podobnie też niemożliwe jest stwierdzenie, że a priori
zaplanował On świat jako scenę upadku i zbawienia. Należy raczej podtrzymać
obydwa momenty w zawieszeniu. Pierwotny boski projekt kształtuje świat
w sensie wyłącznie pozytywnym według obrazu życia trynitarnego, lecz w taki
sposób, że w razie wystąpienia czegoś negatywnego ze strony świata, spotka się

12

TD III, 303-304.

13

TD III, 304-305.

14

TD III, 308.

15

TD III, 305.
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to ze skuteczną odpowiedzią Boga, dzięki bogactwu pozytywnych możliwości
zawartych w życiu trynitarnym16.
Omawiana przez nas forma „kenozy” Boga weryﬁkuje się w przekazaniu
stworzeniom wolności. Od momentu stworzenia istnieje niebezpieczeństwo, że
stworzona, skończona wolność uzna siebie samą za ostateczny fundament, zapominając że jej istnienie możliwe jest wyłącznie na zasadzie przyjęcia daru uczestnictwa w nieskończonej wolności Boga. Odmowa wdzięczności ze strony stworzenia
za otrzymaną w darze wolność spowodowana jest faktem błędnego rozumienia
swojej wolności jako całkowitej niezależności. W efekcie tego usiłuje ono działać
wyłącznie w oparciu o siebie, nie chcąc uznać, że nie ma źródła samo w sobie. Na
takiej właśnie drodze, obok wszechpozytywnego „a-teizmu” Boga stał się możliwy
i realny negatywny „a-teizm” stworzenia, który Bóg przymierza od siebie odrzuca.
Spotkanie twarzą w twarz między boską miłością i grzechem dążącego do samowystarczalności stworzenia, które neguje Boga, jest sytuacją nie do zniesienia,
która doprowadza do ostatecznej konfrontacji. Owo „nie” stworzenia okazuje się
możliwe, gdy weźmie się pod uwagę trynitarny „brak kalkulacji”, właściwy boskiej
miłości, która w darze z siebie nie zna granic i nie ma względu na samą siebie.
Właśnie w tym dostrzega Balthasar jej doskonałą moc i niemoc zarazem, a tym
samym także jej radykalną podatność na zranienie. Bóg w bezbronności swej
absolutnej miłości toleruje okazany Mu sprzeciw, a jednocześnie we wszechmocy
tej samej miłości, nie może i nie chce go tolerować17. Wszechmocna miłość Boga
jest już wewnątrztrynitarnie niemocą, będącą w stanie zapewnić odpowiednią
wolność boską nie tylko Synowi, ale i udzielić przestrzeni realizacji autentycznej
wolności stworzeniu, biorąc stworzoną wolność ekstremalnie na serio. Należy
przy tym zaznaczyć, że nie może tu być w żadnym wypadku mowy o usidleniu
Boga w jakiś tragiczny proces, czy też o wewnętrznym rozdarciu Boga, co niosłoby
w sobie nieprzekraczalną rzeczywistość piekła18.
Tajemnicę wcielenia, kiedy to odwieczne Słowo staje się ciałem, uznaje nasz
autor za trzeci stopień „kenozy” Boga. Urzeczywistnia się ona na przedłużeniu omówionej przez nas kenozy związanej z faktem stworzenia wolności skończonej, a także
16

TD IV, 87-88. Por. A. von Speyr, Die Schöpfung, Einsiedeln 1972, 31. Myśl tę rozwija
bazylejska mistyczka dalej: „Der Sohn steht in Bereitschaft... Schon das Aussprechen des Schöpfungswortes durch den Vater ist ein Ausdruck der vollkommenen
Bereitschaft des Sohnes, vom Vater auszugehen... Und der Vater kann ihm in der
werdenden Schöpfung diesen Vorblick auf das Kreuz nicht ersparen... Beinah, als
wollte der Vater ihn jedes Mal warnen: Du siehst, wie alles angelegt ist und woraufhin es deutet“: Tamże, 38.50-51.

17

TD III, 305-306.

18

TD III, 307-308.
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przymierza zawartego przez Boga z Izraelem, czy też z ludzkością w ogólności19. Należy dodać, że w wolnym zamyśle Boga dotyczącym stworzenia świata uwzględniona
jest już zbawcza misja wcielonego Syna Bożego. Gdy Jezus mówi: „Wyszedłem od
Ojca i przyszedłem na świat” (J 8,42), wskazuje na to, że zrodzenie i posłanie Syna
zawarte są w jednym odwiecznym ojcowskim zamyśle. Rodząc odwiecznie Syna,
Ojciec kładzie już fundament pod Jego kenotyczną zbawczą misję20.
Ojciec stwarza świat według pierwotnego obrazu (Urbild) Syna, dla Syna
i w przyporządkowaniu Synowi, a zatem tylko w Synu świat może mieć istnienie (Kol 1,17). Zostaje on stworzony nie „na zewnątrz”, lecz w przestrzeni życia
Bożego. Oznacza to, zdaniem Balthasara, że gdy Syn, stając się człowiekiem,
zwraca się ku światu wchodząc w czas, nie musi porzucać życia wiecznego21.
Dzięki wcieleniu Syna, który wprowadza nas w bogactwo wewnątrztrynitarnego życia, staje się możliwe włączenie stworzenia w przestrzeń miłości Boga,
a tym samym pełna realizacja wolności skończonej. Teraz Ojciec nie potrzebuje
już widzieć stworzonego przez siebie świata „na zewnątrz”. Świat jest bowiem
wprowadzony w dialog miłości między Ojcem, Synem i Duchem Świętym22.
Stan kenozy wiąże nasz autor z wejściem Chrystusa w czas, który należy
do Boga. Jako człowiek żyje On na podobieństwo innych ludzi w czasie zaplanowanym i upływającym, lecz Jego czas spoczywa do tego stopnia w ręku Ojca, że
nie ma On żadnej możliwości dysponowania nim i rozstrzygania o jego biegu23.
Szczególnym wyrazem kenozy wcielonego Syna Bożego jest Jego posłuszeństwo
Ojcu. Doskonałą uległość Syna, który na ziemi pragnie wypełniać wyłącznie
wolę posyłającego Go Ojca, widzi bazylejski teolog w harmonii z Jego wieczną
synowską postawą. Stając się bowiem człowiekiem, nie przestaje On uczestniczyć
w wiecznym dialogu boskich Osób. W misji Syna utożsamiają się wolność i posłuszeństwo. Dotyczy to już samego aktu wcielenia. Syn Boży w posłuszeństwie staje
się człowiekiem i całe Jego ludzkie życie jest wyrazem tego pierwszego posłuszeństwa, osadzonego w tajemnicy wiecznego dialogu między Ojcem i Synem24.
19

TD III, 310.

20

TD IV, 70-71.

21

TD IV, 223. Por. H. Volk, Vollendung des Lebens – Hoffnung auf Herrlichkeit, Grünewald/Mainz 1979, 21: „Der Vater erschafft die Welt im Blick auf den Sohn, und
nicht indem er sich einmal nach außen wendet. Nein, sondern im Blick auf den
Sohn, auf das innergöttliche Leben, erschafft Gott die Welt“.

22

TD IV, 466.

23

TD IV, 110-111. Por. A. von Speyr, Johannes. Band II: Die Streitreden. Betrachtungen
über das Johannesevangelium Kapitel 6-12, Einsiedeln 1949, 104-106.

24

TD IV, 223-224. Por. A. von Speyr, Die Welt des Gebetes, Einsiedeln 1951, 139;
Tenże, Die katholischen Briefe. Band II: Die Johannesbriefe, Einsiedeln 1961, 174175; Tenże, Das Buch vom Gehorsam, Einsiedeln 1966, 36-38.67.
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Będąc owocem zacienienia Dziewicy za sprawą Ducha Świętego, Jezus ma nade
wszystko Ducha w sobie i tenże Duch przenika Go dogłębnie (Mk 1,10). Jednocześnie jednak Duch zstępuje na Niego, pozostaje i spoczywa nad Nim (J 1,33),
dzięki czemu ma On Ducha „nad sobą” (Mt 3,16; Łk 3,22). Pozostając w ścisłej
relacji z posyłającym Go Ojcem, Jezus ma Ducha jednocześnie „w” sobie i „nad”
sobą. Fakt pozostawania Ducha „nad” Nim, charakteryzuje stan Jego kenozy,
a więc uniżenia (status exinanitionis), kiedy to ogołacając się z formy równej Bogu
staje się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu (Flp 2,8). On okazuje
posłuszeństwo pozostającemu nad Nim Duchowi Boga, odsłaniającemu przed
Nim wolę Ojca. Jest to Duch, w którym odkrywa On sukcesywnie drogę realizacji
swojej misji i który jest w Nim mocą przynaglającą i pobudzającą. Tenże Duch
„w” i „nad” Nim jest manifestującą się obecnością Jego boskiej misji25.
Omawianą tu kenozę wcielonego Syna Bożego określa nasz autor mianem
aktualnej na czas Jego ziemskiej misji „inwersji trynitarnej” (trinitarische Inversion). Owo trynitarne odwrócenie oznacza, że Duch Święty przyjmuje wobec
Jezusa rolę obiektywnej reguły, konkretyzującej na ziemi wolę Ojca26. Jako
człowiek Jezus poddaje się Duchowi odsłaniającemu przed Nim ojcowską wolę.
Tenże Duch, którego posiada On w sobie samym, staje się w Nim jednocześnie
Duchem posłuszeństwa27. W posłuszeństwie Ojcu przyzwala On, by Duch stał
się aktywnym i prowadzącym Go w pełnej harmonii z wolą Ojca. Jest to równoznaczne z postawą uległości, w której dominują pragnienie cierpliwej realizacji
ojcowskich zamiarów bez uprzedzania czegokolwiek, zgoda na pójście drogami
wytyczonymi przez Ojca i poddanie się Jego woli. Oznacza ona już zawsze wyjście w Duchu na spotkanie woli Ojca i zleconej Mu ojcowskiej misji28. Jeszcze
raz trzeba jednak podkreślić, że ta „kenoza posłuszeństwa”, wyrażająca się
w ekstremalnym ogołoceniu, równoznacznym ze zdeponowaniem boskiej formy
(Flp 2,7), ma swój fundament we wspomnianej już wcześniej „kenozie” wewnątrztrynitarnej, stanowiącej wyraz nieskończonego życia wiecznego29. Fakt,
że Syn na ziemi staje się w Duchu posłuszny Ojcu aż do śmierci na krzyżu, jest
kontynuacją Jego wiecznej postawy radykalnego, pierwotnego posłuszeństwa
i wdzięczności w odpowiedzi Ojcu, który Go rodzi30. Dlatego też nie wolno mówić,
że wcielenie Syna oznacza „mityczną” zmianę w Bogu. To nie Bóg zmienia się
25

TD II/2, 476-477.

26

TD II/2, 405.

27

TD IV, 106.

28

TD II/2, 478.

29

TD IV, 106-107.

30

TD IV, 106.
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w samym sobie, lecz niezmienny Bóg otwiera się ku rzeczywistości stworzonej,
co nadaje Jego intymnym wewnątrztrynitarnym relacjom nowego wyrazu, i to
z pewnością nie tylko zewnętrznego, jakoby ta zewnętrzna relacja w ogóle Go nie
dotykała, lecz w taki sposób, że ta nowa relacja, w jaką wchodzi On z ziemską
naturą zjednoczoną hipostatycznie w Synu, ujawnia jedną z nieskończonych
możliwości zawartych w Jego wiecznym życiu31.
Kenoza Chrystusa osiąga swój szczyt w śmierci na krzyżu, stanowiącej ostateczną konsekwencję posłuszeństwa Ojcu. Balthasar dostrzega w niej wyrażenie
Jego wiecznego synowskiego posłuszeństwa. Od samego początku Syn składa
Ojcu oﬁarę z siebie. Wszystko to zawarte jest od zawsze w decyzji Syna, chociaż
historycznie wypełnia się na krzyżu. W tajemnicy Boga ukryty jest integralny
sens krzyża, oﬁarniczej śmierci Syna i Eucharystii Kościoła. Z momentem paruzji
wszelka czasowa rzeczywistość wejdzie w wieczny wymiar o nowym znaczeniu.
Krzyż nie będzie jednak możliwy do przezwyciężenia, ponieważ zmierzająca
od wieczności ku temu ekstremum wola oddania Syna nie traci nic na znaczeniu po spełnieniu na krzyżu, pozostając aktualną na wieczność. Eucharystia,
ustanowiona jako uobecniająca pamiątka Jego męki, jest znakiem, że oﬁara
i cierpienie Pana nie mogą być rozumiane jako zwyczajnie przynależące do
przeszłości. Oﬁara, cierpienie, krzyż i śmierć Chrystusa uobecniają się w mocy
Ducha, pozostając na zawsze świadectwem posuwającej się aż do końca miłości
Boga. Wszelki dar, jaki otrzymujemy od Boga, wysłużony został dla nas przez
Syna, który wstawia się nieustannie za nami jako nasz pośrednik u Ojca32.
Charakterystyczna dla czasu ziemskiej misji Jezusa ekonomiczna forma
Trójcy Świętej przestaje być aktualna z momentem zmartwychwstania. W wyeliminowaniu „trynitarnej inwersji”, równoznacznej z podporządkowaniem Jezusa Duchowi Świętemu, który przekazywał Mu wolę Ojca, najpełniej jaśnieje
wolność Zmartwychwstałego33. Odtąd jako uwielbiony i wyniesiony do chwały
posiada On i posyła Ducha razem z Ojcem, podobnie jak to czynił odwiecznie.
Wyłącznie też na czas ziemskiej ekonomii Duch obiektywizuje się w formie instytucji kościelnej, a czyni to w tym celu, by prowadzić wiernych do naśladowania
Chrystusa i zapewnić im przez cały czas bezpośrednią obecność Chrystusa. Na
końcu świata instytucja zaniknie, by uczynić miejsce żyjącemu sakramentowi:
wcielonemu Synowi Boga i tym, którzy cieleśnie z Nim zmartwychwstali34.
31

TD II/2, 478-479.

32

TD IV, 466-467. Por. A. von Speyr, Korinther I, Einsiedeln 1956, 345-346; Tenże,
Die Bergpredigt. Betrachtungen über Matthäus 5-7, Einsiedeln 1948, 229.

33

TD III, 339.

34

TD II/2, 405.
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2. Bogactwo trynitarnego życia ogarniające i zabezpieczające
realizację zbawczego dramatu
Tajemnica Boga, jaka odsłania się przed nami w zbawczym dramacie, to
obraz Boga tętniącego pełnią życia. On jest w istocie wiecznym dynamizmem,
ogarniającym i stanowiącym zarazem zabezpieczenie całości dramatycznych
zbawczych dziejów 35. Można mówić o trynitarnym dzianiu się (trinitarisches
Geschehen), które dotyczy wiecznych aktów zrodzenia i tchnienia, pochodzenia
i dawania pochodzenia, a więc czegoś, co się realnie urzeczywistnia. Nasz autor
dostrzega harmonię dwóch wymiarów, pozornie tylko niemożliwych do pogodzenia ze sobą: niezmiennego wiecznego bycia Boga oraz Jego wiecznego „stawania
się”. To stawanie się, które by można określić jako wieczne wydarzanie się,
albo też wieczne dzianie się, nie może być pod żadnym pozorem utożsamiane
ze stawaniem się w sensie właściwym stworzeniom (Werden), weryﬁkującym
się w otaczającym nas świecie, a które oznacza zaistnienie czegoś, czego wcześniej nie było. Wszelkie stawanie się w ramach tego świata jest natomiast
odblaskiem wiecznego dynamizmu wydarzania się, które ma miejsce w Bogu,
a które jest identyczne z Jego wiecznym bytem i istotą36. Życie wieczne, którym
jest Bóg, nie może być w pod żadnym pozorem sprowadzone do rozumianego
w ziemskich kategoriach procesu stawania się (Werden), ponieważ nie zna ono
owego ubóstwa, które staje się przyczyną dążenia (Streben) i niepokoju (Unruhe)
stworzeń. Właśnie dlatego, że stanowi ono pełnię życia, jest zupełnym pokojem.
Jednakże pokój ten nie jest czymś skostniałym, lecz pozostaje wiecznym dynamizmem (ewige Bewegtheit), jako że pochodzenia w Bogu i wymiana między
osobami, która tu znajduje swój fundament, nie pozostają ograniczone czasem,
lecz są wieczne. Istota Boga nie jest skostniałym blokiem tożsamości, lecz tym,
co Ojciec przekazuje, a Syn przyjmuje, czego Ojciec i Syn wspólnie udzielają
Duchowi Świętemu i za co Syn i Duch okazują wdzięczność37. Rygorystycznie
zabroniona jest tutaj, zdaniem naszego autora, wszelka forma „teologii procesu” (Prozeßtheologie), która usiłowałaby utożsamić podlegający czasowi proces

35

TD IV, 58. Por. W. Simonis, Über das «Werden» Gottes. Gedanken zum Begriff der
ökonomischen Trinität, Münchener Theologische Zeitschrift 33(1982)2,133-139.

36

TD IV, 58-59. Por. H. Pfeil, Die Frage nach der Veränderlichkeit und Geschichtlichkeit Gottes, Münchener Theologische Zeitschrift 31(1980)1,1-23.

37

TD IV, 66-68. Podobną myśl znajdujemy w pismach A. von Speyr: „Gott unterliegt
keinem Werden” (Johannes. Band I: Das Wort wird Fleisch. Betrachtungen über
das Johannesevangelium Kapitel 1-5, Einsiedeln 1949, 42-43), aber „seine Unveränderlichkeit ist nicht Starre“ (Korinther I, 413).
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świata, przy zaangażowaniu w nim Boga aż po krzyż włącznie, z bezczasowym
„procesem” osób w Bogu38.
To, co wieczne, jest równoznaczne dla Balthasara z tym, co nieskończone,
czego nie można wyrazić poprzez stopień najwyższy (jako „najwyższe dobro”),
który z góry ogranicza wszelką rzecz, lecz jedynie jako stopień wyższy, otwarty
ku temu, co jest nieustannie-coraz-większe (Je-Größeres)39. Jest prawdą, że
Bóg w ewidentny sposób jest „zawsze czymś więcej” od tego, co człowiek może
ogarnąć, nawet gdy będzie już zażywał stanu wiecznego szczęścia. A przy tym,
choć doskonale transparentny sam w sobie, jest On nieustannie coraz większym
(Je-mehr) również dla samego siebie. Ten „nadmiar” manifestuje się osobowo
przede wszystkim w Duchu Świętym, który jest wiecznym nadmiarem (ewiger
Überschuß), dynamicznym „coraz to więcej”, a więc przeobﬁtą pełnią życia.
Przynależy bowiem do istoty autentycznej miłości nie móc się nigdy nasycić
umiłowanym. Dlatego też, analogicznie do ludzkiej miłości, nie można wykluczyć z boskiej miłości ożywiającego momentu niespodzianki (Überraschung).
Zrodzony z Ojca Syn, by się tak wyrazić, przekracza najśmielsze oczekiwania
Ojca. Bóg, pomimo swej wszechwiedzy, kocha w taki sposób, że pozwala się
przewyższać i zaskakiwać ze strony Umiłowanego. Witalność i wolność wiecznej
miłości pozostaje w królestwie Bożego bytu archetypem tego, co jest najbardziej
wartościowe w miłości i stawaniu się stworzeń40.
Balthasar zwraca jednak uwagę, że ani stworzenie, ani wcielenie nie czynią
konieczną zmiany Boga i Jego życia wiecznego. Miłość Boga, jak i inne Jego przymioty, nie podlegają żadnej zmianie. Wcielenie nigdy nie przerwało trynitarnej
wymiany. Syn nie stracił na ziemi pełni swego Bóstwa. Podczas gdy zamieniał
potężne niebo na słabą ziemię nie wyzbył się niczego ze swej boskiej godności,
wszechwiedzy i jedności z Ojcem, i to nawet tam, dokąd zstąpił w ekstremalnej
słabości krzyża, został opuszczony przez Ojca i czuł się oddzielony od nieba. On
całkowicie zrelatywizował w ten sposób ludzką skalę wartości. Pojęcie „kenozy”
zawiera w sobie część całkowicie antropomorﬁczną. Ten bowiem, który zstąpił
z nieba na ziemię, z ziemi na krzyż, a z krzyża do piekieł, pozostaje zawsze
tym samym, który odwiecznie był już w niebie. On nie potrzebuje wyzbywać
się swej istoty, aby przeżyć moment w ramach czasu. Jako człowiek nie jest On
38

TD III, 300-301.
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A. von Speyr interpretuje słowa Jezusa o tym, iż ma świadectwo „większe” od Janowego, w następujący sposób: „Er bezeichnet es nicht mit einem Superlativ, sondern
mit einem Komparativ, der aber unendlich ist und der darum der wahre Superlativ
ist”: Johannes I, 408.
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TD IV, 68-69. Por. teksty A. von Speyr: Das Wort und die Mystik I, 575; Johannes
I, 28; Johannes II, 478; Die Welt des Gebetes, 22-23.42.226.240.
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Bogiem zmienionym i jako Bóg nie jest człowiekiem zmienionym. On sam w sobie stanowi pełnię, będąc Bogiem doskonałym i człowiekiem doskonałym, i to
w sposób niezmieniony41. Poprzez wcielenie Bóg się w najmniejszym stopniu nie
zredukował, nie został niczym skrępowany, ani przeniesiony w stan pasywności.
W wydarzeniu tym nie wymyka Mu się nic z Jego wiecznego Bóstwa, ani też
z bogactwa Jego wiecznego życia i poznania. Także człowiekowi Jezusowi nie
brakuje nic z Jego boskiego bytu. Życie Syna w niebie i Jego życie na ziemi, aż
po opuszczenie na krzyżu, dają się ze sobą wzajemnie pogodzić. Syn przeżywa
na ziemi jednocześnie życie ziemskie i wieczne42.
Zbawczy dramat odsłania przed nami tajemnicę Boga, w którym dogłębnie
harmonizują ze sobą aktywność i pasywność. Bazylejski teolog podkreśla pozytywną
wartość nie tylko dynamicznej aktywności w Bogu, lecz także swoistej pasywności,
rozumianej jako uległość i dyspozycyjność, a więc wyrażającej się w zgodzie i przyzwoleniu (Geschehenlassen). W dynamizmie trynitarnego życia aktywności jednej
osoby odpowiada uległość drugiej. Rodzenie (Zeugen) Ojca znajduje swoją przeciwwagę w byciu zrodzonym (Gezeugtwerden) Syna. Można powiedzieć, że w Synu daje
znać o sobie pasywna moc rodzenia, rozumiana jako zdolność do bycia zrodzonym.
Boskie zrodzenie opiera się z jednej strony na możności obdarowania bytem (Sein-lassen-Können), z drugiej zaś na możności przyzwolenia na bycie zrodzonym
(Sich-entspringen-lassen-Können). Nie ma potrzeby, by osoba, która obdarowuje
i której akt dawania jest wieczny, traciła to, co dała, i zatracała samą siebie43. Nie
można zatem mówić, że Ojciec rodząc Syna przekazuje Mu swoją istotę tak, jakby
wyzbywał się jej i już więcej jej w sobie nie posiadał. W przeciwnym bowiem razie
przestałby być boską istotą44. Aktywności Ojca odpowiada w Synu przyzwolenie
na bycie zrodzonym, które jest równie wieczne, jak sam akt zrodzenia. Podobnie
też aktywności Ojca i Syna odpowiada w Duchu gotowość na bycie tchnionym.
41

Takie orzeczenie znajdujemy w Liście papieża Leona Wielkiego do Flawiana, biskupa Konstantynopola (449 r.): „Tak samo jak Bóg nie zostaje zmieniony z powodu
swojego miłosierdzia, tak i człowiek nie znika z powodu godności” (DS 294), co Sobór
Chalcedoński (451 r.) wyrazi w słynnym sformułowaniu: „Jednego i tego samego
Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach... bez
zmiany” (DS 301). Por. A. von Speyr, Der Epheserbrief, Einsiedeln 1983, 143.
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TD IV, 469-470. Por. A. von Speyr: Die katholischen Briefe II, 213-214; G. O’Hanlon,
Does God Change? – H.U. von Balthasar on the Immutability of God, Irish Theological Quarterly 53(1987)3,161-183.
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TD IV, 74-75.
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Sobór Laterański IV (1215) naucza w tym względzie: „Ac dici non potest, quod partem
substantiae suae illi dederit, et partem ipse sibi retinuerit, cum substantia Patris
indivisibilis sit, utpote simplex omnino. Sed nec dici potest, quod Pater in Filium
transtulerit suam substantiam generando, quasi sic dederit eam Filio, quod non
retinuerit ipsam sibi; alioquin desiisset esse substantia”: DS 805.
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Jest to postawa bycia-od-zawsze-zgodnym Syna z faktem bycia zrodzonym i Ducha
z Jego własnym pochodzeniem od Ojca i Syna. Działanie pasywne dostrzega nasz
autor również w samym Ojcu. Z przyzwoleniem Ojca na bycie i na działanie Syna,
a więc z pozostawieniem Mu przestrzeni wolności, współgra przyzwolenie na bycie
w sposób wolny przez Niego obdarowanym. Przyjęcie (Empfangen) i przyzwolenie,
by się stało (Geschehenlassen), jest dla miłości absolutnej równie istotne jak dawanie (Geben), tak że bez przyzwolenia na bycie obdarowanym, zawdzięczania siebie
i zwrócenia się ku dawcy, nie mógłby zostać zgoła zrealizowany sam dar45. W Bogu
wszystko jest przepełnione tymi delikatnymi gestami miłości, które mają istotne
znaczenie dla zrozumienia tajemnicy Trójcy Świętej. Już w samym zrodzeniu ma
miejsce współpraca Syna, gdy w wolności pozwala się zrodzić. Tym samym staje
się widoczne, z czego wynika posłuszeństwo Syna, który stał się człowiekiem: „Syn
niczego nie czyni chętniej od woli Ojca, jako że wypełnia On ją już w samym akcie
zrodzenia z Ojca. Z drugiej strony Ojciec obdarowuje Go również swoistą przestrzenią wolności, w której zawarta jest Jego autonomia. A jednak Syn czyni wszystko
w ramach zadania otrzymanego od Ojca, pozostając przy tym w pełni wolnym”46.
Chociaż Bóg nie podlega żadnej zewnętrznej w stosunku do Niego konieczności, pochodzenia w Bogu nie są wolne w sensie arbitralności. Balthasar wskazuje
na istnienie w Bogu nieodwracalnego porządku skierowanego od Ojca do Syna
oraz od Ojca i Syna do Ducha. Porządek ten wyraża się jako obowiązująca hierarchia w absolutnej wolności Osób. I właśnie to stanowi archetypiczną formę
wolności. Aby bowiem wola mogła być wolna, zauważa nasz autor, musi istnieć
w ramach ściśle określonego hierarchicznego porządku. Syn w swoim byciu
zrodzonym pozostawia Ojcu pełną wolność, tak że w żaden sposób nie narzuca
On własnej wolnej woli zrodzonej wraz z Nim, aby w jakikolwiek sposób uczestniczyła w Jego ukształtowaniu. Ojciec natomiast daje Synowi wszystko, a więc
oddaje do dyspozycji Syna również własną wolę. Każdy pierwotny zamiar Ojca,
jak choćby ten dotyczący formy zaplanowanego stworzenia, przekazywany jest
wraz ze zrodzeniem Synowi, by mógł On go kontynuować na zasadzie współpracy z Ojcem. W zrodzeniu jest ze strony Ojca coś na podobieństwo modlitwy
skierowanej do Syna, który z kolei nie pragnie niczego innego, jak tylko wyjścia
w całej swej synowskiej wolności naprzeciw woli Ojca. Tym samym Ojciec modli
się jako pierwszy, prosząc Syna, aby miał radość z przyzwolenia na Jego wolę.
On pragnie uprzedzić prośbę Syna dla swoistej rezygnacji z pierwszeństwa swojego przyzwolenia. Duch Święty natomiast, do którego jako absolutnej boskiej
wolności przynależy w sposób szczególny wolność wyboru i decyzji, ucieleśnia,
45

TD IV, 75.
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TD IV, 75-76. Por. A. von Speyr, Die Welt des Gebetes, 25.57.59.
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by się tak wyrazić, „wspólny wynalazek przyzwolenia”. Stąd też decyzja podjęta
w trynitarnej jedności przy zachowaniu porządku pochodzeń jest postanowieniem
w pełni wspólnotowym, w którym dają o sobie znać boskie „coraz więcej”, wzrost,
niespodzianka i nadmiar. Gdy chodzi o misję Syna w świecie, Ojciec posyła Go
i wypełnia w ten sposób Jego synowską wolę, zgadzając się na Jego przyjście
do nas, tak że misja i zgoda wypływają z tej samej miłości. Rozumiemy w ten
sposób, że do istoty życia trynitarnej wspólnoty przynależy „mieć wzgląd na”.
Osoby w Bogu mają wzgląd wzajemnie na siebie i kochają się miłością w pełni
odpowiedzialną. Gdy św. Paweł mówi, że Syn podporządkowuje się wraz z całą
rzeczywistością stworzoną Ojcu, który wszystko poddał Synowi (1 Kor 15,27n),
wyraża on to samo wieczne prawo. Zapisane zaś u św. Jana słowa Jezusa:
„Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje” (J 17,10), oznaczają, że
w Bogu istnieje bogactwo, które należy do Osób i jest im własne. Jednocześnie
to, co daje podstawę Osobom boskim jako takim, przynależy do nich wspólnie
w jednoczącym Duchu Świętym. W tym, kim Ojciec i Syn są, istnieją istotne
rozróżnienia, jakkolwiek posiadają Oni tę samą pełnię Bóstwa47.
W urzeczywistnianiu się boskich pochodzeń w misterium Trójcy Świętej bazylejski teolog dostrzega archetypiczne idee czasu, miejsca i przestrzeni48. Trynitarny dynamizm życia weryﬁkuje się w wiecznym „teraz”. „Syn nie może niczego
uczynić od siebie, o ile nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni,
podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On
sam czyni” (J 5,19-20). W wiecznym akcie rodzenia Syn otrzymuje od Ojca siebie
w teraźniejszości (Gegenwart), która zawiera w sobie Jego „bycie-już-od-zawsze”
(Immer-schon-gewesen-Sein), lecz również Jego wieczną pochodzącą od Ojca przyszłość (Zukunft). Jego przyjmowanie siebie (Selbstempfang) od Ojca, w którym
otrzymuje On swoją absolutną boską istotę, jest odwieczne. Jego wieczna obecność
stanowi nieustanną teraźniejszość, wypełnioną wydarzeniem spotkania z Ojcem.
Balthasar określa to jako „ereignisvolle Ent-Gegenwart”, gdzie „wart” pochodzi od
łacińskiego „vertere”, niemieckiego „werden”, w sensie „zwrócenia się ku”, a więc
bycia zwróconym ku łonu Ojca (J 1,18) w całym jego wydarzeniowym bogactwie.
W tym nieustannym ponadczasowym „teraz” (Je-jetzt) odsłania się doskonała
równoczesność Ich wzajemnej miłości. W tej wzajemności, która była od zawsze
47

TD IV, 77-78. Por. teksty A. von Speyr: Die Welt des Gebetes, 50-57; Johannes. Band
III: Die Abschiedsreden. Betrachtungen über das Johannesevangelium Kapitel 13-17,
Einsiedeln 1948, 330-331.438;
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TD IV, 367. Por. A. von Speyr, Das Wort und die Mystik, 73.75; C. Caltagirone,
Spazio di Dio, spazio della creazione e spazio-tempo dell’evento Cristo. Itinerari
per una ricomprensione cosmica dello spazio della salvezza, Ricerche Teologiche
9(1998)2,323-335.
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i rodzi się w każdym momencie, są Oni świadomi Ich niewymownej miłości w bezinteresownym ukierunkowaniu na Ducha, który wiecznie od Nich pochodzi jako
wyraz Ich wspólnego wiecznego oczekiwania. Duch jest świadomy bycia od zawsze
oczekiwanym przez Ojca i Syna. On widzi Ich w swoim własnym bycie jako doskonałe wypełnienie tego, czego od zawsze oczekiwał, a jednocześnie obdarowuje Ich
sobą, stanowiąc nadobﬁte wypełnienie tego, co było Ich oczekiwaniem49. Właśnie
w tak rozumianym trynitarnym misterium odnajduje Balthasar archetyp czasu.
Pierwotną ideę miejsca dostrzega on natomiast we wzajemnym czynieniu
miejsca (Raumlassen) przez Osoby Trójcy Świętej, rozumianym jako obdarowywanie się nawzajem wolnością (Freigeben). Chodzi o tę przestrzeń wolności, która
jest postulowana przez witalność wzajemnych relacji. W Bogu nie jest możliwa
ani konieczna żadna przestrzenna separacja, zastępuje ją bowiem dystans mający
swe źródło w hierarchicznym porządku pochodzeń. Można mówić o radykalnym
początku, w którym Ojciec jest „sam”, nawet jeśli nie był nigdy bez Syna, jako że
ostatecznie to On rodzi Syna w całej Jego inności. Tym samym Ojciec obdarowuje
Syna dystansem, który można określić mianem przestrzeni samodzielności. Ojciec nie rodzi w ukierunkowaniu na siebie samego, lecz w całkowitym otwarciu,
w swoistym wyjściu z siebie. On jest Ojcem w tym znaczeniu, że odwiecznie rodzi,
obdarzając wolnością. Także Syn pozostawia Ojcu przestrzeń wolności bycia
Ojcem, a wszystko urzeczywistnia się w Duchu wolności. Dystans, o którym tu
mowa, konieczny jest dla zabezpieczenia i urzeczywistnienia jedyności, a więc
niepowtarzalności osobowej w bycie i działaniu każdej z Osób w trynitarnej
wspólnocie. On też będzie stał u podstaw możliwości ekonomicznego oddalenia
między Ojcem i Synem aż po opuszczenie na krzyżu50. Bliskość i dystans pozostają w Bogu w ścisłej między sobą relacji, i to w sensie narastającym. Im bardziej bowiem Osoby w Bogu różnią się od siebie, tym ściślejsza jest Ich jedność
w miłości. W Bogu każda z Osób daje pozostałym uczestnictwo w swoim własnym
życiu, lecz na sposób, że nie jest przez to zmuszona być mniej sobą. To, co jest
specyﬁcznie własne każdej z Osób, nie zostaje ukryte, czy sprywatyzowane, lecz
staje się darem we wzajemnej wymianie miłości51.
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TD IV, 81-82. Por. A. von Speyr, Die Welt des Gebetes, 31-32.
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TD IV, 82-83. Por. A. von Speyr, Die Welt des Gebetes, 58-59. Bazylejska mistyczka
posługuje się w tym wypadku antropomorﬁzmem, zwracając uwagę na to, że są w miłości rzeczy, które lepiej wypowiedzieć w bliskości, a inne w oddaleniu. Kochający
się mogą przekazać w listach z daleka wyrazić to, czego nie wyraziliby pozostając
w bliskości. Por. także: W. Maas, Gott und die Hölle, Einsiedeln 1979, 200n.
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TD IV, 83. Por. teksty A. von Speyr, Die katholischen Briefe II, 206; Der Epheserbrief,
85; Die Welt des Gebetes, 65.
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W urzeczywistniającym się w Trójcy Świętej dialogu dostrzega nasz autor
archetyp modlitwy (Ur-Gebet). Konieczne jest, jego zdaniem, uwzględnienie
opisanej wcześniej jedności między pragnieniem (Wunsch) i przyzwoleniem
(Gewährenlassen), aby lepiej zrozumieć trynitarną decyzję o odkupieniu, gdzie
Ojciec, by się tak wyrazić, w postawie modlitwy pozostawia Synowi inicjatywę
co do oﬁary z samego siebie w posłuszeństwie52. Wszystko to urzeczywistnia
się w nieskończonej przestrzeni witalności i jest podporządkowane absolutnej
boskiej miłości. W Bogu nie ma żadnego przewagi poznania nad miłością, żadnej
możliwości wzrostu w poznaniu, które nie korespondowałoby z dynamizmem
miłości. Ojciec skierowuje ku Synowi nie tyle swoją wszechwiedzę, ile raczej
wszystko ogarniającą miłość, która osłania to, co, pozostając ukrytym, pozwala jaśniej promieniować miłości. Dynamizmowi miłości jest w Bogu zagwarantowana
nieskończona przestrzeń, której nie jest jej w stanie zapewnić martwa uprzednia
wiedza (Immer-schon-Wissen). Jest to przestrzeń, której miłość koniecznie potrzebuje, bo nie może ona istnieć inaczej, jak tylko w ciągłym bezinteresownym,
dynamicznym darze z siebie53.
W Bogu odnajduje nasz autor również archetypy cnót wiary, nadziei i miłości, określanymi mianem boskich. Widziana od strony Boga i w Bogu wiara jest
możliwa do zharmonizowania z nieskończoną wiedzą, lecz się w niej nie rozpływa.
W relacji miłości do kogoś drugiego istnieje zawsze coś, czemu się zawierza, co
przewyższa własne możliwości poznania i czym się drugiego obdarowuje jako
czymś najbardziej własnym. Chodzi tu o dar przekazany z własnej tajemnej
głębi bezpośrednio ku tajemniczej głębi drugiego. Właśnie w Bogu ma miejsce
wymiana miłości, jako że każda z Osób chciałaby jak najwięcej zawdzięczać
pozostałym, i jest zarazem świadoma, że zawdzięcza im to, co w niej najbardziej
wewnętrzne i ukryte. Granice od zawsze zostały przekroczone. Wzajemne powierzenie siebie ze strony boskich Osób jest w Bogu owocem nie tylko miłości, lecz
również „wiary”. Ojciec nie zatrzymuje Syna w zrodzeniu, lecz pozostawia Go
wolnym w nieskończonej przestrzeni Jego własnej synowskiej wolności i boskiej
suwerenności. Dlatego też Ojciec pragnie być wiecznie wyprzedzanym przez
miłość Syna. Wiara jest czymś na podobieństwo przestrzeni, która pozostaje
otwarta, aby została stworzona sfera dla nieskończonego spełnienia, wykraczającego ponad wszelkie oczekiwanie. Jest ona ciągłą gotowością, stanowiącą
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TD IV, 84. Por. teksty A. von Speyr: Die Welt des Gebetes, 48-57.191; Die katholischen Briefe. Band I: Der Jakobusbrief. Die Petrusbriefe, Einsiedeln 1961, Einsiedeln
1961, 319; Das Wort und die Mystik, 82; Dienst der Freude. Betrachtungen über den
Philipperbrief, Einsiedeln 1951, 20.

53

TD IV, 84-85. Por. teksty A. von Speyr: Die Welt des Gebetes, 26.42.47; Die katholischen Briefe II, 241.
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bazę dla miłości. Wszystko to odsyła na nowo do dystansu, który jest niezbędną
w miłości przestrzenią wolności. W prawdziwej miłości kochający nie „kleją się”
jeden do drugiego, lecz zachowują dystans, który jest konieczny, aby się wzajemnie całościowo dostrzec i spotkać. Osoby w Trójcy Świętej pozostawiają sobie
wzajemnie „czas” i „miejsce” na wzajemne obdarowywanie. Bez tego osobowego
dystansu we wzajemnym przenikaniu się Osób nie byłoby możliwe zrozumienie
dystansu stworzeń od Boga, ani też ekonomicznego oddalenia Syna od Ojca54.
W opisie wewnątrztrynitarnej tajemnicy Balthasar odwołuje się do Adrienne
von Speyr: „To, co w Bogu może być nazwane wiarą i ufnością, istnieje wyłącznie
w tym celu, aby udzielić miłości wszelkiej możliwości rozwinięcia się, stworzenia
jej tej przestrzeni, która nie może być zapewniona przez martwe i skostniałe
„wiedzieć-już-od-zawsze” (Immerschon-Wissen), a której ona jednak potrzebuje,
ponieważ nie może żyć bez dynamizmu ciągłego oddania, ruchu i lotu. W miłości
zawarty jest już zawsze moment zaufania i tęsknoty, oczekiwanie z szacunkiem
dla wolności drugiego jego nieobliczalnego daru. Zanegowanie tego momentu
w miłości, byłoby równoznaczne z zabiciem jej samej. W tym właśnie pełnym
szacunku boskim oczekiwaniu zawarte jest pierwotne źródło nadziei. Jest to
nadzieja, którą Ojciec pokłada w Synu i w Duchu Świętym, a która, podobnie
jak wiara, obecna jest z niemniejszą mocą w Synu i Duchu”55.
Nasz autor posuwa się nawet do mówienia o harmonii „śmierci” i życia w Bogu. Wracając do reﬂeksji nad istotą aktu pierwotnego zrodzenia Syna przez Ojca,
Balthasar odkrywa w nim wolę takiego oddania, z którego zrodzi się Całkowicie
Inny (der Ganz-Andere). Jako że w Bogu jest wyłącznie bycie (Sein), a nie posiadanie (Haben), dar Ojca z siebie oznacza, że obdarowuje On zrodzonego Syna
całym sobą, a więc wszystkim tym, czym sam jest, całym swoim Bóstwem. Ten
nieograniczony dar Ojca z siebie, a w konsekwencji także dających równie wielkoduszną odpowiedź Ojcu Syna i Ducha, oznacza coś na podobieństwo „śmierci”
(„Tod”), czy też raczej nad-śmierci (Über-Tod), która jest w istocie miłością. Ona
to na poziomie stworzenia daje podstawę wszystkiemu, co może być określone
mianem „dobrej śmierci” (guter Tod), w sensie zapomnienia o sobie z miłości do
drugich, aż po tę największą miłość, gdy ktoś „życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich” (J 15,13). Dynamizm autentycznego życia ujawnia się, zdaniem naszego
autora, jedynie w tej mierze, w jakiej wyrasta ono ponad siebie (Hinauswachsens
über sich selbst) w duchu bezinteresownego daru (Selbst-losigkeit). Jest to życie
54

TD IV, 85-86. Por. teksty A. von Speyr: Die Welt des Gebetes, 45.58; Die katholischen
Briefe I, 138-141.
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A. von Speyr, Die Welt des Gebetes, 26-28. Por. H. Urs von Balthasar, Homo creatus
est. Skizzen zur Theologie V, Einsiedeln 1986, 286.
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bogate jedynie na miarę bycia ubogim, a więc rezygnacji z zamknięcia się w sobie
i istnienia wyłącznie dla siebie, na rzecz bycia dla innych z motywu miłości. Przy
takim spojrzeniu na życie nie można przesuwać śmierci na jego ostatni moment.
Stanowi ona bowiem samo sedno życia, oznaczając za każdym razem przełom ku
życiu coraz pełniejszemu. Poprzez tak widzianą pozytywną śmierć wyraża się
dynamizm życia. Prawda ta urzeczywistnia się nade wszystko w trynitarnym
archetypie. Ojciec wychodzi z siebie w swoim żyjącym Słowie, gdy obdarowuje
Syna całym swym bogactwem, a więc pełnią swego boskiego życia. W tym sensie
Bóg jest wieczną wzajemną wymianą i dialogiem miłości, absolutną jednością
bogactwa i ubóstwa, życia i śmierci56. Wyłącznie w tak rozumianym darze z tego,
co własne, gdzie na serio ma miejsce oddzielenie (Trennung) innych od siebie
Osób, i swoiste usunięcie się („unter”-gehen) każdej z Nich, by mogła wyłonić się
(„auf”-gehen) druga, wydarza się absolutna miłość, w której zagwarantowana
zostaje istotna jedność57. Można więc na poziomie trynitarnym mówić w sensie
pozytywnym o dobrej, pozytywnej śmierci, która tylko przez grzech przemieniona została w śmierć negatywną58. Jednocześnie na poziomie bosko-ludzkim
może się urzeczywistnić owa ekstremalna oﬁara Jezusa, ujawniając owocność
prawdziwej miłości w cierpieniu59.
W absolutnym oddaniu się Ojca Synowi oraz Ojca i Syna Duchowi nie są
zawarte żadne zabezpieczenia. Między Nimi urzeczywistnia się dialog miłości na
zasadzie całkowitego wzajemnego daru z siebie, i to bez jakiejkolwiek kalkulacji.
Tak ekstremalny dar mógłby się jawić ze strony dawcy jako absolutne ryzyko,
gdyby nie równie wieczna i całkowicie pewna odpowiedź wdzięczności obdarowanych. Nie tylko Syn jest świadomy tego, że zawdzięcza siebie Ojcu, a Duch Ojcu
i Synowi, lecz również Ojciec wie, że zawdzięcza swoje ojcostwo Synowi, który
przyzwala na zrodzenie siebie, a Duchowi, który pozwala się tchnąć, swą możliwość tchnienia w jedności z Synem. Występujący w ramach dynamiki tętniącego
boskiego życia dystans między Osobami jest nieskończony do tego stopnia, że
wszelkie wydarzenie, będące jego odbiciem w skończoności, może mieć miejsce
jedynie jako ogarnięte tym dynamizmem. Akt rodzenia Ojca jest uczynieniem
wolnym Syna ku Bóstwu na równi absolutnemu i wolnemu. Wdzięczna odpowiedź
Syna kieruje się ku Ojcu, który nie zatrzymuje niczego dla siebie, lecz sam staje
się bezinteresownym darem z siebie. Ten wzajemny całkowity dar tchnięty jest we
56

TD IV, 73-74. Por. F. Ulrich, Leben in der Einheit von Leben und Tod, Frankfurt
1973, 132.
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TD IV, 74.
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TD IV, 88-89.
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TD IV, 74.
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wspólne „My” Ducha, który jest jednocześnie absolutną prawdą i bezinteresowną
miłością, stanowiąc owoc zjednoczenia w miłości Ojca i Syna. W tym wzajemnym
„wykrwawianiu się” Boga, który jest Jego krwioobiegiem, leży fundament stanu
całkowitego bycia umarłym (Totsein) w Bogu, wykraczającego poza bycie żywym,
czy też umarłym w kategoriach tego świata. Stan ten potwierdza się poprzez śmierć
i powstanie z martwych Jezusa, który jest żyjącym apokaliptycznym „Barankiem
jakby zabitym”, wynosząc swoje bycie umarłym do życia wiecznego60. Inną śmiercią, absolutnie tej przeciwną, jest, w opinii bazylejskiego teologa, śmierć w grzechu,
w której człowiek zamyka się na oddanie, a więc separuje się od życia wiecznego.
Zadanie zawarte w misji Syna polega na przyjęciu śmierci grzechu w śmierć
oddania, która staje się tym samym śmiercią opuszczenia. W rozgrywającej się
między Ojcem i Synem nocy na krzyżu, Chrystus, a więc ostatecznie sam Bóg
zakosztował i doświadczył oddania w formie śmierci spowodowanej przez grzech,
ogarniając tym samym ludzką śmierć tajemnicą swego wiecznego życia. W świecie
śmierć oznacza kres, w Bogu natomiast śmierć pozostaje otwarciem i pomostem ku
nowemu życiu61. U szczytu swej misji Chrystus przezwycięża negatywną śmierć
grzechu poprzez życiodajną śmierć swojej miłości, tak że w Chrystusie, dla tych,
którzy mają żywą wiarę, zła śmierć traci swój oścień, a ﬁzyczne umieranie przemienia się w przejście do życia wiecznego62.
Reﬂeksja nad chrystodramatem doprowadza naszego autora do odkrycia
jeszcze jednej prawdy, dotyczącej zarówno Boga, jak i, na zasadzie analogii,
stworzenia. Mówi on o inności i jedności w Bogu. Jest absolutnie pozytywnym
fakt, że istnieje to, co inne. Pozytywny wymiar inności (Andersheit) płynie z jej
obecności w samym trynitarnym misterium. Już bowiem w jedynym Bogu inni od
Ojca Syn i Duch Święty są równi Mu co do istoty i co do wieczności. Trynitarny
osobowy Bóg jest bezinteresowną miłością, rozumianą jako „avga,ph”, „caritas”,
a więc miłością ukierunkowaną ku temu, co inne. Wynika z tego, że w Bogu
dystans i jedność nie przeciwstawiają się sobie63. To, co urzeczywistnia się archetypicznie w trynitarnej osobowej wymianie, gdzie jedność nie eliminuje inności,
znajduje swoje odbicie w świecie stworzeń. Stworzenie doświadcza odróżnienia
i inności między sobą i Bogiem, a jednocześnie zdumiewającego włączenia na
zasadzie łaski w trynitarną jedność. Wszystko to ma swój archetyp w jedności Osób zespolonych miłością w Trójcy Świętej, przy zachowaniu wiecznych
osobowych relacji, a tym samym również wiecznych różnic między Osobami.
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TD IV, 221.
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TD IV, 226-227. Por. A. von Speyr, Johannes I, 49-50.
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To właśnie zróżnicowanie, istniejące już w samym Bogu, usprawiedliwia na
wieczność różnicę między Bogiem i stworzeniem, a jednocześnie ją wiecznie
przekracza w okazanej wielkodusznie stworzeniu miłości64.

Riassunto:
Il dramma della salvezza è un posto privilegiato della rivelazione del mistero trinitario. Hans
Urs von Balthasar definisce la vita terrena di Gesù Cristo come espressione della vita trinitaria. Del
Padre, Figlio e Spirito Santo sappiamo esclusivamente grazie alla rivelazione effettuata in Cristo e nella
sua drammatica opera di salvezza. Cristo è il sacramento primario del definitivo impegno salvifico
in favore dell’umanità intera. Il nostro articolo è composto di due parti. Nella prima viene descritto il
mistero della “kenosi” del Dio trinitario, compresa come fondamento del dramma salvifico. Balthasar
indica tre gradi della “kenosi” di Dio, vista nel contesto della teologia della creazione, dell’alleanza
e dell’incarnazione del Figlio di Dio e, in conseguenza, anche della teologia della croce. La seconda
parte si concentra sulla ricchezza della vita del Dio trinitario che abbraccia e assicura la definitiva
realizzazione della sua iniziativa salvifica secondo il suo eterno progetto d’amore.

64

TD IV, 365-366.
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TEKSTY LITURGII POSOBOROWEJ O DZIAŁANIU
DUCHA ŚWIĘTEGO W MISTERIUM PASCHALNYM

Wprowadzenie
Misterium paschalne, według Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium,
to jedno wydarzenie zbawcze, w skład którego wchodzi błogosławiona męka, zmartwychwstanie i chwalebne wniebowstąpienie (por. S.C. 5). Stanowi ono jeden akt
odkupieńczy, którego poszczególne elementy, chociaż rozdzielone w czasie, tworzą
w swej istotnej strukturze nierozerwalną zbawczą całość. Tajemnicy zmartwychwstania nie można pojmować jako odrębnego wydarzenia następującego po męce
i śmierci Jezusa. Bowiem z jednej strony zawiera ona w sobie całkowite oddanie
się Jezusa Bogu (Ojcu), z drugiej zaś jednocześnie ukazuje niespotykany i nieznany dotąd udział ludzkiej natury Jezusa w chwale Bożej1. Pełnia Jezusowego
posłuszeństwa Ojcu ukazała się już w Jego męce i śmierci, a w zmartwychwstaniu
przechodzi w nowe (całkowite) uczestnictwo w życiu Bożym. Męka i zmartwychwstanie Jezusa są ściśle ze sobą połączone i nierozdzielne. Natomiast kerygmat
apostolski z faktem zmartwychwstania nierozdzielnie łączy także zesłanie Ducha
Świętego. Stąd też dość powszechnie przyjmuje się jako oczywistą prawdę, że
podobnie jak śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są nierozdzielnymi elementami jednego i tego samego misterium (wydarzenia paschalnego), tak też zesłanie
Ducha Świętego w istotny sposób do niego należy2.
1. Męka i śmierć na krzyżu jako oﬁara posłuszeństwa dokonana
w Duchu Świętym
Mesjańskie posłannictwo Jezusa zmierzało do męki i śmierci na krzyżu. Było
to jednak tak trudne doświadczenie, że ewangeliczna scena z Ogrójca ukazuje nam
Jezusa błagającego Boga o ratunek przed męką i śmiercią (Mt 26,36-44; Mk 14,321

Por. W. Hryniewicz. Liturgia a misterium paschalne Chrystusa. W: Wprowadzenie
do liturgii. Red. F. Blachnicki (i in.). Poznań 1967 s. 81; W. Kasper. Jezus Chrystus.
Warszawa 1983 s. 148 – 149.

2

Hryniewicz, dz. cyt. s. 83 – 86.
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-38; Łk 22,39-44). Jezus w swojej modlitwie odwołuje się do Bożej wszechmocy. Prosi
Ojca o wybawienie od cierpienia, Jego ciało opiera się decyzji przyjęcia męki. Dopiero
wsparty „mocą z wysoka” (Łk 22,43) przezwycięża ten naturalny opór i zbawczej
woli Boga poddaje nie tylko rozum i wolę, lecz także ciało3. W ten sposób Jezus,
wyrażając zgodę na duchowe i ﬁzyczne cierpienie, doświadcza całego tragizmu
ludzkiego życia. J. Ratzinger określił to doświadczenie jako „sięgające dna śmierci,
strefy niedostępnej samotności i odrzuconej miłości”4. W tym doświadczeniu urzeczywistnia się szczyt Jezusowej kenozy i zarazem szczyt Jego posłuszeństwa Ojcu.
Tę postawę Jezusa: pokory, uniżenia i całkowitego oddania „aż do końca” mocno
akcentują teksty Nowego Testamentu. Św. Paweł w Liście do Filipian napisał, że
Jezus dobrowolnie wydając się na mękę i śmieć okazuje swoją pokorę i posłuszeństwo woli Ojca (por. 2,6-11). Podobną myśl zawarł autor Listu do Hebrajczyków
(5,7). W Liście do Efezjan (1,7) i Rzymian (5,9) czytamy, że dobrowolnie przelana
krew i śmierć na krzyżu jest szczytem posłuszeństwa i miłości. W Liście do Galatów Apostoł Narodów nauczał, że Jezus przez krzyż okazał nie tylko miłość Ojcu,
ale również ludziom (2,20). Tę myśl o jednoczesnej miłości Jezusa do Ojca i braci,
która najpełniej wyraziła się w tajemnicy krzyża, ukazał św. Jan w następujących
słowach: „umiłowawszy swoich na świecie do końca ich umiłował” (por. J 13,1).
Jezus jako Sługa Jahwe, w postawie heroicznej miłości do Ojca i braci, realizuje
odwieczny zbawczy plan. Ta miłość staje się „sercem” oﬁary Jezusa5.
Warto w tym miejscu postawić pytanie: skąd Jezus czerpie moc do trwania w postawie heroicznej miłości wobec Boga i braci „aż do końca”? Jezus był
prawdziwie człowiekiem, zechciał w sobie doświadczyć wszystkich skutków
grzechu, wśród których jest także grzech nieposłuszeństwa Bogu. Zatem na
jakim fundamencie opiera się Jego zdolność do posłuszeństwa Ojcu i to w takich
dramatycznie skrajnych warunkach okrutnej męki i śmierci krzyżowej?
Teologowie przedsoborowi piszą, że moc uzdalniająca Jezusa do przyjęcia
męki i śmierci ma swoje źródło w unii hipostatycznej. Bóstwo zjednoczone
z człowieczeństwem w Osobie Słowa Wcielonego, uzdalnia ludzką naturę do
pokonania jej wewnętrznych oporów wobec cierpienia i śmierci6.
3

B. Przybylski. Teologia zbawienia. W: Drogi zbawienia. Od Biblii do Soboru. Red.
B. Przybylski. Poznań 1970 s. 457.

4

Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków 1970 s. 238. 258.

5

Por. Przybylski. dz. cyt. s. 457; F. Carillon. Zarys doktryny katolickiej. Warszawa
1972 s. 379-381; E. Schillebeeckx. Chrystus, Sakrament spotkania z Bogiem. Kraków
1966 s. 63; F. Gołębiowski. Reﬂeksja teologiczna nad męką Chrystusa. WDr 2 (1974)
4 s. 14; L. Boros. Modlitwa chrześcijańska. Warszawa 1976 s. 97.

6

Por. C. Chopin. Tajemnica Słowa Wcielonego i Zbawcy. W: Tajemnica Chrystusa.
Red. B. Przybylski. Poznań 1969 s. 273. 276; A. Żychliński. Rozważania ﬁlozoﬁczno–teologiczne. Poznań 1959 s. 175.
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Nowsze ujęcie w szukaniu tej odpowiedzi przedstawił benedyktyn z Tyńca
o. Augustyn Jankowski7. W swoim artykule autor pragnie odsłonić treść, jaka
została zawarta w wyrażeniu z Listu do Hebrajczyków, które mówi, że Jezus
Chrystus złożył doskonałą oﬁarę Bogu Ojcu „przez Ducha wiecznego” (9,14).
Czy chodzi tutaj o Ducha Świętego i Jego moc ? W tekście listu nie został użyty
grecki termin pneuma hagion, który w księgach Nowego Testamentu stał się
„terminem technicznym” na określenie Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Stąd
też powstaje problem – pisze o. Jankowski – czy autor listu używając terminu
pneuma z przymiotnikiem „wieczny” miał na myśli Ducha Świętego? Ten trudny
tekst miał wielu komentatorów, których można podzielić na trzy grupy. Komentatorzy proponujący rozwiązanie psychologiczno–moralne: „duch” oznacza tutaj
duszę ludzką Jezusa lub Jego odwieczną dyspozycję duchową. Inni interpretują
to wyrażenie w sensie pneumatologicznym: „Duch wieczny” to „Duch Święty”.
Trzecia grupa opowiada się za rozwiązaniem chrystologicznym: omawiany zwrot
charakteryzuje „jakoś” samego Jezusa Chrystusa uzasadniając, dlaczego Jego
oﬁara jest doskonała i ostateczna (trwa na wieki).
Jankowski opowiada się za pneumatologicznym rozumieniem wyrażenia.
Jezus Chrystus oﬁarowuje siebie Bogu Ojcu tak, że złożona oﬁara stanie się
doskonałą i wiecznie trwałą w skutkach. Przymiotnik „wieczny” ma wymiar
eschatologiczny. Mówiąc obrazowo w Liście do Hebrajczyków przymiotnik ten
„patrzy” tylko „naprzód”, ku wieczności, która czeka wiernych, nie zaś „wstecz”
ku odwieczności Boga. Zatem w przywołanym zwrocie autor listu tym przymiotnikiem nie określa odwieczności preegzystującego Syna Bożego (choć w nią wierzy), lecz charakteryzuje Ducha jako Sprawcę nigdy nie kończącej się trwałości
oﬁary krzyżowej Chrystusa. Tę myśl potwierdza również specyﬁka kapłaństwa
Jezusa Chrystusa, która wiąże się z Jego życiem ziemskim, a więc z przyjęciem
do jedności osobowej ludzkiej natury, w której i przez którą Jezus Chrystus
realizuje swoje kapłaństwo. Jest to kapłaństwo odmienne od kapłaństwa Starego Testamentu. Ta różnica polega przede wszystkim na tym, że kapłaństwo
Jezusa Chrystusa przechodzi ze „stadium ziemskiego” w „stadium niebieskie”.
Chwalebne „wkroczenie” zmartwychwstałego Kyriosa do wiekuistego sanktuarium decyduje o doskonałości i wiecznej wartości jego kapłaństwa. Tę wieczną
wartość Jego kapłaństwu nadaje Duch Święty nazwany przez autora Hbr 9,14
„Duchem wiecznym”.
W tym miejscu warto zapytać, czy taką „rolę” Duchowi Świętemu przypisują
również inne teksty z ksiąg Nowego Testamentu? O. Jankowski na to pytanie
7

„Przez Ducha wiecznego” (Hbr 9,14). Próba uściślenia sensu pneumatologicznego
tego zwrotu. ACr T. 3 (1971) s. 201-220.
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daje odpowiedź pozytywną, potwierdzając ją analizą dwóch tekstów św. Pawła
(Rz 1,4; 1 Tm 3,16) – od którego autor listu do Hebrajczyków jest wyraźnie
zależny – i jednego tekstu św. Piotra (1 P 3,18)8.
Teksty te z jednej strony ukazują rzeczywisty wpływ Ducha Świętego na
człowieczeństwo Pana Jezusa. Wpływ ten uzdalnia Go do doskonałego wypełnienia ziemskiego wymiaru kapłańskiej misji ze złożeniem doskonałej oﬁary
Ojcu włącznie. Z drugiej zaś trzeba również zauważyć i to, że – w oparciu o tekst
listu do Hebrajczyków – Jezus, dzięki oﬁerze krzyża, wchodzi do wiekuistego
sanktuarium nieba jako jedyny Arcykapłan. Wchodzi tam w chwale i „mocy
życia niezniszczalnego” zapewnionego Mu przez Ducha Świętego9.
Treść wiary Kościoła nieustannie urzeczywistnia się w jego liturgii. Same
zaś obrzędy liturgiczne są „sposobem” uobecniania tajemnic wiary i „wypełniania
kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa” (S.C. 7). Poprzez nie również objawia
się treść sprawowanych tajemnic, według znanego już w czasach starożytności
chrześcijańskiej powiedzenia, że Kościół tak się modli jak wierzy (Lex credendi
statuat lex orandi). Zatem trzeba postawić pytanie, jak obecne teksty liturgiczne
ukazują rolę Ducha Świętego w urzeczywistnieniu przez Jezusa oraz w urzeczywistnianiu nieustannie w Kościele misterium paschalnego?
Interesującą nas tutaj rolę Ducha Świętego ukazują teksty z formularza
Mszy Krzyżma, szczególnie czytanie mszalne, prefacja i kolekta. W analizie
tych tekstów ograniczymy się tylko do treści ściśle dotyczącej prawdy o kapłaństwie Chrystusa, pomijając to wszystko, co odnosi się do udziału Kościoła
w tym kapłaństwie, czyli pominiemy zagadnienie kapłaństwa hierarchicznego
i kapłaństwa powszechnego wiernych.
W posoborowym Mszale czytamy, że Msza Krzyżma z zasady jest odprawiana w kościołach katedralnych w Wielki Czwartek, w godzinach rannych.
Sprawuje ją całe prezbiterium danego Kościoła pod przewodnictwem swojego
biskupa. Gdyby to było niemożliwe, wówczas Mszę Krzyżma można odprawić
w innym terminie, zawsze jednak w pobliżu Paschy i z zastosowaniem własnego
formularza. W czasie tej koncelebrowanej Mszy św. poświęca się oleje używane przy udzielaniu sakramentów. Formularz Mszy Krzyżma ukazuje Jezusa
Chrystusa jako Arcykapłana, który „siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za
nami”, a równocześnie na ziemi wykonuje swoją kapłańską misję poprzez ludzi
mających udział w Jego kapłaństwie10.
8

Dz. cyt. s. 219 – 220.

9

Tamże; por. D. M. Stanley. Słowo Boże światłością i drogą. Kraków 1975
s. 128.132.

10

S. Czerwik. Prefacje o misteriach Chrystusa w Mszale Rzymskim Pawła VI. Geneza
i teologia. Warszawa 1984. s. 183.
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Msza Krzyżma – I czytanie (Iz 61,1-3a.6a.8b-9)11.
Perykopę tę tworzą dwa fragmenty z Księgi Izajasza. W pierwszym fragmencie Prorok opowiada o swoim powołaniu: „Duch Pana Boga nade mną, bo
Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim (…) by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec zamiast popiołu, olejek radości
zamiast szaty smutku” (1-3a). W ten sposób Izajasz daje świadectwo o swoim
życiu, o swoim powołaniu. Bóg, Jahwe zlecił mu zadanie głoszenia Dobrej Nowiny, niesienia nadziei, pociechy i radości. Prorok mówi, że do godnego i owocnego
wypełnienia tego zadania otrzymał od Boga specjalny dar. W słowach „Pan mnie
namaścił” Izajasz świadczy o tym, że wybrał go sam Bóg, obdarzył mocą i zlecił
posłannictwo12.
Umieszczenie tego tekstu we formularzu Mszy Krzyżma wskazuje, że liturgia odnosi go do Chrystusa. Chrystus jest w pełnym znaczeniu Prorokiem i Sługą
Jahwe. Jego to Bóg namaścił i obdarował mocą swego Ducha. On jest zapowiadanym Mesjaszem, który będzie głosił Dobrą Nowinę i rozweseli płaczących.
Jezus przez wypełnianie posłannictwa mesjańskiego objawia się równocześnie
jako nowy i jedyny Arcykapłan.
Na tę prawdę wskazuje druga część omawianego tutaj pierwszego czytania:
„Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego (w. 6) … Tak mówi Pan: Oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi
wieczyste przymierze … oni są szczepem, który Pan pobłogosławił” (w. 8.9).
Prorok mówi o roli Izraela wobec innych narodów. Dzięki narodowi wybranemu poganie poznają prawdziwego Boga. Wówczas i oni, po swoim nawróceniu,
będą oddawać cześć Bogu Jahwe, ale również okażą – jako wyraz wdzięczności
– wiele czci Izraelowi13. Zatem naród wybrany wobec innych narodów będzie
spełniał funkcję kapłańską, a sam Jahwe zawrze z nimi „wieczyste przymierze”. Liturgia odnosi ten tekst do Kościoła, nowego ludu Bożego. Przez Jezusa
Bóg zawarł z Kościołem nowe przymierze i temu „nowemu ludowi” dał udział
w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, czyniąc członków tego ludu „sługami
Boga” i „kapłanami Pana”.

11

Lekcjonarz Mszalny. T. II. Okres Wielkiego Postu. Okres Wielkanocny. Poznań 1991
s. 213.

12

B. Wodecki. Księga Izajasza. W: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. T. 2. Red. Ks. M. Peter.
Poznań 1984 s. 822.

13

Tamże s. 823.
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Msza Krzyżma – Psalm responsoryjny Ps 89 (88), 21-22. 25. 27 (R.: por. 2a)14
Psalm responsoryjny został utworzony z trzech fragmentów Psalmu 89,
który powstał w okresie niewoli babilońskiej. Tekst liturgiczny posiada dwie
zwrotki i refren:
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
Znalazłem Dawida, mojego sługę*
Namaściłem go moim świętym olejem,
By ręka moja zawsze przy nim była*
I umacniało go moje ramię.
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
Z nim moja wierność i łaska*
A w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do mnie: „Ty jesteś moim Ojcem,*
Moim Bogiem, Opoką mego zbawienia”.
Powyższy tekst przypomina najpierw miłość Boga do swojego ludu. Ta miłość
była także u podstaw przymierza zawartego z Dawidem. Bóg za pośrednictwem
swego proroka Samuela wybrał, namaścił i wywyższył młodzieńca Dawida, dając
mu odnieść zwycięstwo nad Goliatem i uzyskać tron po wojowniku Saulu. W ten
sposób sam Bóg uczynił Dawida królem Narodu Wybranego. Dał mu do ręki
berło, jakiego przedtem i później nikt nie dzierżył. Zewnętrznym znakiem Bożego
wybrania i przeznaczenia do pełnienia władzy królewskiej było namaszczenie.
Ono oznaczało także szczególną Bożą obecność i opiekę.
Liturgia Mszy Krzyżma, podobnie jak treść pierwszego czytania, również
treść tego Psalmu odnosi do Chrystusa – Kapłana. On jest „namaszczony …
świętym olejem” w pełnym znaczeniu tego znaku, wybranym i przeznaczonym
do wypełnienia mesjańskiej misji. Treść ukazana w Psalmie znalazła swoje
ostateczne wypełnienie właśnie w Chrystusie. Jedynie On mógł zwrócić się do
Boga w całej prawdzie słów wersetu 27: „Ty jesteś moim Ojcem”15.

14

Lekcjonarz Mszalny. T. II. Okres Wielkiego Postu. Okres Wielkanocny. Poznań 1991
s. 214.

15

Por. W. Borowski. Psalmy. Komentarz biblijno–ascetyczny. Kraków 1983 s. 299
– 300.
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Msza Krzyżma – Ewangelia Łk 4, 16–2116.
Perykopa ewangeliczna opisuje udział Jezusa w synagogalnym nabożeństwie
w Jego rodzinnym mieście – Nazarecie. W czasie tego nabożeństwa Jezus odczytał
zgromadzonym fragment z Księgi Proroka Izajasza, który następnie skomentował,
jako proroctwo odnoszące się do Jego Osoby i dzieła, które wypełnia. Łukasz w swojej Ewangelii zacytował następujący tekst Izajaszowy: „Duch Pański spoczywa na
mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał
wolnych, abym odwoływał rok łaski od Pana” (w. 18-19). Tekst mówi najpierw
o posłannictwie samego Izajasza, który jest świadomy tego, że to sam Jahwe powołał go i upoważnił do głoszenia ubogim (hebr. anawim) czyli pobożnym ludziom
dobrej nowiny o czasie zmiłowania Pańskiego. Czas ten jest jakby rokiem Wielkiego
Jubileuszu (Kpł 25,10.39-41; Pwt 15,1-3; Jr 34,8-10), w którym jeńcy odzyskują
wolność, ociemniali wzrok, a uciśnieni swobodę. Metafora roku jubileuszowego
symbolizuje czasy mesjańskie. Uwolnienie jeńców, odzyskanie wzroku przez
niewidomych itd. oznacza duchowe dobra mesjańskie, do których należy przede
wszystkim odpuszczenie grzechów i pouczenie o prawdziwej religii i religijności17.
Z komentarza wygłoszonego przez Jezusa, Łukasz w swojej Ewangelii umieścił
tylko jedno zdanie: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (w. 21).
Jezus ze swoją Osobą łączy czasy mesjańskie. On jest tym, którego namaścił Duch
Pański. Ten Duch na Nim „spoczywa” i Nim „kieruje”. Duch uzdalnia Jezusa do
urzeczywistniania mesjańskiego posłannictwa, które jest jednocześnie realizowaniem Chrystusowego kapłaństwa. Tak jak misja mesjańska Jezusa jest ściśle
i nierozerwalnie związana z realizacją jego kapłaństwa, tak również jeden i drugi
aspekt tej misji jest ściśle związany z obecnością i działaniem Ducha Świętego.
Msza Krzyżma – śpiew przed Ewangelią (Iz 61,1)18
Na główną myśl Ewangelii tej Mszy, że Jezus – Mesjasz i jednocześnie
Kapłan, realizuje otrzymane od Boga posłannictwo w mocy Ducha, wskazuje
również werset umieszczony w „Śpiewie przed Ewangelią”. Tekst tej formuły
pochodzi z Księgi Izajasza, z fragmentu cytowanego w Ewangelii:
16

Lekcjonarz Mszalny. T. II. Okres Wielkiego Postu. Okres Wielkanocny. Poznań 1991
s. 215.

17

Por. M. Wolniewicz. Ewangelia według Łukasza. W: Pismo święte Starego i Nowego
Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. Red.
Ks. M. Peter (ST), Ks. M. Wolniewicz (NT). Poznań 1975 s. 163-164.

18

Lekcjonarz Mszalny. T. II. Okres Wielkiego Postu. Okres Wielkanocny. Poznań 1991
s. 215.
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„Duch Pański spoczywa na mnie,
Posłał mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę”.
Powyższy werset akcentuje prawdę, którą przybliża liturgia w czasie Mszy
Krzyżma. Jezus jest Mesjaszem namaszczonym przez Ducha Świętego. Na Nim
spoczywa Duch Święty, to On uzdalnia Jezusa do skutecznego wypełnienia
mesjańskiego posłannictwa.
Msza Krzyżma – prefacja nr 78 (Kapłaństwo Nowego Przymierza)19.
Emboliom tej prefacji jest następujący:
(Ojcze Święty) Ty, przez namaszczenie Duchem Świętym * ustanowiłeś
Twojego Jednorodzonego Syna Kapłanem nowego i wiecznego przymierza
* i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. *
Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem,
* lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia *
otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. * W Jego imieniu odnawiają
oni Oﬁarę, * przez którą odkupił ludzi, * i przygotowują dla Twoich dzieci
ucztę paschalną. * Otaczają oni miłością Twój lud święty, * karmią go słowem i umacniają sakramentami. * Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla
zbawienia braci, * starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie
świadectwo wiary miłości.
Prefacja jest nową formułą w posoborowym Mszale Pawła VI20. Wyraża
ona dziękczynienie za dar kapłaństwa Jezusa Chrystusa udzielony przez Boga
całej ludzkości oraz za udział w tym darze całej wspólnoty Kościoła. Kościół
uczestniczy w tym kapłaństwie w podwójny sposób: na mocy sakramentu chrztu
(kapłaństwo powszechne) i na mocy sakramentu święceń prezbiteratu i episkopatu przekazywanego przez nałożenie rąk (kapłaństwo ministerialne).
W tekście prefacji wyraźnie podkreślono, że Syn Boży jest „Kapłanem (Pośrednikiem) nowego i wiecznego przymierza” na mocy „namaszczenia Duchem
Świętym”. Znaczenie terminu „namaszczenie” trzeba widzieć w świetle tekstów
ksiąg Starego Testamentu. Tam „namaszczenie” olejem z domieszką wonności
wybranych mężczyzn było znakiem powołania i przeznaczenia ich do służby
kapłańskiej. Pełniejszego znaczenia tego obrzędu namaszczenia kapłańskiego
trzeba szukać w świetle namaszczenia prorockiego i królewskiego. Teksty bi19

Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Poznań 1986 s. 95* i 262*-263*.

20

The sources of the Rman Missal (1975) Red. C. Johnson. „Notitiae” 32(1996) s. 167.
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blijne mówiące o tych namaszczeniach wskazują, że „namaszczony” w sposób
szczególny należy do Boga („jest poświęcony”), cieszy się szczególną obecnością
w sobie Ducha Jahwe („jest Nim owładnięty” – por. 1 Sm 10,6; 16,13) i jemu
przynależy przywilej nietykalności (por. 1 Sm 24,7.11). Kapłanowi, podobnie jak
królowi, przysługuje miano „pomazańca Bożego” (por. Kpł 4,3.5.16; 6,15)21.
Księgi Nowego Testamentu i liturgia Kościoła ukazują Jezusa z Nazaretu jako
„Namaszczonego”. Termin „namaszczony” (gr. – christos) staje się Jego imieniem własnym. Samo zaś namaszczenie ukazywane jest zawsze jako dzieło Ducha Świętego.
Występujący w prefacji tytuł Chrystusa: „Kapłan nowego i wiecznego przymierza” opiera się na teologii Listu do Hebrajczyków22. Zasadniczą tezą tego listu jest
podkreślenie wyższości kapłaństwa Jezusa Chrystusa w stosunku do kapłaństwa
starotestamentalnego na tle porównania starego i nowego przymierza. Jezus jako
kapłan przewyższa godnością kapłaństwo lewitów, ponieważ otrzymuje swoje
kapłaństwo nie od ludzkich przodków, ale od samego Boga (Hbr 5,4-10). Wieczną
godność kapłaństwu Chrystusa zapewnia przysięga samego Boga (Hbr 7,21), dzięki
niej Chrystus posiada kapłaństwo nieprzemijające. Znakiem wyższości Kapłana
– Chrystusa nad kapłanami Starego Testamentu jest również Jego świętość. Kapłani starego Prawa, obciążeni własną grzesznością, musieli codziennie składać
oﬁary za siebie i za grzechy ludu. Tymczasem Chrystus niewinny, nieskalany,
„baranek bez skazy”, święty złożył raz na zawsze w oﬁerze swoje własne życie,
dokonując wiecznego odkupienia wszystkich (Hbr 7,26-28). Jego oﬁarna śmierć
ma swoje przedłużenie w uwielbieniu przez zmartwychwstanie. Wówczas ujawnia
się pełnia Jego namaszczenia Duchem Świętym, kiedy stał się „ożywiony” przez
Ducha Świętego i „ożywiający” Duchem Świętym23.
Tekst omawianej prefacji ściśle łączy wypełnianie przez Chrystusa Jego
kapłańskiej funkcji z namaszczeniem Duchem Świętym, czyli z Jego obecnością
w ludzkiej naturze Jezusa i działaniem w Nim.
Msza Krzyżma – kolekta24
Tekst kolekty jest następujący:
Boże, Ty namaściłeś Twojego Syna Duchem Świętym i ustanowiłeś Go
Chrystusem i Panem, a nam dałeś udział w jego godności * spraw, abyśmy
w świecie byli świadkami odkupienia. Przez naszego Pana ….
21

S. Czerwik. Dz. cyt. s.181.

22

Por. A. Gelin. La sacerdoce du Christ d’après l’Epître aux Hébreux. W: Études sur
le sacrement de l’Ordre. „Lex Orandi” T. 22. Paris 1957 s. 43 – 58.

23

Por. S. Czerwik. Dz. cyt. s. 182.

24

Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Poznań 1986 s. 118.
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Przedstawiony wyżej embolizm kolekty wskazuje na jego dwie części.
W pierwszej części kapłan w imieniu całego ludu zwraca się do Boga (Ojca)
i odwołuje się albo do Jego przymiotów, albo do Jego dzieł. W drugiej zaś części
przedstawia wspólną prośbę, będącą jednocześnie prośbą całego Kościoła. Do tej
prośby zostają dołączone także indywidualne błagania, wypowiedziane „w sercach”, przez poszczególnych uczestników danej liturgii25.
Biorąc pod uwagę aspekt naszych rozważań, interesująca jest pierwsza
część tej kolekty. Łączy ona ze sobą dwa elementy: namaszczenie Wcielonego
Syna Bożego Duchem Świętym i ustanowienie Jezusa Chrystusa (to znaczy
„namaszczonego”) Panem (Kyriosem). Kolekta ukazuje ścisły związek między
namaszczeniem a zmartwychwstaniem i uwielbieniem Jezusa, Kyriosa (to znaczy Zmartwychwstałego Pana). Treść kolekty znamiennie interpretuje również
jej kontekst liturgiczny, który „podpowiada”, aby wyrażenie „Chrystus Pan”
czy „Chrystus Kyrios” widzieć nie tylko w ścisłym związku z Jego zmartwychwstaniem, ale również z Chrystusowym kapłaństwem. Zmartwychwstały Pan,
Kyrios, jednocześnie w pełni realizuje swoją funkcję kapłańską. U podstaw Jego
kapłaństwa jest również namaszczenie Duchem Świętym.
W kolekcie zawarto prawdę, że zarówno namaszczenie, jak i ustanowienie Jezusa
Chrystusa Kapłanem jest dziełem Boga Ojca dokonanym mocą Ducha Świętego.
Przedstawione wyżej i poddane analizie teksty liturgiczne ukazują Jezusa
Chrystusa jako Proroka i Sługę Jahwe. Jest On namaszczony Duchem Świętym.
Z tym namaszczeniem jest ściśle związane posłannictwo Mesjasza. Z kolei od tego
posłannictwa nie można oddzielić kapłańskiej funkcji Chrystusa. Chrystus Kapłan,
podobnie jak i Chrystus Mesjasz, skuteczną moc do realizacji swojej misji czerpie
z namaszczenia Duchem Świętym. Namaszczenie to oznacza wybranie przez Boga,
Jego obecność i moc w życiu namaszczonego. W Duchu Świętym przeżył również
ostatnie godziny ziemskiego życia. Przez Ducha przelał swoją krew i złożył siebie w doskonałej oﬁerze. Liturgia, szczególnie Mszy Krzyżma, ukazuje, że Jezus
Chrystus – Kapłan w Duchu Świętym przeżywa całe misterium paschalne.
2. Tajemnica uwielbienia Jezusa Chrystusa dokonana przez Ducha
Świętego
Księgi Nowego Testamentu przedstawiają tajemnicę uwielbienia w dwóch
fazach: jako tajemnicę wskrzeszenia – zmartwychwstania i jako tajemnicę
25

R. Cabie. L’Eucharistie. W: L’Église en prière. Introduction a la Liturgie. Red.
A. G. Martimort. T. II. L’Eucharistie. Paris 1983 s. 69.

26

J. Drozd. Chwała Chrystusa. W: Egzegeza Ewangelii św. Jana. Red. F. Gryglewicz.
Lublin 1976 s. 73, 76.
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wniebowstąpienia. Tajemnice te „oddzielone” od siebie czasem czterdziestu dni,
wskazują na „proces” dopełnienia posłannictwa i gloryﬁkacji Jezusa Chrystusa.
W nich wyraża się przyjęcie oﬁary krzyżowej przez Boga Ojca i udzielenie ludzkiej naturze Syna Wcielonego pełni chwały26. Teksty biblijne, chociaż ukazują
te tajemnice oddzielnie, to jednak podkreślają ich ścisłą wewnętrzną łączność,
zależność i identyczność. Bogata treść tajemnicy zmartwychwstania, jej niezgłębiona zbawcza wartość była przyczyną, dla której natchnieni autorzy dokonują
swoistego „podziału” jednego wydarzenia i ukazują osobno tajemnicę wskrzeszenia – zmartwychwstania i osobno tajemnicę wniebowstąpienia. Jednocześnie
przez ten „podział” pragną wskazać specyﬁczną rolę w dziele zbawienia każdej
z nich27. Faktycznie jednak zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, to tylko dwa
różne aspekty tej samej tajemnicy uwielbienia Jezusa.
Spróbujmy szukać odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w urzeczywistnianiu
tej tajemnicy spełnia Duch Święty. W ujęciu św. Pawła związek samego zmartwychwstania i życia po zmartwychwstaniu, to znaczy także Kyriosa z Duchem
Świętym, można przedstawić w następujących tezach:
– Jezus został wskrzeszony przez Ojca przy współudziale Ducha Świętego,
– zmartwychwstały Kyrios został przemieniony przez Ducha Świętego,
– Jezus Chrystus Uwielbiony – „pełen Ducha” – staje się źródłem Ducha dokonującego przemiany wierzących28.
Św. Paweł stwierdza ponadto, że wskrzeszenie Jezusa – Mesjasza przez
Ojca mocą Ducha, jest wykazaniem niewinności, „sprawiedliwości” skazanego
na śmieć Jezusa (1 Tm 3,16). Duch Święty jest jednocześnie sprawcą ontycznie
nowej fazy życia dla Jego człowieczeństwa. Z chwilą śmierci Jezusa na krzyżu
można mówić o jakimś ostatecznym wymiarze jedności między Jego Bóstwem
a człowieczeństwem. Zjednoczenie osobowe, zapoczątkowane przez wcielenie,
na krzyżu otrzymuje swoje ostateczne dopełnienie. W tym momencie, w którym
człowieczeństwo Jezusa zostało wprowadzone w ostateczne stadium jedności
z Bóstwem i gdy „wszystko się dokonało” (J 19,30) dusza i ciało Jezusa się rozdzielają. Jezus umiera jako człowiek. W następstwie tej śmierci duszę Jezusa
ogarnia „wizja uszczęśliwiająca”, dając jej udział w pełni szczęścia29. Dusza
zaś – zgodnie z planem Bożym – ma ożywiać ciało i w sposób nadprzyrodzony
przekształcać je przez chwałę Bożą. Stąd też szczęście duszy Jezusa dąży do
27

Por. K. Romaniuk. Udział Chrystusa w inicjatywie Ojca. W: Drogi zbawienia. Od Biblii
do Soboru. Red. B. Przybylski. Poznań 1970 s. 201; Schillebeeckx. Dz. cyt. s. 45.

28

A. Jankowski. Zarys pneumatologii Nowego Testamentu. Kraków 1982 s. 66.

29

Por. D. Barsotti. Misterium chrystianizmu. Rozważania o życiu wewnętrznym. Poznań s. 297; L. Bouyer. Misterium paschalne. Kraków 1973 s. 140.230.
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udzielenia się i „rozprzestrzenia się” w całej Jego ludzkiej istocie i objawia się
w tajemnicy zmartwychwstania30.
Duch Święty oddziaływujący na duszę Jezusa, a przez duszę ożywiający Jego
ciało, wywiera swoją moc na całe człowieczeństwo Jezusa w nowy sposób w porównaniu z okresem ziemskiego życia31. Jezus Chrystus przez fakt zmartwychwstania nie wraca do tego życia, którym się cieszył przed swoją śmiercią. Jego
zmartwychwstanie nie było jakimś „samo-wskrzeszeniem” czy wskrzeszeniem,
jakie miało miejsce w przypadku Łazarza, młodzieńca z Nain czy córki Jaira
znanych z Ewangelii. Wskrzeszeni mieli umrzeć powtórnie. Chrystus przeciwnie
– po swoim zmartwychwstaniu – już więcej nie umiera, zwyciężył raz na zawsze
śmierć i narodził się do nowego życia32. Ciało zmartwychwstałego, przemienione
przez Ducha nie przestało być ciałem ludzkim. Chociaż nie podlega już prawom
natury, to jednak z chwilą zmartwychwstania stało się w pełni żywe i rzeczywiste, a zarazem doskonale ludzkie. Przemienione człowieczeństwo było przed
zmartwychwstaniem naznaczone „piętnem” historycznego bytowania, na podobieństwo całej grzesznej ludzkości, a więc pozbawione chwały na sposób stały.
Chwała Jezusa objawiała się jedynie od czasu do czasu i wyrażała się jedynie
w wielkich znakach, które Jezus czynił. Teksty Nowego Testamentu, mówiąc
o kenozie Jezusa, mają na uwadze również i to, że Jego człowieczeństwo nie było
przeniknięte chwałą na sposób trwały. Ten brak zostanie w sposób ostateczny
usunięty w tajemnicy zmartwychwstania. Ono całkowicie przemienia sytuację,
jakiej Jezus – Syn Boży zechciał doświadczać, gdy rzeczywiście przyjął kondycję
człowieka po grzechu. Rola Ducha Świętego nie ogranicza się więc do „ożywienia”
Jezusa po śmierci, ale polega ona także na urzeczywistnianiu owego sposobu
bytowania Zmartwychwstałego Zbawiciela33.
W ciągu ziemskiego życia Jezusa dokonywała się przemiana z „człowieka
ziemskiego” w „człowieka niebieskiego” (duchowego). Osiągnięcie ostatecznego
stadium, a zarazem „pełni” opanowywania przez Ducha następuje w zmartwychwstaniu w przejściu ze śmierci do życia w chwale. Człowieczeństwo ożywione
i przeniknięte „do końca” życiem jakie daje Duch Święty zostało przebóstwione.

30

Pr. W. Hryniewicz. Liturgia a misterium paschalne Chrystusa. W: Wprowadzenie
do Liturgii. Red. F. Blachnicki. Poznań 1967 s. 83.

31

Por. Jankowski. Dz. cyt. s. 33, 318; J. Danielou. Bóg i my. W stronę Chrystusa.
Kraków 1965 s. 274.

32

F. Varillon. Zarys doktryny katolickiej. Warszawa 1972 s. 394.

33

Por. Jankowski. Przez Ducha … dz. cyt. s. 218; J. Kudasiewicz. Rola Ducha Świętego
w dziejach zbawienia. W: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki. T. VI. Red.
L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz. Lublin 1983 s. 67.
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Powyższe treści dość często spotykamy w tekstach formuł liturgicznych.
Najczęściej mowa jest w nich o samym fakcie zmartwychwstania, o pustym
grobie, o zjawieniach Zmartwychwstałego. O roli Ducha Świętego w tajemnicy
zmartwychwstania wprost mówią dwie formuły: „6. Prefacja na niedziele zwykłe”
i „Wstęp do Próśb Jutrzni piątku II tygodnia”.
6. Prefacja na niedziele zwykłe34
Posoborowa reforma liturgii zmieniła także strukturę kalendarza liturgicznego. Wyodrębniono tzw. „Okres zwykły”. Obejmuje on trzydzieści trzy lub
trzydzieści cztery tygodnie w ciągu roku, „w którym nie obchodzi się jakiegoś
szczególnego aspektu misterium Chrystusa, lecz raczej oddaje się cześć samemu misterium Chrystusa w całej jego pełni, zwłaszcza w niedziele”35. Niedziele
tego okresu odzyskują swój specyﬁczny charakter, stają się cotygodniowym
świętem Kościoła, Paschą tygodniową, upamiętnieniem misterium Chrystusa
w różnych aspektach jego bogactwa36. W posoborowym Mszale niedziele zwykłe
otrzymały aż osiem własnych prefacji. Nas interesuje tutaj treść prefacji, która
w Mszale została umieszczona jako prefacja numer 6. Embolizm tej prefacji
jest następujący:
Panie Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże,
W którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach
I nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego.
Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych
Jezusa,
Spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.
Prefacja ukazuje chrześcijan, jako tych, którzy przez chrzest noszą już
w sobie zadatek („rękojmię”) życia wiecznego. Tym zadatkiem są „pierwsze
dary Ducha” (dosłownie „pierwociny Ducha” – łac. primitiae Spiritus). W pojęciu biblijnym „pierwociny” (np. pierworodni synowie, pierwsze sztuki zwierząt,
pierwsze płody ziemi) oznaczają najlepszą część pewnej całości i tę całość reprezentują (por. Rdz 49,3; Pwt 21,17; PS 78 (77),51. Oﬁarowanie pierwocin Bogu
wyraża przynależność do Niego całego stada czy całego plonu. Określenie zaś
34

Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Poznań 1986 s. 50* i 172*-173*.

35

Ogólne Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza 43.

36

Por. S. Czerwik. Dz. cyt. s. 271.
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samego Ducha Świętego jako „pierwocin” (por. Rz 8,23) oznacza, że sam Duch
Święty jest antycypacją i rękojmią ostatecznego zbawienia chrześcijan. Duch
Święty udzielony wierzącym w Chrystusa Zmartwychwstałego staje się w nich
źródłem mocy prowadzącej do chwały zmartwychwstania37. Duch jest Darem
zmartwychwstałego Kyriosa. Tekst prefacji uczy, że Bóg Ojciec mocą Ducha
wskrzesił z martwych samego Jezusa, aby On, w swoim człowieczeństwie do
końca przeniknięty „mocą z wysoka”, stał się „źródłem” Ducha i Jego mocy dla
wszystkich wierzących.
Okres Wielkanocny – prośby Jutrzni piątku 2 tygodnia38.
Interesującą nas tutaj rolę Ducha Świętego w urzeczywistnieniu tajemnicy
zmartwychwstania ukazuje następujący fragment tych próśb:
Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego wskrzesił Chrystusa z martwych. On też przywróci do życia nasze śmiertelne ciała. Zanieśmy więc do niego pokorne prośby:
Wezwanie: Obdarz nas życiem przez Ducha Świętego
Ojcze Święty, Ty przyjąłeś oﬁarę swojego Syna, wskrzeszając Go z martwych,
- przyjmij naszą dzisiejszą oﬁarę i doprowadź nas do wiecznego życia.
Tekst „prośby” przedstawia Boga – Ojca jako Tego, który przyjął krzyżową
całopalną oﬁarę złożoną przez Jezusa Chrystusa. Zewnętrznym „znakiem”
przyjęcia tej oﬁary jest zmartwychwstanie. Przytoczony tekst modlitewny jednoznacznie przyczynę sprawczą postrzega w Bogu – Ojcu jako Tym, który
wskrzesił Jezusa ze śmierci i obdarował pełnią życia (nowym życiem) mocą
Ducha Świętego.
Powyższy tekst mówi także i o tym, że tajemnica zmartwychwstania zawiera: przyjęcie przez Ojca oﬁary Jezusa, przezwyciężenie śmierci i pełnię życia,
często określaną jako życie wieczne czy też jako życie Boże. Tekst tych „próśb”
jednoznacznie wskazuje, że powyższe aspekty zmartwychwstania zostały urzeczywistnione w Duchu Świętym.
3. Jezus Chrystus Kyrios - Dawcą Ducha Świętego dla wierzących
W tajemnicy uwielbienia człowieczeństwo Jezusa Chrystusa zostało napełnione mocą Ducha Świętego, otrzymało nowe życie. Św. Jan Ewangelista pisze,
że w dniu zmartwychwstania „tam, gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były
37

Tamże s. 288.

38

Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego. T. II. Wielki Post. Okres Wielkanocny. Poznań 1984 s. 536.
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zamknięte … przyszedł Jezus i rzekł do nich: «Pokój wam!» (20,19). W czasie
tego spotkania Chrystus – Kyrios wypowiedział również takie słowa: „Jak Ojciec
mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Następnie „tchnął” na nich i rzekł:
„Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Chrystus objawia, że „pełnia Ducha”,
którą otrzymało Jego uwielbione człowieczeństwo nie jest zamknięta, a On sam
ma moc udzielania Ducha innym39.
Ten sam Duch Święty, który jest obecny w przebóstwionym człowieczeństwie
Jezusa staje się udziałem uczniów zgromadzonych w Wieczerniku, udziałem
Kościoła. Uwielbiony Pan pragnie udzielać tego Ducha wszystkim przez siebie
odkupionym. Przez Niego czyni tych, którzy uwierzyli uczestnikami nowego
życia. Duch Święty objawia się we wspólnocie Kościoła jako dar Ojca i jednocześnie jako dar Chrystusa Zmartwychwstałego. Księgi Nowego Testamentu
ukazują ścisłą więź między Chrystusem a Duchem Świętym. Niektóre z nich
(np. Dz 16,7; Rz 8,9; Ga 4,6; 2 Kor 3,17b; Flp 1,19) używają formuły teologicznej
„Duch Chrystusa” dla wyrażenia wzajemnego przenikania się nadprzyrodzonego
działania Chrystusa Uwielbionego, a także Ducha Świętego w Kościele40.
Zmartwychwstanie Jezusa oznacza także pełnię tego namaszczenia Duchem, które było już w Nim obecne od samego Wcielenia. Moc Ducha, która
była z namaszczeniem związana uzdalniała Jezusa do podjęcia i wypełniania
mesjańskiego posłannictwa. Reﬂeksja teologiczna każe dostrzegać, że u podstaw
namaszczenia były dwie relacje Jezusa: do Boga Ojca i do własnego człowieczeństwa wziętego z Dziewicy Matki. Za pośrednictwem tego człowieczeństwa
i w nim Jezus zrealizował posłannictwo Mesjasza. Jego dzieło mają kontynuować
uczniowie. Będą oni zdolni do wypełnienia tego zadania, jeżeli w nich będzie
ta sama moc i świętość zapewnione przez Ducha Świętego, które były obecne
w Jezusie. Urzeczywistnianie tych darów Ducha w uczniach zależeć będzie
z jednej strony od ich związku z Chrystusem Kyriosem, a z drugiej zaś od ich
otwarcia się na Ducha.
Historyczne człowieczeństwo Jezusa ograniczało możliwości Jego oddziaływania, przynajmniej co do miejsca i czasu. Z chwilą uwielbienia nic nie ogranicza
Jego zbawczego działania i może nim ogarniać wszystko, co chce, gdzie chce
i kiedy chce. Wszystkie istoty cielesne mogą otrzymać uświęcające tchnienie.
W zesłaniu Ducha Świętego Chrystus udziela swej łaski pełną miarą, udziela jej
w obﬁtości. Wylanie przez Chrystusa Ducha Świętego w dniu zmartwychwstania nie było jednorazowym aktem. Zesłanie – od dnia zmartwychwstania – jest
39

Por. F. Carillon. Dz. cyt. s. 399; A. Jankowski. Zarys … s. 71.

40

Por. R. Łukaszyk. J. Szlaga. Duch Chrystusa. W: Encyklopedia Katolicka. T. IV.
Lublin 1985 Kol. 281-282.
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wydarzeniem trwającym ciągle. Prawdę tę ukazują teksty Nowego Testamentu
przez opis różnych i nieustannych faktów wylania Ducha Świętego mających
miejsce w Kościele pierwotnym.
Chrystus jako „pełen Ducha” stał się „Duchem ożywiającym” (por. 1 Kor
15,45), czyli żywym źródłem Ducha Świętego dla całej ludzkości. Uwielbiony
Kyrios obﬁcie i nieustannie może udzielać Ducha Świętego wszystkim ludziom.
Ci, którzy otwierają się na światło, moc i świętość Ducha otrzymują dar nowego życia. Polega ono na mistycznym zjednoczeniu z uwielbionym Panem.
Chrystus w Duchu Świętym między sobą a wierzącymi urzeczywistnia więź
braterstwa i przez siebie czyni ich umiłowanymi dziećmi Boga – Ojca. W ten
sposób – przez Chrystusa w Duchu Świętym – „rodzi się” Boża wspólnota,
która staje się rzeczywistym, mistycznym Ciałem Chrystusa czyli Kościołem.
„Rodzenie się” Kościoła jest procesem ciągłym dokonującym się nieustannie od
dnia zmartwychwstania.
Duch Święty więc tworzy Kościół, udziela mu udziału w Bożym życiu, prowadzi do zjednoczenia z Chrystusem – Głową Kościoła, otwiera poszczególnych
członków Kościoła na przyjęcie darów: Bożego miłosierdzia przez przebaczenie
grzechów i łaski wyniesienia do godności Bożego synostwa. On również uzdalnia
do świadectwa dawanemu w świecie Chrystusowi jako Zbawicielowi. W ten sposób realizuje się zapowiedź Jezusa, że po swoim odejściu do Ojca pośle uczniom
Ducha Prawdy, który doprowadzi ich do całej Prawdy (por. J 15,26).
Relacja Zmartwychwstałego Chrystusa do Ducha Świętego i udzielanie
Ducha odkupionym stanowi treść formuł liturgicznych. W niniejszym artykule
przypatrzmy się tylko niektórym: dwom prefacjom (z Niedzieli Zesłania Ducha
Świętego i z formularza Mszy o jedność chrześcijan) i kilku antyfonom komunijnym.
Prefacja o Zesłaniu Ducha Świętego41:
Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne,
zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich,
których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi,
jednocząc ich z Twoim Jednorodzonym Synem.
Duch Święty w początkach Kościoła
Dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga
I zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary.

41

Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Poznań 1986 s. 44* i 160* – 161*.
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Jest to nowa formuła, tworzona jednak pod wpływem dawnych sakramentarzy42. Treść jej wskazuje na trzy tematy: Zesłanie Ducha Świętego jest ściśle
związane z misterium paschalnym Chrystusa i stanowi jego dopełnienie. Po
drugie Duch Święty działa w Kościele „od początku”, objawia Boga i jednoczy
wyznawców nowej wiary. Wreszcie Duch Święty jest postrzegany jako Dar dla
przybranych dzieci Bożych.
„Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha”.
Co to znaczy, że Bóg Ojciec, posyłając Ducha Świętego, doprowadza do pełni
misterium paschalne, czyli tajemnicę „przejścia” ze śmierci do życia, z tego
świata do Ojca (J 13,1)?
W jakim sensie zesłanie Ducha Świętego stanowi dopełnienie i zbawczą konsekwencję uwielbienia Jezusa? Żeby odpowiedzieć na te pytania, trzeba uwzględnić podstawowe dane pneumatologii Nowego Testamentu. Jezus od początku
swej ziemskiej egzystencji pozostaje pod wpływem mocy Ducha. Jednak żyje On
na ziemi w ciele poddanym cierpieniu i śmierci, a więc w stanie wynikającym
z sytuacji ludzkości po grzechu pierworodnym, jakiej Syn Boży dobrowolnie się
poddał, upodabniając się do ludzi we wszystkim, oprócz samego grzechu (por.
Flp 2,6-8; Hbr 4,15). W świetle nauki św. Jana i św. Pawła Jezus stanie się
dawcą i źródłem Ducha dopiero wówczas, gdy sam zostanie Nim przeniknięty
i uwolniony ze słabości „ciała”43, a więc dopiero wtedy, gdy przez śmierć i zmartwychwstanie będzie uwielbiony. Studia teologii biblijnej podkreślają, że na ścisły
związek między powrotem Jezusa do Ojca, czyli uwielbieniem, a zesłaniem Ducha
Świętego wskazują zwłaszcza dwa teksty z Ewangelii św. Jana. Pierwszy z nich
to słowa, jakie Ewangelista wkłada w usta Jezusa wypowiedziane w ostatnim
dniu, najbardziej uroczystym, święta Namiotów. Obchodzono je w miesiącu tisri
na zakończenie zbioru oliwek i winogron. Żydzi przez czas trwania tych świąt,
czyli cały tydzień, mieszkali w namiotach zbudowanych z gałęzi, wspominając wyzwolenie z niewoli w Egipcie i życie wędrowne na pustyni. Do świątyni
każdego dnia tego tygodnia kapłani w procesji, przy dźwiękach trąb, przynosili
wodę zaczerpniętą w sadzawce siloe i wylewali ją przy ołtarzu całopalenia. Obrzęd ten miał przypominać Izraelitom dar wody udzielony w czasie wędrówki
przez pustynię (por. Wj 17,1nn), a równocześnie zapowiadać obﬁtość jesiennego
deszczu, z którą kojarzyły się prorocze zapowiedzi hojnego wylania wody jako
znaku życia i Ducha w czasach mesjańskich (por. Iz 12,3; 44,3nn; 32,15; 49,10;
Ez 36,25; Za 12,10; 14,16 nn). Prawdopodobnie w związku z tym obrzędem wylewania wody Jezus wypowiedział słowa: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy
we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije!” Jak rzekło Pismo: „Strumienie wody
42

The Sources of the Roman Missal (1975) Red. C. Johnson. „Notitiae” 32(1996) s. 170.
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żywej popłyną z Jego wnętrza” (J 7,37 nn). Wypowiedź ta stała się zrozumiała
dopiero po zmartwychwstaniu. Chrystus prawdziwie przez śmierć i uwielbienie stał się źródłem wody żywej, czyli Ducha Świętego, którego mieli otrzymać
wierzący w Jezusa (por. J 7,39).
Mamy zatem tutaj komentarz do stwierdzenia zawartego w analizowanej prefacji: Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego.
Dopiero wówczas, gdy Jezus zostanie „wywyższony” – „uwielbiony” przez śmierć
i powrót z tego świata do Ojca (por. J 12,32; 13,1) wyleje „żywą wodę”, czyli Ducha
Świętego, stanie się żywą skałą, z której ta woda wytryśnie, okazując zbawczą moc
Jego Paschy w stosunku do ludzkości (por. Wj 17,1-7; 1 Kor 10,4; J 10,30.34).
W tym kontekście staje się zrozumiała druga wypowiedź Jezusa: „Pożyteczne
jest dla was moje odejście. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel (Paraklet) nie przyjdzie do was. Jeśli odejdę poślę Go do was” (J 16,7). Powrót do Ojca, warunkujący
zesłanie Ducha, nie jest tylko jakąś zmianą miejsca. Jest to przebóstwienie człowieczeństwa Jezusa w śmierci i zmartwychwstaniu (por. J 17,5). Tylko bowiem
z wyżyn niebios, „od Ojca” Duch może być posłany (por. 17,25).
Zgodnie z powyższym ujęciem, św. Jan ukazuje owo „dopełnienie” paschalnego misterium już w dniu zmartwychwstania Chrystusa: „Wieczorem owego
pierwszego dnia tygodnia … tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha
Świętego!»” (J 20,19-22). Podobnie uczy św. Paweł: zesłanie Ducha Świętego
stanowi istotny moment Paschy Chrystusa oraz warunkuje zbawczą skuteczność
misterium paschalnego odniesieniu do ludzi.
Prefacja zatem ukazuje zesłanie Ducha Świętego jako dopełnienie paschalnego misterium. Ten sam Duch, który sprawił, że Jezus przeszedł ze śmierci do
życia, który ożywia jego chwalebne człowieczeństwo, jest od momentu uwielbienia Chrystusa źródłem mocy przemieniającej ludzkość. Jest zaś nim dlatego,
ponieważ Jezus Go zesłał.
Prefacja o Duchu Świętym (Duch Święty darem Chrystusa dla Kościoła)44:
Jej embolizm jest następujący:
On wstąpił do nieba i siedząc po Twojej prawicy * zesłał na przybrane dzieci
obiecanego Ducha Świętego.
Powyższy tekst wskazuje na przyczynowy związek między uwielbieniem Chrystusa a zesłaniem Ducha Świętego. Uwielbienie Jezusa zostało przedstawione za
43

S. Czerwik. Dz. cyt. s. 245.
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Mszał Rzymski dla diecezji polskich Poznań 1986 s. 70* i 212*-213*.
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pomocą dwóch obrazowych wyrażeń biblijnych: „wstąpił ponad wszystkie niebiosa”
(por. Ef 4,10; Hbr 4, 14) i „siedząc po Twojej prawicy” (Ps 110(109),1). Zwróćmy
uwagę na wyrażenie zaczerpnięte z psalmu. Sformułowanie to nawiązuje do starożytnej symboliki prawej ręki. Prawica – to symbol powagi, władzy, siły. Jezus
posługuje się tym cytatem (Ps 110,1) w dyskusji z faryzeuszami (Mt 22,41-46),
aby wykazać swoją godność mesjańską. Podobnie oświadcza w czasie przesłuchania wobec Wysokiej Rady: „Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po
prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich” (Mt 26,64).
Księgi Nowego Testamentu ukazują uwielbionego Jezusa jako zasiadającego po
prawicy Boga. Obraz „prawicy Boga” był bardzo czytelny w tradycji hebrajskiej
i oznaczał wyniesienie królewskie, będące dziełem samego Jahwe. Tak więc prawda o Chrystusie, który zasiadł po prawicy Ojca, oznacza uwielbienie Jezusowego
człowieczeństwa, wprowadzenie ludzkiej natury Jezusa w sposób istnienia właściwy Bogu oraz w udzieleniu Bożej władzy nad światem. To wyniesienie sprawiło,
że Chrystus stał się źródłem i dawcą Ducha Świętego w stosunku do ludzi. Tekst
omawianej prefacji mówi o zesłaniu „obiecanego Ducha Świętego”. Nie jest tutaj
powiedziane, kto dał obietnicę zesłania? Czy sam Jezus? Czy też ten zwrot należałoby odnieść do zapowiedzi Starego Testamentu mówiących o zesłaniu Ducha
jako mocy Bożej? Wydaje się jednak, że tekst prefacji trzeba rozumieć w kontekście
pozostałych wypowiedzi Jezusa o Duchu Świętym zawartych w Ewangelii według
św. Jana. W związku z tym zwrot prefacji „zesłał …obiecanego Ducha Świętego”
oznacza, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, a Jego zesłanie na świat (jako
konsekwencja uwielbienia Jezusa) stanowi wypełnienie obietnicy danej ludzkości już na kartach Starego Testamentu przez usta proroków, zaś w pełni czasów
przez Jezusa Chrystusa45.
Podsumowanie
Mesjańskie posłannictwo, podjęte przez Jezusa, osiągnęło swoją pełnię
w misterium paschalnym. W reﬂeksji teologicznej ujawniają się trzy tematy:
posłuszeństwa, oﬁary i chwały Jezusa. Wskazują one na etapy urzeczywistniania
się tej tajemnicy zbawczej. Przez Ducha Świętego Jezus przelał własną krew
i oddał życie. W Duchu Świętym dokonały się przyjęcie oﬁary i urzeczywistnienie tajemnicy zmartwychwstania. Zmartwychwstały Chrystus „przywrócony
do życia Duchem” stał się źródłem Ducha dla wierzących. Te myśli spotykamy
także w zaprezentowanych powyżej formułach liturgicznych. Liturgia ujmuje
tajemnicę paschalną Chrystusa jako najwyższy akt Jego kapłaństwa.
45
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INKULTURACJA EUCHARYSTYCZNA
7 października 2004 roku papież Jan Paweł II, ogłaszając Rok Eucharystii
Listem apostolskim Mane nobiscum Domine, zwrócił uwagę świata nie tylko na
jej znaczenie dla życia Kościoła, ale także dla całej ludzkości jako programu solidarności potwierdzonego konkretnym świadectwem dzielenia się z najuboższymi
(por. 1 Kor 11,17-22.27-34). Celem więc artykułu jest wskazanie nie tylko na
wymiar teologiczny Eucharystii, jako skarbu Kościoła, ale również na wymiar
apostolski w odniesieniu do wszystkich ludzi na całym świecie. Właśnie dzięki
zjawisku inkulturacji jest to nie tylko możliwe, ale i konieczne, gdyż Eucharystia jako pascha Nowego Przymierza odnosi się do wszystkich ludzi wszystkich
czasów. Przedmiotem rozważań będzie inkulturacja eucharystyczna, na którą
zwrócił uwagę papież Jan Paweł II. Nie sposób jednak w jednym artykule omówić
szczegółowo wszystkich wypowiedzi papieskich na ten temat, dlatego ograniczę
się jedynie do najnowszych dokumentów.
1. Najnowsze dokumenty Kościoła dotyczące Eucharystii
Na przestrzeni dziejów Kościół wiele razy podejmował problematykę Eucharystii, zarówno w oﬁcjalnych wypowiedziach papieży, jak i traktatach teologicznych czy katechezach Ojców Kościoła. Pobożność eucharystyczna chrześcijan
sprawiła, że Kościół podejmował liczne inicjatywy duszpasterskie, jak np. celebracje eucharystyczne, adoracje, uroczyste procesje i nabożeństwa eucharystyczne oraz kongresy eucharystyczne. Zauważając spustoszenie duchowe na
skutek postępującej sekularyzacji i laicyzacji, świat bez wartości, promujący
konsumpcyjny tryb życia, papież Jan Paweł II wskazał współczesnemu światu
na Eucharystię jako najlepsze remedium. Do najnowszych dokumentów dotyczących Eucharystii w porządku chronologicznym należą następujące:
– Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (MR 2002) – tekst polski zatwierdzony 6 listopada 2003 roku. Przepisy obowiązują od Środy Popielcowej
2004 roku (tj. od 25 lutego).
– Encyklika Ecclesia de Eucharistia vivit („Kościół żyje Eucharystią”) Jana
Pawła II z 17 kwietnia 2003 roku.
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– Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Redemptionis Sacramentum („O zachowaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących
Najświętszej Eucharystii”) z 25 marca 2004 roku.
– List Apostolski Mane nobiscum Domine („Zostań z nami Panie”) Jana Pawła
II z 7 października 2004 roku.
– Sugestie i propozycje Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Rok Eucharystii z 15 października 2004 roku.
Papież Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii pisze o swoistej inkulturacji
eucharystycznej, która dokonuje się przede wszystkim przez udział w Komunii
sakramentalnej, co oznacza, że „nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz
także Chrystus przyjmuje każdego z nas” (EdE 22). Właśnie w Komunii eucharystycznej realizuje się wspólne, wewnętrzne „zamieszkiwanie” Chrystusa i ucznia,
zgodnie ze słowami Jezusa „Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać” (J 15,4).
W ten sposób Eucharystia wzmacnia nasze wcielenie w Chrystusa, ustanowione w chrzcie świętym przez dar Ducha Świętego (por. 1 Kor 12,13.17). Dlatego
Eucharystia staje się dla przyjmującego ją źródłem nadziei, która odnosi się nie
tylko do życia wiecznego, ale także obejmuje życie doczesne, ponieważ „w naszej
dziejowej wędrówce daje ona impuls i zasiewa ziarno nadziei w nasze codzienne
zadania i obowiązki” (EdE 20). Przyjmując więc Eucharystię chrześcijanin może
być świadkiem nadziei dla współczesnego świata.
2. Ustanowienie Eucharystii
Pierwszym przykładem inkulturacji eucharystycznej jest samo ustanowienie Eucharystii, które znajduje się u synoptyków (por. Mt 26,26-28; Mk
14,22-24; Łk 22,19-20) i w Liście św. Pawła do Koryntian (1 Kor 11,23-26).
W Ewangelii św. Mateusza, pisanej dla judeo-chrześcijan, autor, przedstawiając ustanowienie przez Jezusa Eucharystii, ukazał ją jako Nową Paschę,
oﬁarę Nowego Przymierza i nieustanną pamiątkę. W ten sposób Eucharystia
nawiązuje do najważniejszego wydarzenia w historii Narodu Wybranego, jakim
było wyprowadzenie z niewoli egipskiej, określane mianem Paschy. Ewangelista używa więc zrozumiałych dla Żydów określeń odnoszących się do Starego
Testamentu, kiedy przytacza słowa Chrystusa: „Pijcie z niego wszyscy, bo to
jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie
grzechów” (Mt 26, 28). Sformułowanie Krew Przymierza nawiązuje do czasów
Mojżesza, który na Synaju krwią oﬁar przypieczętował przymierze zawarte
między Bogiem a Jego ludem. Przepisane w rytach Starego Przymierza pokropienia i namaszczenia krwią oﬁar miały sprawiać oczyszczenie, nie mogły
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jednak zgładzić grzechów.1 Podobnie zresztą w religiach pogańskich istniały
obrzędy, w których krwi przypisywano zbawcze skutki, jak np. taurobolie
w kulcie Mitry i kriobolie w misteriach Attisa. Oczekiwano od nich powtórnego narodzenia i przebóstwienia mocą spływającej na wtajemniczanego krwi
zwierzęcej2. Krwią zwierzęcia posługiwano się w zastępstwie krwi ludzkiej, co
wyrażało się także w tym, że grzesznik składający oﬁarę kładł ręce na głowie
zabijanego zwierzęcia, „aby było przyjęte jako przebłaganie za niego” (Kpł
1,4). I jak w Starym Testamencie przymierzu między Bogiem i Jego ludem
towarzyszyło przelanie krwi oﬁarnego zwierzęcia, tak też przez krew Jezusa
zostało zawarte nowe przymierze, zapowiadane przez proroków (por. Jr 31,31).
Prawdziwą krwią oﬁarną jest jedynie krew Chrystusa, którą nazwał On sam
„krwią Nowego i Wiecznego Przymierza” (Mt 26,28) ustanawiając w ten sposób Eucharystię. Dlatego Krew Chrystusa stała się symbolem całego dzieła
odkupienia tak, jak to św. Jan zapowiada w Apokalipsie: „ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi Baranka je wybielili” (Ap
7,14), będą mogli stanąć przed tronem Boga, służąc Mu we dnie i w nocy w Jego
przybytku. Tak więc nawiązanie przez Jezusa do Paschy żydowskiej w czasie
Ostatniej Wieczerzy było nie tylko zrozumiałe dla Apostołów, ale nadało temu
wydarzeniu zupełnie nowy wymiar, który dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa
został urzeczywistniony nie tylko Jego słowami, ale wydarzeniem Zesłania
Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. W ten sposób uczta eucharystyczna
stała się zapowiedzią i zadatkiem mesjańskiej uczty eschatologicznej.
Inaczej inkulturacja eucharystyczna przebiegała dla chrześcijan pochodzących z pogaństwa w Rzymie, dla których napisał Ewangelię św. Marek. Druga
Ewangelia była przeznaczona dla ludzi nie obeznanych z Palestyną jako krajem
ani z językiem żydowskim. Stąd wspomniane w tej Ewangelii miejscowości są
określone dokładnie pod względem ich położenia geograﬁcznego (np. 1,5.9; 11,1)
i wszystkie przejęte z tradycji ustnej wyrażenia aramejskie są tłumaczone na
język grecki (np. 5,41; 7,34; 14,36). Szereg terminów pochodzenia łacińskiego
(6,27; 12,42; 15,39.44n) pozwala przypuszczać, że adresatami Ewangelii Marka
byli chrześcijanie nawróceni z pogaństwa i zamieszkujący w Rzymie.
W odniesieniu do ustanowienia Eucharystii Marek, podobnie jak Mateusz,
nie podaje przebiegu wieczerzy paschalnej. Pisze tylko o Eucharystii. Wersja
Marka jest zwięzła, ogranicza się do rzeczy istotnych, nie opowiadając wszystkie1

Por. D. Forstnet, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 362.

2

Por. Tamże, s. 363. Zob. także M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych,
Poznań 1989, s. 95. W kulcie Attisa człowiek poddawany wtajemniczeniu, przez
obmycie krwią byka składanego w oﬁerze, miał być napełniony siłami wyższego
rzędu. Wierzył, że dzięki płynącej w nim krwi zwierzęcia mógł się odrodzić.
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go, co działo się w wieczerniku. W tekście jednak znajduje się szereg szczegółów
przemawiających o paschalnym charakterze ostatniej wieczerzy, a mianowicie:
sala w Jerozolimie, trwanie posiłku do późna w nocy, liczba uczestników, pozycja
leżąca przy stole, użycie wina, odśpiewanie hymnu, łamanie chleba, gdy apostołowie już jedli3. Rozbieżności pomiędzy Mateuszem i Markiem sprowadzają
się do drobnych przestawień oraz do braku u Marka słów mówiących o odpuszczeniu grzechów4.
Warto zaznaczyć, że Mk 14,22-25 to obok 1 Kor 11,23-25 najstarszy przekaz
liturgii eucharystycznej. Chrystus wielbiąc Boga wziął chleb, oczywiście przaśny,
bo tylko takiego wolno było używać podczas paschalnej wieczerzy, połamał go
i rozdał uczniom (por. Mk 14,22). Tym gestom towarzyszyły słowa: to (mianowicie
połamany chleb) moje ciało. W semickim pierwowzorze brakowało słowa posiłkowego, bo w językach semickich zaimek wskazujący zastępuje słowo posiłkowe
i podobnie jak ono wyraża identyczność podmiotu z orzeczeniem. Wyraz „ciało”
po aramejsku bisra i hebrajsku basar powinien raczej brzmieć „mięso” (po grecku
sarks) oznacza całego człowieka5. Prawdopodobnie chrześcijanie nawróceni z pogaństwa i mówiący po grecku, zastąpili go przez słowo soma, aby nie dopuścić do
pejoratywnych skojarzeń, jakie wyraz sarks mógł wywołać, chociaż soma oddaje
mniej trafnie treść hebrajskiego basar czy aramejskiego bisra. W kontekście, jaki
stanowi męka i śmierć Jezusa, chodzi o ciało, które umrze, i krew, która zostanie
wylana, a więc o człowieka, który straci życie6. Stąd wynika, że pod postacią chleba
jest Ciało i Krew Chrystusa, a więc całe człowieczeństwo i bóstwo7.
Paralelnie formule konsekracji chleba odpowiada konsekracja wina: „to jest
moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” (Mk 14,24). Tekst jest
echem z Księgi Wyjścia, gdzie Mojżesz celem uświęcenia Przymierza zawartego
pomiędzy Bogiem i narodem na Synaju zabija wołu na oﬁarę, wylewa połowę
krwi na ołtarz, a drugą połową skrapia lud, mówiąc: „Oto krew przymierza,
które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów” (Wj 24,8). Formuła Marka wyraża myśl o krwi, która uświęca Przymierze zawarte przez Boga
z ludźmi. Ta nowa krew Przymierza jest własną krwią Jezusa. Apostołowie
zaś mają wypić zawartość kielicha, zamiast przyjąć pokropienie krwią. Jezus
oﬁaruje swoją krew Bogu, podobnie jak Mojżesz wylał krew zwierząt oﬁarnych
3

Por. Nowy Testament, Poznań 1987, s. 131.

4

Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego
Testamentu, t. I, Poznań-Kraków 1999, s. 245.

5

Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 155.

6

Por. Nowy Testament, s. 131.

7

Por. E. Szymanek, jw., s. 155.

INKULTURACJA EUCHARYSTYCZNA

117

na ołtarz. Uczniowie zaś pijąc z kielicha stają się uczestnikami tego Przymierza. Eucharystyczne więc słowa i gesty Jezusa są czynnością prorocką, czyli
znakiem zapowiadającym przyszłość, którą była oﬁara krzyżowa. Tak zresztą
w mentalności semickiej i w Biblii rozumie się znak, który nie tylko przedstawia
rzecz, ale już nią jest w jakiś sposób8. Jest to doskonały przykład inkulturacji
eucharystycznej, kiedy Apostołowie pijąc krew, uczestniczą w Przymierzu tak
realnie, jak naród żydowski na pustyni uczestniczył w Przymierzu z Bogiem,
kiedy Mojżesz skrapiał go krwią oﬁarnego zwierzęcia.
Warto jeszcze zatrzymać się na chwilę przy relacji Łukasza (22,19-20) i św.
Pawła z Listu do Koryntian (1 Kor 11,23-26). Św. Łukasz, towarzysz św. Pawła
w jego podróżach misyjnych, nieco inaczej zreferował słowa Jezusa z Wieczernika. Nazywając chleb swoim Ciałem Jezus stwierdził, że jest to Ciało wydane
za ludzi. Warto zauważyć, że tylko Łukasz i Paweł (1 Kor 11,23-26) podaje polecenie Jezusa, aby uczniowie powtarzali w przyszłości gest łamania chleba na
jego pamiątkę9. Inne jest również niż u Mateusza i Marka sformułowanie Jezusa
dotyczące krwi. W słowach wymawianych nad kielichem, zamiast wyrażenia
„Krew, która za wielu wylana będzie” (Mt 26,28; Mk 14,24), u Łukasza czytamy:
„Krew, która za was będzie wylana”. Zostawiając egzegetom szczegółowe analizy
powyższych fragmentów, należy jednak zauważyć, iż temat ustanowienia Eucharystii był dość trudny do przedstawienia, zwłaszcza chrześcijanom pochodzącym
z pogaństwa, chociaż i dla Żydów nauka Jezusa o spożywaniu Jego Ciała i Krwi
nastręczała dużych trudności, na co zwrócił uwagę św. Jan w szóstym rozdziale
swojej Ewangelii, w tak zwanej mowie eucharystycznej Jezusa. Żydzi szemrząc
przeciwko Niemu mówili: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” (J 6,60).
Zrozumienie Eucharystii nie jest możliwe jedynie w oparciu o naszą ludzką naturę. Potrzebna jest wiara i łaska Boga. Brak wiary sprawia, że ludzie odchodzą
od Jezusa, nie rozumiejąc Jego zbawczego posłannictwa (por. J 6,66).
3. Inkulturacja eucharystyczna w sztuce
Kościół w ciągu wieków i przy zmieniających się kulturach czuł się zobowiązany, aby sprawować Eucharystię w oprawie godnej tej wielkiej Tajemnicy
(EdE 48). Podczas sprawowania Eucharystii wierni czczą uroczyście pamięć
zbawczego przelania krwi przez Chrystusa. W oparciu o słowa i gesty Jezusa
i poprzez rozwijanie obrzędowego dziedzictwa judaizmu narodziła się liturgia
chrześcijańska. Żyjąc w cywilizacji obrazu należy pamiętać, że obraz sakralny
8

Por. Nowy Testament, s. 132.

9

Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, jw., s. 395.
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może wyrażać więcej niż same słowo, jego dynamika komunikacji i przekaz
orędzia ewangelicznego są bardzo skuteczne. Kard. Joseph Ratzinger we wprowadzeniu do Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego z 20 marca 2005
roku, odnosząc się do bogatej spuścizny chrześcijańskiej ikonograﬁi, zwrócił
uwagę na to, że obraz jest także przepowiadaniem ewangelicznym. Z tego też
tytułu, artyści wszystkich czasów „oﬁarowali kontemplacji i zamyśleniu wiernych
doniosłe fakty odnoszące się do misterium zbawienia”10.
W tym kontekście wiara Kościoła w Tajemnicę eucharystyczną wyraziła się
w dziejach nie tylko w postawie pobożności, ale także przez szereg form zewnętrznych w różnych tradycjach kościelnych. Na tym fundamencie powstało bogate
dziedzictwo sztuki, znajdując zwłaszcza w Eucharystii motyw swojego natchnienia.
Warto tu wspomnieć o architekturze, rzeźbie, malarstwie czy muzyce. Postać Chrystusa, przelewającego swoją krew za grzechy całej ludzkości, pojawia się bardzo
często w malarstwie średniowiecznym, np. na popularnych obrazach i rzeźbach Ecce
homo (z koroną cierniową w szkarłatnym płaszczu)11, na wizerunkach Ukrzyżowanego (ze wszystkimi śladami cierpienia) lub słynnej Piety Michała Anioła.
Ciekawym przykładem inkulturacji eucharystycznej w malarstwie, który
rozpowszechnił się w świecie chrześcijańskim jest fresk Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci namalowany w latach 1494-98 w refektarzu klasztoru S. Maria
delle Grazie w Mediolanie. Scena przedstawia Chrystusa zasiadającego za stołem
wraz z uczniami. W czasach Chrystusa spożywano posiłek w postawie półleżącej, a nie siedzącej. Wieczernik, gdzie Jezus ustanowił Eucharystię i pozostawił
ostatnie zalecenia swym uczniom to sala na piętrze, w której polecił przygotować
wieczerzę paschalną. Co prawda Ewangelia mówi jedynie o specjalnym miejscu,
które ma wskazać człowiek niosący dzban wody; on wskaże „salę dużą, usłaną,
tam przygotujcie Paschę” (Łk 22, 10. 12). W Wieczerniku Jezus ukazuje się po
zmartwychwstaniu swoim uczniom oraz ma miejsce Zesłanie Ducha Świętego.
Stąd po tych wydarzeniach Wieczernik stał się ośrodkiem życia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Wpatrując się więc w Ostatnią Wieczerzę Leonarda da Vinci
trzeba mieć tę świadomość, że w rzeczywistości wyglądał on dużo skromniej niż
przedstawiony na fresku. Samo jednak przedstawienie uczty ma przede wszystkim wymiar duchowy, a dopiero później artystyczny, ponieważ Eucharystia jest
przede wszystkim łamaniem chleba (por. Dz 2, 42), posiłkiem miłości.
10

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Wprowadzenie 5, Kielce 2005.

11

Ikonograﬁa motywu Ecce Homo, kształtowała się przez kilka stuleci. Jego obrazowa
koncepcja pojawiła się na Wschodzie, ukazując najpierw boski majestat i królewską
godność Chrystusa, później jednak rozpowszechniła się wersja dolorystyczna, która
przyjęła się od połowy XV wieku w całej Europie. Zob. Encyklopedia Katolicka, t. 4,
kol. 640 – 642.
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Sztuka święta o tematyce eucharystycznej jest z jednej strony świadectwem
wiary, a z drugiej stanowi instrument przekazywania tejże tematyki ludowi Bożemu. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała specjalny
dokument pt. Rok Eucharystii, w którym zawarła liczne sugestie i propozycje dla
Kościołów partykularnych i wspólnot. Obok inicjatyw duszpasterskich, Kongregacja zwróciła uwagę na aspekty kulturowe związane z tematyką eucharystyczną.
Sytuując się bowiem na obszarze kultury, z konieczności natraﬁamy na zróżnicowane sytuacje licznych Kościołów partykularnych wpisanych w określony kontekst
kulturowy. Dzięki tym Kościołom została nadana forma artystyczna, co poświadcza
do jakiego stopnia Eucharystia była i jest zdolna wywierać głęboki wpływ na kulturę ludzką (por. Rok Eucharystii 40). Znajomość tradycji pozwala lepiej zrozumieć
akcenty eucharystyczne, które były natchnieniem dla twórczości artystycznej
w minionych stuleciach oraz porównać ją do twórczości współczesnej. W dziedzinie sztuki sakralnej chodzi np. o ołtarze, tabernakula, kaplice, freski, mozaiki,
malowidła, rzeźby, ornamentykę szat liturgicznych, baldachimów i sztandarów;
w muzyce świętej – msze, hymny, sekwencje i motety; natomiast w literaturze,
teatrze i ﬁlmie – poezję, epikę, powieści, sztuki teatralne, ﬁlmy dokumentalne
i fabularne (por. Rok Eucharystii 43). Zapoznanie się ze skarbami kultury ma nie
tylko na celu głębsze poznanie bogactwa artystycznego, związanego z tematyką
eucharystyczną, ale jest zachętą do głębszego zaangażowania w dawanie świadectwa „obecności Boga w świecie” (Mane nobiscum Domine 26).
4. Wymiar apostolski Eucharystii
Papież Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii, pisząc o swoistej inkulturacji
eucharystycznej, która dokonuje się przede wszystkim przez udział w Komunii
sakramentalnej, zwraca uwagę na to, że „nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każdego z nas” (EdE 22). Właśnie w Komunii
eucharystycznej realizuje się wspólne, wewnętrzne „zamieszkiwanie” Chrystusa
i ucznia, zgodnie ze słowami Jezusa „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”
(J 15,4). W ten sposób Eucharystia wzmacnia nasze wcielenie w Chrystusa, ustanowione w Chrzcie św. przez dar Ducha Świętego (por. 1 Kor 12,13.17).
Na apostolski charakter Eucharystii zwrócił uwagę Papież w III rozdziale
swojej encykliki o Eucharystii odnosząc się do Katechizmu Kościoła Katolickiego
(por. KKK 857). Kościół jest apostolski w potrójnym znaczeniu: był i pozostaje
oparty na „fundamencie Apostołów”, którzy zostali wybrani i posłani przez
Chrystusa. W ten sposób Apostołowie jako świadkowie Chrystusa są także u fundamentów Eucharystii. Z kolei drugie znaczenie apostolskości Kościoła odnosi
się do dobrego depozytu i zdrowych zasad, które Kościół zachowuje i przekazuje,
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z pomocą Ducha Świętego. Dlatego, jak stwierdza Papież, „Eucharystia jest
apostolska, ponieważ jest sprawowana zgodnie z wiarą Apostołów” (EdE 27).
W trzecim znaczeniu Kościół jest apostolski, ponieważ „jest nauczany i prowadzony przez Apostołów dzięki tym, którzy są ich następcami w misji pasterskiej,
to znaczy Kolegium Biskupów; są w tym wspomagani przez kapłanów w jedności
z następcą Piotra, Najwyższym Pasterzem Kościoła” (KKK 857). W tym znaczeniu Eucharystia wyraża sens apostolskości, ponieważ „jedynie kapłan dzięki
sukcesji apostolskiej, na mocy swoich święceń jest tym, który «w osobie Chrystusa» sprawuje Oﬁarę eucharystyczną i składa ją Bogu w imieniu całego ludu”
(KK 10). Sprawowanie bowiem Eucharystii przez kapłana dokonuje się w osobie
Chrystusa (in persona Christi), co w świetle inkulturacji eucharystycznej oznacza nie tylko w imieniu czy zastępstwie Chrystusa, ale jak podkreśla Papież,
„w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z Prawdziwym i Wiecznym
Kapłanem” (EdE 29). W ten sposób, posługa kapłanów, niezależnie od szerokości
geograﬁcznej i kultury, ukazuje, że Eucharystia przez nich sprawowana jest
darem, który zdecydowanie przewyższa władzę zgromadzenia i jest niezbędna
dla ważnego połączenia konsekracji eucharystycznej z oﬁarą Krzyża i z Ostatnią Wieczerzą (por. EdE 29). Dlatego Eucharystia nie może być sprawowana
w żadnej wspólnocie bez kapłana z mocą święceń.
Chrześcijanin, który uczestniczy w Eucharystii, uczy się w niej być rzecznikiem komunii, pokoju, solidarności we wszystkich okolicznościach życia. Współczesny obraz świata, który wszedł w nowe tysiąclecie z widmem terroryzmu i tragedii
wojny, bardziej niż kiedykolwiek wzywa chrześcijan, by przeżywali Eucharystię
jako wielką szkołę pokoju, gdzie formują się mężczyźni i kobiety, którzy na różnych
szczeblach zaangażowania w życie społeczne, kulturalne, polityczne działają na
rzecz rozwijania dialogu i komunii. Inkulturacja Eucharystii dokonuje się w każdej
kulturze, a dzięki osobistej wierze kapłanów i wiernych znajduje swój nowy wyraz.
Kościół może tylko wtedy sprostać posłannictwu przekazywania Ewangelii, gdy
głosi Słowo Boże i sprawuje sakramenty w sposób odpowiadający rzeczywistości
danej kultury tak, że słuchający jest w stanie je przyjąć i dać na nie odpowiedź.

Résumé
Dès l’origine l’Eucharistie est toute vie de l’Église. C’est pourquoi à travers les siècles se constitue
la façon de la célébration dans les diverses contextes culturelles. En proclament l’année de l’Eucharistie
en octobre 2004, le pape Jean Paul II a attiré l’attention sur le phénomène de l’inculturation eucharistique. Il s’agit d’approfondir non seulement la connaissance théorétique sur ce sujet, mais surtout de
participer de plus en plus universellement dans les trésors qui appartiennent à la patrimoine commune
de la chrétienté sur tous les continents.
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LA PARROCCHIA COME COMUNITÀ
La parrocchia non esiste soltanto come fatto importante dal punto di vista
teologico, ecclesiale e pastorale ma anche dal punto di vista socioculturale.
Dal punto di vista socio-ecclesiale possiamo presentare una definizione sociologica della parrocchia come “unità organizzativa e funzionale della struttura
ecclesiale caratterizzata: dalla totalità delle funzioni, dalla loro immediatezza,
dalla territorialità della loro espletazione, dalla irriducibilità aggregativa”1.
Questa definizione presenta quattro elementi:
– totalità delle funzioni: la prospettiva generale di essa è dare tutte le risposte religiose: spirituali e culturali, cioè la vita spirituale dei fedeli e i mezzi
con cui essi iniziano un itinerario di fede e lo sviluppano; formative, la
trasmissione e la recezione del messaggio cristiano, e infine aggregative,
che suppongono e si realizzano in modo comunitario,
– immediatezza della fruizione: in essa sono presenti costantemente particolari rapporti diretti e immediati tra chi ha la funzione di offrire un dato
servizio e chi ne è il destinatario,
– territorialità della espletazione: essa è costantemente caratterizzata dalla
territorialità; anche in casi di parrocchie personali o funzionali la territorialità si sovrappone al territorio di altre parrocchie.
– irriducibilità aggregativa: essa esiste come ultimo nucleo ecclesiale che nello
stesso tempo è: autonomo sia concettualmente che funzionalmente2.
Secondo questo concetto essa si presenta come fatto che aggrega in modo
costante molte persone che vengono ad avere uguali obbiettivi (religiosi), uguali
modalità operative, che costituiscono una unità dotata di una interdipendenza
e funzionamento collettivo, con uguali regole e norme di condotta, con una articolazione interna e relative funzioni e ruoli, con forme sviluppo e di crescita
somiglianti3.

1

G. Scarvaglieri, Sociologia della parrocchia, Roma 1991, 17.

2

Ibidem, 17-18.

3

Ibidem, 11.
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In tale concetto di parrocchia sono presenti due criteri: criteri teologici
e sociologici. Essi costituiscono due dimensioni del concetto della parrocchia di
questo articolo.
1. Teologia della parrocchia
La Chiesa ha una strutturazione comunitaria. Essa si scompone in comunità
di varia ampiezza fra loro intimamente innestate e intrecciate: dalle comunità
parrocchiali alle diocesi sino alla comunità ecclesiale universale.
L’esperienza comunitaria è un momento ineliminabile della stessa vita
morale, sia umana sia cristiana. L’esistenza umana è necessariamente un offrirsi intrecciato fra incontri interpersonali, un organizzarsi per un dettato di
bene comune, un trasformare un dato territorio per situarsi a convivere bene
insieme, un crearsi una cultura per essere stimolati ad una compartecipata
dignitosa maturità4.
Prima di trattare il carattere comunitario della parrocchia, dobbiamo definire meglio in quale senso parliamo di comunità.
È interessante la relazione etimologica con il latino communio e communis,
che fa già pensare ad assemblea: il termine tedesco Gemeinde allude già più spiccatamente a comunità nel settore ecclesiastico e civile5. Il comune significa, come
il corrispondente greco tó koinón, possedimento comune, sostanza, patrimonio
comune, perciò bene comune, ma anche ente comune, anzi lo Stato6. La parola
greca tó koinón oppure tá koiná è usata di preferenza per ciò che è comune, la
comunità, il popolo riunito, l’assemblea popolare. Il greco koinonía, corrispondente al latino communio, significa già nel greco classico “comunità”, ma anche
“possedimento della comunità”7.
Se oggi si parla di comunità, si pensa soprattutto ad una formazione giuridico-politica, alla comunità come centro amministrativo, al comune perciò come
base dello Stato libero. Se dunque non si considera questa comunità come unità
amministrativa, ma come realtà e unità sociale, si arriva al concetto di ciò che
la sociologia chiama comunità8.
4

T. Gofﬁ, Esperienza spirituale comunitaria, in: La parrocchia come Chiesa locale,
Brescia 1993, 99-100.

5

F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 1963, 246.

6

F. Montanari, Vocabolario della lingua greca, Torino 1995, 1105; R. Popowski, Wielki
Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995, 341.

7

F. Montanari, Vocabolario della lingua greca, Torino 1995, 1106.

8

F. Klostermann, Teologia pastorale generale della comunità, in: La Chiesa locale,
Brescia 1970, 12.
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Si deve tuttavia tenere presente che non poche regole della sociologia sulla
struttura, le condizioni d’integrazione del fatto sociale della comunità, possono
essere significative anche per la Chiesa, poiché questa prende forma societaria
in un’unità di spazio, e cioè in una determinata località o attorno a lei9.
La Chiesa dunque è veramente una comunità, e in caso affermativo, di che tipo
è questo suo carattere comunitario? La risposta non è soltanto di natura ecclesiologica, ma è importante anche dal lato teologico-pastorale. La Chiesa non è soltanto la
somma di chiese particolari locali, ma “per principio è una comunità che si propaga
concordemente, un organismo vivente, i cui membri ed organi possono e devono
diventare attivi anche individualmente, ma collaborare anche, allo stesso tempo,
nella comunità, specificamente come organi e membri di un tutto, agire per il bene
ed il servizio di questo, ma anche in virtù del suo Sangue e nel suo Spirito”10. La
Chiesa rappresenta un valore in se stessa proprio come comunità, e questo perché
dietro alla comunità visibile ne sta nascosta una molto più grande, invisibile.
Anche la comunità locale parrocchiale non è affatto una semplice circoscrizione amministrativa, bensì una vera e propria comunità locale, nella quale si
realizza la comunità universale. Deve perciò possedere la proprietà e i predicati
essenziali della comunità universale; inoltre in essa si attuano realmente tutti gli
atti decisivi che costituiscono la comunità di Cristo11. Possiamo allora affermare
che la comunità parrocchiale locale è oggi de facto e de iure la più piccola comunità
locale, nella quale la comunità universale diventa normalmente e primariamente
per il singolo un evento reale. Questo carattere d’evento è addirittura più forte
nella comunità parrocchiale locale che non nell’episcopato, ove esiste però un
maggiore carattere originario12.
Il Codice di diritto canonico di Giovanni Paolo II ha definito la parrocchia
come una “comunità di fedeli”13 (communitas christifidelium) caratterizzata da
seguenti elementi14:
1. la stabilità della sua costituzione;
2. la struttura pastorale-gerarchica;
9

R. König, Grundformen der Gesellschaft. Die Gemeinde, Hamburg 1958, 42.

10

F. Klostermann, Teologia pastorale generale della comunità, 17.

11

F. Klostermann, Teologia pastorale generale della comunità, 60, F. Houtart, Sociologie de la Paroisse comme assemble e eucharistique, in: La Paroisse se cherche,
Bruges 1963, 122-125; Sociologia e pastorale, Roma 1966, 54.

12

K. Rahner, Per una teologia della parrocchia, in: H. Rahner, La parrocchia, Roma
1965.

13

CIC 1983, can. 515 § 1.

14

A. Montan, I soggetti dell’azione pastorale nella comunità parrocchiale, in: N. Ciola,
La parrocchia in un’ecclesiologia di comunione, Bologna 1996, 161-162.
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3. il territorio15;
4. la posizione di parte (della parrocchia rispetto al tutto, che è la Chiesa
particolare16.
Tutti questi elementi descritti presentano l’idea della parrocchia come
comunità che sono i principi ecclesiologici costitutivi della Chiesa e di tutte le
sue molteplici espressioni, fra le quali si trova la parrocchia.
K. Lehmann nella riflessione sulla teologia della comunità la definisce come
“un complesso di relazioni sociali tra persone, che vivono in una realtà locale determinata più o meno ampia e che vivono in rapporti economici, sociali e culturali
tali che una parte essenziale dei loro bisogni e interessi può essere soddisfatta
nell’ambito di questa realtà”17. Purtroppo questa definizione è imprecisa. Per la
teologia dottrinale è indispensabile un’adeguata attrezzatura filosofica ma per
la teologia pastorale è necessaria una correlazione con le scienze sociali.
Guardando la parrocchia come comunità si può definirla come una pluralità
dei fedeli, generalmente individuata mediante il territorio in una Chiesa particolare, dotata di personalità giuridica non collegiale, di natura pubblica per
la stessa disposizione del diritto. La comunità parrocchiale non è una semplice
somma di persone ciascuna delle quali persegue le sue finalità, ma un organismo unitario, destinatario, in quanto soggetto, di attribuzioni, cioè di attività
da compiere e di finalità da perseguire. I fedeli (laici e parroco) partecipano alla
vita della comunità formando una sola realtà, e l’azione che ciascuno pone come
membro della comunità è azione del soggetto unitario18.
Questo concetto mostra il principio ecclesiologico della solidarietà di tutti
i membri nell’edificazione della comunità cristiana e consente inoltre di accogliere e promuovere la diversità delle vocazioni, dei ministeri, e dei carismi, dando
spazio alla pluralità di soggetti che operano per la stessa missione.
La parrocchia dal punto di vista teologico non esiste indipendente, ma deve
essere trattata come cellula della diocesi. Per questo come il fondamento nella
riflessione sulla parrocchia è adeguata e piena presentazione della Chiesa19.
15

CIC 1983, can. 518, come elemento normale di determinazione e identiﬁcazione,
senza che sia considerato come elemento costitutivo della comunità parrocchiale.

16

Cann. 519.529 § 2.

17

K. Lehmann, „Gemeinde“ in: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft,
13; D. Kappe, Grundformen der Gemeinde. Großstadt und Dorf, Opladen, 1975.

18

A. Montan, I sogetti dell’azione pastorale nella comunità parrocchiale, 165.

19

La deﬁnizione della parrocchia dal punto di vista teologico fa un po’ di difﬁcoltà
perché non è di diritto divino, ma ecclesiale. L. Szafrański, W poszukiwaniu teologii
paraﬁi, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 12(1965)3, 21-41; H. Schmitz, Pfarrei,
Pfarrer, pastoraler Dienst, Trierer Theologische Zeitschrift 88(1979)2,98.
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Alla luce dell’ecclesiologia del concilio, la parrocchia è non solo la più piccola
cellula della Chiesa, ma in essa si dà la Chiesa e il nuovo popolo di Dio20. Possiamo
supporre allora che tante sono le note teologiche che si riferiscono alla Chiesa e che
riguardano anche in modo speciale la parrocchia21. Dal punto di vista ecclesiologico la
parrocchia esiste come realtà soprannaturale, ma anche come società dove esistono
leggi e legami con il potere ecclesiale. Come comunità della fede, del culto e dell’amore,
dovrebbe contribuire a mostrare il regno di Dio nel mondo. In parrocchia la Chiesa
si mostra attraverso ognuno dei cristiani, essa è il centro della loro vita22.
La presenza di Cristo è il fondamento e la regola della vita della comunità23.
Il cristiano che cerca il Cristo lo incontra soprattutto nella sua comunità locale
tramite l’ascolto della parola di Dio, la celebrazione eucaristica e la vita della
fede nell’amore fraterno24. Nelle comunità particolari parrocchiali, come osserva
Mazzoleni, la Chiesa si rivela in modo molto concreto, perché là la vita quotidiana
dei credenti s’incontra con la vera presenza del Redentore25.
I documenti conciliari non dedicano alla parrocchia un paragrafo specifico.
Non c’è neanche una riflessione sistematica di essa26. Si parla di essa in margine
alla riflessione sull’episcopato e sul presbiterato.
Il cristiano riconosce tramite la parrocchia che cosa è la Chiesa nella sua
sostanza27. Nei trentatré testi conciliari sulla parrocchia si conclude che il Vaticano II sottolinea il legame della parrocchia con la diocesi28. La parrocchia
partecipa della vita della diocesi, ma in modo non pieno e sempre dipendente
da essa. Esiste qui un’analogia con il sacerdozio presbiterale, che partecipa del
pieno sacerdozio del vescovo. I documenti conciliari definiscono la parrocchia
come determinata parte della diocesi29, la quale presenta in special modo la
20

Lumen Gentium 26.28.

21

W. Kasper, Elemente zu einer Theologie der Gemeinde, in: J. Möller, H. Kohlenberger,
Virtus politica. Festgabe A. Hufnagel, Stuttgart- Bad Connstatt 1974.

22

K. Lehmann, Was ist eine christliche Gemeinde, Internationale Katholische Zeitschrift, 1(1972)485; A.L. Szafrański, W poszukiwaniu teologii paraﬁi, Roczniki
Teologiczno-Kanoniczne 12(1965)33.

23

Lumen Gentium 7.

24

A. Mazzoleni, Le strutture comunitarie della nuova parrocchia, Roma 1973, 67.

25

Ibidem, 76.

26

J. Krucina, Podstawowe funkcje paraﬁi, in J. Krucina, Dei Virtus, Wrocław 1974, 33.

27

K. Rahner, Das neue Bild der Kirche, in: Schriften zur Theologie. Bd. 8, Einsiedeln
1967, 336.

28

W. Granat, Teologia diecezji, Studia Sandomierskie 1(1980)162.

29

Christus Dominus 30; D. Grasso, Osservazioni sulla teologia della parrocchia, Gregorianum, 40(1959)297-314.
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Chiesa visibile stabilita su tutta la terra30. La parrocchia non può essere separata dalla diocesi. La parrocchia esiste come cellula della diocesi31 e deve sempre
essere pronta alla chiamata del suo vescovo per realizzare impegni diocesani32.
L’esistenza della parrocchia senza la Chiesa diocesana sarebbe assurda, ma al
contrario essa esiste ed è attiva come proseguimento della diocesi e in stretta
relazione con essa e con il suo vescovo, per cui possiede quei valori che ne fanno
una realtà teologica, e non solo un ente amministrativo ecclesiale33.
È molto importante la risposta alla domanda, in che modo la diocesi
possa evangelizzare tutti i suoi fedeli e ognuno di essi. Certamente realizza
questo soprattutto tramite la parrocchia, che esiste come la comunità locale
fondamentale34. La diocesi è come la “madre”35 per tutte le comunità che crescono
nel suo territorio. La diocesi è precedente alle parrocchie che nascono nel suo
territorio. Non si costruisce dalla semplice somma delle parrocchie, perché le
precede teologicamente e le origina. La parrocchia non è l’unica manifestazione
della diocesi, ma è la più importante fra tutte36.
La correlazione della parrocchia con la diocesi si vede più chiaramente
nel contesto teologico delle relazioni di servizio del presbitero al suo vescovo.
I documenti conciliari sottolineano che fra il vescovo e il presbitero esiste la
differenza di grado di partecipazione nello stesso sacerdozio37.
Il parroco nella realizzazione del suo ufficio deve essere soprattutto il segno dell’unità di tutte le iniziative e azioni pastorali. Predicando la parola di
Dio e celebrando l’eucaristia realizza la funzione di costruzione della comunità
e anche consolida i legami con le altre comunità. Speciale cura pastorale si deve
conferire alla crescita continua della comunità. Per questo fine deve prendere
tante iniziative, usando le capacità proprie e degli altri. Vedendo le necessità

30

Sacrosanctum Concilium 42.

31

Apostolicam Actuositatem 10.

32

H. Wieh, Konzil und Gemeinde. Eine systematische theologische Untersuchung
zum Gemeindeverständnis des Zweiten Vatikanischen Konzils in pastoralem Sicht,
Frankfurt am Main 1978, 172.

33

D. Grasso, Osservazioni sulla teologia della parrocchia, Gregorianum, 40(1959)
305-307; A. Mazzoleni, La parrocchia mistero di Cristo e della chiesa, Napoli
1969, 18.

34

A. Mazzoleni, La pastorale nella parrocchia moderna, Brescia 1965, 144; A. Mazzoleni, L’evangelizzazione nella comunità parrocchiale, Alba 1975, 59-74.

35

Ibidem, 73.

36

Ibidem, 73-74.

37

Presbyterorum Ordinis 2; Lumen Gentium 28.
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dell’uomo d’oggi, deve studiare tutto questo e usare queste esperienze perché
servano alla crescita della comunità della parrocchia38.
La parrocchia non è la diocesi in miniatura, ma solo l’ente amministrativo
e il luogo per realizzare le direttive diocesane39. La parrocchia è parte della diocesi, contemporaneamente sia come istituzione che come comunità. Tramite la
diocesi resta in comunione con la Chiesa universale. Mediante la celebrazione
dell’eucaristia, la predicazione della parola di Dio, l’amore fraterno, e mantenendo la relazione con il vescovo e tramite lui con tutta la chiesa, la parrocchia
può attuare la sua vocazione. Come già è stato detto, la parrocchia esiste come
istituzione e comunità contemporaneamente, per questo non si può separare
la sua forma organizzata dal suo strato comunitario, perché ambedue ne sono
fonte integrante. Parlare di comunità parrocchiale significa riferirsi sia alla
sua dimensione comunitaria che istituzionale40. Questa visione integrale della
parrocchia si manifesta nel ruolo che ha da realizzare41.
Dal punto di vista teologico la parrocchia è nella diocesi la comunità locale
del popolo di Dio, riunita in verticale e in orizzontale con Cristo, che crea la
comunità della fede, del culto e dell’amore. La parrocchia rappresenta la Chiesa
visibile e unisce differenti qualità umane, infondendole nella Chiesa universale42.
Grazie alla loro vicinanza, i membri della parrocchia s’incontrano ogni giorno,
scambiano esperienze quotidiane e difficoltà della vita43.
La parrocchia è la comunità della parola di Dio e della mensa eucaristica
e la comunità che realizza ogni giorno l’amore di Dio servendo agli uomini44.
Tutti questi livelli della vita parrocchiale si penetrano e solo teoricamente si
può separarli. È molto importante che tutto questo possa essere fatto nella
parrocchia dal maggior numero di fedeli, in modo collegiale. Date le differenti
circostanze, non ci può essere un unico modello per realizzare queste azioni. In
tutte invece deve essere realizzata la fondamentale concezione della parrocchia
come comunità di comunità45. La compartecipazione dei fedeli nella vita della
38

A. Mazzoleni, L’evangelizzazione nella comunità parrocchiale, 77.

39

R. Pannet, La paroisse de l’avenir. L’avenir de la paroisse, Paris 1979, 187-261.

40

A. Mazzoleni, Le strutture comunitarie della nuova parrocchia, 73-78; H. Wieh,
Konzil und Gemeinde, 215.

41

S. J. Kilian, Theological Models for the Parish, New York 1976, 18.

42

Apostolicam Actuositatem 10; L. Pacomio, A. Lonardo, La parrocchia tra “mistero”
e programmazione pastorale, Casale Monferrato 1985, 19.

43

J. Woronowski, Jak pojmować paraﬁę, Homo Dei 42(1973)17.

44

Lumen Gentium 26; Presbyterorum Ordinis 5-6; Christus Dominus 30.

45

J. Krucina, Kościół jako wspólnota wspólnot, Chrześcijanin w Świecie 9(1977)59/
60,69-71.
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parrocchia si realizza nelle tre realtà: la predicazione della parola di Dio (la
comunità della fede), la partecipazione alla liturgia, soprattutto all’eucaristia
e ai sacramenti (la comunità del culto), e anche la forma di testimonianza di
benevolenza e servizio (la comunità dell’amore)46.
Il Santo Padre tante volte offre un autorevole e lucido intervento magisteriale che approfondisce l’insegnamento del Concilio. “Anzitutto bisogna riaffermare
l’importanza e la validità della parrocchia. Nonostante le crisi vere o supposte da
cui sarebbe colpita, essa è un istituto da conservare come espressione normale
e primaria della cura d’anime. È questa, del resto, anche la conclusione a cui
si è giunto dopo analisi molto accurate condotte anni addietro dal vostro stesso
Dicastero circa la revisione di questo istituto canonico. Senza dubbio non è una
realtà a sé sufficiente in un programma pastorale adeguato ai bisogni attuali;
va perfezionata e integrata con molte altre forme, ma essa rimane tuttora un
organismo indispensabile di primaria importanza nelle strutture visibili della
Chiesa. La parrocchia, infatti, è la prima comunità ecclesiale: dopo la famiglia,
è la prima scuola della fede, della preghiera e del costume cristiano, è il primo
campo della carità ecclesiale; il primo organo dell’azione pastorale e sociale,
il terreno più adatto per fare sbocciare le vocazioni sacerdotali e religiose, la
sede primaria della catechesi. Per tutti questi motivi, parlando dell’importanza
della parrocchia per la catechesi, così mi esprimevo nell’esortazione apostolica
“Catechesi Tradendae”: Lo si voglia o no, la parrocchia resta un punto capitale
di riferimento per il popolo cristiano e anche per i non praticanti”47.
Dai documenti conciliari risultano tre piani generali per costruire la comunità
parrocchiale. Essi occupano un luogo molto importante nell’insegnamento della
Chiesa postconciliare. Questo insegnamento vede nella predicazione della parola,
nella celebrazione liturgica e nella diaconia i piani sostanziali per la costruzione
della comunità parrocchiale, i più importanti per la buona comunicazione di essa.
1.1 La parrocchia come comunità della fede
Il fondamentale impegno della Chiesa è annunziare la Parola di Dio48. La
predicazione della parola fa presente il Cristo e la sua azione salvifica, e crea
e unisce la comunità dei fedeli. Per la realizzazione di questi impegni la parrocchia deve essere sensibilizzata al servizio della parola.
46

F. Klostermann, Wie wird unsere Pfarrei eine Gemeinde?, Wien-Freiburg-Basel
1979, 188-190.

47

Giovanni Paolo II, Discorso del Santo Padre all’Assemblea plenaria della Sacra
Congregazione per il Clero: L’Osservatore Romano, 21 ottobre 1984, 4.

48

At 6,2, 4; F. Klostermann, Die Gemeinde Christi. Prinzipien, Formen, Dienste,
Augsburg 1972, 115-121.
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Molte Chiese nazionali da tanti anni cercano adeguate strade e metodi
per l’evangelizzazione dei fedeli. Queste azioni porteranno frutti, quando le
parrocchie saranno autentiche comunità della fede, quando i presbiteri e i laici
avranno uno spirito missionario e valuteranno in modo adeguato la predicazione della parola49. Le parrocchie così potranno essere autentiche comunità di
fede. La fede, come dice Paolo VI, è il fondamento sul quale si appoggia e dal
quale si costruisce la Chiesa e ogni comunità ecclesiale50. Nei nostri tempi la
Chiesa autentica e le vere comunità cristiane creano uno spirito di comunità
di fede e d’amore. Nonostante la parrocchia dal momento della sua creazione
a oggi abbia passato una lunga strada di cambiamenti storici, sempre l’annunzio della parola resta una funzione importante51. La genesi della nascita della
parrocchia si deve cercare nella necessità dell’evangelizzazione in nuovi posti.
Nella parrocchia, più che negli altri posti, l’evangelizzazione si realizza come
insegnamento, educazione e scuola di vita52. Si tratta qua dell’educazione alla
fede e alla vita nella comunità dei fedeli.
Alla luce dei testi conciliari i credenti grazie alla predicazione della Buona
Novella si uniscono nello Spirito Santo e diventano il Popolo di Dio. Nelle parole
della Sacra Scrittura, nella tradizione e nei sacramenti è presente l’azione salvifica
di Dio verso l’uomo. Per questo la predicazione della parola di Dio è come l’inizio
della costruzione della comunità cristiana, come la nascita della comunicazione
salvifica53. Nell’insegnamento conciliare l’annunzio della parola è il più importante
impegno del parroco54 e i presbiteri sono chiamati servi della parola di Dio55. Questo
insegnamento, fra l’altro, deve introdurre alla fede56 e educare alla comunità57, cioè
iniziare la comunicazione con Dio e con gli altri. Grazie alla fede nasce la comu49

L. Vivaldo, Evangelizzazione e sacramenti, Presenza Pastorale 43(1973)3/4,485-499; A. Mazzoleni, Problemi e aspetti del piano pastorale centrato sulla iniziazione
cristiana, Presenza Pastorale 43(1973)9/10,919-922.

50

Paolo VI, Discorso del Papa alla udienza generale 14 luglio 1976, L’Osservatore
Romano, 15 luglio 1976, 1
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E. Leuninger, Die missionarische Pfarrei, Theologische Forderung und pastorale
Notwendigkeit, Limburg 1981, 26-48; H. Wieh, Konzil und Gemeinde, 217-219;
F. Klostermann, Die Gemeinde Christi. Prinzipien, Formen, Dienste, 219-221.

52

Documento pastorale dell’Episcopato italiano, Evangelizzazione e sacramenti, 94,
in: S. Cipriani, P. Daquino, Evangelizzazione e sacramenti, Napoli 1973, 152-184.
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H. Wieh, Konzil und Gemeinde, 216-217; A. Mazzoleni, La parrocchia mistero di
Cristo e della chiesa, 125-174.

54

Christus Dominus 30; Presbyterorum Ordinis 4; Apostolicam Actuositatem 10.
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Sacrosanctum Concilium 9.
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Presbyterorum Ordinis 6.
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nità dei credenti58: l’uomo cioè comunica con Dio e tramite questa comunicazione
comunica con gli altri membri della Chiesa59. Annunziando il Vangelo, la Chiesa
chiama gli ascoltatori alla fede e alla professione della fede60, e per questo cresce
la comunità dei fedeli61. Il nuovo Codice di Diritto Canonico raccomanda di usare
tutte le forze per portare il messaggio cristiano, soprattutto, a quelli che praticano
o confessano la vera fede62. Dunque creare buoni canali per la comunicazione del
messaggio divino è il più importante impegno del parroco, dei suoi collaboratori e di
tutti i fedeli. Il Codice chiama la predicazione il fondamentale impegno pastorale,
spiegando che “il popolo di Dio è anzitutto riunito dalla parola di Dio vivo”63.
L’esortazione Apostolica “Catechesi Tradendae” si concentra su questa forma
di predicazione che si chiama catechesi. Giovanni Paolo II in questo documento,
definisce la parrocchia un luogo di primaria importanza per la catechesi. In
essa tutti i battezzati hanno la capacità di essere popolo di Dio e partecipano
nell’unica comunità64.
Ai vescovi in primo luogo si riferisce la necessità d’insegnare la fede della
Chiesa65. In questa azione pastorale devono usare i differenti mezzi66; soprattutto
in questi tempi si sottolinea la necessita dell’uso dei mezzi della comunicazione67.
I presbiteri, anche per la loro ordinazione sacerdotale, realizzano nella Chiesa la
funzione dell’insegnamento68 e il loro servizio inizia dall’annunzio del Vangelo69:
per questo sono chiamati i servitori della parola di Dio70.
Diritto e dovere di predicare nella Chiesa lo hanno anche i laici71. Loro soprattutto sono chiamati ad entrare nel mondo dei media e portare l’influsso del
vangelo e usare nella evangelizzazione i mezzi della comunicazione72.
58

Ibidem 4.
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60
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Il servizio parrocchiale della parola deve portare al consolidamento alla
comunità della fede. Alla crescita della comunità contribuisce anche la cura
personale della fede di tutti i parrocchiani73. Il servizio della parola deve allora
soprattutto creare e consolidare la comunità della fede.
1.2 La parrocchia come comunità del culto
Il secondo piano della vita e dell’azione della parrocchia, dove si realizza la
comunicazione con Dio e con i fratelli, è la liturgia74. L’incontro del fedele con
Cristo e con la comunità della fede si realizza nella parrocchia non solo per la
predicazione della parola, ma anche per la liturgia, che è la risposta dell’uomo
a Dio75. L’azione della parrocchia in cui si realizza la Chiesa, parla alla liturgia76.
In essa e soprattutto nell’eucaristia, la Chiesa rende grazie a Dio Padre e realizza l’azione della nostra salvezza77. Benché tutta l’azione della chiesa e della
parrocchia non finisca nella liturgia, tutte le azioni pastorali devono essere legate
alla liturgia. Essa si deve riferire anche a tutte le altre funzioni della Chiesa78.
Nell’assemblea liturgica e soprattutto nella comunità eucaristica la Chiesa si
realizza e mostra la sua natura. Nella liturgia si vede non solo la Chiesa universale, ma anche e soprattutto la Chiesa locale e la comunità parrocchiale79.
Per la maggior parte la sua credibilità dipende dalla giusta celebrazione della
liturgia80. Per questo la liturgia è il vertice e la sorgente dell’azione della Chiesa.
Essa è soprattutto l’azione della comunità dei credenti.
La liturgia è il segno e la misteriosa partecipazione della sua Chiesa. Essa
è il luogo dove si realizza la mirabile fusione fra Dio e gli uomini. Le azioni
liturgiche non sono private, ma esprimono il culto della Chiesa e sono “il sa73

W. Pluta, List pasterski na okres Wielkanocny, Gorzowskie Wiadomości Kościelne
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cramento” dell’unità. Per questo appartengono a tutta la Chiesa81, benché si
svolgano nella comunità parrocchiale, organizzate localmente per tener conto
della varietà. Tutta la parrocchia deve prendersi cura della chiesa, in modo che
essa sia casa di preghiera e segno dell’unione fraterna. Essa è la cellula di un
organismo vivo e per questo dev’essere comunità universale del Popolo di Dio82.
La Chiesa si esprime direttamente nella liturgia parrocchiale, ma anche esce
fuori da essa. Fra questi due limiti si colloca la parrocchia83 e per questo è così
importante la sua comunicazione interna.
Come il popolo di Dio viene riunito dalla parola divina84, la Chiesa si rivela
pienamente nell’assemblea liturgica. Come dice la “Sacrosanctum Concilium”,
la Chiesa si realizza soprattutto nella piena e attiva partecipazione di tutto il
popolo di Dio nelle stesse azioni liturgiche, ma specialmente nella celebrazione
eucaristica85. La Chiesa, come dice il Concilio, è non solo un’organizzazione
esterna e un’associazione visibile ma soprattutto comunità della fede, della
speranza e dell’amore86. Assumendo tutto questo si può affermare che la Chiesa
è presente sempre dove il popolo di Dio si raduna, per rispondere alla chiamata
di Dio per celebrare il culto87.
La parola legata ai sacramenti porta ad approfondire il personale aspetto
della fede e dell’amore e stringe in unità i fedeli. Il carattere dialogico dell’assemblea liturgica richiede dai suoi membri attiva partecipazione nel culto.
I documenti conciliari chiedono allora la giusta educazione dei fedeli88, che può
realizzarsi in differenti modi.
La celebrazione della liturgia parrocchiale mostra riuniti i parrocchiani non
solo come comunità creata dalla parola di Dio, ma anche come comunità del culto,
che si esprime nella celebrazione eucaristica, nella preghiera, nella partecipazione alla vita sacramentale. La liturgia di sua natura crea la comunità poiché
tutta la sua attività ha carattere comunitario, perché tutti i membri restano in
vicendevoli relazioni, per dare la gloria a Dio e per la propria santità89.
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Non si può tuttavia dimenticare che la vita liturgica della parrocchia deve essere rinnovata e approfondita dallo stretto legame con la diocesi e con il vescovo90.
Nell’insegnamento conciliare si nota che la parrocchia è il posto più adeguato
per radunare il popolo di Dio91, il posto privilegiato dove i laici di tutti ambienti
e gruppi sociali possono riunirsi nella celebrazione eucaristica, specialmente
la domenica92. Proprio nell’azione liturgica parrocchiale “il pane della buona
dottrina ed il pane dell’Eucaristia sono spezzati in abbondanza nel contesto
di un medesimo culto; alla missione apostolica, in tutti i cantieri della vita del
mondo”93. La parrocchia come viva cellula della diocesi offre la testimonianza
della missione della Chiesa a tutti quelli che partecipano alla liturgia94. Dovrebbe
essere allora per ogni suo membro un luogo d’amicizia, d’aiuto e di preghiera. Per
questo è cosi importante creare e sviluppare buoni canali di comunicazione.
A riassumere tutto ciò che era presentato sulla parrocchia come comunità
di culto sono i canoni del nuovo Codice di Diritto Canonico. Le sue definizioni
sottolineano il carattere comunitario di essa95 e anche l’obbligo del parroco di
curare la crescita della vita liturgica nella parrocchia96. Il Codice chiede anche
di impegnare i laici nella vita liturgica della parrocchia97. Sembra che il fondamento di questo pensiero è il fatto che la partecipazione alla liturgia e alla
vita sacramentale è per i parrocchiani elemento importante della propria vita
religiosa e fondamento per la crescita della comunità parrocchiale e per la buona
comunicazione in essa.
1.3 La parrocchia come comunità dell’amore
La parrocchia è credibile non solo per il giusto modo di consegnare la divina
verità e per la regolare celebrazione liturgica, ma soprattutto per il modo fraterno
di trattare i problemi esistenziali dell’uomo. I problemi umani e il tentativo di
risolverli creano l’importante piano per unire i singoli membri o gruppi con la
comunità parrocchiale. La parrocchia si realizza pienamente quando si attualizza
in essa con il servizio della parola e del culto la comunione fraterna, sempre
pronta al vicendevole amore.
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La realizzazione dell’amore fraterno appartiene alla sostanza della missione della Chiesa e d’ogni comunità religiosa. La lettera di Giovanni dice “Dio
è amore”98. Cristo s’identifica con i fratelli99 e ha chiamato il comandamento
dell’amore il primo e il più importante.100 Inoltre ha dichiarato l’amore come
il segno distintivo dei suoi veri discepoli101. Paolo VI nell’enciclica “Ecclesiam
suam” ammoniva che non solo nella teoria, ma anche nella vita pratica l’azione
caritativa ha il primo posto. Oggi è arrivata per la Chiesa l’ora della realizzazione dell’amore102. Lo stesso Papa afferma che chi entra nella Chiesa, entra
nell’atmosfera dell’amore103.
Alla luce di questi discorsi la parrocchia esiste come la comunità di tutti
gli abitanti del suo territorio, ma non solo quelli che partecipano alle pratiche
religiose. La realizzazione della Chiesa come la comunità dell’amore, dove il
fondamento è Cristo104, nella parrocchia trova una possibilità reale. La funzione
dell’amore è come affermazione dell’autenticità della vita di fede e del culto di
tutti i membri e di tutto il gruppo parrocchiale. Solo la comunità parrocchiale
dove esiste lo spirito di fraternità e d’amore risponde alla coscienza propria della
Chiesa dopo il Vaticano secondo.
La chiamata a realizzare l’amore cristiano risulta non solo dal comandamento dell’amore, ma anche dall’appartenenza alla comunità di salvezza, dai
legami dell’amore fra il Salvatore e i salvati e fra loro stessi105. Cristo si identificava con i fratelli106 e chiamava il comandamento dell’amore il primo e più
importante dei comandamenti107.
La Bibbia presenta gli elementi dai quali si costruiva la comunità dei
credenti nei primi tempi della Chiesa. Erano essi non solo la parola di Dio che
creava la comunità della fede e la liturgia che creava la comunità del culto, ma
anche l’amore che creava la comunità di fraternità e di servizio108.
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La parrocchia si realizza pienamente quando si attua la comunione fraterna
pronta al vicendevole amore. La costituzione della Chiesa e di tutte le comunità
religiose va in direzione orizzontale quando l’amore divino è indirizzato ai fratelli e crea una sempre più ampia base sociale. La comunità parrocchiale dove
si realizza la Chiesa per ogni membro, deve crescere non solo in senso verticale,
ma anche in senso orizzontale. Se le parrocchie fossero cresciute così, si potrebbe
chiamarle autentiche comunità dell’amore.
La costituzione dogmatica “Lumen Gentium” sottolinea la necessità di creare
le parrocchie come comunità dell’amore, che si dirigono a tutti uomini, nello spirito di unità perché in Cristo e nella Chiesa non c’è nessuna diseguaglianza per
riguardo alla stirpe o alla nazione, alla condizione sociale o al sesso109. L’amore
di Cristo non può escludere nessun uomo110.
La necessità di sviluppare la fraternità e l’amore nella parrocchia è molto
ribadita dai papi postconciliari. Sottolineano la necessità di trasformare le parrocchie in vere e autentiche comunità, dove nessuno si senta straniero, ma tutti,
grazie alla realizzazione dell’amore e della fraternità, sentano il legame con essa
e abbiano accesso alle grazie offerte da Gesù. La parrocchia dovrà essere luogo
per creare legami fra suoi membri tramite l’amicizia, l’aiuto vicendevole e la
preghiera111. Secondo Giovanni Paolo II, la parrocchia “deve ritornare alla propria
vocazione, che è quella di essere una casa di famiglia, fraterna ad accogliente,
dove i battezzati e i cresimati prendono coscienza di essere il popolo di Dio”112.
Nell’insegnamento della Chiesa in Polonia anche si possono notare tante
indicazioni in cui si sottolinea la necessità di crescita dell’amore e della fraternità nella vita della parrocchia113. Questo amore dobbiamo testimoniarlo
nella parola e nell’azione114. Secondo l’episcopato polacco, la parrocchia è la
“famiglia delle famiglie” e compito pastorale è creare la comunità parrocchiale
tramite legami soprannaturali nelle famiglie115. Il rinnovamento della Chiesa
109
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deve cominciare dalla vita personale e dal rinnovamento della parrocchia, dove
dovrebbe esserci l’unità, l’amore e la simpatia vicendevole e la bontà nonché
la sensibilità ai bisogni dei fratelli. Invece non mancano divergenze fra la fede
dei Polacchi e la loro vita quotidiana116. Tutti allora sono impegnati a costruire
nella parrocchia la comunità fraterna, comunità dei cuori e delle azioni che si
originano dall’amicizia con Cristo.
2. Sociologia della parrocchia
2.1 La parrocchia come comunità locale
Il termine “comunità” viene dal latino communis e appartiene al linguaggio di
molte discipline. In sociologia il concetto di comunità ha raccolto una vasta quantità
di significati, connotazioni e definizioni. Il primo concetto di comunità ha definito
F. Tönnies117 introducendo la tipologia comunità-società (Gemeinschaft-Gesellschaft)
come strumento fondamentale per la comprensione del cambiamento sociale. Parlava di comunità di luogo, di costume e di fede e di società di profitto, di viaggio, delle
scienze. In comunità con i suoi una persona si trova dalla nascita, legata a essi nel
bene e nel male, mentre si va in società come in terra straniera.
Nelle scienze sociali il termine è usato in due significati principali; per il
primo la comunità è una qualità dei rapporti tra individui, quando sono caratterizzati da sentimenti di solidarietà, identificazione, apertura, unione, amore,
carità integrazione, altruismo, ecc; e il secondo, l’entità e organizzazione che
risulta da rapporti di questo tipo. Per il secondo comunità è semplicemente un
insieme (aggregato, sistema, gruppo) di individui in un luogo determinato118.
La comunità è allora il gruppo con il suo luogo.
A questi due significati fondamentali si deve aggiungere un terzo di MacIver
che definisce la comunità come il gruppo entro il quale l’individuo può soddisfare
tutti i suoi bisogni e svolgere tutte le sue funzioni119. La comunità sarebbe il
minimo gruppo sociale autosufficiente.
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Gli studi sulla parrocchia hanno già una lunga tradizione, ma si sono unificati circa quarant’anni fa, quando si è cominciato a sottolineare la parrocchia
come comunità. Negli ultimi tempi si sono sviluppati gli studi sulla parrocchia
anche dal punto di vista della sociologia della religione120. Essa vuol rispondere
alla domanda se la parrocchia è veramente comunità. Fra i sociologi che hanno
tentato questa valutazione, applicando alla parrocchia i criteri di qualsiasi altro
gruppo sociale, dobbiamo enumerare J. H. Fichter121 che svolse il suo lavoro in
America e in Europa. Dopo di lui sono stati fatti tanti studi particolari sulla parrocchia nell’ambiente di campagna e nella città, specialmente nelle grandi città.
Dal punto di vista teoretico un lavoro fondamentale lo ha realizzato E. Pin, che
ha presentato differenti modalità del sistema sociale nella parrocchia122. Molto
importante è soprattutto il suo lavoro sulla parrocchia cattolica, dove riferisce
differenti forme del sistema sociale.
I sociologi si occupano della parrocchia in senso empirico. Non si interessano
del problema che la parrocchia dovrebbe essere una comunità, ma di come essa si
presenta veramente. Tentano loro di profilare su base sociologica la definizione
di comunità cristiana123.
Cercando la risposta alla domanda se la parrocchia è comunità, si deve
guardare i fattori individuati sotto il profilo delle scienze sociali124. Gli autori
enumerano sei criteri fondamentali per verificare la parrocchia come comunità
cristiana125.
1.Condizioni esterne d’appartenenza alla comunità. Nel caso della parrocchia esse sono l’aver ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica e l’abitare al
territorio della parrocchia. Questo determina le ufficiali condizioni della Chiesa
nel Codice canonico126. I cattolici che realizzano queste condizioni si chiamano
“parrocchiani canonici”. Ambedue le condizioni sono realizzate facilmente da
120
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tutti i parrocchiani attuali e potenziali127, per esempio gli uomini battezzati, ma
non credenti o indifferenti. I cattolici canonici che realizzano le sole condizioni
del battesimo e dell’abitazione, ma non realizzano gli altri cinque chiamati
“dissidenti”128, “dormienti”129 o “cattolici nominali”130.
2.Accettare i valori della comunità. Nel caso della parrocchia come valori
s’intende la fede in Dio e tutto ciò che fa parte dell’insegnamento della Chiesa.
La parrocchia, parte della Chiesa, non ha differenti valori religiosi, ma realizza
i valori di tutta la Chiesa. Realizzare questa seconda condizione significa non solo
conoscenza della fede e dei valori della Chiesa, ma anche la loro accettazione. In
realtà succede che qualche membro della parrocchia crede in Dio, ma non accetta
una parte o tutto l’insegnamento della Chiesa. Altri possono accettare la fede
e i valori della Chiesa, ma non li conoscono; allora i valori differenziano i cattolici.
Possiamo sottolineare quelli che invece hanno conservato la fede in Dio, ma nella
vita quotidiana sono influenzati dai valori di questo mondo contro la fede131.
3.Accettare determinati tipi di comportamento nella comunità cristiana. Come
ogni gruppo anche la parrocchia crea un certo modello di comportamento nei suoi
membri che seguono i valori accettati nel gruppo. Questi valori sono le funzioni
e i voti che devono influire nel comportamento dei suoi membri. Si deve sottolineare che la parrocchia non ha valori propri, ma offre i valori della Chiesa.
4.Partecipare alle comuni azioni parrocchiali. Assumere un dovere comune
è elemento fondamentale di ogni comunità. Dal punto di vista della parrocchia
ci si riferisce alle iniziative promosse dalla parrocchia e fatte nel suo ambiente.
Questo significa che non tutte devono essere definite dai canoni ecclesiastici.
I sociologi della parrocchia sottolineano specialmente due tipi di azione che si
possono considerare come comuni: partecipare alla messa domenicale e alle
differenti associazioni, alle feste parrocchiali e ad altre azioni. Nel caso della
eucaristia non sempre si può dire che la partecipazione sia anche azione parrocchiale. Questo dipende dal suo carattere parrocchiale. Ci possono essere
quelli che partecipano anonimamente e che non sono legati alla concreta chiesa
parrocchiale. La partecipazione alla messa per essi è un’azione ecclesiale, ma
non parrocchiale. Sicuramente fanno azioni comuni tutti questi che partecipano
nelle differenti associazioni della parrocchia, attività caritative, pellegrinaggi,
processioni, feste etc. Possiamo dire che anche la quarta condizione fa la dif127
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ferenza fra i membri della parrocchia. Non la realizzano i cattolici che sono
praticanti, ma non partecipano nelle iniziative parrocchiali, e i non praticanti,
che sono però legati con le iniziative della parrocchia.
5.Il rapporto sociale fra i membri della comunità. In ogni comunità molto
importanti sono i rapporti interni fra i membri, che si esprimono come contatti
vicendevoli e di reciproca comunicazione. La maggior parte di essi si costituisce
durante comuni azioni. Nella parrocchia dove esiste una comune azione si creano
i rapporti sociali fra i cattolici. Questa condizione la realizzano solo quelli che
entrano con gli altri in un rapporto del tipo “noi”. Solo di essi si può dire che
creano la comunità.
6.L’intenzione dei membri di partecipare alla comunità. Quando si vuole
essere membro di un gruppo si deve avere l’intenzione di appartenere ad esso,
accettare i fini di esso e trattarli come primari e importanti nella nostra vita.
Nel caso della parrocchia si suppone che i membri appartengano ad essa, s’identifichino con essa e anche che vogliano collaborare con gli altri per raggiungere
gli specifici fini di essa. Studi sociologici dimostrano che non tutti parrocchiani
s’identificano con la parrocchia, ma si identificano con la Chiesa132. Sembra che
oggi questa tendenza è abbastanza universale.
Riassumendo possiamo dire che le condizioni esposte si riferiscono in diverso
modo alle diverse parrocchie, e non tutte a ogni parrocchia. I sociologi sottolineano che solo una parte della parrocchia più grande o più piccola costituisce la
comunità, l’altra parte può costituire un sistema sociale o un aggregato sociale133.
Hanno sottolineato anche che la mancanza di legami con la parrocchia non
sempre significa mancanza di legami con la Chiesa.
La definizione di comunità che raggruppa tutti questi criteri è la seguente:
“un gruppo di uomini che credono in Gesù Cristo e cercano di orientare la loro
vita individuale e comunitaria sul messaggio del Nuovo Testamento; i suoi
membri sono, nell’ambito della comunità, inseriti in un intreccio di rapporti
sociali e assumono precise funzioni; il centro della vita comunitaria è costituito
dall’assemblea comunitaria, specialmente della liturgia eucaristica; la comunità
non è un ghetto; essa si comprende come parte integrale della Chiesa universale
e sa di essere tenuta a servire la società”134.
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2.2 La situazione attuale della parrocchia
La civilizzazione industriale ha toccato tutti i livelli della vita umana135.
E’ una cosa normale che sotto questo influsso sia stata anche la Chiesa cattolica. Certamente esiste una correlazione fra i cambiamenti della civilizzazione
e i cambiamenti religioso-ecclesiali.
La problematica dell’attualità della parrocchia è tra le più complesse dell’approccio sociologico136. Una delle principali difficoltà attuali della parrocchia
si presenta collegata con la trasformazione della situazione della religione nella
società contemporanea. Un’altra grande difficoltà deriva dall’istituzionalizzazione della parrocchia. Si tratta di una difficoltà immanente alla sua struttura
e alle sue funzioni.
Una prima osservazione sulla situazione della parrocchia è quella che viene
definita la situazione di crisi137. Oggi ci si può interrogare se la crisi della parrocchia sia in senso diretto o se invece essa non sia indotta, cioè riversata sulla
parrocchia dalla situazione di crisi della religione nella società odierna. Si deve
ricordare anche che la crisi è stata molto spesso usata come uno slogan.
Questa crisi si presenta ai differenti livelli della struttura della vita della
parrocchia. In questo lavoro si vuole presentare solo le difficoltà attuali dei
processi di comunicazione orizzontale e verticale138 e la situazione attuale della
parrocchia in Polonia.
La comunicazione per la Chiesa è in effetti un problema sempre aperto.
E lo è particolarmente oggi, dopo un concilio che ha posto la comunità al centro
dell’ecclesiologia e che nel dialogo ha indicato lo stile della proposta della chiesa.
La comunicazione è un problema cruciale della persona, della società e della
Chiesa. Senza comunicazione non c’è vita né individuale né comunitaria. La
comunità ecclesiale è “locale”, moltiplicata attraverso il mondo, la comunicazione
è “planetaria”, demoltiplicata secondo i luoghi e i momenti. Parrocchia locale
e comunicazione di massa sembrano essere due estremi che si oppongono quanto
alle loro priorità e alla loro metodologia.
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Oggi si parla dell’inizio dell’era della comunicazione e dell’informazione.
Questa civiltà sarebbe post-moderna e post-industriale, ma anche post-secolarizzata. Sta forse per imporre delle regole planetarie e per soffocare i centri
locali di vita comunitaria ancora esistenti. Le comunità locali esigeranno che la
comunicazione serva i loro interessi e i loro bisogni specifici. La comunicazione
planetaria considererà le comunità locali come delle infime particelle di un gioco
senza frontiere, in cui la sfida degli scambi illimitati condiziona inevitabilmente
la vita di ciascun nucleo particolare, chiamato a vivere in funzione dell’insieme
comunicativo.
2.3 La situazione attuale nella parrocchia in Polonia
In Polonia dopo la seconda guerra mondiale si sono svolti profondi cambiamenti a tutti i livelli della vita e attività umana, anche nella religiosità.
La società polacca è stata sotto la forte influenza della tradizione totalitaria
comunista. I cittadini in questo periodo erano formati per un paese totalitario;
e la Chiesa cattolica difendeva gli interessi della nazione139.
La separazione della Chiesa dal paese in Polonia è stata fatta non dai
processi di secolarizzazione, ma dalla politica comunista del paese che voleva
costruire una società secolare. La Chiesa cattolica tradizionalmente unita alla
nazione, nel periodo della Repubblica Popolare di Polonia ha svolto la funzione
di integrare e di tutelare, soprattutto tramite la pastorale di massa.
Dopo il crollo del sistema comunista nell’anno 1989, la società polacca ha
ricevuto la propria soggettività e libertà. E’ cambiato anche il ruolo e il posto della
Chiesa nella società. La Chiesa ha perso le funzioni non religiose (integrazione,
mediazione e tutela), e cominciato ad essere uno degli elementi della società.
Perdendo l’autorità politica, la Chiesa ha invece conservato e anche rafforzato
l’autorità religiosa e morale. Nel periodo posttotalitario la Chiesa ha le migliori
possibilità di sviluppare le funzioni propriamente religiose140.
Nella valutazione dei sociologi in Polonia più del 90%141 della popolazione
è cattolica; un numero abbastanza grande non conosce però i fondamenti della
propria fede e non è legato alle comunità religiose, nella morale individuale non
segue l’insegnamento della Chiesa142. La causa di questa situazione viene dalla
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persecuzione della Chiesa che è durata circa cinquanta anni. La Chiesa in questo
periodo ha perso quasi tutti i fondamenti materiali della sua azione e anche i luoghi
della pastorale (le case parrocchiali), le organizzazioni, le associazioni dei laici, le
istituzioni caritative, le scuole, l’accesso ai mezzi di comunicazione etc. Con così
limitate possibilità d’influenza è stato molto difficile arrivare con il messaggio
cristiano a tutti i Polacchi. Dopo mezzo secolo di persecuzioni, la Chiesa è uscita
più forte nella propria consapevolezza, ma più debole nelle sue strutture143.
La parrocchia d’oggi non può più essere una istituzione che conserva il
modo di agire del passato, ma una comunità che si rinnova in modo adeguato
ai segni e alle sfide del tempo. Questo rinnovamento si riferisce allo sviluppo
del carattere comunitario della parrocchia, all’approfondimento della religiosità nella vita quotidiana, ad un maggiore impegno dei laici. Così rinnovata, la
parrocchia può essere una comunità che influisce nel suo ambiente e aperta al
luogo dove esiste e agisce144.
2.4 Funzioni e ruoli della parrocchia
Dal punto di vista strutturale o di quello delle finalità, la parrocchia si presenta come un organismo complesso; pertanto è ovvio che mostri anche un’ampia
articolazione di funzioni e di ruoli. Ciò peraltro è richiesto dalla presenza di una
molteplicità di bisogni ed attese su diversi piani. A ciascuno di questi bisogni
corrispondono uno o più ruoli specifici nella parrocchia.
Con il termine funzione intendiamo la risposta ad un bisogno o attesa dei
membri di un gruppo in relazione alle finalità del gruppo stesso e dei mezzi
per raggiungerle. La funzione suppone, da una parte, la presenza delle attese
giustificate, istituzionali o occasionali e, dall’altra, l’organismo adatto a dare le
risposte adeguate e corrette145.
La modalità concreta di risposta alle attese introduce quello che, e spesso
e più tecnicamente, viene denominato ruolo. Pertanto il significato di ruolo
indica un’attività specifica per l’attuazione delle funzioni.
Come funzioni centrali della parrocchia si può specificare le diverse funzioni
di socializzazione, comunicative e direttive146.
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2.4.1 Le funzioni di socializzazione
La prima funzione della parrocchia comunità è la socializzazione, cioè la
trasmissione di tutto il patrimonio culturale della vita cristiana. Essa è infatti
connaturale ad ogni gruppo territoriale ampio e coinvolgente; si crea un ambiente
e clima entro cui si svolge la vita dell’individuo.
La socializzazione possiamo definirla come un processo complesso, una trasmissione culturale attraverso la quale la società insegna e il soggetto apprende
tutte le componenti costitutive della vita sociale, valori, norme, atteggiamenti
e comportamenti che sono condivisi dai membri preesistenti al gruppo stesso147.
Così definita, la socializzazione abbraccia tutti gli aspetti della vita cristiana.
Per essere più specifici, possiamo invece sottolineare in particolare tutta una
serie di prestazioni esistenzialmente importanti, tra le quali l‘accento principale
va sulla amministrazione dei sacramenti, tenuto conto anche della specificità
di ognuno di essi, e specialmente dei sacramenti di iniziazione e di passaggio.
Si aggiungano anche tutte le altre modalità di trasmissione esistenziale che
fanno crescere i fedeli sul piano teologico e sul piano della presa di coscienza
di essere cristiano.
Un’altra parte di questa funzione è il servizio caritativo. Esso infatti accompagna tutte le forme di vita ed è esistenzialmente importante nell’ambito della
socializzazione per l’espressività teologica della carità, per la caratterizzazione
concreta di uno stile di vita che sottolinea la solidarietà e l’aiuto fraterno non come
qualcosa di secondario nella vita della comunità, ma come qualcosa centrale148.
La parrocchia inoltre deve sentirsi nel suo complesso impegnata sul piano
sociale, nel senso più ampio della parola. Occorrono quindi incaricati e strutture
che esplichino questo servizio secondo le esigenze del nostro tempo, ma anche
è indispensabile la prospettiva di poter dare delle risposte ai vari problemi di
promozione umana e sociale.
Dal punto di vista soggettivo è importante la disponibilità personale, cioè la
frequenza e il coinvolgimento nella vita della parrocchia. Se qualcuno è lontano,
tale opera di socializzazione viene fortemente ridotta. Inoltre è necessaria una
certa collaborazione personale nella interiorizzazione dei messaggi.
Dal punto di vista oggettivo e socio-culturale è importante sottolineare che
hanno influenza positiva la interazione della comunità e, al suo interno, dei sottogruppi cui si può partecipare, e la coerenza culturale entro un dato contesto.
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2.4.2 Le funzioni direttive
L’aspetto dell’autorità o del potere è quello che anche popolarmente è richiamato dalla problematica dei ruoli149. Nella parrocchia, come espressione
unitaria e ultima della chiesa locale, sia per la sua dimensione teologica (dalla
ecclesiologia) che per quella sociologica, la problematica si ripropone.
Accanto al ruolo di socializzazione si deve sottolineare quella derivata dalla
leadership. In tale contesto rientrano, ognuno a suo modo, sia l’autorità centrale
della chiesa, sia l’autorità più diretta. Esse hanno un potere sia super parrocchiale, che anche intra-parrocchiale. In questo lavoro ci limitiamo solamente
ai ruoli intra-parrocchiali, dove possiamo enumerare i ruoli direttivi interni ed
immediati. Innanzitutto possiamo costatare l’esigenza di un coordinamento.
Esso ha la sua base fondamentale nella diversità dei membri, nella pluralità di
funzioni della comunità. Essa consiste quindi nella distribuzione nel tempo, nello
spazio e nei vari settori delle diverse manifestazioni operative che si svolgono
entro la parrocchia. L’assenza di coordinamento nella parrocchia comporterebbe
l’atomizzazione interna e operativa. Il coordinamento da solo falsa il concetto di
autorità. Pertanto occorre fare riferimento ad un altro aspetto di ruoli direttivi
che è dato dal controllo.
Queste manifestazioni possono essere viste in relazione ai destinatari
battezzati o non battezzati. In relazione ai non battezzati la parrocchia può
attuare alcuni ruoli che si possono chiamare esterni, cioè la proiezione missionaria e l’attuazione della carità, i servizi di supplenza e le proposte di natura
socio-culturale. Rispetto ai battezzati invece si attuano anche altri ruoli, in
base alla partecipazione e al coinvolgimento effettivo dei destinatari nella vita
della parrocchia.
I ruoli nella parrocchia nel complesso sono distribuiti in modo del tutto
asimmetrico a favore del parroco150. Per una esposizione più chiara possiamo
distribuire le tre funzioni di fondo: vitalità cristiana, annunzio, direzione151.
Con il parroco sono collegati i ruoli dei suoi collaboratori, sia sacerdoti, viceparroci, che laici. Si deve sottolineare che la presenza e funzione dei laici nella
Chiesa non è marginale. Anzi la Chiesa stessa non sarebbe tale se non ci fossero
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i laici per cui essi vanno giustamente considerati nella loro funzione come una
componente della costituzione della chiesa152. Tra i vari ruoli di collaborazione
i principali sono: l’amministrazione della parrocchia, la direzione del lavoro
nelle organizzazioni caritative, l’insegnamento della religione nella scuola, la
guida dei gruppi e movimenti religiosi, la funzione di animazione liturgica153, il
consiglio pastorale e il consiglio economico154.
2.4.3 Le funzioni comunicative
La comunicazione ha avuto sempre una sua importanza strategica nella
diffusione di tutte le componenti culturali della vita sociale e anche nella diffusione e trasmissione della religione e della sua evoluzione e crescita dopo
essere stata accettata. La parrocchia allora come comunità di fedeli e parte
della chiesa sente come missione fondamentale la trasmissione del messaggio
di Cristo e vede nell’annunzio una delle sue finalità centrali155. Questo è quindi
un argomento di grande interesse nella sociologia della parrocchia in quanto
tale comunicazione è essenzialmente un fatto interrelazionale e quindi sociale.
La parrocchia deve quindi valutare adeguatamente l’importanza, la funzionalità
e il funzionamento della comunicazione sociale e applicarla concretamente alla
sua azione pastorale156.
In questo contesto possiamo caratterizzare la comunicazione sociale come
comunicazione diretta o simbolica157. La prima indica l’espressione letterale
e diretta del contenuto della comunicazione, mentre la seconda si riferisce all’uso
della mediazione di segni e delle immagini. Dobbiamo anche sottolineare le forme
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di comunicazione entro e con la liturgia, come le informazioni e gli avvisi sulla
vita della parrocchia. Importante è la forma di comunicazione nella preparazione
ai sacramenti. Essa può essere collegata anche con le feste e con le altre attività
ricreative e culturali della parrocchia. Infine non si possono trascurare le forme
di comunicazione esistenziale, cioè la testimonianza dei parrocchiani stessi.
Questo capitolo voleva presentare la situazione attuale nelle parrocchie con
argomenti importanti dal punto di vista teologico e sociologico. Inoltre volevo
anche presentare la crisi nella quale sta la parrocchia che rende difficile realizzare le funzioni di essa. Specialmente volevo presentare la crisi nel campo della
comunicazione parrocchiale, che è uno dei fondamentali158. Primo segno di questo
è la crisi del linguaggio della parola, che è il modo fondamentale tramite il quale
la fede dei cristiani si esprime159. Nell’ambito della Chiesa questo linguaggio
viene definito come linguaggio religioso o linguaggio teologico, ma purtroppo
spesso esso non è comprensibile per la Chiesa e la società di oggi160. Questo si
riferisce nella maggior parte ai comunicatori o alla teologia161.
La seconda è la crisi comunicativa dell’istituzione della Chiesa. Manca una
vera comunicazione tra le Chiese locali, nella stessa Chiesa, tra parrocchia,
movimenti, gruppi di base, associazioni. C’è un’evidente caduta di consenso
verso posizioni dogmatiche, etiche e sociali del magistero, con il fenomeno generalizzato dell’adesione parziale e della soggettività della fede. Quello che più
colpisce oggi, è proprio il non rispetto dei diritti dell’uomo a livello di rapporti
interpersonali dentro la vita della Chiesa. Inoltre il dialogo diventa impossibile,
perché i rappresentanti del servizio cristiano sono sentiti come propagandisti.
Queste distinzioni sembrano fare nella Chiesa zone di monologo162.
Un altro settore della Chiesa che porta con sé difficoltà di comunicazione al
suo interno, è la semplice burocrazia. Questo dimostra quanto è difficile avere
una comunicazione completa, cioè riuscire ad ottenere dopo l’impulso-emissione
del messaggio la risposta, il cosiddetto feed-back163.
Vedendo la situazione attuale, bisogna parlare di comunicazione fra i membri della comunità ecclesiale. Senza comunicazione, non si può realizzare la
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comunione; la comunicazione è cioè indispensabile per la comunione. La comunicazione è la via obbligatoria per giungere alla comunione.
Negli ultimi anni sono stati fatti molti tentativi per ricreare comunità nella
Chiesa, specialmente nelle parrocchie. Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel
suo ultimo discorso ai vescovi Polacchi dopo la visita “ad limina Apostolorum”
sottolineava l’importanza dell’uso della stampa cattolica in Polonia a tutti i livelli
della Chiesa. Secondo lui, questa è una delle risposte, nella fine del ventesimo
secolo, che possono aiutare a far crescere la comunità nella Chiesa e a comunicare meglio il messaggio di salvezza al mondo intero164.

Streszczenie:

Paraﬁa nie jest tylko rzeczywistością ważną z punktu widzenia teologicznego czy duszpasterskiego, ale również z punktu widzenia społeczno–kulturalnego. Socjologia zajmuje się badaniem paraﬁi
w sensie doświadczalnym, tzn. nie interesuje się problemem czy paraﬁa powinna być wspólnotą, ale
czy jest nią rzeczywiście. Artykuł ten próbuje zdeﬁniować paraﬁę jako wspólnotę z socjologicznego
punktu widzenia, ukazując podstawowe kryteria weryﬁkacji paraﬁi jako wspólnoty chrześcijańskiej.
Przedstawiając trzy najważniejsze funkcje paraﬁi: funkcję socjalizacji, funkcję zarządzania i funkcję
komunikacji, pragnie jednocześnie zaprezentować, w jaki sposób są one realizowane w Kościele
w Polsce.
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PROEGZYSTENCJALNY WYMIAR TAJEMNICY
LUDZKIEGO CIERPIENIA WEDŁUG ‹‹SALVIFICI
DOLORIS›› PAPIEŻA JANA PAWŁA II
Tajemnica cierpienia wpisana jest w ludzki byt. Kto autentycznie przeżywa
swoje życie, wcześniej czy później powinien zmierzyć się z pytaniem o sens tego co go
otacza, w szczególności zaś o sens cierpienia i śmierci. W pluralistycznie zabarwionej
rzeczywistości odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa do odnalezienia. Można pokusić
się wręcz o stwierdzenie, że współczesny, wyzwolony człowiek szeroko pojętej zachodniej kultury zrobi wszystko, byleby tylko nie zmagać się z tego rodzaju tematem
i nie stanąć przed koniecznością zaakceptowania odpowiedzi danej przez Chrystusa
i Jego Kościół. Ostatni okres życia papieża Jana Pawła II stanowi czytelny znak, jak
można przeżywać swój wiek i swoje cierpienie stając się świadkiem. Na przykładzie
tego właśnie papieża, człowieka świętego, widać jak ‹‹słowo i czyn›› tworzą osobę,
która wierzy i żyje światłem Słowa. Cierpienie Ojca Świętego znalazło swoje odbicie
w napisanym tuż po zamachu na jego życie Liście apostolskim ‹‹Salviﬁci Doloris››.
Cierpienie, osoba oraz Eucharystia: w tym kluczu pragnie pozostać niniejsze opracowanie, uwypuklając, co daje dzisiejszemu światu Jan Paweł II.
1. Chrystologiczno–soteriologiczna proegzystencja
Aby odnaleźć sens cierpienia, należy przyjąć światło objawiającego się
Słowa. Według Ojca świętego, światło Słowa pozwala prześwietlić miłością
porządek ludzkiego istnienia, gdyż jedynie miłość jest ostatecznym źródłem
sensu wszystkiego co istnieje1. Sam Bóg przedziwnie „zniża się” ku człowiekowi,
ujawnia i oznajmia siebie samego. Wkracza w historię ludzką w sposób nowy
i ostateczny, posyłając Syna.2
Trójjedyny Bóg udziela się człowiekowi stopniowo, wprowadzając go sukcesywnie w swe „samoobjawienie”, aż do tego szczytu, którym jest Jezus
Chrystus3. Ta prawda zmienia od podstaw obszar dziejów człowieka oraz jego
1
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ziemską sytuację: Bóg Ojciec z przewyższającej wszystko miłości daje Syna,
aby dotknął samych korzeni ludzkiego zła i tak przybliżył się w sposób
zbawczy do całego świata cierpienia, jakie jest udziałem człowieka4. Ojciec
Święty określając to zdarzenie przytacza słowa płynące z Ewangelii - ‹‹nowego
światła››, które jest światłem zbawienia. W jego centrum znajduje się prawda
wypowiedziana w rozmowie z Nikodemem5: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16).
1.1 Aspekt chrystologiczny
Chrystus spotyka się z każdym człowiekiem. Odnajduje go w jego wielorakiej potencjalności. Świat cierpienia, który nieustannie towarzyszy ludzkiemu
bytowaniu, wychodzi naprzeciw Boga stającego się człowiekiem. Bóg staje się
ciałem w Jezusie, wkracza w naszą historię, w dzieje świata, towarzyszy im
i przenika je sobą. Poprzez konkretne człowieczeństwo Chrystusa, jednoczy się
w pewien sposób z całą rzeczywistością człowieka. Jezus Chrystus nie tylko
przyjął człowieczeństwo pozostając tym, kim jest w swojej doskonałości i chwale,
ponad wszelką zmiennością, ponad winą; On nie tylko zgodził się na udział tego,
co ludzkie, w tym, co Jego. On sam stał się człowiekiem.
W kręgu życia Jezusa Chrystusa pojawiła się tajemnica zła i cierpienia, która
otaczała człowieka zamykając go we własnej przemijalności. Ojciec Święty Jan Paweł II skupia swoją myśl na Bogu, który w Chrystusie i przez Chrystusa najpełniej
objawia się ludzkości, który przez swoje wcielenie zjednoczył się jakoś z każdym
człowiekiem6, stając się miejscem doświadczenia Boga7. Przed człowiekiem staje
osoba Jezusa Chrystusa - Syna Bożego. Jest szczególnie bliska temu, który dźwiga na
sobie cierpienie. Sam Bóg przychodzi przez swojego Syna, aby pochylać się nad ludzką
nędzą. Wyjątkowo bliscy stają się wszyscy obarczeni znamieniem cierpienia.
Podczas swego ziemskiego życia Jezus był blisko wszystkich cierpiących. Kochał
chorych. W pierwszym rzędzie otaczał szczególną troską cierpiących, darząc ich
w swej posłudze miłosierną miłością. Poprzez słowa i czyny dawał poznać, że zepchnięci na margines, poszkodowani, biedni, cierpiący i chorzy byli uprzywilejowanymi
adresatami orędzia Dobrej Nowiny. W swojej mesjańskiej działalności wśród Izraela,
przybliżał się nieustannie do świata ludzkiego cierpienia. Przeszedł dobrze czyniąc
- a czyny te odnosiły się przede wszystkim do cierpiących i oczekujących pomocy8.
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Życie Jezusa od samego początku ma charakter proegzystencjalny - bycie dla
drugiego. Chrystus był całkowicie zwrócony i pochłonięty drugim człowiekiem
dlatego, że swoją egzystencję zakotwiczoną miał w swoim Ojcu. Nieustannie
poszukuje człowieka zagubionego, aby pomóc się mu odnaleźć. Każdą chwilę
przeznacza na to, by podążać na pomoc człowiekowi. Zmierzał ku cierpieniu i był
nim napełniony. Wyjątkowe miejsce w Jego zbawczej misji zajmowali ludzie
obarczeni cierpieniem duszy i ciała. „Wzruszenie Jezusa nad nędzą człowieka
wypływa zawsze z głębokości jego bytu; z tego, kim On jest. Ma ono źródło
w Synu, który wszystko otrzymuje od Ojca i który poprzez swą najbardziej
autentyczną osobowość ludzką objawia tylko Ojca. Wszelka wrażliwość Jezusa
na cierpienie wyraża istotę Jego miłosierdzia, wszelkie uczucie powodowane
spotkaniem z ludzką nędzą, pochodzi w Nim od Ojca”9.
Uzdrawiał chorych, pocieszał strapionych, karmił głodnych, wyzwalał ludzi
od głuchoty, ślepoty, trądu, opętania i różnych kalectw, trzykrotnie przywrócił
umarłego do życia. Był wrażliwy na każde ludzkie cierpienie ciała, jak duszy10.
Poprzez swoje poświęcenie ukazuje szczególne zamiary Boskiego miłosierdzia
- Bóg nie pozostaje obojętny wobec cierpień człowieka11. Właśnie cierpienie stanowi nieodłączną cząstkę codziennego życia Jezusa. „Gdziekolwiek wchodził do
wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby
choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć” (Mk 6, 56)12.
Cierpienie ludzkie dociera do głębi Jego serca13. Jezus nie uzdrawia z daleka,
nie koncentruje na sobie uwagi widzów; nie wzywa chorych do tego, by gromadzili się wokół Niego. On zniża się do poziomu tych, którzy cierpią; pozwala, by
owładnęła Nim ich nędza, by ogłuszyło Go ich wołanie, by dotknęły Go ich ręce
i rany. „Wszędzie towarzyszy Mu twarz umęczonej ludzkości. Oprócz tego jest
jeszcze inna twarz: owa promienna twarz uzdrowionych, którzy wracają do swego
domu, krzycząc z radości i opowiadając wszystkim dokoła swą przygodę”14.

9

Por. J. Guillet, Miłosierdzie Jezusa, ogarniające ludzkie cierpienie, Communio 5
(1993) 24 - 25.

10

SD, 16.

11

Jan Paweł II, Chorzy w sercu Kościoła, L`Osservatore Romano, 9 -10 (1994) 20.

12

Por. J. C. Neves, Zło w Biblii, Communio 3 (1990) 3 - 11.

13

Por. m. in.: Łk 7, 13: „Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz!”;
Mt 9, 36: „A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak
owce nie mające pasterza.” ; 15, 32: „...Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal
mi tego tłumu!»” ; 20, 34: „Jezus więc zdjęty litością dotknął ich oczu, a natychmiast
przejrzeli i poszli za Nim”.

14

Tamże, 23.
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Jeśli jednak Jezus Chrystus całkowicie zanurza się w ludzkie cierpienie
i zniża się do poziomu tych, którzy cierpią, jeśli pozwala na to, by cierpienie
nadal królowało nad światem, to nie dlatego, że jest zadowolony choćby w najmniejszym stopniu z cierpienia. Kładzie cierpieniu kres, ponieważ należy mu
kres położyć: jest to podstawowy obowiązek, prawo, z którym się nie dyskutuje.
Kiedy Jezus jest świadkiem cierpienia i może mu ulżyć, czyni to prędko. Tak
też nakazuje postępować wszystkim, którzy Go słuchają15. Stanowi dla nich
konkretną, historyczną osobę jawiącą się jako ciągłe zaproszenie - ty możesz,
apel - ty powinieneś i wezwanie - ty potraﬁsz.
1.2 Wymiar soteriologiczny
Powyżej przedstawiony obraz jest jednak niepełny. Niesprawiedliwe byłoby
ukazywać osobę Jezusa Chrystusa z jednostronnej perspektywy. Papież Jan
Paweł II dopełnia obraz Jezusa poprzez akcent, który dotyka cierpienia samego
Chrystusa. Piotr naszych czasów przybliża Boga-Człowieka, który nade wszystko
przybliżył się do świata ludzkiego cierpienia przez to, że sam to cierpienie wziął
na siebie. Przyjął naturę ludzką wraz ze wszystkimi jej ograniczeniami, łącznie
ze śmiercią16. W czasie swej publicznej działalności doznawał nie tylko trudu, bezdomności, niezrozumienia nawet ze strony najbliższych, ale nade wszystko coraz
szczelniej otaczał Go krąg wrogości i coraz wyraźniejsze stawały się przygotowania
do usunięcia Go spośród żyjących17. Chrystus jest świadom tego i wielokrotnie
mówi swoim uczniom o cierpieniach i śmierci, które czekają na Niego18.
Jezus podąża na spotkanie swojej męki i śmierci z całą świadomością posłannictwa, które ma wypełnić właśnie w ten sposób. Przez swoje cierpienie ma
sprawić, żeby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. Właśnie przez krzyż ma
dokonać dzieła zbawienia - wyzwolenia człowieka19. Dlatego też Chrystus karci
15

Por. Mk 3, 4: „A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś
złego? Życie ocalić czy zabić?» Lecz oni milczeli.”; Łk 13, 15-16: „Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu
i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat
miał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?”

16

Jan Paweł II, Orędzie na II Światowy Dzień Chorego, L`Osservatore Romano, 15 1
(1994) 8. Zob. także: L. Negri, Odkupienie człowieka a odkupienie bólu, Communio
2 (1989) 37-42.

17

SD, 16.

18

Por. Mk 10,33-34: „Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany
arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom.
I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach Zmartwychwstanie.”

19

SD, 16.
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Piotra, gdy ten chce Go odwieść od myśli o cierpieniu i śmierci krzyżowej20. Taka
postawa Chrystusa świadczy o tym, jak zasadniczo i dogłębnie przeniknięty był
myślą, którą wyraził w rozmowie z Nikodemem: „Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).
Chrystus idzie w stronę własnego cierpienia, świadomy zbawczej jego mocy;
idzie posłuszny Ojcu, lecz przede wszystkim zjednoczony z Ojcem w tej miłości,
którą On umiłował świat i człowieka na świecie. Chrystus całkowicie poświęca
siebie samego, aby pełnić wolę Ojca, nie z zewnętrznego przymusu, lecz z miłości
obecnej w całej Jego egzystencji.21 Tak więc Jezus nie szuka pozycji społecznej czy
samopotwierdzenia; celem całego Jego życia jest odzwierciedlenie miłości Ojca.
Jan Paweł II w swojej reﬂeksji teologicznej na temat tajemnicy cierpienia,
nawiązuje do słów wypowiedzianych przez proroka Izajasza na kartach Starego Testamentu, „które naprowadzały na cierpienia przyszłego Pomazańca
Bożego. Męka Chrystusa staje się w świetle wersetów Izajasza jakby jeszcze
bardziej wyrazista i mocniej przemawiająca”22. Przed człowiekiem, zwłaszcza
cierpiącym, staje prawdziwy Mąż boleści: „Wzgardzony i odepchnięty przez
ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem (...), wzgardzony, tak, iż mieliśmy
Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści
(...). Zdruzgotany za nasze winy (...), a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,
2-6). Pieśń cierpiącego Sługi zawiera opis, w którym można niejako zidentyﬁkować wszystkie szczegółowe momenty męki Chrystusa: pojmanie, poniżenie,
policzkowanie, oplwanie, podeptanie samej ludzkiej godności więźnia, sąd niesprawiedliwy, a potem - ubiczowanie, ukoronowanie cierniami i naigrywanie,
dźwiganie krzyża, przybicie do krzyża, konanie23.
Wiele miejsc, wiele wypowiedzi Chrystusa świadczy o tym, że przyjmuje
On od początku cierpienie, które jest wolą Ojca, dla zbawienia świata. Punktem deﬁnitywnym staje się modlitwa w Ogrójcu24. Świadczy ona o prawdzie tej
miłości, jaką Syn Jednorodzony w swym posłuszeństwie daje Ojcu. Świadczą

20

Por. Mt 16,23: „Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie!
Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki»”.

21

SD, 16.

22

Zob. także: E. Haag, Sens cierpienia w Starym Testamencie, Communio 2 (1989),
17-28; C. Conroy, Problem zła w Starym Testamencie, Communio 3 (1990) 11-21.

23

SD, 17.

24

Por. Mt 26, 39: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże
nie jak Ja chcę, ale jak Ty”; Mt 26, 42: „Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten
kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!”
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również o prawdzie Jego cierpienia. „Słowa modlitwy Chrystusa w Ogrójcu
mówią o prawdzie miłości, poprzez prawdę cierpienia (...). Jest to jedyna i niepowtarzalna głębia i intensywność cierpienia, której mógł doświadczyć jedynie
Człowiek będący Jednorodzonym Synem. Właśnie Ogrójec jest tym miejscem,
w którym cierpienie, w całej wyrażonej przez proroka prawdzie doznawanego
w nim zła, odsłoniło się jakby deﬁnitywnie przed oczyma duszy Chrystusa. Tylko w słowach tej modlitwy można uchwycić różnicę (i podobieństwo zarazem),
jaka zachodzi pomiędzy każdym możliwym cierpieniem człowieka a cierpieniem
Boga - Człowieka”25.
Chrystus cierpi dobrowolnie i cierpi niewinnie. Swoim cierpieniem wnosi
pytanie, stawiane wielokrotnie przez ludzi. Swoją osobą stawia je poniekąd
jeszcze radykalniej - bo przecież jest nie tylko człowiekiem, ale Jednorodzonym
Synem Boga, przynosi także maksimum możliwej na to pytanie odpowiedzi26.
Odpowiedź na pytanie o cierpienie, o sens cierpienia, daje Chrystus nie samym
swoim nauczaniem: Dobrą Nowiną, ale przede wszystkim własnym cierpieniem,
które z tym nauczaniem, scalone jest w sposób organiczny i nierozerwalny.
Jezus wszędzie napotyka ludzkie cierpienie, pochyla się nad nim i dźwiga
człowieka, który jest obarczony jego ciężarem. Swoim życiem ukazuje sposób
bycia dla drugiego. Całkowicie i bezinteresownie służy i pragnie, aby ludzie,
zwłaszcza naznaczeni cierpieniem, tak jak On oddawali je Bogu, służąc tym
samym cierpieniem. Oddawać - to znaczy ubogacać siebie i innych; to czynić
akt proegzystencji z własnego cierpienia. Chrystus, który ukazywany jest poza
cierpieniem, zostaje wykrzywiony i ograniczony do niezrównanego tylko rabina
przepowiadającego jedynie słowa27. Nie odpowiada na żadne z naszych pytań
o sens cierpienia i śmierci inaczej niż przez to, że jest z nami w cierpieniu
i śmierci nie tylko jako człowiek, ale także jako Bóg28. Chrystus potwierdza
przez swoje życie w ubóstwie, w poniżeniu i trudzie, a zwłaszcza przez swoją
mękę i śmierć, że Bóg jest z każdym człowiekiem w jego cierpieniu, że sam to
cierpienie ziemskiej egzystencji człowieka przyjmuje na siebie29.

25

SD,17.

26

Tamże, 18.

27

Por. H. Langkammer, Biblia o cierpieniu, A. J. Nowak (red.), Cierpienie i śmierć,
Lublin 1992, 24.

28

Por. N. Hoffmann, Ukrzyżowany Chrystus a zło w świecie, Communio 10 (1990)
44-58.

29

Jan Paweł II, Opatrzność Boża a Obecność zła i cierpienia w świecie, Znak 11
(1986) 230.
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2. Eucharystycznie otwarta miłość
Ostatecznym źródłem wszystkiego, co istnieje, jest miłość. To najpełniejsze
źródło odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. Odpowiedzi tej udzielił Bóg
człowiekowi w krzyżu Jezusa Chrystusa30.
Pojęcie Boga jako miłości powszechnej naświetla tajemnicę zła i cierpień
ﬁzycznych i moralnych, a także samego życia, pełnego udręki i zagmatwanych
spraw dziejów ludzkich, w których obok dobra, tyle nienawiści i wielorakich
nieszczęść. Krzyż Chrystusa wskazuje, że u źródeł bytu znajduje się miłość i że
ona ukazuje się nawet w cierpieniu. Na całe cierpienie historycznego wymiaru
ludzkiego bytowania i na każde cierpienie z osobna, Chrystus rzuca nowe światło,
które jest światłem zbawienia. Jest to światło Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny31.
Według Papieża, istotę chrześcijańskiej soteriologii, czyli teologii zbawienia,
wyrażają słowa wypowiedziane przez Chrystusa w rozmowie z Nikodemem: „Tak
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”32. Zbawienie oznacza
wyzwolenie od zła, a przez to samo pozostaje w ścisłym związku ze sprawą
cierpienia. Bóg daje swego Syna światu, aby wyzwolić człowieka od zła, które
niesie w sobie ostateczną i absolutną perspektywę cierpienia. Słowo „daje” (dał)
wskazuje na to, że wyzwolenia ma dokonać Syn Jednorodzony przez swoje własne cierpienie. W tym właśnie wyraża się miłość, miłość nieskończona. Jest to
miłość do człowieka, miłość do świata: miłość zbawcza wypływająca z krzyża
i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa33.
Zbawczy czyn Chrystusa rzuca nowe światło na tajemnicę ludzkiego cierpienia. Światło to staje się niezwykle intensywne w obliczu pytania Hioba o sens
cierpienia niewinnego. Tłumaczenie sensu cierpienia przez Stary Testament
opiera się wyłącznie na gruncie sprawiedliwości Boga, który odpłaca dobrem
za dobro, a złem za zło. Cierpienie więc - w ujęciu Starego Testamentu - może
mieć sens wyłącznie jako kara za grzech34. Chrystus przynosi nowy wymiar
sensu i znaczenia cierpienia ludzkiego. Nie zamyka się ono do ciasnych granic
sprawiedliwości. Jest to wymiar odkupienia, do którego zdają się przygotowywać
w Starym Testamencie słowa sprawiedliwego Hioba: „Lecz ja wiem: Wybawca

30

Por. SD, 13.

31

SD, 15.

32

Tamże, 14.

33

Tamże.

34

Tamże, 10.
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mój żyje”35. Serce Hioba zostaje tylko poszerzone - nic więcej. Uświadamia sobie
on swoją małość, ubóstwo perspektywy, z której spogląda na świat36. Dopiero
Chrystus przynosi pełną i ostateczną odpowiedź.
Chrystus, chociaż sam niewinny, przyjmuje na siebie cierpienia wszystkich
ludzi dlatego, że przyjmuje grzechy wszystkich - cały grzech człowieka w jego
rozciągłości i głębi staje się właściwym źródłem cierpienia Odkupiciela. Jest to
cierpienie „zastępcze”, nade wszystko jest jednak ono „odkupieńcze”37. Słowa
wypowiedziane przez Chrystusa na Golgocie: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie
opuścił?” (Mk 15, 34)38, świadczą o tej jedynej w dziejach świata głębi zła doświadczanego cierpienia. Po nim jednak przychodzą słowa spełnienia: „Wykonało
się!” (J 19, 30). Jego cierpienie ma też jedyną w dziejach ludzkości intensywność
dlatego, że Człowiek, który cierpi, jest podmiotowo Jednorodzonym Synem.
Człowieczeństwo poddane grzechowi stało się w Jezusie Chrystusie doskonale
poddane Bogu i z Nim zjednoczone. Tylko On sam jeden jest zdolny ogarnąć
miarę zła, jakie zawiera się w grzechu człowieka wedle rozmiarów historycznego
bytowania ludzkości na ziemi39. Te słowa o opuszczeniu rodzą się na gruncie
nienaruszalnego zjednoczenia Syna z Ojcem - rodzą się zaś dlatego, że Ojciec
zwalił na Niego grzechy wszystkich nas40.
Chrystus poprzez Boską głębię synowskiego zjednoczenia z Ojcem doznaje
w sposób po ludzku niewyrażalny tego cierpienia, jakim jest odłączenie - odtrącenie od Ojca. Przez takie cierpienie dokonuje Odkupienia41. W Chrystusie cierpi
Bóg odrzucony przez swe stworzenie. W głębi Tajemnicy Krzyża działa Miłość
- Duch Święty zstępuje niejako w samo serce oﬁary składanej na krzyżu. Spala
tę oﬁarę ogniem Miłości. Oﬁara ta zostaje wprowadzona przez Ducha Świętego
w Boski wymiar trynitarnej komunii poprzez ogień Miłości, która jednoczy
Syna z Ojcem. Jego cierpienie nie było tylko samym cierpieniem, znoszeniem
czy wytrzymywaniem bólu. Ono było czynem, największym działaniem dobrowolnym, najpełniejszym życiem. Kiedy zawisł na krzyżu - niewinny - wówczas
„najwięcej uczynił”. W tajemnicy tej Chrystus zstępuje niejako do ostatecznych
granic słabości i obezwładnienia człowieka - kona przybity do krzyża42.
35

Tamże, 14.

36

J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, Kraków 1995, 56.

37

SD, 17.

38

Zob. także: J. - C. Sagne, Der Schrei Jesu am Kreuz, Concilium 11 (1983) 709-710.

39

SD, 17.

40

Por. 2 Kor 5, 21: „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu”.

41

Por. SD, 18.

42

Tamże, 23.
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Bóg daje swojego Syna, aby człowiek nie zginął, ale by miał życie wieczne.
Człowiek ginie, gdy traci życie wieczne. Przeciwieństwem zbawienia nie jest więc
samo tylko doczesne cierpienie, ale cierpienie ostateczne: utrata życia wiecznego, odrzucenie od Boga, potępienie. Syn Jednorodzony został dany ludzkości,
aby chronić człowieka przede wszystkim od tego ostatecznego zła i ostatecznego cierpienia. Chrystus swoim zbawczym czynem dotknął transcendentnych
korzeni zła, które tkwią w grzechu i śmierci. On właśnie przezwycięża grzech
swoim posłuszeństwem aż do śmierci krzyżowej. Przezwycięża zaś śmierć swoim
Zmartwychwstaniem43. Chrystus dotyka swoim zbawczym czynem najbardziej
wewnętrzną i mroczną istotę grzechu: nieposłuszeństwo wobec Boga, wyłączenie
Boga, zerwanie z Bogiem, zaprzeczenia Boga i Jego istnienia44. Nieposłuszeństwo
oznacza odwrócenie się od Boga. Oznacza zamknięcie się ludzkiej wolności względem Niego. Dochodzi do zakłamania prawdy o tym, kim jest Bóg. Bóg - Stwórca
zostaje postawiony w stan podejrzenia i oskarżenia. Człowiek natomiast zostaje
wyobcowany i wyzuty z własnego człowieczeństwa.
Odkupieńcze cierpienie Chrystusa scalone w zbawczym Jego czynie, dotyka
zła jako przyczyny cierpienia w świecie, u samych jego korzeni. Nie jest to tylko zło i cierpienie ostateczne (aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne),
ale także zło i cierpienie w jego wymiarze doczesnym i historycznym, które
pozostają w powiązaniu z grzechem i śmiercią45. Zarówno grzech i śmierć są
zniewoleniami. Wyzwolenie przede wszystkim stanowi uwolnienie od grzechu
- nie od możliwości grzechu, ale od jego trwałych, okaleczających skutków; oraz
od śmierci - nie od jej cierpień, ale od jej bezsensowności.
Cierpienia człowieka nie można odrywać od grzechu pierworodnego. Nie
można też zrezygnować z kryterium wielorakiego uwikłania w grzech u podłoża
ludzkich cierpień. Piotr naszych czasów podobnie wyjaśnia tajemnicę śmierci,
która stanowi - jego zdaniem - „jakby ostateczną syntezę cierpień tego życia
zarówno w ludzkim organizmie, jak i w psychice”. Zło, jakiego doznaje w niej
istota ludzka, ma charakter deﬁnitywny i syntetyczny46.
Jezus Chrystus wyzwala człowieka od grzechu i od śmierci. Usuwa panowanie grzechu w dziejach człowieka i daje człowiekowi możliwość życia w łasce
uświęcającej. Chrystus wyzwala człowieka z więzienia moralnego, w którym
zamknęły go jego namiętności. Sięga On do wnętrza człowieka - tam mają swoje
43

Tamże, 14. Zob. także: A. Bloom, Cel podróży. Krzyż i Zmartwychwstanie 1 Kor
1,22-25, T. Styczeń (red.), Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła II
teologii ciała, Lublin 1993, 83-91.

44

Reconciliatio e paenitentia, 14 (=RP).
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korzenie: egoizm, nienawiść, wypaczenia moralne. Nie ma więc na świecie człowieka, który nie potrzebowałby tego Chrystusowego wyzwolenia, albowiem nie
ma na świecie człowieka, który nie byłby więźniem samego siebie i własnych
namiętności47. Z Serca Syna Bożego, przebitego na krzyżu, wytrysnęło źródło
życia, które daje nadzieję każdemu człowiekowi, by poznał Boga, siebie samego.
Usuwa panowanie śmierci, dając swoim Zmartwychwstaniem początek przyszłego ciał Zmartwychwstania48.
W wyniku zbawczego czynu Chrystusa człowiek bytuje na ziemi z nadzieją
życia i świętości wiecznej. Chociaż przezwyciężenie grzechu i śmierci, jakiego
dokonał Chrystus swym krzyżem i Zmartwychwstaniem, nie usuwa cierpień
doczesnych z życia ludzkiego, nie uwalnia od cierpienia całego historycznego
wymiaru ludzkiego bytowania - to jednak i na cały ten wymiar i na każde
cierpienie rzuca nowe światło, które jest światłem zbawienia niosącym w sobie
największe zwycięstwo i najgłębszy sens ludzkiej egzystencji49.
To nie człowiek przychodzi do Boga i przynosi Mu dar pojednawczy. Przychodzi sam Bóg do człowieka, by mu dawać. Cierpienie jest tutaj drugorzędne,
przychodzi z czegoś, co je poprzedza, i od niego otrzymuje swój sens. Zasadą
konstytuującą oﬁarę Chrystusa na krzyżu nie jest zniszczenie w cierpieniu, tylko
miłość boska, bosko-ludzka i ludzka; dopiero wówczas zrozumiemy sens oﬁary
krzyża i jej skutki, kiedy spojrzymy na nią przez tę potrójną miłość50.
Cierpienie ludzkie osiągnęło swój zenit w męce Chrystusa. Tajemnica cierpienia człowieka weszła w nowy wymiar i w nowy porządek: została związana
z miłością. Z miłością, która tworzy dobro, wyprowadzając je również ze zła,
wyprowadzając poprzez cierpienie tak, jak najwyższe dobro Odkupienia świata
zostało wyprowadzone z krzyża Chrystusa. Krzyż Chrystusa stał się źródłem
życia. Śmierć Jednego - to życie dla wszystkich. Przegrana Jednego - to zwycięstwo dla wszystkich i dla Niego. Opuszczony staje się zdobywcą serc ludzkich. Cierpienie niewinne całkowicie i do końca oddane „za” i „dla” człowieka.
Proegzystencja cierpienia objawiona w krzyżu Chrystusa, dopełniona Jego
Zmartwychwstaniem.
Cały zbawczy czyn Chrystusa posiada wyraźny rys proegzystencjalny - jest
to cierpienie za innych, cierpienie zastępcze, przynoszące innym zbawienie. To
najwyższy przejaw troski o wszystkich ludzi. To życie Syna Jednorodzonego
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naznaczone niewinnym i dobrowolnym cierpieniem, z którego wypływa miłość
zbawcza - wyzwalająca51 człowieka „od” nieposłuszeństwa wypełnionego cierpieniem w jego wielorakiej strukturze - „do” posłuszeństwa poprzez akt miłości
zbawczej, u źródeł której znajduje się zbawczy czyn Jezusa Chrystusa. Syn Boży
wszedł w ludzkie cierpienie i śmierć, i okazał przez to Bożą miłość. Dał przykład,
że cierpienie i śmierć można przekształcić na miłość. Bóg zbliżył się do rodzaju
ludzkiego przez to, co jest tak bardzo ludzkie - przez cierpienie i śmierć swojego
Jednorodzonego Syna.
Verbum crucis: to ostateczne52 i deﬁnitywne słowo Boga-Miłości, które
przyszło wraz z Chrystusem. Zostało ono wypowiedziane i przeżyte w paschalnej
tajemnicy krzyża i Zmartwychwstania53. Wskazuje człowiekowi z wysokości
krzyża, że cierpienie nie jest przekleństwem, lecz miłością, która przemienia
świat, i która ma być darem dla i za innych. Na krzyżu Chrystusa w rozpięciu
na poziomej i pionowej belce znajduje wyraz Jego radykalna proegzystencja - dla
Boga i dla człowieka. Bowiem do tak absolutnie bezinteresownego i totalnego
bycia dla innych nie potraﬁ wznieść się żaden człowiek; jest to możliwe jedynie
w oparciu o siłę bycia w Bogu.
3. Eklezjologiczna przestrzeń
Na krzyżu Jezusa Chrystusa dokonało się największe w dziejach odwrócenie
wartości: poniżenie stało się wywyższeniem, śmierć - życiem, klęska - zwycięstwem, egoizm wszystkich grzechów został przezwyciężony przez miłość. Dokonał
tego Jednorodzony Syn Boży poprzez swoje proegzystencjalne cierpienie, którego
elementem konstytutywnym była miłość boska, bosko-ludzka i ludzka. Ludzkie
cierpienie weszło w całkowicie nowy wymiar i nowy porządek. Zostało związane
z miłością, która tworzy dobro, wyprowadzając je również ze zła. Moc została
wyprowadzona ze słabości. Nowy porządek ustanowiony przez Chrystusa opiera
się na paradoksie słabości i mocy54.
Papież przytaczając nowy porządek napełniający sensem i transcendentnym wymiarem ludzkie cierpienie, odwołuje się i przytacza stary porządek,
związany ze sprawiedliwością. Jej ramy - zdaniem Ojca Świętego - wydają się
być zbyt ciasne, zwłaszcza wobec cierpienia niezawinionego. Znana jest historia sprawiedliwego człowieka, który bez żadnej ze swej strony winy zostaje
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doświadczony wielorakim cierpieniem: traci majątek, synów i córki, wreszcie
sam zostaje dotknięty chorobą. To cierpienie może mieć sens wyłącznie jako
kara za grzech; wyłącznie na gruncie sprawiedliwości Boga. Złości moralnej
grzechu odpowiada kara, która zabezpiecza porządek moralny ustanowiony
wolą Stwórcy i Najwyższego Prawodawcy. Z tego punktu widzenia cierpienie
jest niejako „złem usprawiedliwionym”55. Tak przedstawiają się ciasne ramy
sprawiedliwości. Jego cierpienie nie może być jednak tłumaczone jako kara za
przestępstwo.
Jego cierpienie jest jednak cierpieniem niewinnego; trzeba je przyjąć jako
tajemnicę, której człowiek nie jest zdolny do końca przeniknąć swym rozumem.
Księga Hioba z całą stanowczością ukazuje, że zasad porządku sprawiedliwości
nie można stosować wyłącznie i powierzchownie. Jan Paweł II konstatuje, że
jeśli prawdą jest, że cierpienie ma sens jako kara wówczas, kiedy jest związane
z winą - to natomiast nie jest prawdą, że każde cierpienie jest następstwem winy
i posiada charakter kary. Jeśli więc Bóg godzi się doświadczyć Hioba cierpieniem,
to - aby wykazać jego sprawiedliwość. Cierpienie ma charakter próby.56
Kiedy cierpienie jest następstwem winy i posiada charakter kary, ma sens
nie przez to, że służy odwzajemnieniu obiektywnego zła innym złem, ale przede
wszystkim przez to, że stwarza możliwość odbudowania dobra w cierpiącym
podmiocie, przezwyciężenie zła, które pod różną postacią drzemie w człowieku,
oraz ugruntowanie dobra zarówno w nim samym, jak też w stosunkach z innymi,
a zwłaszcza z Bogiem57. To niesłychanie ważny aspekt cierpienia, zwłaszcza dla
człowieka wierzącego dotkniętego bezpośrednio bądź pośrednio cierpieniem.
Prawdziwą odpowiedź na pytanie „dlaczego cierpienie”, przynosi spojrzenie
na objawienie Bożej miłości. Miłość jest też najpełniejszym źródłem sensu
cierpienia, które pozostaje zawsze tajemnicą. Jedynie Chrystus pozwala wejść
w tajemnicę i odkryć sens cierpienia, jeśli człowiek jest zdolny pojąć wzniosłość
miłości Bożej, paradoksu słabości i mocy58.
Całe cierpienie ludzkie wraz z męką Chrystusa znalazło się w nowej sytuacji. W krzyżu Chrystusa nie tylko Odkupienie - wyzwolenie - dokonało się
przez cierpienie, ale samo cierpienie ludzkie zostało też odkupione59. Wyzwolenie człowieka z niewoli grzechu i śmierci do prawdy i życia dokonało się przez
cierpienie Syna Bożego. Człowiek został wykupiony ze złego postępowania nie
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czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa. On
to wydał siebie samego za grzechy człowieka, aby wyrwać go z obecnego złego
świata (por. 1 P 1, 18–19; Ga 1, 4; 1 Kor 6, 20). Odkupiciel cierpiał za człowieka i dla człowieka. Cierpiał bezinteresownie, niczego w zamian nie oczekując, prócz
miłości ze strony człowieka. Zniżył się do głębi ludzkiej słabości, jaką stanowi
cierpienie ﬁzyczne i moralne, aby z niej wydobyć moc życia i nadziei.
Na drodze odkrywania sensu tajemnicy ludzkiego cierpienia, papież Jan
Paweł II odwołuje się do osoby Pawła Apostoła, który swoim życiem przecierał
szlak prowadzący do odkrycia paradoksu słabości i mocy; ukazania nowego
wymiaru tajemnicy cierpienia w świetle krzyża i Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Cierpienie człowieka, zwłaszcza niczym nie zawinione, prześwietlone
zostało wiarą w Syna Jednorodzonego, który przyszedł, aby każdy człowiek nie
zginął, ale miał życie - wieczne.
Chrystus dokonując Odkupienia przez cierpienie, wynosi je na poziom
Odkupienia. Każdy więc człowiek jest wezwany do uczestnictwa w owym cierpieniu, przez które każde ludzkie cierpienie zostało także odkupione60. Człowiek
cierpiący zostaje więc obdarowany przedziwnym darem. Jego istotę stanowi
wezwanie skierowane do konkretnego człowieka obarczonego - obdarowanego
cierpieniem, poprzez które dokonało się wyzwolenie każdego człowieka.
Św. Paweł poprzedza wierzącego człowieka w swoich doświadczeniach i reﬂeksjach. Jego myśl prowadzi do Chrystusa i Jego zbawczego dzieła. Ukazuje
krzyż i światło Zmartwychwstania. Wlewa nadzieję i pobudza radość z odkrycia
sensu i znaczenia paradoksu słabości i mocy. W Drugim Liście do Koryntian
mówi o różnych cierpieniach, w szczególności o tych, jakie stawały się udziałem
pierwszych chrześcijan z powodu Jezusa. Cierpienia te pozwalają uczestniczyć
w dziele Odkupienia, które dokonało się przez cierpienia i śmierć Odkupiciela.
„Wymowa Krzyża i śmierci zostaje dopełniona wymową Zmartwychwstania”61.
Cierpiący człowiek znajduje w Zmartwychwstaniu całkowicie nowe światło,
które pomaga mu przedzierać się poprzez gęsty mrok upokorzeń, zwątpień,
rozpaczy i prześladowania. Z mroku słabości ludzkiej bije więc światło mocy.
Uczestnictwo w cierpieniu Chrystusa znajduje w apostolskich wypowiedziach
jakby podwójny wymiar. Jeżeli człowiek staje się uczestnikiem cierpień Chrystusa - to dlatego, że Chrystus otworzył swe cierpienia dla człowieka, że On sam
stał się w swoim odkupieńczym cierpieniem uczestnikiem wszystkich ludzkich
cierpień62.
60

SD, 19.

61

Tamże, 20.

62

Tamże.

162

Ks. Stanisław MYCEK

To odkrycie pozwoliło św. Pawłowi wypowiedzieć słowa, że jest razem
z Chrystusem przybity do krzyża. Nie żyje już on sam, lecz żyje w nim Chrystus.
Życie św. Pawła, jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował go i samego
siebie wydał za niego (Ga 2, 19–20)63. Przez wiarę odnajduje na nowo sens cierpienia jako akt proegzystencji, nasycony nową treścią i nowym znaczeniem64.
Wiara pozwala - zdaniem Ojca Świętego - poznać tę miłość, która poprowadziła
Chrystusa na krzyż. Chrystus miłował i cierpiał, zatem żyje w tym, kogo tak
umiłował - żyje w człowieku: w Pawle. Żyjąc w nim - w miarę jak Paweł, świadomy tego przez wiarę, odpowiada miłością na Jego miłość - Chrystus staje się też
w szczególny sposób zjednoczony z człowiekiem przez krzyż i proegzystencjalne
cierpienie65. Cierpienie staje przed człowiekiem jako wezwanie do ujawnienia
jego moralnej wielkości, jego duchowej dojrzałości. Próbie, czasem nad wyraz
ciężkiej, zostaje poddane człowieczeństwo. Takiej próbie został poddany również
św. Paweł. W swoich listach ukazuje często ewangeliczny paradoks słabości
i mocy, którego sam Apostoł doświadczył w szczególny sposób66.
Człowiek hartuje się wśród doświadczeń i ucisków. To kształtowanie się mocy
w słabości jest powołaniem skierowanym do uczestników cierpień Chrystusowych:
Chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość
wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś – nadzieję (por. Rz 5, 3–5). W cierpieniu więc zawiera się wezwanie do cnoty, którą człowiek musi wypracować ze swojej
strony. To cnota wytrwałości w znoszeniu tego, co boli i dolega. Czyniąc to, człowiek
wyzwala nadzieję, która podtrzymuje w nim przeświadczenie, że cierpienie go nie
przemoże, nie pozbawi godności wraz z poczuciem sensu życia. Ten sens objawia
się wraz z działaniem miłości Bożej, która jest darem Ducha Świętego. W miarę jak
uczestniczy w tej miłości, człowiek w cierpieniu odnajduje do końca siebie67.
Św. Paweł w Liście do Kolosan daje, zdaniem Piotra naszych czasów, słowa,
które stanowią jakby ostatni etap duchowego itinerarium w związku z cierpieniem: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele
dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol
1,24). W optyce powyższych słów cierpiący człowiek nie tylko czerpie z Chrystusa
moc - nadzieję, ale także dopełnia swym cierpieniem braki udręk Chrystusa.
Finalnym etapem dojrzewania Apostoła w bolesnym doświadczeniu staje się
radość płynąca z wiary w Chrystusa.
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Tak więc, ze środka słabości ludzkiej - cierpienia, podnosi się moc mająca
swe źródło w miłości cierpiącego człowieka do Jezusa Chrystusa, który pierwszy
umiłował każdego człowieka, aż do końca68.
Zakończenie
Cierpienie człowieka uwypukla jego nicość, słabość, ułomność. Chroni od
ufania sobie, od opierania swojej egzystencji na bazie własnych zdolności i sprawności. Nie cierpi się dla samego tylko cierpienia. Wzrok człowieka wierzącego
skierowany jest na osobę Chrystusa. Jego cierpienie poprzedziło każde ludzkie
cierpienie. Nadało mu charakter eucharystycznej proegzystencji69.
Każde cierpienie rodzi w człowieku wierzącym wytrwałość, wytrwałość zaś
wydaje nadzieję zabarwioną miłością. Jest ona darem Ducha Świętego. Radość
wypływa z wiary w Chrystusa. Moc zostaje wyprowadzona ze słabości ludzkiego
cierpienia. Finalny etap, jaki stanowi radość z cierpienia, które wydaje miłość,
został ukazany przez św. Pawła jako wzór do zdobywania. Miłość płynąca ze
środka słabości jest przyjmowana przez miłość Chrystusa, która wypełniała
Jego zbawczy czyn70.
Cierpienie chrześcijanina pozostaje tajemnicą. Można powiedzieć, że nie jest
to prowadzenie w ślepy zaułek. Osoba Jezusa Chrystusa nadaje tej tajemnicy
sens, znaczenie i celowość. Człowiek cierpiący nie powinien oczekiwać rozwiązania tajemnicy cierpienia ani czekać na jego koniec, winien oczekiwać celu
cierpienia, tj. jego proegzystencjalnego znaczenia.
Trud istnienia wpisany jest w egzystencję ludzką, a jej rozwój związany
jest z wysiłkiem, cierpieniem, z dążeniem jednak do celu. Pomimo cierpienia
i trudu, rozwój człowieka ma cechy twórcze, staje się źródłem radości i sensu
życia, kiedy odkryje się ekspresję paradoksu słabości i mocy; słabości cierpienia
i mocy miłości, która z niego wypływa71.
Słowa Salviﬁci doloris nie są czystą retoryką, lecz konkretnym wezwaniem,
stawianym przez człowieka, który wypowiadając je, żyje nimi eucharystycznie
dla drugiego: dla świata, który coraz częściej nie wie, jak i dla kogo żyć, w desperackim poszukiwaniu sensu.
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Riassunto:

Questo articolo intitolato: “Dimensione proesistenziale del mistero della sofferenza umana secondo ‹‹Salviﬁci doloris›› del Papa Giovanni Paolo II”, si concentra sul mistero e sul senso cristiano
della sofferenza nel pensiero della lettera del Papa Giovanni Paolo II. Il mistero della sofferenza viene
meditato nella sua dimensione cristologica, soteriologica ed ecclesiologica. Il Santo Padre mette in
luce la grandezza della risposta cristiana, universale, che consiste nell’amore trinitario, che essendo
eucaristicamente aperto nello spazio della Chiesa ad ogni sofferenza umana, abbraccia e trasforma il
dolore nell’amore salviﬁco per gli altri, cioè nell’amore proesistenziale.
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TELEOLOGICZNY CHARAKTER MORALNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. TRADYCYJNY TRAKTAT
„O CELU OSTATECZNYM” W ŚWIETLE TAJEMNICY
POWSZECHNEGO POWOŁANIA DO ŚWIĘTOŚCI
Odnowa teologii moralnej, zainspirowana przed czterdziestu laty przez
Sobór Watykański II, przyniosła liczne owoce w postaci pogłębionej reﬂeksji
nad metodą uprawiania tej dyscypliny, nowych podręczników i wielu opracowań
szczegółowych zagadnień teologiczno-moralnych. Jedną z podstawowych sugestii
postulowanej odnowy była troska, by tradycyjną i niezmienną doktrynę moralną wyłożyć nowym, przystępnym dla współczesnego odbiorcy językiem. Wiele
publikacji i opracowań uczyniło zadość temu wezwaniu. Wciąż jeszcze pozostaje
pewna liczba zagadnień domagających się od teologów moralistów nowych analiz
i interpretacji. Wydaje się, że przykładem takiego zagadnienia może być pytanie
o znaczenie tradycyjnego traktatu o celu ostatecznym w formułowaniu oceny
moralnej ludzkich czynów. Można odnieść wrażenie, że ciążące nad pojęciem
celu ostatecznego uprzedzenia natury ﬁlozoﬁcznej spowodowały, że znalazło
się ono nieco poza polem zainteresowań współczesnej teologii moralnej. Jednak
wielokrotne nawiązania do tego pojęcia, obecne w encyklice Veritatis splendor,
zdają się przypominać o jego doniosłości dla integralnego wykładu doktryny
moralnej. One też stały się inspiracją dla niniejszego opracowania, które pragnie
zachęcić do reﬂeksji nad znaczeniem tradycyjnego traktatu O celu ostatecznym
dla uprawiania teologii moralnej dzisiaj.
1. Celowościowe ukierunkowanie ludzkiego działania
Codzienne doświadczenie wykazuje, że pytanie o dobro lub zło moralne
osadzone jest w szerszym kontekście poszukiwań dotyczących sensu ludzkiej
egzystencji1. Kontekst ten nie zawsze jest uświadomiony, ale trudno zaprzeczyć,
iż istnieje ścisła relacja pomiędzy moralnością a koncepcją sensu życia2. Do tego
1

Por. K.H. Peschke, Etica cristiana. Teologia morale alla luce del Vaticano II, Roma
1988-89, tom I, 106-107.

2

Por. A. Rizzi, Senso dell’esistenza umana nella prospettiva della decisione morale, w:
Problemi e prospettive della Teologia Morale (red. T. Goffi), Brescia 1976, 105-106.
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właśnie powszechnego doświadczenia odwołał się Ojciec Święty Jan Paweł II
w pierwszych rozdziałach encykliki Veritatis splendor, zauważając, że również
ewangeliczny młodzieniec, dialogujący z Jezusem „pyta nie tyle o to, jakich
zasad należy przestrzegać, ale jak osiągnąć pełny sens życia. To dążenie bowiem
stanowi rzeczywiste podłoże każdej ludzkiej decyzji i działania”3.
Konkretne wartościowanie i dokonywanie wyborów moralnych ma ścisły
związek z tym, co podmiot podejmujący powyższe decyzje myśli o sobie samym
i o świecie, który go otacza. Istotnym elementem tej świadomości jest koncepcja
sensu życia, zawierająca odpowiedź na pytanie, ku czemu zdąża egzystencjalna
wędrówka człowieka w swej bliższej lub dalszej perspektywie. Odpowiedź ta jest
o tyle ważna, że w jej świetle podmiot rozeznaje, jakie sprawy, rzeczy, postawy,
życiowe wybory będą bardziej, a jakie mniej preferowane i ważne. W wyrażeniu
„sens życia” utajona jest bogata treść, nawiązująca do mniej lub bardziej konkretnego ukierunkowania ludzkiej egzystencji. A jeśli jest ukierunkowanie, to
musi istnieć również to coś (lub Ktoś), ku czemu egzystencja ta zmierza w swej
czasoprzestrzennej kondycji. Fakt ten sugeruje zatem istnienie celowościowego
ukierunkowania ludzkiej egzystencji i ludzkiego działania.
Doświadczenie podpowiada, że tym czymś (lub Kimś) są różne postacie dobra, pojmowane jako cele działania. Nie tylko ﬁlozoﬁczna, ale i psychologiczna4
analiza ludzkiego działania wskazuje, że zamiar czynu i jego realizacja wypływają zawsze z motywacji woli, z którą korespondują różnego rodzaju dobra,
budzące zainteresowanie człowieka. Dobra te ujawniają swą wartość na tle
całościowo ujętego poglądu na świat i życie. Zróżnicowana i bogata paleta dóbr
wywołujących w człowieku odczucie zainteresowania, daje się zhierarchizować,
a uporządkowanie to przebiega zgodnie z podstawowymi wyobrażeniami, jakie
człowiek ma o sobie samym jak i o świecie, w którym żyje.
O każde działanie ludzkie, czyli takie, które jest świadome i wolne, możemy zapytać: po co zostało ono podjęte, w jakim celu, co podmiot działający
chciał przez to działanie osiągnąć. Pytania te są jak najbardziej uzasadnione
i ukazują celowościowe ukierunkowanie ludzkiego działania5. Pomagają też
3

VS, 7.

4

Na uwagę w tym względzie zasługuje stosunkowo młoda dziedzina wiedzy psychologicznej, zajmująca się problematyką tzw. „dobrostanu psychicznego”, nawiązującą
do takich zagadnień jak: poczucie sensu życia, celowość i wartość własnego życia,
zaspokojenie potrzeb, formułowanie celów czy to o charakterze biologicznym, czy
psychologicznym, dążenie do nich i ich osiąganie. Por. E. Diner, R.E. Lukas, S. Oishi,
Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia, w: Psychologia pozytywna (red. J. Czapiński), Warszawa 2004, 40-41.

5

Do klasycznej koncepcji celowości ludzkiego działania powraca w nowym ujęciu np.
Christoph Schönborn. Jego rozważania pozwalają nam sprecyzować, co mamy na
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uchwycić zróżnicowanie celów ludzkiego działania na cele bliższe, będące bezpośrednim owocem konkretnego czynu, cele dalsze osiągane przy pomocy tych
wcześniej osiągniętych i w końcu te najbardziej odległe, możliwe do realizacji
dzięki uprzedniemu osiągnięciu całego szeregu innych celów. Cele te, posługując się językiem klasyków ﬁlozoﬁi i teologii, to inaczej różnego rodzaju dobra,
które budzą w ludziach zainteresowanie, jako godne tego, by o nie zabiegać i je
zdobywać6. W tym sensie pojęcie dobra i celu mogłoby być stosowane zamiennie, gdyż w myśl arystotelesowsko-tomistycznej koncepcji dobra, ma ono siłę
oddziaływującą na osobowe władze człowieka (na intelekt, wolę, ale także i na
uczucia), ukierunkowując go pragnieniowo ku sobie, podobnie jak obiekt skupia na sobie uwagę wzroku i staje się celem spojrzenia. O tym, czy ostatecznie
dokona się wybór danego dobra, zadecyduje błyskawiczna ocena jego wartości,
której dokona intelekt w relacji do uczuć i woli. Nie bez znaczenia będzie tu
z jednej strony poziom rozwoju tych poszczególnych władz u konkretnej osoby,
a z drugiej jej światopogląd i skala wartości. Te właśnie faktory mają wpływ na
nasze decyzje i nasze wybory moralne, sprawiając, że oceniamy jedne cele-dobra
za mniej ważne, inne zaś za bardzo dla nas istotne.
W tradycji ﬁlozoﬁczno-teologicznej pojawiło się również pojęcie celu ostatecznego, które określa najwyższe, absolutne dobro, będące jako takie zwieńczeniem
wszystkich celów cząstkowych z zaspokojeniem wszystkich ludzkich pragnień7.
Pojęcie to przez wiele stuleci odgrywało kluczową rolę w chrześcijańskiej nauce
moralnej. Współczesne podręczniki teologii moralnej bardzo rzadko posługują się
wprost terminem celu ostatecznego, aby uniknąć niebezpiecznego dla teologicznej
myśli, mówiąc o celowości czynów ludzkich: „W każdym ludzkim uczynku tkwi jakiś
zamiar i cel. (...) Każdorazowo wola kieruje nasze postępowanie ku określonemu
celowi. Jeśli jest dobra, dobre jest także to, co robimy, jeśli jest zła, złe będą nasze
czyny. Wola jest zawsze sterowana przez cel. Jeśli nie mamy żadnego zamiaru i celu,
nic nie zrobimy. Czasami zaczynamy coś robić bez bliżej określonego celu, ale zwykle,
czy jest to czynność w kuchni, praca przy biurku lub zajęcia wakacyjne, czynimy coś
w konkretnym celu”. C. Schönborn, Iść za Jezusem każdego dnia, Kielce 2005, 56.
6

Por. C.J. Wichrowicz, Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym, Kraków 2002, 29.

7

T. Ślipko deﬁniuje cel ostateczny jako „taki cel, który posiada miarę dobra zdolną do
zaspokojenia w pełni dążenia człowieka tak, że człowiek do dalszego celu nie tylko
nie dąży, ale dążyć nie może. Inaczej mówiąc, nie ma już innego dobra-celu, które
mogłoby w sposób doskonalszy zaspokoić dążenie człowieka” (T. Ślipko, Zarys etyki
ogólnej, Kraków 2002, 108). Tradycyjne pojęcie celu ostatecznego w ﬁlozoﬁi i teologii moralnej przybliżają m.in. następujący autorzy: K.E. Kirk, The vision of God.
The christian doctrine of the “Summum Bonum”, New York 1966; R. Spaemann,
R. Löw, Die Frage wozu? Geschichte und Wiederentdeckung des teleologiches Denkens, München Zürich 1981; P.T. Teoﬂamen, „Gloriﬁcate Dominum”. Il ﬁne ultimo
assoluto alla luce del Concilio Vaticano II, Cassino/Roma, 1970; C.J. Wichrowicz,
Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym, Kraków 2002, 27-35.
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reﬂeksji błędu „arystotelesowskiego mechanicyzmu”, sugerującego niemalże automatyczny magnetyzm celów8. Niemniej jednak, mając na uwadze tę wspomnianą
ostrożność, nie można odmówić tradycyjnemu pojęciu celu ostatecznego doniosłej
roli, jaką odegrało i wciąż odgrywa we właściwej koncepcji moralności chrześcijańskiej. Fakt ten potwierdził Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor, gdy
pisał, że „życie moralne ma charakter głęboko «teleologiczny», ponieważ polega
na świadomym przyporządkowaniu ludzkich czynów Bogu – najwyższemu dobru
i ostatecznemu celowi (telos) człowieka”9. Powracające w dokumencie papieskim
pojęcie celu ostatecznego jest zachętą do przybliżenia jego pełniejszej treści, wychodząc poza arystotelesowsko-tomistyczny schematyzm. Wzbogacenie ujęcia
ﬁlozoﬁcznego perspektywą biblijną i dogmatyczną daje nam silne podstawy dla
właściwej rehabilitacji pojęcia celu ostatecznego w teologii moralnej. Jedną z prób
przywrócenia żywotności tego terminu może być ponowne zdeﬁniowanie jego
znaczenia i treści w świetle tajemnicy powszechnego powołania do świętości.
2. Scholastyczna koncepcja celu ostatecznego
Pojawienie się terminu celu ostatecznego w teologii i ukonstytuowanie się
zakresu treściowego tegoż pojęcia związane jest z wprowadzeniem do myśli
chrześcijańskiej arystotelesowskiej aparatury pojęciowej. Najbardziej reprezentatywną syntezę scholastycznej koncepcji celu ostatecznego zawdzięczamy św.
Tomaszowi z Akwinu. Punktem wyjścia dla Doktora Anielskiego jest analiza
rzeczywistości, w której istnieją związki przyczynowo-skutkowe. Cała stworzona
natura charakteryzuje się swoistą celowością, ponieważ wszystko, co w świecie
się dzieje, dzieje się ze względu na coś innego, co to działanie wywołuje (przyczyny sprawcze i przyczyny celowe). „Cokolwiek działa, musi działać dla jakiegoś
celu”10 – powie za Arystotelesem św. Tomasz. Człowiek, będący częścią tak rozumianej natury, w swoim świadomym i wolnym działaniu również kieruje się
8

A. Günthör wysuwa pod adresem arystotelesowsko-tomistycznej koncepcji celu
ostatecznego zarzuty, iż jej bardzo ﬁlozoﬁczny charakter sugeruje niebezpieczny
antropocentryzm moralny ukierunkowany na szczęście człowieka z jednoczesnym
usunięciem na drugi plan samego Boga. Dodaje, że taka tendencja nie była z pewnością zamierzona przez samego św. Tomasza, lecz wynikła w okresie późniejszym
z niewłaściwego interpretowania nauki tomistycznej. Pozostawanie w unilateralnej
perspektywie ﬁlozoﬁczno-spekulatywnej bez ubogacenia jej wizją biblijną i tajemnicą
dialogu powołaniowego z pewnością znacząco zawęża głębię treści pojęcia celu ostatecznego, jakie wynika z chrześcijańskiego objawienia. Por. A. Günthör, Chiamata
e risposta, Roma 1994, 173-177,183.

9

VS, 73.

10

Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, I-II, q.1, a.2.

TELEOLOGICZNY CHARAKTER MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

169

ku wybranym celom. Ukierunkowanie na cel jest z jednej strony uwarunkowane
właściwościami podmiotu działającego, w którym odkrywamy różnego rodzaju
nieświadome inklinacje i świadome pragnienia, a z drugiej właściwością celu,
który jawi się jako godny zdobycia ze względu na posiadaną wartość (dobro ontyczne), jaką może ubogacić podmiot. Działanie ludzkie jest oczywiście jakościowo różne, od przyczynowo-sprawczych determinizmów przyrodniczych, niemniej
jednak zdradza w sobie swoisty rys celowości ukierunkowanej na dobro. Ono
to bowiem pobudza człowieka do działania. Pobudza, ale nie determinuje, gdyż
człowiek przez swoją świadomą i wolną decyzję może się skierować ku celowi
lub od niego odwrócić. W ten oto sposób wykazuje swą wyższość nad wszystkimi
bytami nierozumnymi11. Uświadamia sobie wartość celu, dobiera odpowiednie
środki do jego osiągnięcia bądź zaniechania, a podejmując decyzję, ma zawsze
na względzie poczucie spełnienia związane z osiągnięciem upragnionego dobra.
To spełnienie, nazywane potocznie zadowoleniem czy szczęściem, jest głównym
motywem skłaniającym do działania, bo wszystko, czego człowiek pragnie
i wszystko, co czyni, ma doprowadzić go do osiągnięcia szczęścia. Różnie jest
ono pojmowane, ale najczęściej bywa utożsamiane z trwałym zadowoleniem
z życia, polegającym na cieszeniu się możliwie największą sumą różnorakich
dóbr lub jednym wyjątkowym dobrem zaspokajającym wszelkie pragnienia12.
Tak więc widzimy, że pomiędzy pojęciami celu, dobra i szczęścia zachodzi bardzo
ścisły związek, a trwałe poczucie szczęśliwego spełnienia i realizacji wszystkich
pragnień nie jest niczym innym jak ostatecznym celem, poza którym nie może
być już żadnego innego celu.
W koncepcji tomistycznej cel ostateczny jest zwieńczeniem wszystkich celów
pośrednich, które do niego prowadzą. Analiza rozumowa jest tutaj następująca:
człowiek realizując zamierzone cele, zdobywa upragnione dobra cząstkowe,
które mają przysporzyć mu szczęścia. Pojedyncze dobra cząstkowe czy nawet
11

Por. C.J. Wichrowicz, Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym, dz. cyt., 31.

12

Zagadnienie szczęścia jest problemem centralnym we wszystkich etykach eudajmonistycznych, w których poczucie szczęśliwości orientuje działanie moralne i jest
kryterium rozróżnienia pomiędzy dobrem a złem. Dobrem moralnym jest to, co
przysparza poczucia szczęścia, złem to, co temu poczuciu staje na przeszkodzie. Różne odmiany etyk eudajmonistycznych zgadzają się co do zastosowania powyższego
pryncypium aksjologicznego, ale drogi ich rozchodzą się, gdy trzeba zdeﬁniować to,
co jest w stanie najpełniej uszczęśliwić człowieka. Jedni upatrują szczęście w pełni
wszystkich cnót, inni we wiedzy, inni we władzy lub bogactwach, inni w rozkoszach
zmysłowych, a jeszcze inni w zjednoczeniu z Bogiem. Wśród wielu rozwiązań na
uwagę zasługuje boecjuszowska koncepcja szczęścia, jako „stanu doskonałego dzięki
nagromadzeniu wszelkich dóbr”. Św. Tomasz natomiast podkreśli nie tyle sumę dóbr,
co jedno wyjątkowe „dobro doskonałe wystarczające do zaspokojenia pragnienia
człowieka”. Por. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, dz. cyt., 110.
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ich niezliczona wielość, nie są w stanie zapewnić człowiekowi szczęścia, gdyż
zaspokajają jego pragnienie w sposób niepełny. Dlatego człowiek wciąż pragnie
czegoś nowego, w czym upatruje kolejną szansę zaspokojenia tęsknoty za szczęściem. I tak jedne cele-dobra ustępują innym, bądź stają się jedynie środkami
do osiągnięcia dalszych celów. Nie usatysfakcjonowane dobrami cząstkowymi
dążenie człowieka do szczęścia, sugeruje konieczność istnienia jeszcze jakiegoś
innego rodzaju dobra, które byłoby w stanie zaspokoić w pełni ludzkie pragnienia. Dlatego na szczycie piramidy dóbr-celów znajduje się dobro najwyższe – cel
ostateczny, czyli taki, który nie jest już podporządkowany żadnemu innemu
celowi, a wszystkie inne cele są jemu podporządkowane. Jest on zarazem dobrem najdoskonalszym, w którym wszelkie ludzkie pragnienia znajdują swe
spełnienie. Co jednak jest tym celem?
Od tego momentu, czysto rozumowe rozważanie oparte o przesłanki metaﬁzyki Arystotelesa, zostaje ubogacone treściami płynącymi z chrześcijańskiego
Objawienia. Według Akwinaty, dla człowieka jako istoty rozumnej, będącej
obrazem samego Boga, celem ostatecznym musi być dobro najwyższe natury
intelektualnej, bo „szczęśliwość istoty myślącej zasadza się na działaniu umysłu”13. Tomasz przywoła w tym miejscu autorytet św. Augustyna, aby podstawę
szczęścia ukazać po pierwsze w intelektualnym poznaniu Boga: „Szczęśliwy, kto
Ciebie poznał, nawet gdyby niczego innego nie znał”14. Potwierdzi to jeszcze
w innym miejscu Sumy Teologicznej, powołując się na słowa samego Chrystusa:
„Pan Jezus powiedział (J 17,3): «A ten jest żywot wieczny – aby poznali Ciebie
jedynego prawdziwego Boga». Żywot wieczny zaś to cel ostateczny. A więc szczęśliwość człowieka polega na poznaniu Boga, a to jest czynnością umysłu”15.
Czytając te słowa, nieodparcie powstaje wrażenie, iż Tomasz, przeakcentował intelektualny aspekt wizji uszczęśliwiającej, pomijając zupełnie charakterystyczny dla chrześcijaństwa aspekt zjednoczenia z Bogiem w miłości16. Tak
13

Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, I, q.26 a.3.

14

Tamże.

15

Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, I-II, q.3, a.4.

16

Do tego problemu nawiązuje np. F.W. Bednarski, redaktor i komentator najnowszego
wydania polskojęzycznego skrótu Sumy Teologicznej. Jego zdaniem „rozwiązanie,
jakie św. Tomasz podaje w tym artykule [tj. I-II, q.3, a.4.] i w innych swych pismach,
że szczęśliwość jest najpierw i przede wszystkim działaniem umysłu, a nie woli,
jest swoiste dla tomizmu. Szkotyzm oraz suarezjanizm i pokrewne im systemy
teologiczne zwalczały tę naukę, ucząc, że przecież ważniejsza jest miłość, a więc
czynność woli, niż poznanie, będące czynnością umysłu. W tym życiu miłość Boga
jest niewątpliwie czymś doskonalszym, niż jakiekolwiek poznanie (1Kor 13,2). Ale
nie ulega wątpliwości, że wieczna szczęśliwość polega na bezpośrednim «oglądaniu»
Pana Boga «twarzą w twarz» (1Kor 13,12). Jasno o tym mówi św. Jan Apostoł: «teraz

TELEOLOGICZNY CHARAKTER MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

171

jednak do końca nie jest, gdyż w części poświęconej teologii moralnej szczegółowej, mówiąc o stanie doskonałości, Akwinata podkreśla fundamentalną rolę
miłości w zjednoczeniu z Bogiem: „miłość jednoczy nas z Bogiem, który jest
ostatecznym celem życia ludzkiego, bo «Bóg jest miłością, kto trwa w miłości,
trwa w Bogu, a Bóg w nim» (1J 4,16). Dlatego o doskonałości chrześcijańskiego
życia stanowi w szczególny sposób miłość nadprzyrodzona”17. Z fragmentu tego
wynika, że skoro miłość odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu przez człowieka
ostatecznego celu, to szczęście płynące z tej jedności, musi mieć naturę nie tylko
intelektualną, ale i angażować inne władze duchowe czy wręcz całą osobę zdolną
do kochania sercem, duszą i wszystkimi siłami (por. Pwt 6,4-5).
Konkludując, możemy zatem stwierdzić, iż dla św. Tomasza pełnia szczęścia,
będąca celem ostatecznym człowieka, wyraża się w jedności z Bogiem, angażującej tak władze intelektualne, jak i wolitywne człowieka, gdyż jest zarazem
intelektualnym oglądaniem istoty Boga (a istotę w rozumieniu tomistycznym
może poznać jedynie intelekt), jak i miłosnym zjednoczeniem z Bogiem, który
w swej istocie jest Miłością.
Konsekwencją tak rozumianego celu ostatecznego jest odpowiednia koncepcja moralności, rozumianej jako swoista „wędrówka” ku Najwyższemu Dobru
drogą moralnych wyborów dóbr cząstkowych, będących jednocześnie pośrednimi
celami, jak i środkami dla osiągnięcia celu ostatecznego. Dobrem moralnym jest
to, przez co przybliżamy się do ostatecznego celu, złem to, co od niego oddala.
Aby zatem określić, czy dany czyn jest moralnie dobry czy zły, trzeba rozsądzić,
w jakiej relacji pozostaje on do celu ostatecznego.
Przenosząc to rozumowanie na grunt praktyczny, widzimy, że gdy jakiejś
osobie brakuje jasno sprecyzowanej świadomości celu ostatecznego, trudno
jej w ogóle dokonać oceny moralnej jego własnych czynów, gdyż nie posiada
ona stabilnego kryterium, w świetle którego mogłaby analizować konkretne
postępowanie. Jeśli natomiast cel ostateczny (utożsamiony z Bogiem) zostanie
zamieniony na któryś z celów cząstkowych, prowadzi to nieuchronnie do relatywizmu moralnego, gdyż tylko deﬁnitywne szczęście (którego gwarantem może
być jedynie Istota Najwyższa – Bóg) jest upragnione przez wszystkich, a inne
dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeszcze nie okazało się czym będziemy. Wiemy że gdy
się okaże, podobni Mu będziemy, bo ujrzymy Go tak jak jest» (1J 3,2). Oczywiście
to, że ostateczna nasza szczęśliwość najpierw i zasadniczo polega na „oglądaniu”
Istoty Bożej w sposób bezpośredni, nie wyklucza, lecz zakłada miłość oraz największą
radość. Miłość bowiem odnosi się zarówno do dobra nieobecnego jak i już obecnego, ale sama przez się nie jest jego osiągnięciem, a radość jest następstwem”. Św.
Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna w skrócie (red. F.W. Bednarski), Warszawa
2004, 168-169.
17

Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, II-II, q.184, a.1.
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dobra cząstkowe przez jednych są pożądane, dla drugich zaś mogą mało bądź
nic nie znaczyć. W obydwu przypadkach, rezultatem będzie etyka sytuacyjna,
uznająca za dobro to, co wydaje się najbardziej korzystne dla podmiotu tu i teraz
lub to, co większość ludzi uważa za słuszne.
Dla św. Tomasza i całej tradycji tomistycznej cel ostateczny jest rzeczywistością dynamizującą całe stworzenie i ukierunkowującą je na siebie. Celowościowa
reﬂeksja rozumowa, znajduje swoje potwierdzenie w Objawieniu chrześcijańskim,
ukazującym Boga jako Najwyższe Dobro, ku któremu ukierunkowane jest całe stworzenie i ku któremu zdąża bieg historii. Trzeba jednak przyznać, że arystotelesowska
metodologia i warsztat pojęciowy zastosowane przez Akwinatę sprawiły, iż cała
głębia problematyki kryjącej się pod pojęciem celu ostatecznego, jawi się w ujęciu
tomistycznym jako rozważania nieco abstrakcyjne dla moralności ewangelicznej,
mocno przeracjonalizowane i niemalże mechanistyczne. Z tego powodu, reﬂeksja nad
tym zagadnieniem, wymaga ubogacenia treściami płynącymi z analizy tajemnicy
osobowego dialogu między Bogiem a człowiekiem, dialogu powołaniowego, w który
również wpisana jest celowościowa perspektywa dążenia do pełni i szczęścia.
3. Zwrot ku źródłom biblijnym: Pismo Święte a cel ostateczny
człowieka
Wśród głównych dyrektyw metodologicznych dotyczących odnowy teologii
moralnej, zaleconej na Soborze Watykańskim II, znajdujemy postulat, aby jej
naukowy wykład w większej mierze karmiony był nauką Pisma Świętego18.
W rozważaniu problematyki teleologicznego charakteru moralności chrześcijańskiej, należałoby zatem wyjść od reﬂeksji biblijnej, gdyż to właśnie ona
umożliwia wydobyć właściwe treści, dotyczące chrześcijańskiego rozumienia
celowości i specyﬁki tradycyjnego pojęcia celu ostatecznego.
a) Stary Testament
Podejmując rozważanie problematyki celowości w sensie teologiczno-moralnym w Starym Testamencie, należałoby poprzedzić je ważną uwagą dotyczącą
rozumienia czasu i biegu historii w mentalności hebrajskiej. Egzegeci zwracają
uwagę na wyraźne różnice, jakie istnieją w pojmowaniu tych kategorii pomiędzy
schrystianizowaną kulturą zachodnią a kulturą, w jakiej powstawał Stary Testament. Pierwsza ujmuje czas w perspektywie linearnej, druga według modelu
cyklicznego następstwa pór roku, regulowanego rytmem ziemi i gwiazd19. Ma to
18

Por. OT, 16.

19

Por. G. von Rad, Teologia dell’Antico Testamento, Brescia 1974, tom II, 124-128.
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znaczący wpływ na koncepcję ukierunkowania historii i sensu dziejów, ich celowości opisywanej biblijną kategorią eschata, czyli rzeczy ostatecznych. G. von Rad
stwierdza, że bliska nam linearna koncepcja czasu jest na wskroś koncepcją eschatologiczną, mająca w perspektywie bardziej lub mniej określony cel, ku któremu
zmierza bieg historii, by w nim znaleźć swe wypełnienie i kres. Koncepcja cykliczna natomiast jest wyraźnie antyeschatologiczna, gdyż nie spodziewa się niczego
nadzwyczajnego od przyszłości, ponad to, co jest teraźniejszością20. W literaturze
biblijnej okresu przed-prorockiego nie znajdziemy zasadniczo żadnych odniesień
eschatologicznych. Dopiero Księgi Prorockie, zwłaszcza tzw. Apokaliptyka, przepowiadają w pewnym sensie nadejście czasów eschatycznych, w których wypełni się
dotychczasowy bieg historii, a Bóg powoła do istnienia nową rzeczywistość. Trzeba
tu jednak zaznaczyć, iż apokaliptyczne rozumienie czasów ostatecznych w Starym
Testamencie, jako swoistego kresu, po którym jednak nastąpi wznowienie czasu
i historii jest zdecydowanie różne treściowo od eschatologii chrześcijańskiej, gdyż
zasadniczo odnosi się raczej do odnowienia ziemskiego Królestwa Izraela. Dlatego,
jak sugeruje G. von Rad, posługiwanie się pojęciem eschatologii jest uzasadnione
jedynie w odniesieniu do chrześcijaństwa, a stosowanie go do Starego Testamentu
jest pewnego rodzaju nadużyciem21.
Zarysowana powyżej starotestamentalna wizja rozumienia dziejów i historii
świata miała wpływ na samoświadomość Izraelity i pojmowanie przez niego
sensu jego własnej egzystencji, a przez to i celu, ku któremu ta egzystencja ma
zmierzać. Mentalność semicka nie wykształciła jednak tak szczegółowej reﬂeksji
spekulatywnej nad pojęciem celu, jak to miało miejsce w kulturze greckiej. Nie
znaczy to jednak, że poczucie celowości i sensu stworzenia było jej obce.
Z pierwszych stron Biblii dowiadujemy się o pięknie i dobru stworzenia,
które wyszło spod ręki Boga. Autor natchniony podkreśla, że przymioty stworzenia świadczą o wielkości i chwale Stwórcy. Stąd wnioskuje, iż celem i sensem
istnienia stworzeń jest głoszenie chwały i uwielbianie Boga (por. Ps 96; 145;148;
150). Wątek ten podejmą również prorocy, wskazując, że jest wolą Boga, by całe
stworzenie głosiło Jego chwałę swoim istnieniem (por. Iz 42,8-12; Jer 13,16; Ml
2,2). Misja ta zlecona zostaje również człowiekowi, ale jej realizacja przybierze
w tym wypadku charakter wyjątkowy. Jako osoba rozumna i wolna, podobna do
Boga i pozostająca z Nim w szczególnej relacji, człowiek otrzymuje od Stwórcy
udział w panowaniu nad sobą samym i zarządzaniu światem. To obdarowanie
jest zarazem źródłem nowych specyﬁcznych zadań, poprzez które człowiek ma
świadczyć o wielkości i doskonałości Boga. W ten sposób zachowa życiodajną
20

Por. tamże, 126-127.

21

Por. tamże, 141.
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więź ze Stwórcą, pozostając w zgodzie ze swoim powołaniem i przeznaczeniem.
Człowiek, ustanowiony włodarzem całego świata stworzonego, przez swoją
odpowiedzialną obecność i aktywność w tym świecie, wpisuje się twórczo w dynamizm dziejów aż do chwili, gdy według słów proroka Izajasza „nadejdą nowe
niebiosa i nowa ziemia” (Iz 65,17). W Literaturze Mądrościowej zauważymy
pierwsze ślady interpretowania ludzkiego działania w perspektywie najważniejszego życiowego celu, jaki upatrywano w przyjaźni z Bogiem i w jedności
z Nim. Tendencja ta jednak nie zdoła jednak nigdy osiągnąć znaczącej pozycji
w teologii starotestamentalnej, gdyż obok rodzącego się poczucia transcendentalnej celowości, wciąż silne pozostają motywacje doczesne, upatrujące źródło
błogosławieństwa i szczęścia w dostatku materialnym, długim życiu, zwycięstwie
nad wrogiem i licznym potomstwie22. Dlatego też, jak podkreśla W. Eichrodt,
w Starym Testamencie nie wykrystalizowało się nigdy jasne i pogłębione pojęcie
transcendentnego ostatecznego celu ludzkiej egzystencji o takim charakterze,
by mogło ono stać się czynnikiem orientującym wybory moralne23. Wybory te
kształtowały się raczej w perspektywie wierności Przymierzu, które zobowiązywało do pielęgnowania określonych postaw moralnych.
b) Nowy Testament
Odsłaniając tajemnicę zbawczego planu Boga wobec całego stworzenia,
Nowy Testament ukazuje nieznane dotąd ukierunkowanie ludzkiej egzystencji
ku życiu wiecznemu w jedności z Bogiem24. Zostaje ono uzupełnione wątkami
eschatologicznymi dotyczącymi całego stworzenia i biegu historii zbawienia.
Jako bliskie perspektywie celowościowej, szczególnie interesujące wydają się dla
nas fragmenty Apokalipsy św. Jana, w których Bóg jawi się jako „Alfa i Omega,
Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Ap 22,13).
Przesłanie Nowego Testamentu obwieszcza nastanie w Chrystusie nowej
relacji pomiędzy Bogiem a każdym człowiekiem, który zechce przyjąć zbawczy
dar Boga. Relacja ta zapoczątkowuje się już w doczesności, a osiągnie swe wypełnienie w wieczności, w Królestwie Bożym, w nowym Jeruzalem, w którym Bóg
zamieszka pośród swego ludu i „będzie Bogiem z nimi” (Ap 21,3). Ta oto pełnia
bosko-ludzkiej komunii staje się największym dobrem i najwyższym celem, ku
któremu kierować się będą pragnienia i wysiłki uczniów Chrystusa, zgodnie
z zaleceniem Mistrza: starajcie się wpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne
będzie wam dodane (por. Łk 12,31).
22

Por. K.H. Peschke, Etica cristiana, dz. cyt., 48.

23

Por. W. Eichrodt, Theology of the Old Testament, London 1967, tom II, 365.

24

Por. C. Spicq, Teología moral del Nuevo Testamento, Pamplona 1970, tom I, 292-309.
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Przepowiadanie Królestwa Bożego, wyeksponowane przez Synoptyków, jest
jednocześnie ogłaszaniem jego nadejścia, jak i zapowiedzią jego przyszłej pełnej
realizacji. Królestwo to nie oznacza jakiegoś imperium ziemskiego czy też jakiejś
władzy politycznej, ale określa tajemniczą wspólnotę Boga z ludźmi. Wspólnota
ta, zapoczątkowana przez nawiązanie nowej relacji człowieka wierzącego z Chrystusem i jego dziełem zbawczym25, przekracza ograniczenia czasoprzestrzenne
i zdąża do pełnej realizacji w niewidzialnych wymiarach wieczności, gdzie człowiek ostatecznie doświadczy dziedzictwa życia wiecznego (por. Mk 10,17)26.
Urastająca do rangi symbolu ﬁgura Jezusa, który wkracza w przeróżne ludzkie
sytuacje i powołuje do nowej rzeczywistości Królestwa, ukazuje istotę logiki
odkupienia: z inicjatywy Boga nawiązuje się nowa relacja bliskości pomiędzy
Stworzycielem i Jego stworzeniem27. Bliskość ta zapewnia człowiekowi nowe
życie i prowadzi do prawdziwego błogosławieństwa i szczęścia wiecznego (por.
Mt 5,2-10). Istotę tego życia najlepiej wyrazi u Synoptyków przypowieść o uczcie
królewskiej i stroju weselnym (por. Mt 22,1-14; Łk 14,16-24), ukazująca z jednej
strony darmowość komunii z Bogiem, z drugiej zaś potrzebę moralnego wysiłku,
by stać się godnym uczestnictwa w tym życiu28. Król wyklucza z uczestnictwa
w uczcie jedynie tego, kto sam, dobrowolnym aktem wyboru, nie przygotował się
do uczty – nie przywdział szaty weselnej. Przygotowanie do uczty królewskiej
w sensie moralnym polega na dojrzewaniu w komunii z Bogiem poprzez nawrócenie i doskonalenie się w miłości zgodnie z Jezusowym wezwaniem: „Bądźcie
więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). W ten oto
sposób zaproszenie na ucztę mesjańską, symbolizujące powołanie do wspólnoty
królowania z Bogiem, jest konkretnym wezwaniem do usuwania ze swego życia
tego wszystkiego, co utrudnia tę komunię i pielęgnowania tych postaw, które
jej służą. Drogą chrześcijańskiej doskonałości jest wiara, która działając przez
25

Por. W. Schrage, Etica del Nuovo Testamento, Brescia 1999, 27-29.

26

Por. R. Schnackenburg, Il messaggio morale del Nuovo Testamento, Brescia 1989,
tom I, 41.

27

Por. K. Romaniuk, Powołanie w Biblii, Warszawa 1989, 185-193.

28

Komentując w tym względzie teologię Markową, J. Gnilka zauważa, że „dopełnienie
królestwa Bożego nie jest jednak procesem, w którym człowiek nie miałby żadnych
zadań do wykonania. Naiwnością byłoby sądzić, że oczekiwanie królestwa Bożego
oznacza dla człowieka stan, w którym odczuwałby już przedsmak wiecznej szczęśliwości. Jest przeciwnie. Zadaniem postawionym człowiekowi jest nawrócenie (...) w tym
postulacie – tym samym, który głosili już dawni prorocy, a ostatnio Jan Chrzciciel
– zawarta jest cała treść, a mianowicie radykalny zwrot, jakiego powinien dokonać
człowiek. Zrozumiawszy, że do tej pory znajdował się na fałszywej drodze, powinien on
przeorientować całe swe życie i zwrócić się ku Bogu i Jego królestwu przychodzącemu
w Jezusie”. J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002, 205.
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miłość (por. Ga 5,6), czyni dobro i w ten sposób pozwala człowiekowi naśladować
samego Boga – Dobro Najwyższe.
Taka perspektywa ma swój szczególny aspekt celowościowy, związany z chrześcijańskim powołaniem do świętości. Jest nim stopniowe dążenie do ostatecznego
zjednoczenia z Bogiem przez wiarę w Chrystusa, dzięki któremu człowiek może
osiągnąć pełne upodobnienie się do Boga, na wzór którego został stworzony.
Pisma Janowe w sposób bardzo wyraźny artykułują celowościową perspektywę życia chrześcijańskiego. Jezus, przedstawiony jako Droga, Prawda i Życie,
prowadzi tych, którzy w niego uwierzą do jedności z Bogiem (por. J 14,6). Wyrażenie „przychodzić do Ojca” ukazuje nam sens i cel chrześcijańskiej wędrówki
przez doczesne życie. Jest nim ustawiczne pogłębianie komunii z Bogiem, możliwej dzięki uczestnictwu w Jego boskiej egzystencji, dostępnej ludzkości przez
wiarę w Chrystusa. Na tę celowościową perspektywę zdaje się też wskazywać
Janowa metaforyka światła, ukazująca Jezusa jako światłość świata (por. J 8,12;
J 12,46; 1J 2,8). Komentując tę metaforykę, J. Gnilka przypomina, iż „trzeba
uważać, o czym tu się mówi: nie o słońcu, czy innym świetle ﬁzycznym, lecz
o zbawieniu. Światło oznacza możność znalezienia kierunku i skierowania się
do celu, wiedzę o „dokąd” i „skąd” (zob. J 3,8; 8,14)”29.
Wspomniana powyżej wiedza o „dokąd” i „skąd” przychodzi nie tylko ze
światłem, jakim jest sam Zbawiciel, ale i z Jego darem, tj. z życiem z wiary,
które jest drugim bardzo ważnym pojęciem w teologii Janowej. Ono chyba najlepiej oddaje teleologoczny charakter chrześcijańskiej egzystencji. Życie, które
objawiło się w Jezusie Chrystusie (por. 1J 1,2), przez wiarę w Niego i chrzest
może stać się udziałem każdego człowieka. Relacja do Jezusa jest niezbędnym
warunkiem umożliwiającym życie Jego życiem. Każdy, kto to życie przyjmuje,
wraz z nim otrzymuje moc, aby stawać się dzieckiem Bożym (por. J1,12). Narodzenie do nowego życia „z góry” (por. J 3,3) jest narodzeniem z Boga, już nie
jedynie z ludzkiego ciała, ale z Ducha. To narodzenie z Ducha niesie w swej bogatej treści znaczeniowej nowy początek i nowy cel życia wierzących, których nie
znają inni30. Tym celem będzie wyrażone przez Jezusa pragnienie, by uczniowie
trwali w Bogu, a Bóg trwał w nich (por. J 4.16). Tak wyrażone „obustronne bycie
w stanowi najgłębsze sformułowanie upragnionej wspólnoty z Bogiem. Jest ona
celem egzystencji ucznia”31.
Otrzymane w darze nowe życie jest życiem samego Boga, jest zatem życiem
wiecznym (J 3,15; 4,14; 1J 1,2). Bóg dając to życie, obdarza również człowieka
29

J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, dz. cyt., 323.

30

Por. tamże, 367 .

31

Tamże, 366.
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nieśmiertelnością według słów Zbawiciela: „Każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie
umrze na wieki” (J 11,26). Konsekwencją zjednoczenia z Bogiem przez Chrystusa
staje się dar trwałego życia, wykraczającego poza granice śmierci ku wieczności.
Istnieje więc swoista analogia pomiędzy synoptycznym (zwłaszcza Markowym)
pojęciem ponadczasowego Królestwa Bożego a Janowym rozumieniem życia
wiecznego. Poznajemy ją wyraźnie w opisie rozmowy Jezusa z Nikodemem.
Nowe narodzenie uzdalnia do tego, by posiąść Królestwo Boże (por. J 3,3-5).
Zarówno Królestwo Boże, jak i życie wieczne nie należą do świata ludzi, pochodzą
od Boga i są darem Jego miłości, aby ludzkość miała w nich współuczestnictwo
przez wiarę i pełnienie woli Bożej (por. 1J 2,17). Drogą do osiągnięcia zjednoczenia z Bogiem jest miłość, zapewniająca trwanie w jedności z Chrystusem,
a miłość ta znajdzie swój wyraz w konkretnym wypełnianiu przykazań Jezusa
(por. J 15,1-11).
Janowe określenie celu egzystencji chrześcijanina jako współuczestnictwa
w wiecznym życiu Bożym przez Chrystusa w mocy Ducha, treściowo bliskie jest
Pawłowemu wyrażeniu esse in Christo32. Dla naszych rozważań ważnym będzie
dostrzeżenie w teologii św. Pawła perspektywy historiozbawczej, ukazującej sens
życia i cel egzystencji człowieka odkupionego w Chrystusie.
Na pierwszy plan wysuwa się w tej optyce idea powołania, która ujawnia
treść Bożego zamysłu wobec ludzkości, jak i ostateczny sens i cel biegu całej historii zbawienia. Powołanie jako fakt zbawczy i kategoria teologiczna niesie w sobie
bogate treści, wskazujące na teleologiczny charakter życia chrześcijańskiego,
w tym również i życia moralnego wierzących. Na uwagę zasługują szczególnie
dwa teksty, odsłaniające biblijną perspektywę celowościową dotyczącą człowieka.
W Liście do Rzymian, kreśląc sylwetkę nowego człowieka usprawiedliwionego
i odrodzonego w Chrystusie, św. Paweł przywołuje odwieczny plan Boży, zgodnie z którym Bóg „tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to,
by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu
braćmi” (Rz 8,29). Odwieczny zamysł Boży nakreśla każdemu człowiekowi i całej
ludzkości wyraźną perspektywę celowościową: aby wszyscy stali się podobni do
Bożego Syna i Jego przybranymi braćmi. Z treści całego Listu wiemy, że zamysł
Boży zrealizował się w tajemnicy odkupienia, wobec której każdy człowiek
32

Bogate teologiczno-moralnie wyrażenie esse in Christo niesie ze sobą podstawową
prawdę antropologiczną będącą fundamentem życia moralnego. Zdaniem J. Gnilki
„zwroty «w Chrystusie – w Panu» oznaczają otwartą przez Chrystusa przestrzeń, na
którą On w szczególny sposób oddziałuje i w której znajdują się wierzący – zjednoczeni, zdolni i gotowi poddać się Jego działaniu. Jest to w końcu przestrzeń Kościoła,
Ciała Chrystusa, który poznaliśmy jako przestrzeń łaski (Rz 5,1 n). Przestrzeń
eschatologicznego zbawienia, granica pomiędzy starym i nowym światem”. J. Gnilka,
Teologia Nowego Testamentu, dz. cyt., 124-125.
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wezwany jest do odpowiedzi wiary po to, by owoce odkupienia stały się realnie
obecne w jego życiu. Owoce te to z jednej strony pierwsze dary Ducha (por. Rz
8,23; Ga 5,22-23) upodabniające do Chrystusa i dające udział w Jego życiu,
z drugiej zaś to nadzieja niewypowiedzianego dziedzictwa w wiecznej chwale,
przyobiecana tym, którzy stali się dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa (por. Rz 8,17). Pawłowa teologia odkupienia ukazana w Liście do Rzymian,
zawiera w sobie swoistą perspektywę celowościową: człowiek odkupiony może
stać się podobny do Jezusa Chrystusa. To jest jego pierwotnym powołaniem,
najbardziej fundamentalnym sensem ludzkiej egzystencji, źródłem ludzkiego
szczęścia i warunkiem spełnienia się jako istoty ludzkiej stworzonej i odkupionej przez Boga. Człowiek może przez wiarę w Chrystusa i chrzest stać się Jego
przybranym bratem i zarazem adoptowanym synem Boga, zdolnym do życia
na wzór i podobieństwo Pierworodnego między wielu braćmi. Upodobnienie to
jest z jednej strony rezultatem daru miłości samego Boga, ale nie dokona się
automatycznie bez zaangażowania człowieka. Zaangażowaniem tym ma być
wiara, która działa przez miłość, będącą więzią doskonałości i spoiwem tak
bosko-ludzkiej, jak i międzyludzkiej komunii.
Powyższa perspektywa celowościowa, wpisana w tajemnicę odwiecznego
planu Bożego, powraca wyraźnie w Liście do Efezjan, gdzie czytamy znamienne
słowa: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa
(...). W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani
przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów
przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu
swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym” (Ef 1,3-6). Odsłonięcie tajemnicy
Bożego zamysłu, objawia człowiekowi sens i cel jego istnienia, wyrażający się
w pragnieniu Boga, abyśmy byli świętymi i nieskalanymi, trwając w Jego bliskości. To wyraźne obwieszczenie woli Bożej jest równocześnie sprecyzowaniem
najpierwotniejszego powołania każdego człowieka: powołania do komunii życia
z Bogiem, czyli do świętości33. W świetle tego powołania człowiek rozpoznaje sens
33

Biblijny termin świętość może być rozpatrywany na kilku płaszczyznach znaczeniowych. Po pierwsze jako świętość źródłowa, będąca atrybutem samego Boga. Tylko Bóg
jest święty, a stworzenie doznaje uświęcenia przez uczestnictwo w świętości Boga.
Uczestnictwo w świętości Boga pozwala wyróżnić następne zakresy znaczeniowe
przypisywane temu słowu. W odniesieniu do rzeczy przyjęło się ich poświęcanie, czyli
nadawanie im sakralnego charakteru poprzez szczególne akty religijne, wyłączające
owe przedmioty lub terytoria z użytku świeckiego (sfera profanum) i dedykujące je
Bogu (sfera sacrum). Również w odniesieniu do ludzi wiele religii stosuje podobne
rozumienie ich uświęcenia drogą wyłączenia ze świata profanum i zadedykowania
ich światowi sacrum (kapłani, kapłanki, Święty Lud Izraela). W chrześcijaństwie,
fundamentalna prawda o uczestnictwie człowieka w Boskiej naturze przez wiarę
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własnego życia, sens ludzkiej wspólnoty i jej ostateczne przeznaczenie. Celem
chrześcijanina jest upodobnienie się do Chrystusa: nie poprzez jakieś zewnętrzne
naśladownictwo, lecz przez mistyczne z Nim zjednoczenie, rozwijając otrzymane nowe życie: esse in Christo. Jak zauważają bibliści, „życie to rozpoczyna się
wraz z darem chrztu i z darem wiary, by przez zmartwychwstanie przy końcu
czasów wejść w swoją pełną realizację”34. Wyraźnie widzimy tu eschatologiczne
ukierunkowanie nowej egzystencji ochrzczonych i dostrzegamy celowościową
perspektywę wpisaną w rzeczywistość powołania chrześcijańskiego.
4. Znaczenie traktatu „O celu ostatecznym” dla teologii moralnej
w świetle nauki ostatniego Soboru i Magisterium posoborowego
Przeprowadzona reﬂeksja biblijna pozwoliła nam dostrzec istnienie celowościowej perspektywy w Bożym zamyśle wobec człowieka. Wyraża się ona przede
wszystkim w powołaniu ludzkości do wspólnoty życia z Bogiem, wspólnoty
zapoczątkowanej już tu na ziemi, a zdążającej ku pełnej realizacji w świecie
przyszłym.
Sobór Watykański II, odwołując się w licznych dokumentach do tajemnicy
powołania chrześcijańskiego, przypomniał jej centralne znaczenie dla moralnego
życia wierzących. Wraz z ideą powołania powróciło pojęcie celu ostatecznego.
Sobór przypisał mu duże znaczenie, odchodząc wprawdzie dość wyraźnie od
arystotelesowsko-tomistycznego „mechanicyzmu”, a zwracając się raczej ku
i życie sakramentalne, pozwala mówić o tzw. świętości bytowej i świętości moralnej.
Pierwsza, otrzymywana w darze chrztu świętego, przemienia istnienie człowieka
w taki sposób, iż jego ludzkie życie zostaje ubogacone życiem nadprzyrodzonym samego Boga (przebóstwienie: usynowienie w Synu dzięki uczestnictwu w Jego życiu).
Świętość moralna natomiast wskazuje na dynamiczny charakter daru otrzymanego
w chrzcie świętym: oznacza dojrzewanie do pełnej komunii ze Świętym Bogiem poprzez uświęcające działanie (czyny inspirowane miłością), poprzez które człowiek
potwierdza swoją wolność i akceptuje Boży zamysł względem siebie samego. Świętość moralna uwypukla aspekt współpracy człowieka z łaską Boga, aby zbawienie
i uświęcenie nie było jedynie decyzją samego Boga, ale by Boża propozycja, apelując
do rozumnej natury człowieka, znalazła wolną i twórczą odpowiedź z jego strony.
Wśród wielu pozycji systematyzujących biblijną i teologiczno-moralną wiedzę o świętości na uwagę zasługują następujące publikacje: E. Ancilli, La santità cristiana.
Dono di Dio e impegno dell’uomo, Roma 1980; J. W. Gogola, Teologia komunii
z Bogiem, Kraków 2003; L. Scheffczyk, La santidad de Dios, fin y forma de la vida
cristiana, Scripta Theologica 11(1979), 1021-1036; R.Schnackenburg, Il messaggio
morale del Nuovo Testamento, tom II, Brescia 1989, 20-93; W. Słomka (red.), Drogi
świętości, Lublin, 1981.
34

W. Misztal, Życie chrześcijanina jako życie w Chrystusie według św. Pawła, Kieleckie
Studia Teologiczne, Kielce 2003, Tom I, Cz. I, 185.
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bardziej biblijnej perspektywie. Tym samym pojęcie celu ostatecznego pozostało w teologii terminem ważnym i zachowało swoje znaczenie, zwłaszcza dla
moralności chrześcijańskiej. Należy dołożyć starań, by je poprawnie rozumieć,
wydobywając pełen zakres treści teologiczno-moralnej, jaką ze sobą niesie. Nawiązując do wypowiedzi soborowych, pragniemy skupić naszą uwagę na dwóch
interesujących nas dokumentach.
W Konstytucji Gaudium et spes, podejmującej m.in. zagadnienie powołania człowieka, czytamy następujące słowa odnoszące się do całej ludzkości:
„Wszyscy bowiem, stworzeni na obraz Boga, który «z jednego uczynił cały rodzaj
ludzki, aby zamieszkał cały obszar ziemi» (Dz 17,26), powołani są do jednego
i tego samego celu, to jest do Boga samego”35. Wypowiedź ta ma wielkie znaczenie praktyczne: potwierdzenie jednego i jedynego powszechnego powołania
do jedności z Bogiem, wspólnego wszystkim ludziom, wskazuje jednocześnie na
wspólny wszystkim cel ostateczny ludzkiej egzystencji, jak również potwierdza
istnienie uniwersalnego i obiektywnego porządku moralnego, odzwierciedlającego drogę prowadzącą do wspomnianej jedności życia z Bogiem. Uniwersalny
ład moralny ukierunkowany na pełnię komunii życia z Bogiem gwarantowany
jest jeszcze przez inny ważny fakt, podkreślony w Konstytucji. Stworzeni przez
Boga ludzie i odkupieni przez Chrystusa „cieszą się tym samym powołaniem
i przeznaczeniem”36, z czego wynika równa wszystkim godność osoby ludzkiej.
Takie ujęcie antropologiczne pozwala uchwycić teleologiczny wymiar ludzkiej
egzystencji, raz jeszcze potwierdza uniwersalizm obiektywnego ładu etycznego
i sugeruje takie spojrzenie na całą rzeczywistość doczesną, które nie będzie jej
deprecjonować, lecz czyni z niej - przez Chrystusa i w Chrystusie - drogę wiodącą
ku eschatologicznej przyszłości37.
Więcej na temat tej drogi i ostatecznej pełni dowiadujemy się z drugiego
ważnego dla nas dokumentu, jakim jest Konstytucja Lumen Gentium. Nasza
uwaga kieruje się przede wszystkim ku rozdziałom poświęconym powszechnemu powołaniu do świętości. Świętość, rozumiana jako zjednoczenie człowieka
z Bogiem38, będąca jednocześnie darem i zadaniem, określa w sposób bardzo
jednoznaczny kierunek życia chrześcijańskiego i precyzuje jego cel. Wszyscy
wierzący, w jakiejkolwiek sytuacji i jakiegokolwiek stanu, są powołani do świętości doskonałej39. Precyzując dalej na czym ta świętość polega i jakie są środki
35

GS, 24.

36

GS, 29.

37

Por. GS, 34, 39, 57, 67

38

Por. J.W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, dz. cyt., 101.

39

Por. LG, 11, 39-41.
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służące jej rozwojowi, Sobór, właśnie w kontekście tego nadprzyrodzonego
powołania, wskazuje na cel ostateczny człowieka. Czyni to w sposób pośredni,
mówiąc o Kościele, w którym wzrastamy w świętości, a który „osiągnie pełnię
dopiero w chwale niebieskiej, gdy nadejdzie czas odnowienia wszystkiego (Dz
3,21) i kiedy wraz z rodzajem ludzkim również cały świat, głęboko związany
z człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu, w sposób doskonały odnowi
się w Chrystusie (por. Ef 1,10; Kol 1,20; 2P 3.10-13)”40. Każdy zatem ochrzczony,
doskonaląc się w świętości, dzięki współpracy z łaską nadprzyrodzoną, zdąża ku
ostatecznej pełni zjednoczenia z Bogiem, jaką On przygotował dla tych, którzy
uwierzą i odpowiedzą na głos powołania.
Ostateczna pełnia człowieczeństwa jaśnieje w ludzkiej postaci Jezusa Chrystusa, ku któremu zdążamy we wspólnocie Kościoła, zgodnie z wymownymi
słowami Listu do Efezjan, „aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary
i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości
według pełni Chrystusa” (Ef 4,13). Słowa te mają doniosłe znaczenie teologiczno-moralne, ukazują bowiem potrzebę, perspektywę i sens wszelkiego moralnego
zmagania w życiu chrześcijańskim. Wspomniana tu „miara wielkości według
pełni Chrystusa” i zdążanie do niej wskazują na dynamiczny i celowościowy
charakter moralności chrześcijańskiej, która nie tyle koncentruje się na wypełnianiu określonych nakazów i zakazów, co służy procesowi upodabniania się
chrześcijanina do Chrystusa. To podobieństwo realizuje się nie inaczej jak na
drodze uświęcenia41. Świętość zatem, jako rezultat wspólnoty z Bogiem i bliźnimi,
staje się celem życia chrześcijańskiego i jako takiej jej właśnie podporządkowane
zostają wszelkie wysiłki moralne. Sobór przypomniał, że „wszyscy chrześcijanie
jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do
doskonałości miłości; dzięki zaś tej świętości chrześcijan, także w społeczności
ziemskiej rozwija się bardziej godny człowieka sposób życia”42. Takie ujęcie
problematyki doskonałości chrześcijańskiej pozwala mówić o niej na dwóch
40

LG, 48.

41

Sobór w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele przypomniał znaczenie najbardziej
pierwotnego i fundamentalnego powołania każdego chrześcijanina, jakim jest powszechne powołanie do świętości. Ono właśnie w swej istocie odsłania specyﬁczną
celowość egzystencji każdego ochrzczonego: „Wyznawcy Chrystusa, powołani przez
Boga i usprawiedliwieni w Panu Jezusie nie ze względu na swoje uczynki, lecz wedle
postanowienia i łaski Bożej, w chrzcie wiary stali się prawdziwie synami Bożymi
i uczestnikami natury Bożej, a przez to rzeczywiście świętymi. Toteż powinni oni
zachowywać w życiu i w pełni urzeczywistniać świętość, którą otrzymali z daru
Bożego. Napomina ich Apostoł, aby żyli «jak przystoi świętym» (Ef 5,3) [...] i aby
mieli owoce Ducha ku uświęceniu (por. Gal 5,22)”. LG 40.

42

LG, 40.
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uzupełniających się płaszczyznach. Po pierwsze indywidualny oraz wspólnotowy
wzrost w miłości i w podobieństwie do Chrystusa odmienia oblicze doczesności
i doskonali wzajemne relacje międzyludzkie. Ma zatem duże znaczenie wychowawcze dla ziemskich społeczności. Po drugie, dążenie do „pełni według miary
Chrystusa” ukierunkowuje ludzkie wysiłki nie tylko na stałą poprawę doczesnego wymiaru egzystencji, ale uwrażliwia na zapowiedzianą eschatologiczną
przyszłość. Ten nadprzyrodzony wymiar uświadamia nam Sobór z całą powagą
przestrzegając, by nieuporządkowane korzystanie z rzeczy ziemskich i przywiązanie do materialnych bogactw nie przeszkodziło w osiągnięciu doskonałej
miłości43. Dzięki pomocy Ducha Świętego, chrześcijanie dążąc ku temu co w górze,
powinni na swoich ziemskich drogach kierować się roztropnym rozeznaniem,
wybierając z tego, co oferuje im doczesny świat to, co służy rzeczywiście wzrostowi ku pełni według miary Jezusa Chrystusa. Wciąż aktualne w tym względzie
pozostają słowa św. Pawła, który zachęcał Rzymian, aby nie brali wzoru z tego
świata, lecz nieustannie przemieniali się przez odnawianie umysłu, aby umieli
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne, co doskonałe
(por. Rz 12,2).
Soborowe nauczanie dotyczące celu ostatecznego człowieka powraca również w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego44. Już w pierwszym rozdziale
rozważań nad Wyznaniem Wiary odnajdujemy ślady celowościowej perspektywy ludzkiej egzystencji, gdy dokument wspomina o stworzeniu człowieka
przez Boga i dla Boga45. Nieco dalej, próbując wyjaśnić tajemnicę człowieka,
Katechizm przypomina, że celem istnienia ludzkiego jest uczestnictwo w życiu
Bożym46. Osoba ludzka, chciana przez Boga dla Niego samego, „od chwili poczęcia jest przeznaczona do szczęścia wiecznego”47. Ważnym dla naszych rozważań
jest również katechizmowe podsumowanie artykułu o godności osoby ludzkiej,
w którym czytamy: „Ten kto wierzy w Chrystusa, staje się synem Bożym. To
przybrane synostwo przemienia go, pozwalając mu iść za przykładem Chrystusa;
uzdalnia go do prawego działania i do czynienia dobra. W zjednoczeniu ze swym
Zbawicielem uczeń osiąga doskonałość miłości – świętość. Życie moralne, które
dojrzało w łasce, wypełnia się w życiu wiecznym, w chwale nieba”48. To życie
43

Por. LG, 42.

44

Na temat teleologicznego charakteru moralności chrześcijańskiej w Katechizmie
Kościoła Katolickiego zob. N. FILIPPI, La „vita in Christo” nel Catechismo della
Chiesa Cattolica, Studia Moralia 32(1994), 7-20.

45

Por. KKK, 27.

46

Por. KKK, 356.
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KKK, 1703.
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KKK, 1709.
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wieczne, określane również w tradycji teologicznej jako szczęście niebieskie,
czyli wieczna komunia z Bogiem, będącym źródłem wszelkiego dobra i miłości,
dostarcza kryteriów, w świetle których chrześcijanie winni rozeznawać, jak
korzystać z dóbr ziemskich zgodnie z zamysłem Bożym dla ich prawdziwego
wzrostu i rozwoju49.
Bliższą konkretyzację praktyczną teologii celu ostatecznego znajdujemy
w encyklice Veritatis splendor, poświeconej wybranym problemom moralnym
w nauczaniu Kościoła. Rozdział pierwszy dokumentu przywołuje biblijną scenę
spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem, który pyta, co dobrego ma czynić, aby
osiągnąć życie wieczne (por. Mt 16,9). Już w samym pytaniu tak sformułowanym zostaje wyartykułowana celowościowa perspektywa ludzkiej moralności.
Człowiek podejmuje działanie, mając na uwadze cel (aby), ku któremu chce
zmierzać. W tym konkretnym przypadku jest nim życie wieczne. Życie to powinno być rozumiane jako udział człowieka w życiu samego Boga. Choć osiąga
ono swoją pełnię dopiero po śmierci, to już w doczesności jest dla wierzącego
źródłem sensu życia i światłem prawdy orientującym wybory moralne50. Papież,
komentując Jezusową odpowiedź na pytanie młodzieńca, zauważa, iż wszelkie
kwestie moralne rozstrzygają się ostatecznie tylko wtedy, gdy zwrócimy się do
Boga, będącego pełnią dobra. „Jezus – czytamy w encyklice – sprowadza pytanie
o to, jakie postępowanie jest moralnie dobre, do jego korzeni religijnych, do uznania Boga – jedynego dobra, pełni życia, ostatecznego celu ludzkiego działania,
doskonałego szczęścia”51.
W tym miejscu zauważamy, że w dokumencie pojawia się wprost wyrażenie
„ostateczny cel ludzkiego działania”, co wskazuje na jego aktualność i treściową
nośność ważną dla poprawnego uprawiania teologii moralnej. Papież potwierdza
ten fakt w późniejszych rozważaniach na temat aktu moralnego. Stwierdza mianowicie, że „życie moralne ma charakter głęboko teleologiczny, ponieważ polega
na świadomym przyporządkowaniu ludzkich czynów Bogu – najwyższemu dobru
i ostatecznemu celowi (telos) człowieka”52.
W moralności chrześcijańskiej o wartości czynu stanowi jego relacja do ostatecznego celu człowieka. Pytanie ewangelicznego młodzieńca zwraca uwagę na
bardzo istotną więź, jaka istnieje pomiędzy kwaliﬁkacją moralną czynu a ostatecznym celem człowieka. Powołanie człowieka do wiecznej komunii z Bogiem
poprzez zjednoczenie i upodobnienie się do Chrystusa jest fundamentalnym
49
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wyznacznikiem orientującym działanie człowieka wierzącego. W takiej perspektywie działanie jest moralnie dobre, gdy „poświadcza i wyraża dobrowolne
podporządkowanie osoby jej ostatecznemu celowi”53. Od strony negatywnej zaś,
czyn jest moralnie zły i sprawia, „że nasza wola i my sami stajemy się moralnie
źli” wtedy, gdy przedmiot wybranego działania nie współbrzmi z prawdziwym
dobrem osoby, a my „sprzeciwiamy się naszemu ostatecznemu celowi i najwyższemu dobru – czyli samemu Bogu”54. Pomocą w określeniu, czy dane działanie
jest zgodne czy sprzeczne z ostatecznym celem są w pierwszym rzędzie przykazania Boże. To do nich odwołuje się Jezus w odpowiedzi udzielonej młodzieńcowi:
„jeśli chcesz osiągnąć życie zachowaj przykazania” (Mt 19,17). Ta wypowiedź
Chrystusa wyraźnie wskazuje, że drogą do ostatecznego celu jest przestrzeganie
Bożych praw, stojących na straży dobra człowieka. Osiągnięcie pełni życia jest
darem łaski Bożej i rezultatem czynów zgodnych z prawdziwym dobrem osoby:
„Tylko czyn zgodny z dobrem może być drogą wiodącą do życia”55.
* * *
Nauczanie ostatniego Soboru, jak i posoborowe Magisterium Kościoła wielokrotnie dawało wyraz stałej aktualności zagadnienia celu ostatecznego w moralności chrześcijańskiej. Wydaje się, że cel ten najtrafniej udaje się uchwycić
i zdeﬁniować w perspektywie powszechnego powołania do świętości. Niniejsze opracowanie stanowi pewną próbę takiego właśnie ujęcia tej tradycyjnej,
a zarazem wciąż aktualnej problematyki teologiczno-moralnej. Wypracowana
przez scholastykę metaﬁzyczną koncepcja celu ostatecznego, ubogacona treściami biblijnymi, pozostaje wciąż ważnym w teorii i praktyce elementem oceny
moralnej ludzkiego działania. Istotne jest poprawne rozumienie samego celu
ostatecznego, jak i właściwa interpretacja celowości świadomych aktów ludzkiej
woli. Cel ostateczny nie jest jakimś zniewalającym magnesem orientującym na
siebie w sposób mechaniczny wszystkie byty, a celowość działania ludzkiego
nie jest automatyczną reakcją na magnetyzm dobra, lecz świadomym i wolnym
wyborem. Mocą dynamizmów rozwojowych wpisanych w naturę każdego bytu,
a będących wyrazem Bożej Mądrości i Miłości, każdy z nich istnieje na swój
sposób i osiąga swoją doskonałość. Człowiek, którego dynamizm rozwojowy podpowiada istnienie w osobie wielu potencjalności o nieograniczonym charakterze
(moralna transcendencja osoby w czynie), odkrywa w sobie nadprzyrodzone
ukierunkowanie wskazujące na to, że swoją doskonałość osiągnąć może jedynie
53
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w istocie transcendentnej, czyli w Bogu. W takiej perspektywie antropologicznej,
korespondującej z biblijną tajemnicą powołania do doskonałości, ostatecznym
celem człowieka jest spełnienie siebie w Bogu. Dokonuje się ono przez nadprzyrodzone obdarowanie nowym życiem w Chrystusie i upodobnienie się do Niego
poprzez wzrost w człowieczeństwie na miarę wielkości według pełni Chrystusa
(por. Ef 4,13).
Jezus Chrystus jest obrazem doskonałości, wizerunkiem pełni człowieczeństwa, pełni udzielanej każdemu, kto w Niego uwierzy i przyjmie Jego życie.
Rozpoczęty proces upodobnienia przekształca wierzącego tak, iż staje się on
coraz bardziej podobny do Pana, a mając udział w Jego boskim życiu, wchodzi
również w jedność z całą Trójcą Świętą. Taka wspólnota przynosi konkretne
owoce w życiu moralnym ożywianym Nowym Prawem, Prawem Łaski, Prawem
Ducha Świętego. Jezus objawia, jakie możliwości moralne ukryte są w każdym
człowieku, który pozna prawdę, że jest synem Boga. Gdy w nią uwierzy i przyjmie dar nowej egzystencji ukierunkowanej na wieczność, odkryje w sobie nowy
dynamizm życia na obraz i podobieństwo Boże. Właśnie to ostateczne przeznaczenie człowieka do wiecznej wspólnoty z Bogiem i bliźnimi poprzez zjednoczenie
i upodobnienie się do Chrystusa stanowi wyznacznik oceny moralnej każdego
ludzkiego działania i sprawia, że czyny człowieka mogą być określane w kategoriach dobra lub zła. Będą one odpowiednio wyrażać wierność lub niewierność
wobec powołania i godności, jakie otrzymał przez Jezusa Chrystusa. Przez swoje
czyny odnoszone do swego ostatecznego przeznaczenia i celu, wierzący „objawia
swe podobieństwo lub niepodobieństwo do obrazu Syna – pierworodnego między
wielu braćmi (por. Rz 8,29), okazuje w życiu wierność lub niewierność darowi
Ducha Świętego i otwiera się lub zamyka na życie wieczne, na komunię wizji
uszczęśliwiającej, miłości i szczęśliwości z Bogiem ojcem, Synem i Duchem Świętym”56. W takiej optyce cała chrześcijańska reﬂeksja moralna, mając na uwadze
ostateczne przeznaczenie człowieka, winna pomagać mu właściwie zidentyﬁkować i ocenić wszystkie doczesne wartości autentycznie ludzkie, by harmonijnie
korzystając z nich samych, jak i z pomocy nadprzyrodzonych, zapewnić wzrost
i dojrzewanie każdej ludzkiej osoby ku tej pełni, jaka została nam objawiona
w Jezusie Chrystusie

56

Tamże, 73.

186

Ks. Maciej OLCZYK
Riassunto

Dall’esperienza quotidiana risulta che l’interrogativo sul bene morale si colloca in un contesto
ampio, fa parte cioè della ricerca che riguarda il senso dell’esistenza.
Proprio a questa esperienza si riferisce Giovanni Paolo II nell’Enciclica Veritatis splendor, quando,
interpretando l’incontro del giovane ricco con Cristo, afferma: “Per il giovane, prima che una domanda
sulle regole da osservare, è una domanda di pienezza di significato per la vita” (VS, 7).
Nella vita umana, l’interrogativo sul senso precede quello sul bene e la risposta alla prima questione influisce e orienta il comportamento concreto. Ma talvolta la riflessione sul senso non si pone
oppure non si considera importante formulare domande del genere. In questi casi la preminenza di
alcuni beni sopra gli altri viene regolata da diversi fattori e motivi spesso contrastanti. In questo caso,
la preferenza arbitraria dei beni che attirano e sono oggetto di scelta, diventa un artefice del senso
che, essendo dipendente dal mutevole desiderio, non può raggiungere mai una cristallizzazione ben
definita, stabile e convincente. Tale mancanza di certezza sul piano esistenziale diventa causa di una
caotica e disordinata ricerca dei beni che vengono non solo relativizzati, ma anche «sgerarchizzati»,
perdendo così la loro straordinaria potenza di arricchire e di perfezionare la persona umana. L’uomo,
infatti, scopre in sé un dinamismo progressivo della perfezione che può essere realizzato solo nel
contesto di una chiara e certa gerarchia dei valori, garantita da un’autorità che potrebbe assicurare
l’autentica direzione del perfezionamento e i mezzi necessari per raggiungerla. La ricerca filosofica
e la rivelazione concordano sull’esistenza di tale gerarchia o di un’autorità che ordina e orienta il
comportamento morale. Sia la ragione che la fede indicano che esiste un obiettivo per l’uomo che,
nello stesso tempo, è un fine comune per l’intera umanità. Usando il linguaggio teologico, possiamo
chiamarlo vocazione comune o, più tradizionalmente, fine ultimo dell’uomo.
Alla luce di tutto ciò, abbiamo ritenuto molto utile riprendere la riflessione sul principio classico
del fine ultimo, considerandolo un concetto di grande importanza che permette di impostare in modo
adeguato gli orientamenti basilari dell’insegnamento morale. Nella nostra esposizione abbiamo postulato che il modello tradizionale del fine ultimo, conservando la propria impostazione metafisica in
quanto una spiegazione della finalità dell’universo e dell’ulteriore destino dell’uomo, sia completato
alla luce della dottrina biblica e del Vaticano II, in specie quella relativa alla chiamata universale alla
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IDŹ ZA GŁOSEM TWEGO SUMIENIA, CZYLI
CZY SUMIENIE MÓWI CI PRAWDĘ, CZY FAŁSZ?

Wprowadzenie
Postawione w tytule pytanie brzmi niewątpliwie dość prowokująco. Należy do tych, na które nie można odpowiadać jedynie przy pomocy bardzo
uproszczonego stwierdzenia: tak lub nie. Równie prowokująco rozpoczyna się
opublikowany w połowie listopada 2003 roku, w sobotnio-niedzielnym wydaniu
„Gazety Wyborczej”, artykuł dominikanina o. Tadeusza Bartosia OP, i to pod
dość znamiennym tytułem: Gdy sumienie nakazom przeczy. Autor tak pisze:
w Kościele katolickim w Polsce dominuje wychowanie tradycyjne, oparte na autorytecie, w dużej mierze autorytarne, wzmocnione jeszcze przez totalitarny system,
w którym zostało ukształtowane kilka pokoleń Polaków. Wychowanie to prowadzi z reguły do formowania ludzi niesamodzielnych moralnie, dla których cały
autorytet rozstrzygania o złu i dobru jest ulokowany na zewnątrz. Uniemożliwia
to dojrzewanie ludzkiego sumienia, faktycznie bowiem całość decyzji moralnych
zostaje już wcześniej podjęta za człowieka przez instytucję. W konsekwencji taki
rodzaj wychowania etycznego i religijnego zwalnia z osobistej moralnej odpowiedzialności i czyni niezdolnym do podejmowania własnych decyzji moralnych.
Faktycznie jest więc demoralizacją. I jako swoistą konkluzję takiej oceny sytuacji
jeszcze dodaje: Zagubiliśmy gdzieś własną najlepszą tradycję, zapomnieliśmy
o naturze ludzkiego sumienia i o zasadach jego dojrzewania, tak jak opisywał
je Tomasz z Akwinu – skądinąd wielki autorytet katolicyzmu1. Nie podejmując
w tym miejscu polemiki z autorem artykułu i szukając bardziej adekwatnej
odpowiedzi na pytanie, co jest faktyczną przyczyną współczesnej demoralizacji,
możemy jednak zauważyć, że słusznie dopomina się On o kształtowanie dojrzałego ludzkiego sumienia. Wydaje się bowiem, że właśnie dziś spotykamy się już
coraz powszechniej nie tyle z sytuacją kierowania się w swoim życiu i w swoich
moralnych wyborach z odwołaniem się do jakiegoś autorytetu ulokowanego na
zewnątrz, co właśnie do sumienia, choć oczywiście jego istota, jego rola i jego
1
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funkcjonowanie są rozumiane bardzo różnie. Dlatego tym razem trzeba przyznać
rację o. Bartosiowi OP, gdy w dalszej części swego artykułu pisze, że sposób rozumienia sumienia ma istotną wartość, gdy zastanawiamy się nad możliwymi
koncepcjami wychowania religijnego i moralnego człowieka2.
Sposób rozumienia tego, czym tak naprawdę jest ludzkie sumienie, jak funkcjonuje, jak należy pojmować jego moralną autonomię, a wreszcie jego relację do
autorytetu (w tym także orzeczeń Urzędu Nauczycielskiego Kościoła), stanowi
niewątpliwie konieczne wyjaśnienie, aby nie tylko bezmyślnie nie powtarzać, że
przecież i tak wszystko rozstrzygnięto z góry (taki dosłownie brzmi jeden ze śródtytułów cytowanego artykułu), ale i nie wprowadzać w błąd czytelnika informując go, że
np. spowiednik, który nie podziela opinii Magisterium na temat niedopuszczalności
antykoncepcji, postępuje wbrew własnemu sumieniu, bo jego osobisty pogląd nie ma
żadnego znaczenia3. Chyba nie chodzi jednak w takim wypadku tylko o to, że nie
może tego głosić ani publicznie, ani w konfesjonale swoim penitentom, bo kwestionowałby nauczanie Kościoła, ale przede wszystkim o to, że i on jest przecież wezwany
do kształtowania swojego sumienia, do tego – jak powie encyklika Veritatis splendor
– aby i jego sumienie nieustannie nawracało się ku prawdzie i ku poznaniu prawdziwego dobra (...) W rzeczywistości bowiem to właśnie „serce” nawrócone ku Bogu i ku
miłości dobra jest (dopiero) źródłem prawdziwych osądów sumienia (VS 64).
1. Fenomen ludzkiego sumienia
Poszukując odpowiedzi na postawione w tytule artykułu pytanie, warto
rozpocząć od krótkiej reﬂeksji dotyczącej samego fenomenu ludzkiego sumienia.
W wydanej w kontekście papieskiego jubileuszu książce Zrozumieć Papieża,
która zawiera rozmowy o papieskich encyklikach, jej autorka, znana dziennikarka telewizyjna i radiowa Katarzyna Kolenda-Zaleska w rozmowie toczonej
wokół encykliki Veritatis splendor, stawia swojemu interlokutorowi ks. Adamowi
Bonieckiemu następujące pytanie: czy podejmując jakąkolwiek decyzję, człowiek
powinien zapytać swojego sumienia, czy będzie to czyn moralny? W odpowiedzi
słyszymy: myślę, że tak się prawie zawsze dzieje. Każdemu gdzieś tam w głowie
klika, czy to, co zamierza zrobić, jest dobre czy złe4. A więc tak się prawie zawsze
dzieje, albowiem sumienie przynależy do osoby ludzkiej. Jest zawsze czymś
osobistym i na wskroś indywidualnym. Wspomniany wcześniej o. Bartoś OP,
2
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przywołując tradycję sięgającą św. Tomasza z Akwinu wskaże, że dla Akwinaty
sumienie jest aktem rozumu praktycznego. Autor wyjaśnia dalej, że akt rozumu
oznacza czynność myślenia. Słowo „sumienie” oznacza więc – w jego interpretacji
– ludzką reﬂeksję nad tym, co dobre, a co złe5. Niewątpliwie cała tradycja Kościoła wskazuje, że chodzi tutaj o akt rozumu (praktycznego), ale zarazem akt
bardzo specyﬁczny, nie redukowany tylko do pewnej reﬂeksji o wartości moralnej danego działania, a więc nie tyle sama czynność myślenia (i w konsekwencji
np. tworzenia sobie przez rozum, autonomicznie własnych norm moralnych), co
raczej pewna wewnętrzna ocena postępowania. Dlatego też zarówno Katechizm
Kościoła Katolickiego, jak i papieska encyklika o niektórych podstawowych problemach moralnego nauczania Kościoła Veritatis splendor, mówiąc o sumieniu
posługują się pojęciem sąd rozumu, albo sąd czy osąd o moralnej wartości czynu,
osąd praktyczny, to znaczy sąd, który wskazuje człowiekowi, co powinien czynić lub
czego unikać, albo ocenia czyn już przez niego dokonany (por. VS 59). W obliczu
dość rozpowszechnionego przekonania, że sumienie wyznacza zaledwie pewne
ramy, w których można się dowolnie poruszać (podejmując własne, autonomiczne,
a więc niezależne decyzje), dokumenty Kościoła wyraźnie w ten sposób akcentują
wiążącą moc sądów sumienia. Katechizm Kościoła Katolickiego np. wyjaśnia, że
sumienie moralne jest sądem rozumu, przez który osoba ludzka rozpoznaje jakość
moralną konkretnego czynu, który zamierza wykonać, którego właśnie dokonuje
lub którego dokonała (KKK 1778). W tym rozpoznaniu moralnej jakości zawiera
się jednocześnie kwaliﬁkacja moralna danego czynu, a więc bardzo konkretna
odpowiedź na pytanie, czy jest zły, czy też dobry (w pewnych wypadkach również
moralnie obojętny). Co więcej, nawiązując tutaj do znanego określenia sumienia
zawartego w Liście do Rzymian (por. Rz 2,14-15: (...) gdy poganie, którzy Prawa
nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają,
sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich
sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli
na przemian ich oskarżające lub uniewinniające) papieski dokument wskazuje na
sumienie jako bardzo specyﬁcznego świadka. To on bowiem niejako zaświadcza
wobec samego człowieka o jego wierności lub niewierności prawu, to znaczy o jego
istotnej prawości lub niegodziwości moralnej (VS 57)6. Nie wchodząc na razie
5
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Encyklika Veritatis splendor w odniesieniu do pawłowego zapisu wyjaśnia: Św. Paweł nie ogranicza się do stwierdzenia, że sumienie jest świadkiem, ale ukazuje także,
w jaki sposób spełnia ono tę funkcję. Mówi mianowicie o „myślach”, które oskarżają
lub uniewinniają pogan w zależności od ich postępowania (por. Rz 2,15). Słowo
„myśli” zwraca uwagę na rzeczywisty charakter sumienia jako instancji moralnego
osądu człowieka i jego czynów (VS 59).
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w szczegóły, można z tego wysnuć bardziej ogólny wniosek, że sumienie określa
jakość moralną całego człowieka, w jego istotowej prawdzie, niejako go deﬁniuje
i pozwala ostatecznie powiedzieć, czy postępuje dobrze, czy źle, czy żyje dobrze,
czy źle, a więc, czy jest dobrym, czy złym człowiekiem. I, być może, jeszcze nieco
szerzej, pozwala zobaczyć jego wewnętrzną prawość lub niegodziwość moralną,
a zatem jego prawdziwe oblicze.
Podejmując próbę opisania samego fenomenu sumienia, możemy zauważyć,
że składają się nań jakby trzy współbrzmiące ze sobą rzeczywistości – elementy
(wymiary czy aspekty sumienia): materia, czyli treść sądów sumienia, działanie
sumienia (sąd o moralnej wartości konkretnego czynu) i wreszcie doświadczenie
sumienia (obrazowo tzw. głos sumienia)7.
W pierwszym przypadku, gdy spoglądamy na sumienie od strony treściowej,
możemy dostrzec, że chodzić tutaj będzie o zespół moralnych przekonań, które
posiada każdy człowiek. A zatem, składa się nań podstawowa wiedza o dobru
i złu, zadaniach i zakazach, ale także zespół określonych ocen instynktownie i intuicyjnie nabytych w ciągu całego życia, zdobywanych często w sposób
bezreﬂeksyjny w życiowych doświadczeniach, czy też w spotkaniach z innymi
osobami. Wspominając ten wymiar należy pamiętać, że dochodzi on szczególnie do głosu wtedy, gdy mówimy o kształtowaniu sumienia. Warto przy tym
uczynić od razu pewne zastrzeżenie. Prawdziwa formacja sumienia nie będzie
zmierzać bowiem wyłącznie do zdobycia czy przekazania innym samej wiedzy
na temat wartości lub norm moralnych. Chodzi w niej zawsze o utożsamienie
i wewnętrzną akceptację przyjętych wskazań. Można zatem mówić o sumieniu
dobrze ukształtowanym (nieraz mówimy sumieniu prawym) nie tyle wtedy, gdy
pojęcia moralności są znane, ale dopiero wtedy, gdy są akceptowane i przyjęte,
osobiście przyjęte.
Działanie sumienia to z kolei podstawowa zdolność aplikacji wiedzy moralnej, czyli moralnego poznania do konkretnej sytuacji. Warto tutaj także zastanowić się, w jaki sposób się to dokonuje. Oczywiście mówimy: sąd sumienia,
ocena moralnej wartości działania. Kiedy jednak próbujemy zobaczyć, na czym
konkretnie ten sąd polega, a więc, w jaki sposób w konkrecie naszego życia
dokonuje się osąd o moralnej wartości naszego postępowania, często możemy
doświadczyć, że nie mamy tutaj do czynienia w każdym poszczególny przypadku
z prostą dedukcją, ujętą np. w formę sylogizmu (wynikającego lub skróconego
procesu rozumowania, np. zabójstwo jest moralnie złe – to konkretne działanie
jest zabójstwem – a zatem nie można go podjąć). Bardzo często osąd o moralnej
7
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wartości czynu dokonuje się znów na zasadzie pewnej intuicji, albo wychodząc
nawet od pewnego uprzedniego odczucia moralnego lub dokonywanych wcześniej wyborów.
I wreszcie samo doświadczenie sumienia. Na ten aspekt sumienia zwróciła
uwagę szczególnie szkoła fenomenologiczna. Chodzi tutaj już nie tyle o dokonany
przez konkretną osobę sąd o moralnej wartości czynu, ale raczej o coś, co się jej
niejako narzuca z zewnątrz. Nie można tego samemu sprowokować, kontrolować,
chcieć czy też nie chcieć tego doświadczenia (odczucia). Głos sumienia przychodzi
spoza mnie, od kogoś czy czegoś wyższego. Niewątpliwie tego typu doświadczenie
jest rzeczą bardzo osobistą, rozpoznawalną tylko przez konkretnego człowieka,
w jego osobistym życiu, zakrytą przed oczami innych. Oczywiście wiąże się
z konkretnym postępowaniem człowieka, które właśnie w sumieniu znajduje
swoje odbicie (jakby pewien rezonans). W tym wypadku sumienie ujawnia się
wtedy, gdy pojawiają się samooskarżenia, wyrzuty sumienia, przynoszące poczucie wstydu i odczucie jakiegoś wewnętrznego cierpienia. Sumienie dochodzi
do głosu, niosąc poczucie wewnętrznego rozdarcia, pęknięcia, ujawniającego się
rozłamem pomiędzy przekonaniem moralnym i konkretnym działaniem. Trzeba
jednak dodać, że choć jest prawdą, iż częściej mamy do czynienia z wyrzutami
sumienia niż z jego pochwałą, byłoby jednak pewnym uproszczeniem redukowanie doświadczenia sumienia jedynie do jego wyrzutów.
Zwłaszcza w momentach wierności sumieniu wbrew powszechnej opinii czy
wyborom innych, a dalej w doświadczanym często w takich wypadkach odrzuceniu a nawet potępieniu, sumienie jawi się nam jako świadek naszej wewnętrznej
prawości. I niesie bardzo autentyczną pochwałę i pociechę. Przykładem może
być choćby znana bardzo szeroko postać Tomasza Morusa. 6 lipca 1535 roku na
londyńskim Tower Hill został ścięty Tomasz More, o którym Erazm z Rotterdamu
na wieść o jego tragicznej śmierci napisał: Tomasz Morus, lord i kanclerz Anglii,
miał duszę czystszą niż najczystszy śnieg, a geniusz tak wielki, jakiego Anglia
nigdy nie miała i mieć nie będzie, choć jest matką wielkich duchów. Powołując
się na swoje sumienie, w poniedziałek 13 kwietnia 1534 roku odmówił złożenia
przysięgi Henrykowi VIII. Parę dni po umieszczeniu go w Tower pisał do swej
córki Margaret, że jego sumienie jest w tej sprawie do tego stopnia poruszone, że
nie może złożyć przysięgi bez narażania się na wieczne potępienie. W ciągu trudnych piętnastu miesięcy pobytu w więzieniu uzasadnił dokładnie swoją decyzję,
która miała przecież kosztować go życie. W pałacu przedstawiono mu imienną
listę lordów i biskupów, którzy złożyli przysięgę. Sam arcybiskup wzywał go
do uległości i porzucenia skrupułów sumienia. Już wówczas odczuł samotność,
pierwszą i najtrudniejszą próbę sumienia. Pisał w swoich listach więziennych
o tym niezrozumiałym opuszczeniu i braku poparcia ze strony tych, których
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skądinąd cenił, dodając jednak bez niedomówień: jest to jeden z tych przypadków,
w których winienem posłuch nie królowi, lecz sumieniu (...) Cokolwiek inni sądzą
(ich sumienia nie osądzam) dla mnie prawda leży w tym wypadku nie po stronie
większości (...) Pytałem swego sumienia – nie w pośpiechu, ani powierzchownie.
Tomasz Morus wśród przeciwności pozostał zatem spokojny. Niezwykłym spokojem
tchną jego list więzienne8. W literaturze światowej zachował się z tego okresu jego
Traktat o smutku, znużeniu, strachu i modlitwie Chrystusa zanim Go pojmano,
z którego wyłania się postać człowieka głębokiej wiary i wewnętrznej wolności.
Nie może nas zatem dziwić, gdy w roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa
Jan Paweł II, ogłaszając św. Tomasza Morusa patronem rządzących i polityków,
jasno zaznaczył, że z jego życia i męczeństwa wypływa przesłanie, które dociera
poprzez stulecia do ludzi wszystkich czasów i mówi im, że sumienie ma niezbywalną
godność (...) I jeszcze więcej ze względu na swoje świadectwo o prymacie prawdy
nad władzą, składane aż do przelania krwi, św. Tomasz Morus jest czczony jako
zawsze aktualny wzór wierności wyznawanym zasadom moralnym9.
Spójrzmy jeszcze, choć tylko krótko, na doświadczenie sumienia, jakie wyłania się z kart Pisma świętego. Na tle pozabiblijnych śladów znanych nam np.
z myśli egipskiej czy greckiej, Biblia ukazuje, że sumienie jest umiejscowione,
tzn. niejako usytuowane czy wpisane we wnętrze osoby ludzkiej. Już starożytny
Egipt posługiwał się w tym miejscu pewnym obrazem, ukazującym jakby wewnętrzną instancję, która towarzyszy w sposób krytyczny działaniu człowieka,
często go napomina, a nawet oskarża. Egipcjanie używali na wyrażenie tego
fenomenu obrazu serca. W podobny sposób Stary Testament, próbując przybliżyć
pobożnemu Żydowi rzeczywistość sumienia, odwoływał się do dwóch obrazów:
serca i nerek. Można powiedzieć, że chodziło tutaj przede wszystkim o wyrażenie
tej prawdy, że są to tajemnice ludzkiego ducha, niewidoczne dla oczu, zachodzące w głębi, a więc we wnętrzu człowieka, a jednak przecież realne i decydujące
o całej jego postawie. Być może teraz lepiej zrozumiemy modlitwę psalmisty:
stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha (por. Ps 51,12) czy
też tę przepiękną, nagrodzoną przez Boga, modlitwę króla Salomona: racz więc
dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania
dobra i zła (por. 1 Krl 3,9). W ten sam sposób, gdy starotestamentalny prorok
Jeremiasz mówi o Bogu, że bada serce i doświadcza nerki, aby każdemu oddać
stosownie do Jego postępowania (por. Jer 17,10) jeszcze raz powtarza tę samą
prawdę: sumienie jest obecne we wnętrzu osoby.
8

Por. W. Roper, Tomasz Morus. Pisma więzienne, Poznań 1985.

9

Jan Paweł II, List Apostolski „motu proprio” o ogłoszeniu św. Tomasza Morus patronem rządzących i polityków, OssRomPol 22(2001) nr 1, s. 9.
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W języku Nowego Testamentu oprócz starotestamentalnego obrazu serca,
z którego to – jak uczy Chrystus Pan – pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże,
zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność (...) bo całe to zło z wnętrza pochodzi (por. Mt 7,21-23), ale które również człowieka usprawiedliwia, albowiem
– jak poucza nas św. Jan – jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu
(...) ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy, co się Jemu podoba
(por. 1 J 3,21-22), mamy w Nowym Testamencie również metaforę wewnętrznego
światła w człowieku, jakby wewnętrznego oka, które – jak wspomina ewangelista Łukasz – jest lampą ciała. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało
będzie rozświetlone. Lecz jeśli (to wewnętrzne oko) jest chore, ciało twoje będzie
również w ciemności (por. Łk 11,34). Światło i ciemność, dobro i zło, wewnętrzna
prawość i grzech, mają więc odbicie w ludzkim sercu.
Biblijne świadectwa możemy podsumować odwołaniem się do soborowego
tekstu o sumieniu z Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. Tutaj bowiem ludzkie sumienie nazwane jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, a więc pewną świętą przestrzenią, gdzie
przebywa on sam na sam z Bogiem, Którego głos – jak uczą Ojcowie Soborowi
– w jego wnętrzu rozbrzmiewa słodką podpowiedzią: czyń to, a tamtego unikaj
(por. GS 16). I chyba lepiej na tle tych obrazów możemy zrozumieć także i tę
prawdę, że zagłuszyć sumienie, to po prostu zagłuszyć wewnętrzny głos Boga,
a wypaczyć sumienie, to ostatecznie wypaczyć głos Boga. Wobec tego ostatniego
stwierdzenia powraca nurtujące nas pytanie: czy zatem zawsze mam słuchać
głosu mojego sumienia? Skoro jest to wewnętrzny głos, ukryty na dnie mojego
serca, jak mogę go usłyszeć? Co więcej, czy jest jakieś kryterium, które pozwoli
mi odróżnić prawdziwy głos sumienia od fałszywego? Często bowiem mogę ulec
i rzeczywiście ulegam moim subiektywnym poglądom, subiektywnym sądom,
które jednak daleko odbiegają od obiektywnej prawdy. Przecież i my spotykamy
się z takimi np. deklaracjami: mam zawsze czyste sumienie, ja w sumieniu tak
zadecydowałem, a tobie, co do tej decyzji, czy też: nikt mi nie będzie wchodził
z butami do mojego sumienia i nikt mnie nie będzie pouczał, bo wystarczy to,
co sumienie mi powie. Są to jednak deklaracje, które nie świadczą o jakiejś wewnętrznej prawości człowieka, ale często są jedynie pewną słowną przykrywką
dla czynionego zła czy nawet uporczywego trwania w złu. Jakie są zatem kryteria
oceny? Co w takim razie oznacza konkretnie słuchać głosu sumienia? I jeszcze
dalej, jakiego sumienia mam słuchać? Istnieje jakaś różnica pomiędzy sumieniem
a sumieniem? Czy każde, nawet fałszywie ukształtowane sumienie, jest dla mnie
pomocą w działaniu? Czy muszę go wtedy słuchać?
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2. Zasada posłuszeństwa prawu moralnemu
Wspomniany już przez nas niejednokrotnie autor artykułu: Gdy sumienie nakazom przeczy, wyjaśniając fenomen ludzkiego sumienia zauważa, że cała kwestia
sprowadza się ostatecznie do odpowiedzi na pytanie: kto ma prawo decydować
o moralności lub niemoralności jakiegoś postępowania i dlaczego? Słusznie też
zauważa, że w zasadzie odpowiedź sprowadza się do trzech możliwości: o tym, czy
jakieś postępowanie jest dobre lub złe, powinien decydować (1) albo człowiek sam,
niezależnie od kogokolwiek i czegokolwiek, (2) albo ktoś (coś) poza człowiekiem, (3)
albo człowiek w jakimś powiązaniu z tym, co jest poza nim10.
Jeśli sumienie przynależy każdemu człowiekowi, który został stworzony
jako istota rozumna i wolna, oczywiście sprawa decyzji podjętej w sumieniu
pozostaje ostatecznie zawsze w jego rękach. Wyroki sumienia są bowiem zasłonięte przed oczyma zewnętrznych obserwatorów. Sumienie – wskaże Veritatis
splendor – składa swoje świadectwo wyłącznie wobec samej osoby. Z kolei tylko
ona sama zna własną odpowiedź na głos sumienia (VS 57). Dwie pierwsze sytuacje kreślą jednak skrajną i przez to błędną drogę. Jeśli władza nad tym, co
dobre i złe należy wyłącznie do samego człowieka, sięga on po iście diabelską
pokusę, sprytnie podpowiedzianą już przez szatana w biblijnym raju: otworzą
się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali (tzn. decydowali o tym, co dobre i złe)
dobro i zło (por. Rdz 3,4); pokusę jednak – jak wiemy – zakończoną wygnaniem
i śmiercią. Gdy zaś moglibyśmy sobie wyobrazić drugą sytuację, a więc taką,
że człowiek w ogóle nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji o swoim działaniu,
albowiem jest mu ono niejako narzucone i dyktowane z zewnątrz, trudno by
było mówić wówczas o jego świadomych i wolnych wyborach, a więc prawdziwie
ludzkich czynach. Heteronomia bowiem (czyli takie narzucenie z zewnątrz prawa) jest niewolą, a z niewoli trzeba się wyzwolić11. Tylko trzecia sytuacja jawi
się dopiero jako w pełni ludzka, odpowiadająca prawdziwej godności człowieka
i ostatecznie też chroniącą tę godność, zwłaszcza przed jakąkolwiek samowolą
człowieka. Łączy w sobie w sposób szczególny autentyczną moralną samodzielność człowieka z jego równoczesną naturalną zależnością od prawdy, od tego, co
rozpoznane jako dobre i złe12.
Człowiek bowiem w sumieniu nie tworzy sobie prawdy, ale ją rozpoznaje.
Jest w nie natomiast wpisana zdolność do rozpoznania nakazów Bożego prawa
i zastosowania go w konkretnym postępowaniu. Soborowa deklaracja o wolności
10

T. Bartoś, s. 25.
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J. Ratzinger, Creazione e peccato, Milano 1987, s. 54.
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Tamże.
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religijnej Dignitatis humanae zwraca uwagę na tę szczególną właściwość ludzkiego sumienia. Nakazy Bożego prawa – przypomina Vaticanum II – człowiek
dostrzega i rozpoznaje za pośrednictwem swego sumienia, do którego jest obowiązany wiernie się stosować w całym swym postępowaniu, aby dotrzeć do swego celu
– Boga (DH 3). W podobny sposób Konstytucja Gaudium et spes podkreśla, że
w głębi swego sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie daje, lecz
któremu winien być posłuszny i którego głos, nawołując go zawsze do miłowania
i czynienia dobra oraz unikania zła tam, gdzie należy, rozbrzmiewa we wnętrzu
człowieka: czyń to, tamtego unikaj. Człowiek ma bowiem w sercu wypisane przez
Boga prawo; posłuszeństwo temu prawu stanowi właśnie o jego godności, i według niego on sam będzie sądzony (GS 16). W ten sposób możemy powiedzieć,
że sumienie stawia człowieka i jego czyny w nieustannej konfrontacji z Bożym
prawem. To, co jest podstawową zasadą funkcjonowania sumienia wyraża
– niestety mało popularne dziś słowo – posłuszeństwo. A zatem być posłusznym
swemu sumienia ostatecznie oznacza, być posłusznym wówczas, gdy wsłuchujemy się w prawo Boże, gdy jesteśmy mu wierni. Encyklika Veritatis splendor
dopowie, że osąd sumienia jest ostateczną instancją, która orzeka o zgodności
konkretnego zachowania z prawem moralnym (...) jest zastosowaniem prawa do
konkretnego przypadku, dzięki czemu prawo staje się dla człowieka wewnętrzną
regułą, wezwaniem do czynienia dobra w konkretnej sytuacji (VS 59).
Te zasady jednak, szczególnie w obecnej sytuacji, przeżywają bardzo mocne
(teoretyczne i praktyczne) zakwestionowanie. W ważnym Liście pasterskim Episkopatu Polski o sumieniu jako drogowskazie człowieczeństwa biskupi wskazali, że
człowiek dzisiaj bardzo często chce być normą dla siebie, nie w sensie kierowania
się własnym sumieniem zgodnie z obiektywnymi prawdami moralnymi, lecz na
podstawie dobierania sobie zasad w zależności od aktualnych upodobań i potrzeb.
Do wartości i norm podchodzi się wybiórczo zależnie od tego, czy kierowanie się
nimi będzie opłacalne, przynoszące korzyści czy straty13. Czy może ta postawa
nie ukazuje, że tak właśnie rozumiemy naszą wolność? W 1995 roku na łamach
„Gazety Wyborczej” A. Szczypiorski pisał: ludzie w Polsce, jak na całym świecie,
starają się więcej zarobić. Jedni szukają ciekawszej roboty, inni roboty lepiej płatnej; produkują, sprzedają, kupują, chodzą na spacery, grają w szachy, zdradzają
żony albo mężów, wychowują dzieci, wierzą albo nie wierzą, mają swoje diabły
i anioły, każdy po swojemu, na własny rachunek, zgodnie z osobistym poglądem,
bo nareszcie są wolnymi obywatelami w wolnym kraju14. A zatem – każdy po swo13

Konferencja Episkopatu Polski, Sumienie drogowskazem człowieczeństwa. List
pasterski (14.06.2003.), [msp], s. 3.
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A. Szczypiorski, Wybory po wyborach, „Gazeta Wyborcza” 9-10 grudnia 1995, s. 8.

196

Bp Wojciech POLAK

jemu, na własny rachunek, zgodnie z osobistym poglądem – i niestety dla wielu,
właśnie to oznacza zgodnie z sumieniem. Tylko, czy to naprawdę znaczy zgodnie
z sumieniem? O jakie sumienie tutaj chodzi? Socjolog Paweł Śpiewak w tygodniku
„Wprost” określił tę postawę dość trafnym zdaniem: Polak katolik zachowuje się
jak klient supermarketu, który wybiera z półki to, co mu akurat odpowiada. I z tego
powodu nie odczuwa poczucia winy. Wskazując m.in., że jedynie 15% polskich
katolików pogłębia swoją wiarę, reszta zaś przyjmuje ją na zasadzie świeckiego
rytuału, dodawał, że ta letniość religijna Polaków decyduje o tym, że nie ma u nas
miejsca na fundamentalizm religijny, ale jednocześnie większość wierzących jest
doskonale impregnowana na naukę moralną Kościoła15.
3. Absolutny kryzys sumienia czy wezwanie do jego formacji?
Czy zawsze mam słuchać głosu mojego sumienia? Być może to posłuszeństwo
staje się coraz bardziej wątpliwe i trudne, gdy przeżywamy dzisiaj tak widoczny
powszechny kryzys sumienia. W posynodalnej adhortacji o pojednaniu i pokucie
w dzisiejszym posłannictwie Kościoła, Jan Paweł II, nawiązując do swojego przemówienia wygłoszonego podczas modlitwy Anioł Pański 14 marca 1982 roku,
przywołał następujące pytania: czy mamy prawidłowe pojęcie sumienia? Czy
nie grozi człowiekowi współczesnemu zaćmienie sumień? Wypaczenie sumień?
Martwota, znieczulenie sumień? I jasno wtedy odpowiadał: zbyt wiele znaków
wskazuje na to, że w naszych czasach takie zaćmienie istnieje (por. RP 18). Dlatego
nie wystarczy dziś mówić: idź za głosem twego sumienia, ale raczej pytaj siebie,
czy sumienie mówi ci prawdę czy fałsz i nie ustawaj w poszukiwaniu prawdy?
Gdybyśmy postawili sobie jeszcze pytanie o przyczyny współczesnego kryzysu sumienia, którego oznaką jest jego jawna deformacja, a więc ostatecznie, że
człowiek żyje i postępuje z błędnym sumieniem, to ograniczając się w tym miejscu
jedynie do pewnego wyliczenia, można by wskazać: rosnącą ignorancję religijną,
zły przykład i to już od rodzinnego łona, nacisk opinii, środowiska i ideologii
obecnych w różnych modelach dzisiejszych społeczeństw, styl życia propagowany
w mass-mediach, proponowane postmodernistyczne programy wychowawcze,
ośmieszanie i odrzucanie wszelkich autorytetów moralnych (w tym także Kościoła
i jego nauczania), emocjonalizacja sumienia związana z nieuporządkowanymi
afektami i słabością woli, w końcu bardzo dziś popularna postawa utylitarystyczna i liberalna16. Niewątpliwie każdy z tych czynników owocuje dziś w wielu
środowiskach wypaczonym pojęciem sumienia. To prawda – jak podkreśla Ve15

P. Śpiewak, Hipermarket wiary, „Wprost” 2 listopada 2003.
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Por. W. Polak, Powołani w Chrytusie, Gniezno 1999, s. 91.
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ritatis splendor – sumienie nie jest sędzią nieomylnym: może zbłądzić (VS 62).
Wydaje się to oczywiste, jak oczywista jest przecież ogólnoludzka zasada: errare
humanum est (błądzenie jest rzeczą ludzką). Trzeba jednak pamiętać, że w wezwaniu do nawrócenia serca i konsekwentnie do takiego nawrócenia sumienia,
aby ukazywało prawdę, niezmiernie istotnym jest najpierw sama świadomość
błędu. Moralna nauka Kościoła rozróżnia w tym miejscu sumienie błędne z winy
człowieka i sumienie niepokonalnie błędne (w więc nie z jego winy). W pierwszym
wypadku – jak to precyzyjnie ujął Sobór Watykański II – człowiek niewiele dba
o poszukiwanie prawdy i dobra, a sumienie z nawyku do grzechu powoli ulega
zaślepieniu (por. GS 16). Nie może więc wymówić się od winy, zwłaszcza w obliczu tego najgroźniejszego niebezpieczeństwa, jakie może dotknąć człowieka:
niebezpieczeństwa zatarcia granicy między dobrem i złem (por. VS 93).
Ale mamy także możliwą drugą sytuację (i to chyba niestety nader często),
gdy błąd sumienia jest skutkiem niewiedzy niepokonalnej, to znaczy takiej, której
sam podmiot nie jest świadom i od której nie może się o własnych siłach uwolnić
(por. VS 62). W przywołanej już rozmowie Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, ks.
Boniecki podaje następujący przykład: pewien chłopiec z Neapolu na spotkaniu
z Papieżem wyznał, że przez większą część życia uważał kradzież za czyn dobry,
bo tak został wychowany. Jeśli ukradł i nie dał się złapać – był chwalony, miał
poczucie, że dobrze się spisał. Dopiero spotkanie z Kościołem zmieniło jego wizję
dobra i zła17. Być może jest to dość banalny przykład, pokazujący jednak bardzo dobrze tak ujętą sytuację. Od strony bardziej teoretycznej można – idąc za
encykliką Veritatis splendor, która dość szczegółowo przedstawia tę sytuację
– powiedzieć, że źródłem godności sumienia jest zawsze prawda. W tym wypadku
niestety to, co człowiek subiektywnie uważa mylnie za prawdę. Oczywiście, zło
dokonane z powodu niepokonalnej niewiedzy lub niezawinionego błędu sumienia może nie obciążać człowieka, ale przecież nie przestaje być w tym wypadku
złem. Jan Paweł II dodaje jednak bardzo realistycznie: zanim znajdziemy łatwe
usprawiedliwienie, zasłaniając się własnym sumieniem, powinniśmy rozważyć
słowa psalmu: kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są
skryte przede mną (Ps 19,13). Istnieją winy, których nie dostrzegamy, ale które
mimo to nie przestają nimi być (VS 63).
Nieodzownym zadaniem będzie więc wychowanie sumienia w ciągłym poszukiwaniu prawdy. Tak, mam zawsze słuchać głosu sumienia, ale mam słuchać
serca nawróconego ku Bogu i ku miłości dobra, które dopiero wtedy będzie źródłem prawdziwych osądów sumienia (VS 64). Jak kształtować więc w sobie prawe
sumienie? Co czynić, aby w konkretnych sytuacjach było ono owym nieomylny
17

A. Boniecki, K. Kolenda-Zaleska, s. 167.
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sędzią? W jaki sposób starać się o pewność sądów sumienia, zwłaszcza w obliczu
moralnie złożonych problemów, gdzie wybór staje się mniej pewny, a decyzje
do podjęcia coraz bardziej trudne? Co może pomóc w kształtowaniu sumienia?
Katechizm Kościoła Katolickiego podpowiada nam, że wychowanie sumienia jest
zadaniem całego życia (KKK 1784) i jest nieodzowne w życiu każdego człowieka,
choćby dlatego, że przecież każdy jest poddawany negatywnym wpływom, a sam
nosi w sobie doświadczenie grzechu (por. KKK 1783). Spójrzmy zatem na kilka
zasad, które mogą stanowić pewną orientację dla naszego działania nad formowaniem prawidłowego sumienia.
4. Pięć zasad na zakończenie, aby wybierać zgodnie z sumieniem
Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia dalej, że człowiek powinien być
zawsze posłuszny pewnemu sądowi swojego sumienia (KKK 1790). Jak jednak kształtować sumienie, aby to posłuszeństwo dokonywało się w prawdziwe
i chroniło od strachu, egoizmu i pychy, fałszywego poczucia winy i dążenia do
upodobania w sobie, zrodzonego z ludzkich słabości i błędów (por. KKK 1784)?
Pierwsza zasada18 podpowiada nam, że należy założyć pewien określony czas
na dojrzewanie przekonań i sądów sumienia. Nie zawsze każdy pierwszy impuls
musi być słuszny i pierwszy, na gorąco uczyniony osąd, moralnie dobry.
Druga zasada w kształtowaniu dojrzałych sądów sumienia głosi, że wymagana jest spokojna reﬂeksja nad całością stawianego problemu, nad obiektywną,
czyli zgodną z obiektywną prawdą sytuacją, w której przychodzi nam podejmować działania. Trzeba także postawić sobie pytanie o konsekwencje danego
postępowania, które sumienie proponuje jako dobre. Katechizm dodaje: nigdy
nie jest dopuszczalne czynienie zła, by wynikało z niego dobro (KKK 1789).
Po trzecie należy poddać weryﬁkacji przede wszystkim takie rozwiązania,
w których nasze decyzje dotyczą innych osób. Należy zatem postawić sobie pytanie (i próbować na nie odpowiedzieć), w jakiej mierze dane postępowanie jest
w służbie innym? Czy zatem konkretnie odpowiada przykazaniu wzywającemu
do miłości bliźniego? Jeżeli odkryjemy, że takie postępowanie służy wyłącznie
naszym interesom, albo wprost godzi w bliźniego, trzeba szukać innych możliwości działania. W Katechizmie czytamy, że z jednej strony obowiązuje nas tzw.
złota zasada: wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie,
z drugiej jednak trzeba pamiętać, że prawdziwa miłość przejawia się w szacunku
dla bliźniego i jego sumienia (por. KKK 1789).

18

Por. H. Weber, Teologia morale generale, s. 217-218.
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Czwarta zasada przypomina nam, że w formowaniu sumienia jest niezmiernie ważne, abyśmy szukali rozwiązania i pewności sumienia w dialogu
z innymi, a także w jasnym odwołaniu się do moralnego prawa. Chrześcijanin
powinien nawiązywać do Pisma świętego i do żywego przekonania wspólnoty
wiernych. Jan Paweł II wskaże bardzo konkretnie: w kształtowaniu sumienia
bardzo pomaga chrześcijanom Kościół i jego Magisterium, o czym tak pisze Sobór (por. DH 14): chrześcijanie zaś w kształtowaniu swojego sumienia powinni
pilnie baczyć na świętą i pewną naukę Kościoła (por. VS 64). Jesteśmy bowiem
na tej drodze wspomagani świadectwem lub radami innych ludzi i prowadzeni
pewnym nauczaniem Kościoła (KKK 1785).
Ostatnia – piąta zasada brzmi następująco: należy modlić się o słuszną
i dobrą intuicję w sprawach moralnych, o jasną decyzję sumienia. Jak każda
ludzka rzecz także sumienie ma potrzebę oświecenia przez Boga i odkupienia.
Owszem, dochodzenie do prawdziwych i pewnych sądów sumienia jest naszym
zadaniem, ale kształtowanie sumienia w wolności i prawdzie jest ostatecznie
zawsze dziełem Bożej łaski. Oto bowiem Duch Pana naszego ukazuje nam ciągle
to, co jest słuszne. Dlatego też w formowaniu sumienia słowo Boże jest światłem
na naszej drodze; powinniśmy więc przyjmować je przez wiarę i modlitwę oraz
stosować w praktyce. Powinniśmy także badać nasze sumienie, wpatrując się
w krzyż Pana. Na tej drodze jesteśmy wspierani darami Ducha Świętego (por.
KKK 1785).
Jeszcze raz dopuszczony do głosu, autor artykułu Gdy sumienie nakazom
przeczy zauważa, że tak naprawdę sumienie jest jedyną drogą, na której prawda
o dobru i złu dociera do człowieka. Nierzadko bywa to droga zawiła, lecz innej
nie ma! Nie prowadzi jednak z konieczności na manowce19. Nie musi prowadzić!
Mówi poeta: Nie jesteś bowiem tak bezwolny. A choćbyś był jak kamień polny,
lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach (Cz. Miłosz, Traktat
moralny) .

19

Por. T. Bartoś, s. 25.
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ŚWIATŁO JAKO ZNAK I SYMBOL OBECNOŚCI BOGA
Raj to stan istnienia w jasności, jasną jest zatem także dusza osoby zbawionej, natomiast źródłem tej bezgranicznej jasności pozostaje Bóg. Dante pisze
w Boskiej komedii:
„Potęga światła z mym wzrokiem się złoży,
Dotąd mię wznosi, aż mi się ukaże
Ów Byt najwyższy, który światło tworzy.
Z niego radosny blask, co się nim żarzę,
Bowiem z jasnością mojego widzenia
Jasność ogniowej szaty staje w parze”1.
1. Światłość imieniem Boga
„Kwintesencją” światła jest słońce. Gwiazda ta stała się jednym z imion
Boga: Jezus Chrystus nazywany jest Słońcem sprawiedliwości2. Na imię to
wskazują m. in. słowa Klemensa z Aleksandrii: „On, który jest Słońcem Sprawiedliwości, nawiedza ludzkość”3. Symbolikę solarną odnosi do unii hiposta1

Fragment pieśni XXI, część III. A. Dante, Boska komedia, tłum. E. Porębowicz,
Kraków 2003, s. 411.

2

Kościół odniósł pogański kult słońca do Jezusa Chrystusa, stąd Zbawiciela nazwano
także Słońcem sprawiedliwości. Ta zmiana symboliki solarnej i treści kultu słońca
zamanifestowała się m. in. w ustanowieniu świąt chrześcijańskich w dni, w których
czciciele słońca oddawali mu szczególny kult. Miało to miejsce np. w dniu 25 grudnia, w którym Kościół ustanowił wpierw święto Objawienia Pańskiego, następnie od
III w. święto Bożego Narodzenia. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001,
s. 390. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. i oprac. W. Zakrzewska,
P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 2001, s. 94. Jezus Chrystus jako Słońce
sprawiedliwości stał się tematem m. in. miedziorytu z ok. 1498 r., dzieła A. Dürera.
Zbawiciel został ukazany na miedziorycie w towarzystwie lwa – zwierzęcia solarnego,
stanowiącego zarazem symbol Zmartwychwstania, a także z tradycyjnymi atrybutami
Sprawiedliwości – wagą i mieczem. Głowę Zbawiciela okalają promienie. Por. reprodukcja, w: J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, tłum. A. Q. Lavique, Kraków
1994, s. 146. Por. także: C. Ripa, Ikonologia, tłum. I. Kania, Kraków 1998, s. 169.

3

Cyt. za: J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, s. 146. Por. tamże, s. 148.
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tycznej, np. Honoriusz z Autun, twierdząc, że słońce ukryte pod obłokiem jest
symbolem Słońca sprawiedliwości ukrytego w ludzkim ciele4. Teoﬁl z Antiochii
postrzega w słońcu obraz bóstwa Odkupiciela, natomiast w księżycu – obraz
Jego człowieczeństwa5.
Symbolika solarna nie kończy się na postaci Odkupiciela6, ale sięga dalej:
słońce jako „esencja” światła jest także symbolem pozostałych Osób Boskich: Ojca
i Ducha Świętego; ponadto symbolizuje ono również m. in. Kościół, stwarzanie,
i jeszcze w odniesieniu do Misteriów Zbawiciela - Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa i Jego triumf jako Oblubieńca7. Także Pismo Święte nazywane jest
„nosicielem światła”8.
Kolejne imię Boga to Światłość9. Imię to odnosi się np. do samego Jezusa
Chrystusa10, na co wskazują chociażby słowa z prologu Ewangelii według św.
Jana: „Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi” (J 1, 9). Na tę Światłość wskazał św. Jan Chrzciciel: „Pojawił się
człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on
światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości” (J 1, 6-8). Misterium
chrztu Jezusa Chrystusa wiąże się z daniem tego świadectwa (por. J 1, 19, 34).
Ponadto sam Zbawiciel mówi o Sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie
za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12).
Na imię Światłość jako imię Mesjasza wskazują poza tym także słowa starca
Symeona, który widząc Dziecię, powiedział: „moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan
4

PL 172, 921.

5

S. Kobielus, Obraz Piety z fundacji opata Bernarda Rosy. [Przykład recepcji średniowiecza w baroku], „Biuletyn Historii Sztuki” nr 4 (1994), s. 363. Por. M. Lurker,
Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 104.

6

T. Sinka, Symbole liturgiczne, Kraków 1991, s. 70.

7

U. Janicka-Krzywda, Patron-atrybut-symbol, Poznań 1993, s. 177. Zaćmienie słońca
jest natomiast symbolem żałoby natury po śmierci Zbawiciela. Tamże.

8

W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 420.

9

„Tajemnica Trójcy Świętej (...) jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem
wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca”. KKK, 234.

10

Por. także: T. Sinka, Symbole liturgiczne, s. 70. Światło to Słowo (J 1, 1-4). Por.
W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 419. Por. KKK, 214. Na imię „Światłość” odnoszone do Jezusa Chrystusa wskazują także słowa z Credo: „Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”. Por. KKK, 242. Inne imiona Jezusa Chrystusa
związane ze światłem to np.: Światło światła i źródło jasności, odwieczne światło
wierzących, światło zbawienia. Więcej: por. S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski
w kulturze religijnej średniowiecza, Warszawa 1997, s. 183-184.
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i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2, 30-32). Także chwała otaczająca Boga jest
symbolizowana przez światłość, co sugerują chociażby słowa z Listu do Hebrajczyków: „Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego [Ojca – J. S.] chwały i odbiciem
Jego istoty (...)” (1, 3).
Światło nawiązuje także do Krzyża Zbawiciela. Należy tutaj wskazać na
dwa słowa greckie: ΦΩΣ i ZΩH, Światło-Życie. Słowom tym starożytni chrześcijanie z Syrii nadali postać krzyża, w którego centrum znalazła się grecka litera
Ω stanowiąca jedno z imion Baranka zasiadającego na tronie w niebiańskim
Jeruzalem: „Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec” (Ap 21, 6). Także ten
fakt przemawia za tym, że Krzyż posiada wymiar eschatologiczny. Jezus Chrystus na krzyżu jest Tym, który – jako Światłość (bez światła nie ma również
istnienia na ziemi) – obdarza Życiem. Skrzyżowane, oba greckie słowa syryjscy
chrześcijanie umieszczali nad drzwiami swoich domów jako imię Boga mające
przynieść im Jego łaskę jak też mające ich ochronić11.
Światłość to nie tylko imię Boga zamieszkującego „światłość niedostępną”12
(1 Tm 6, 16), ale także Jego pierwszy atrybut13, świadczący o potędze i chwale
Stwórcy14. Będąc „manifestacją bliskości Boga”15, światło jest zarazem symbolem
Jego obecności16, jak też symbolem m. in. szczęścia, radości, życia17, stąd wskazuje
11

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 62.

12

Sztuka średniowieczna często ukazuje Boga zamieszkującego w niedostępnej światłości. Należy tutaj wskazać chociażby na symbolizujące to zamieszkiwanie wieńce
z promieni światła nad głową Dziecięcia w Betlejem czy na „kwieciste” aureole,
osłaniające Zbawiciela powstającego z martwych, jak ma to miejsce np. w ołtarzu
z Isenheim M. Grünewalda. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, s. 238.
Por. T. Sinka, Symbole liturgiczne, s. 70. Por. S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski
w kulturze religijnej średniowiecza, s. 176.

13

M. Quenot, Ikona. Okno ku wieczności, tłum. H. Paprocki, Białystok 1997, s. 133.
M. Lurker pisze: „[Światło jest – J. S.] wyrazem tego, co niematerialne, i dlatego też
nadaje się szczególnie do przedstawiania duchowości Boga”. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, s. 237. Por. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej,
s. 62. „Światło i życie określają Jego [Boga] istotę”. Tamże, s. 62. Por. S. Kobielus,
Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, s. 172.

14

ABC chrześcijanina. [Mały słownik], tłum. S. Zalewski, Warszawa 1999, s. 253. Por.
Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, tłum. i oprac. T. Mieszkowski,
P. Pachciarek, Warszawa 1994, s. 1288-1289. Por. S. Kobielus, Człowiek i ogród
rajski w kulturze religijnej średniowiecza, s. 172. Także Duch Święty objawia się
w postaci światła, w postaci ognistych języków (Dz 2, 3). Tamże.

15

M. Szczepaniak, Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana, Poznań 2001, s. 90.

16

Tamże, s. 69; s. 123. 125. Por. S. Kobielus, Źródła światła w średniowiecznej interpretacji,
w: Dzieło sztuki, dzieło wiary. [Przez widzialne do niewidzialnego], Ząbki 2002, s. 169.

17

Por. Praktyczny słownik biblijny, s. 1288.
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ono na Niebo. Także oblicze Boga przepełnione jest światłem, o czym świadczą
m. in. słowa Psalmu: „Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!”
(4, 7). Rozjaśnienie tego oblicza staje się symbolem udzielania łask Bożych18.
Oblicze to kontempluje się np. w ikonach, których złocenia stanowią symbol
nadnaturalnej światłości. Ikony ukazują tę światłość, pozwalając chrześcijaninowi
wejść głębiej w Tajemnicę Boga Trójosobowego. Grzegorz Palamas pisze: „Ten,
kto kontempluje Boże światło, kontempluje tajemnicę w Bogu”19. Kontemplacja
ta, w czasie której światłość uobecniona w ikonie „przenika głębię jego [człowieka
– J. S.] bytu”20 osiągnie swoje apogeum w Niebie. Ikony ukazują oblicza świętych
uczestniczących już w chwale niebiańskiej. Chwała ta symbolizowana jest przez
światło, gdyż – podkreśla A. Adamska – właśnie ono stanowi jej właściwość,
a przeniknięte tym światłem nimby21, twarze i postaci stają się w ikonach „promieniowaniem jej [chwały – J. S.] świetlistej istoty”22. Tą światłością promieniują
w ikonach nie tylko aureole, twarze, postaci, ale także tła zwane „światłem”23.
Ikoną szczególnie akcentującą obecność i przenikanie chwały Bożej jest
ikona „Przemienienie” ukazująca Misterium przemienienia Jezusa Chrystusa
na górze Tabor (Mt 17, 1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36). W ikonie tej postać Mesjasza „wpisana” jest w przenikającą ją światłość. Ta aureola otaczająca Mesjasza
nazywana jest mandorlą, stanowiącą tutaj symbol absolutnej świętości Jezusa
18

M. Szczepaniak, Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana, s. 81. Pojawienie się światła na Bożym obliczu jest także
symbolem wysłuchania zanoszonego do Niego błagania. Tamże.

19

A. Adamska, Teologia piękna na przykładzie ikon Andreja Rublowa, Kraków 2003,
s. 105.

20

Tamże, s. 107.

21

W ikonograﬁi istnieją nimby okrągłe, prostokątne, czworoboczne ostrokątne, promienne, wielokątne, trójkątne, ułożone w festony, krzyżowe o ramionach rozwartych
oraz prostych, podniesione, koliste, nie przystające, promienne na krzyż, z obwódką
z napisem, z monogramem Jezusa Chrystusa, krzyżowe z napisem, nad głową,
krzyżowe ozdobne, nieobjęte, z boku głowy, gwiaździste. A. Nowowiejski, Wykład
liturgii Kościoła Katolickiego, t. I, Warszawa 1893, s. 544; za: U. Janicka-Krzywda,
Patron-atrybut-symbol, (wkładka z reprodukcjami). Aureole dzielą się natomiast
na: owalne, okrągłe, promieniste, z obłokami, liściaste, rozwartokątne, krzyżowe,
podwójne, imago chypeata w medalionie, płomieniste. A. Nowakowski, Wykład liturgii Kościoła Katolickiego, s. 549; za: tamże. Por. także: M. Quenot, Ikona. Okno
ku wieczności, s. 133. Symbole Jezusa Chrystusa, takie jak krzyż czy baranek,
często otaczano nimbem. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 97. Por.
S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, s. 186.

22

A. Adamska, Teologia piękna na przykładzie ikon Andreja Rublowa, s. 107.

23

J. Sprutta, Aspekty piękna w ikonie, „Kaliskie Studia Teologiczne”, t. III (2004),
s. 366. „(...) istnienie w kontekście ikony jest także istnieniem w ‘świetle’ (tle) symbolizującym ostateczną teotyzację rzeczywistości w dobie Paruzji”. Tamże.
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Chrystusa jako Boga i zarazem Jego świętości jako człowieka24. Światłość z góry
Tabor ukierunkowuje się ku kontemplującemu ikonę nie tylko w wizerunku
ukazującym Przemienienie, ale także w każdej ikonie. Ma to miejsce np. na
bizantyjskich i ruskich ikonach z XIV w. Światło może „ślizgać się” po obliczu,
co ukazują ikonopisi nowogrodzcy i pskowscy, może także „rozlewać się” np. na
ręce i szaty25. Taka obecność światła w świętych z ikon dowodzi tego, że „Dusza,
która została w pełni oświecona przez niewypowiedziane piękno jaśniejącej
chwały oblicza Chrystusa i napełniona Duchem Świętym cała jest dniem, cała
światłością, cała obliczem”26 – wskazuje Makary Wielki.
Warto tutaj ukazać szerzej bogatą symbolikę światła. Światłość jest nie tylko
imieniem, obrazem czy atrybutem Boga i Jego słowa dającego życie, ponadto
symbolem tego życia (por. 2 Sm 22, 29; Ps 119, 105; Hi 21, 17; Prz 13, 9)27 tudzież zmartwychwstania28, zbawienia, ocalenia, wyzwolenia, Nieba, wieczności,
Objawienia i świętości. Światło stanowi także symbol ducha, bezcielesności, niematerialności, przeszłości, moralności, cnót, życia duchowego, czystości, radości
duchowej, łaski Bożej, wiary, miłosierdzia, ale też Wschodu, Kosmosu (tutaj
światło rozumiane jest jako uporządkowanie Chaosu w momencie stwarzania),
jak i dobrobytu i dobroczynności29. Światłość wskazuje także na odwieczność
Boga, ale również na nieśmiertelność człowieka, jego życie w wieczności30. Poza
tym samo światło symbolizowane jest np. przez trójkąt (jest to także symbol
Trójcy Świętej jak i wyznania wiary w trzy Osoby Boskie), oko (stanowi ono
symbol słońca), głowę byka, gryfa, koguta (symbol ten ukazany pod krzyżem
Jezusa Chrystusa wskazuje na zwycięstwo Zbawiciela nad potęgami ciemności),
konia (symbolizuje on nie tylko światło, ale także istotę boską), lwa, sokoła, lilię,
kamienie szlachetne o zabarwieniu złotym i białym31.
24

A. Adamska, Teologia piękna na przykładzie ikon Andreja Rublowa, s. 107. Każde
koło (symbol światłości) mandorli ma coraz ciemniejszy koloryt, zbliżając się ku
– często bardzo ciemnemu – centrum, miejsca wyrażającego głębię nieprzenikalności
i niepoznawalaności istoty Boga. Por. M. Quenot, Ikona. Okno ku wieczności, s. 135.
E. Smykowska, Ikona. [Mały słownik], Warszawa 2002, s. 77. Mandorla przysługuje
w ikonach także Matce Bożej.

25

A. Adamska, Teologia piękna na przykładzie ikon Andreja Rublowa, s. 107.

26

PG 34, 451 ab., cyt. za: M. Quenot, Ikona. Okno ku wieczności, s. 135.

27

Por. M. Szczepaniak, Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana, s. 53. „Dzień pełen światła, czyli nowego życia”. Tamże, s. 120.

28

Tamże, s. 119.

29

W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 419.

30

Por. M. Szczepaniak, Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana, s. 117.

31

Por. U. Janicka-Krzywda, Patron-atrybut-symbol, s. 172-173, s. 179-211.
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Gdy chodzi natomiast o kolory, najdoskonalej światłość wyraża złoto i biel.
Złoty kolor jest symbolem m. in. boskości, bóstwa, nieśmiertelności, niezniszczalności, chwały Bożej (niebiańskiej), doskonałości (świętości), czystości, majestatu,
uźródlonej w Bogu jedności, Nieba, ognia, słońca, królewskości, przynależności
do świata niebiańskiego, mądrości, godności, potęgi, wartości najcenniejszych32, natomiast biały symbolizuje światłość, chwałę Bożą, radość, zwycięstwo,
doskonałość (świętość), chwałę Bożą (niebiańską), majestat, duchowość, życie
wieczne, wieczność, uświęcenie, zbawienie, transcendencję Boga, Objawienie,
Odkupienie, odrodzenie, łaskę Bożą, prawdę, niewinność, czystość, szczęście,
nadzieję, wspólnotę ze światem niebiańskim, świt, dzień, dzienne niebo33.
2. Światło w początkach stworzenia
W Piśmie Świętym światłość wskazuje nie tylko na dzieło zbawienia, ale także
na dzieło stworzenia34. Według Klemensa z Aleksandrii światło pierwszego dnia
stwarzania wyprzedza stworzenie, stanowiąc „prawdziwą światłość Logosu, oświecającą rzeczy jeszcze ukryte, przez którą każde stworzenie uzyskuje istnienie”35.
Początek stwarzania wiąże się z oddzieleniem światłości od mroku. Ta pierwotna światłość jest - zdaniem P. Evdokimova – „pojawieniem się światłości
Taboru (...) w tym świetlistym atrybucie swojej chwały Bóg poprzez ‘stopniowe rozjaśnianie’ w ciągu sześciu dni, stworzył kosmiczny byt człowieka”36. Ponadto jako
pierwszą Bóg osądził wpierw światłość, orzekając, że „jest dobra” (Rdz 1, 4).
Pozostając „w związku z niebem i z tym, co Boskie”37, światłość odsyła do
świtu symbolizującego nie tylko początki stwarzania, ale wskazującego również
na zbawienie i zmartwychwstanie. Świt wiąże się bowiem ze wschodem słońca,
stając się „zapowiedzią dobrego początku”38. Uwzględniając tę interpretację, należy podkreślić, że świt, a więc tutaj „stawanie się” światłości u zarania dziejów,
32

W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 502. E. Smykowska, Ikona. [Mały słownik], s. 92.
Por. S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, s. 185.

33

W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 17. E. Smykowska, Ikona. [Mały słownik], s. 12.
Por. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 115-116, s. 123-124. Por.
S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, s. 184.

34

Praktyczny słownik biblijny, s. 1288.

35

Cyt. za: P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, tłum. M. Żurowska, Warszawa
1999, s. 162.

36

P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, s. 163.

37

M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, s. 237.

38

M. Szczepaniak, Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana, s. 53.
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wskazuje także na przyjście Słońca sprawiedliwości, które zbawi świat i które
ostatecznie zatriumfuje u kresu historii świata. W blasku światła dokonuje się
stwarzanie, ale także w blasku światła przemieniającego dokona się „odbudowa”
w Bogu Wcielonym stworzenia, świt będzie towarzyszył również Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa39 (Mt 28, 1; Mk 16, 1-2; Łk 24, 1; J 20, 1).
Symbolizując zbawienie i zmartwychwstanie, światło należy do rzeczywistości Bożej, natomiast grzech, potępienie i śmierć stanowią przeciwieństwo tak
rozumianej światłości. Dlatego przed Bogiem nie może istnieć zło utożsamiane
symbolicznie z ciemnością, stąd zostanie ono w Dniu Ostatecznym deﬁnitywnie
unicestwione, w Dniu, w którym „Nigdy już świat nie będzie oświecony jakimkolwiek innym światłem, jak tylko światłem Boga samego”40, „wiekuistym światłem
zbawionych”41. Światłu stworzonemu przez Boga u początków świata zostanie
przeciwstawione światło Dnia Ostatecznego (por. Za 14, 7) wykluczające obecność
ciemności. To „‘Nowe światło’ staje się (...) symbolem ‘nowych czasów’: wielkiej
radości z nieustającej Bożej obecności i królowania nad całą ziemią. Staje się
symbolem nowego życia”42 – pisze M. Szczepaniak. Ku przepełnionej światłem
„nowej” rzeczywistości (Ap 21, 1) zmierzają dzieje człowieka i świata, u których
kresu światłość Boga będzie „światłością Paruzji (...)”43.
Gdy chodzi o symbol i znak światła, a także jego naturalną „kwintesencję”, jaką
jest słońce – „ta wspaniała latarnia nieba (...)”44 - zostało ono powołane przez Boga
do istnienia dopiero w czwartym dniu stwarzania (Rdz 1, 16-18), mimo iż światłość
istniała już wcześniej. Od tego momentu słońce stało się – jak to ukazuje Ambroży
z Mediolanu – „okiem świata, radością dnia, pięknością nieba, wdziękiem natury,
tym, co najważniejsze wśród (nieożywionych) stworzeń”45, dodając zarazem, że:
„Ludy pogańskie poprzestały jednak na podziwianiu wspaniałości tego dzieła Bożego
i modliły się do niego jak do bóstwa, zamiast poprzez nie dojść do Stwórcy”46.
Światło początku znalazło swoje odzwierciedlenie w każdym stworzeniu,
należąc do vestigia Dei. Najdoskonalej jednak uwidoczniło się w człowieku ze
39

Por. tamże, s. 67. Mówiąc o dziele odbudowy o blasku, M. Szczepaniak nawiązuje
do powrotu chwały Bożej po wygnaniu babilońskim do Jerozolimy. Miasto to swoją
jasnością oświeca mroki świata i przyciąga do siebie inne narody. Tamże, s. 68.

40

Tamże, s. 69.

41

Tamże.

42

Tamże, s. 75.

43

P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, s. 161.

44

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 93.

45

Tamże, s. 93-94.

46

Tamże.
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względu na jego godność bycia stworzonym na obraz i podobieństwo Boże47 (Rdz
1, 26-27). Bóg uczynił człowieka „jasnością wiecznego światła”48.
W wyodrębnionym ex nihilo „świetle (...) [zrealizowało się – J. S.] nie tylko
stwarzanie przez Boga, ale także [realizuje się – J. S.] Jego poznanie”49, stąd
stworzenie nie tylko zostaje powołane do istnienia, ale również do poznania
Boga. W pierwotnej światłości uczestniczy wszelkie stworzenie; uzyskuje ono
i przekazuje dalej „światło Boże” według swej możności50. W tej drabinie stworzeń przekazujących to „światło” najwyższy szczebel zajmuje człowiek jako
„korona wszelkiego stworzenia”. Pseudo-Dionizy Areopagita pisze: „Światło
(...) wywodzi się z dobra i jest wizerunkiem dobroci. Stąd dobro jest wysławiane
pod imieniem światła; tak to pierwowzór odzwierciedla się w swoim wizerunku.
Dobroć najwyższej Boskości przenika bowiem wszystkie byty, od najwyższych
i najznamienitszych aż do ostatnich i najmarniejszych, przewyższając jednak
wszystkie tak bardzo, że ani te najbardziej wyniesione nie mogą osiągnąć jej
doskonałości, ani najniższe uniknąć jej wpływu. To dobroć oświeca i stwarza,
i ożywia, utrzymuje i doskonali wszystkie rzeczy, które są zdolne ją przyjąć”51.
Sam akt wejścia w światłość niestworzoną i przeniknięcia tą światłością, tzn.
akt teotyzacji, stanowi - zdaniem Grzegorza Palamasa - dopełnienie aktu stworzenia człowieka52. Stan przemienienia jest stanem naturalnym dla ludzi, na co
wskazuje istnienie w stanie łaski w ogrodzie Eden53. Ten stan łaski w odniesieniu
do Adama i Ewy akcentowano w ikonograﬁi średniowiecznej świetlistą koroną
stanowiącą odbicie niebiańskiego pochodzenia obojga tudzież atrybut Raju54.
47

Por. G. Duby, Czasy katedr. [Sztuka i społeczeństwo 980-1420], tłum. K. Dolatowska,
Warszawa 2002, s. 95. „Sam jako Światło Absolutne Bóg jest w każdym stworzeniu
mniej lub bardziej przesłonięty w zależności od tego, w jakim stopniu stawia ono
opór Jego promieniowaniu; wszystko jednak, co stworzone, jest w jakiejś mierze
odbiciem bożym, przed każdym bowiem, kto spogląda z miłością, odsłania tę cząstkę
światła, jaką w sobie zawiera”. Tamże, s. 95-96.

48

Bonawentura [św.], Pisma ascetyczno-mistyczne, tłum. K. Żuchowski, Warszawa
1984, s. 296.

49

J. Sprutta, Aspekty piękna w ikonie, „Kaliskie Studia Teologiczne”, t. III (2004), s. 366.

50

G. Duby, Czasy katedr. [Sztuka i społeczeństwo 980-1420], s. 95.

51

Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie. [Dionizy, prezbiter, do Tymoteusza,
prezbitera, brata w kapłaństwie], w: tenże, Pisma teologiczne, tłum. M. Dzielska,
Kraków 2005, nr 4, s. 247.

52

A. Siemianowski, Tomizm a palamizm. [Wokół kontrowersji doktrynalnych chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w średniowieczu], Poznań 1998, s. 40-41.

53

Tamże.

54

H. Schade, Das Paradies und die Imago Dei, w: Wandlungen des Paradiesischen
und Utopischen. Studien zum Bild eines Ideals, red. H. Bauer, Berlin 1966, s. 170
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3. Kościół – „wspólnotą światła”
Z chrześcijańską architekturą sakralną wiąże się mistyka światła wynikająca
z przekonania, że „Światło w świątyni przybliża Boga”55. Napełniając sakralne wnętrze, światło, np. w epoce gotyku, „objawiało Światłość Bożą”56. Na to specyﬁczne
zbliżanie się do Boga wskazuje chociażby J. S. Wroński, pisząc: „Katedry gotyckie,
o wnętrzach przesyconych światłem, są zatem symbolem mistycznego uduchowienia
(...) strzeliste mury i formy gotyckie wyrażają chęć bycia bliżej Ojca (...)”57.
Fundamentalną rolę w świątyni, gdy chodzi o mistykę światła, pełniły witraże. Dużą ich ilość sytuowano np. w prezbiteriach. Dzięki światłu płynącemu
z okien tej części świątyni, spojrzenia wiernych mogły skoncentrować się na uwydatnionemu także w ten sposób ołtarzu jako miejscu Oﬁary Jezusa Chrystusa58.
Jeżeli chodzi natomiast o kościoły kopułowe, niekiedy tambur kopuły – w której
umieszczano wizerunek Jezusa Chrystusa jako Pantokratora - przepruty był
licznymi oknami i tym samym stawał się silnym, o ile nie najsilniejszym źródłem
światła w takiej świątyni59. To padające często z różnych stron wnętrza sakralnego światło przybliżało i nadal „przybliża Boga na różne sposoby. Kieruje uwagę
ku ołtarzowi, narzuca skupienie, odcina od świata, wciąga w tajemnicę”60.
nn, cyt. za: S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza,
s. 178. „Szaty ze skór, które wykonał Pierwszym Rodzicom sam Bóg, niektórzy
rabini rozumieli jako szaty uczynione ze światła przeznaczającego Adama i Ewę do
wyższych, duchowych zadań. Światłem tym było prawo i przykazania Boże (...)”.
Tamże, s. 177.
55

A. Basista, Światło w przestrzeni sakralnej, „Sztuka Sakralna” nr 5 (2003), s. 14.
Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zaczęto symbolicznie traktować światło
w liturgii chrześcijańskiej. Hieronim pisze: „We wszystkich kościołach Wschodu
zapala się świece, gdy Ewangelia ma być czytana, chociaż już słońce świeci. Dzieje
się to oczywiście nie dlatego, aby ciemności rozproszyć, lecz aby dać wyraz radości”.
T. Sinka, Symbole liturgiczne, s. 69-70.

56

A. Basista, Światło w przestrzeni sakralnej, „Sztuka Sakralna” nr 5 (2003), s. 14.
Por. S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, s. 182.
Przeobrażające się w symbol światłości nadprzyrodzonej światło naturalne określano
łacińską nazwą claritas, tzn. „blask”. Wartość ta stała się w średniowieczu atrybutem
piękna. Tamże. S. Kobielus dodaje, że przypuszczalnie dlatego zdobiono cennymi
kamieniami relikwiarze, by w sposób symboliczny podkreślić, jakim blaskiem jaśnieją ciała świętych w Niebie, których to świętych szczątki zostały umieszczone
w tychże relikwiarzach. Tamże.

57

J. S. Wroński, Pojęcie i znaczenie sacrum w architekturze, „Sztuka Sakralna” nr 6
(2004), s. 187.

58

Por. A. Basista, Światło w przestrzeni sakralnej, „Sztuka Sakralna” nr 5 (2003), s. 15.

59

Tamże.

60

Tamże.
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Obecne w świątyni światło wiąże się ściśle z kategorią piękna, ponieważ
- jak podaje J. Hani - „Istota Piękna utożsamia się z jasnością, która wraz
z harmonią i rytmem odzwierciedla Piękno Boskie”61. Przeniknięta światłem
świątynia prorokuje piękno niebiańskiego Jeruzalem62. Zatem także światło
obecne w świątyni posiada wymowę eschatologiczną.
Należy tutaj ponadto dodać, że wznosząc niektóre świątynie, np. we francuskim Vézelay, uwzględniano także położenie ziemi względem słońca, wskutek
czego w dniu 24 czerwca ma miejsce interesujące zjawisko świetlne: promienie
słońca wyznaczają świetlistą drogę, która biegnąc wzdłuż osi kościoła, sięga do
prezbiterium i tym samym do ołtarza oraz tabernakulum63. Wpisane jest w tę
drogę symboliczne przejście z cienia śmierci ku wschodzącemu Słońcu, czyli – tutaj
- ku Odkupicielowi64: „Ta droga symbolizuje przejście z śmierci do życia, którego
już tu, na ziemi, dotknąć może każdy wierzący w Chrystusa, a które to przejście
stanie się udziałem człowieka w czasach eschatologicznych. Wtedy, gdy nie trzeba
będzie światła słońca, bo (...) nie będzie już nocy, a lampą będzie Baranek”65.
Witraże nie tylko pozwalają światłu naturalnemu przenikać do wnętrza
świątyni, ale pełnią one także rolę ilustracyjną i w konsekwencji też dydaktyczną. Można rzec, iż w te barwne szkła wpisana jest teologia. Teocentryczny
blask witraży (claritas) nadal fascynuje i przez tę fascynację potencjalnie zbliża
do Boga: „Blask witraży, porównywalny do blasku kamieni szlachetnych, przypomina wspaniałość mającą swoje źródło w ‘Ojcu świateł’ i spływającą – przez
Jego Syna – na odrodzony świat”66. Niekiedy układ witraży pozostaje w zgodzie
z rytmem słońca, jak ma to miejsce np. w gotyckiej Sainte-Chapelle w Paryżu,
gdzie witraże „odczytuje się” od ściany północnej przez absydę i ścianę południową do zachodniej rozety. W części północnej znajdują się witraże ukazujące dzieje świata od stworzenia do końca Starego Testamentu, we wschodniej
– witraż Odkupienia, południowej – witraże z prorokami wieszczącymi sceny
ukazane w rozecie zachodniej, której tematyka została zainspirowana przez
niebiańskie Jeruzalem – miejsce tronu Baranka. Wschód słońca wskazuje tutaj
na triumf Zbawiciela nad złem symbolizowanym przez ciemności ukazane na
61

J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, s. 140.

62

M. Szczepaniak, Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana, s. 129.

63

Tamże, s. 130-131.

64

Tamże, s. 131.

65

Tamże.
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J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, s. 140. Witraże miały oddawać „szlachetne piękno światłości bożej (...)”. G. Duby, Czasy katedr. [Sztuka i społeczeństwo
980-1420], s. 99.
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ścianie północnej, do której nie dochodzą promienie słońca. Rozeta zachodnia
natomiast umieszczona została wraz ze swoją tematyką apokaliptyczną na ścianie zachodniej – na zachodzie, gdzie słońce znika za horyzontem. Zachód słońca
jest tutaj symbolem kresu jednego świata i zarazem początku nowej – ukazanej
w Apokalipsie - rzeczywistości67 (por. Ap 21, 1).
Ku „nowemu niebu” i „nowej ziemi” kieruje się wszelkie stworzenie. Ta
nowa rzeczywistość staje się jego udziałem już na ziemi, szczególnie w liturgii
z jej apogeum w Eucharystii. J. Hani określa tę liturgię, jak i świątynię chrześcijańską jako solarną, w której centrum zajmuje Jezus Chrystus – Słońce sprawiedliwości: „kościół chrześcijański jest w swej najgłębszej naturze świątynią
solarną, przeznaczoną dla liturgii – również solarnej”68.
Za pośrednictwem światła naturalnego jest także wyrażane w świątyni samo
Wcielenie Boga. Przenikające do wnętrz np. świątyń gotyckich światło symbolizuje Jezusa Chrystusa, natomiast okna, przez które przedostaje się, stanowią
symbol Matki Bożej, na którą „padł (...) promień słonecznego światła” pochodzący
od Boga Ojca69. Zatem symbolika światła wskazuje również na sam Akt Wcielenia
- dzieło Boga Trójosobowego, w którym to dziele uczestniczy Maryja.
Należy tutaj wskazać także na orientowanie świątyni, wskutek czego wejście
do niej znajduje się od zachodu, natomiast prezbiterium z ołtarzem od wschodu. To orientowanie wiąże się ze zwyczajem zwracania się chrześcijan w czasie
modlitwy ku wschodowi. Wierzyli oni, że na wschodzie znajdował się biblijny
Raj, ale żyli także w przekonaniu, że to właśnie od wschodu nadejdzie w Dniu
Ostatecznym Jezus Chrystus. Istniało również przeświadczenie, że to zwracanie
się ku wschodowi wiąże się z tęsknotą człowieka za utraconym Rajem70.
Nie tylko światło słońca przenikające przez okna świątyń, ale także światło
sztuczne posiadało i nadal posiada wymiar symboliczny. W czasie wigilii wielkanocnej światło świec symbolizuje triumf Jezusa Chrystusa nad ciemnościami grzechu i śmierci. Paschał jest natomiast symbolem Zbawiciela zmartwychwstałego. Ze
67

J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, s. 140.

68

Por. tamże.

69

Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, s. 238.

70

Por. W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 390. Por. J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, s. 46-47. Por. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 95-96.
Warto tutaj wskazać jeszcze na staroliturgiczny zwyczaj polegający na zwracaniu
się katechumenów (podczas składania przyrzeczeń chrzcielnych) przy wyrzeczeniu
się szatana, ducha ciemności, na zachód, natomiast przy przysięganiu wierności
Jezusowi Chrystusowi – na wschód. Por. tamże, s. 96. Por.: S. Kobielus, Człowiek
i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, s. 184. Por. także: M. Szczepaniak,
Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego
Jana, s. 47.

212

Justyna SPRUTTA

światłem w świątyni wiąże się nie tylko świeca (gdy chodzi o symbolikę), ale także
np. świecznik i lampa - wszystkie wskazują na obecność Boga w świątyni71.
Należy tutaj wskazać np. na palącą się przed tabernakulum tzw. wieczną lampkę. Światło to zostało „zapalone” po raz pierwszy w Cluny w 1068 r. Przypomina ono
modlącym się w kościele o Jezusie Chrystusie jako światłości świata72, stanowiąc
zarazem znak Jego obecności w świątyni73. Poza tym lampa we wnętrzu sakralnym
jest także symbolem m. in. radości, światła jaśniejących dusz i światła wiecznego.
Jako lampy traktowane jest w Apokalipsie (4, 5) siedem pochodni otaczających tron
Jezusa Chrystusa. Pochodnie te są symbolami siedmiu darów Ducha Świętego.
Gdy chodzi natomiast o świecę, ma ona znacznie bogatszą symbolikę teologiczną od lampy. Jest symbolem nie tylko samego Zbawiciela, czy światłości
nadprzyrodzonej, ale także m. in. bieli, oﬁary, miłości, sakramentu, pamięci
o zmarłych, pobożności, oczyszczenia, życia, duszy, ducha74, oka75, również
chrześcijanina dającego świadectwo prawdzie. Świeca noszona w procesjach
wskazuje na światło wiary chrześcijańskiej76. Zapalona, symbolizuje m.in. Zbawiciela, natomiast lichtarz, w którym jest osadzona, jest symbolem Matki Bożej77.
Honoriusz z Autun traktuje natomiast świecę jako symbol bóstwa Zbawiciela,
zaś świecznik - jako symbol Jego człowieczeństwa78. Dla Hildeberta z Tours
„Światło świecy oznacza Chrystusa zrodzonego z Dziewicy. Chrystus jest bowiem światłem wznieconym w sercu ludzi sprawiedliwych. Wosk symbolizuje
dziewictwo Marii. Dziewica jest pszczołą, która wytwarza wosk i poczyna bez
cielesnego współżycia”79. Zapalona świeca wskazuje ponadto m. in. na radość,
jaką daje Ewangelia. Trzy świece symbolizują Trójcę Świętą, natomiast siedem
świec jest symbolem siedmiu sakramentów świętych80.
71

Por. Praktyczny słownik biblijny, s. 1288.

72

M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, s. 238.
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Tamże, s. 109. Por. M. Szczepaniak, Symbolika światła w apokalipsach Starego
Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana, s. 92.
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W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 420.

75

Por. tamże, s. 421.
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Tamże.
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Taką interpretację podał Ludolf z Saksonii w Speculum humanae salvationis.
Za: E. Panofsky, Rzeczywistość i symbol w malarstwie niderlandzkim XV wieku
„Spiritualia sub metaphoris corporalium”, w: tenże, Studia z historii sztuki, oprac.
J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 135.
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PL 172, 852; PL 172, 583, za: S. Kobielus, Źródła światła w średniowiecznej interpretacji, s. 177.
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PL 171, 611, cyt. za: tamże.

80

W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 422.

ŚWIATŁO JAKO ZNAK I SYMBOL OBECNOŚCI BOGA

213

Podobnie jak świeca czy lampa, też świecznik jest symbolem Jezusa Chrystusa, ale także symbolem Boga Ojca i Ducha. Ponadto świecznik symbolizuje
również światło duchowe, zbawienie, życie wieczne, szczęście rajskie81. Umieszczone po obu stronach ołtarza dwa świeczniki są symbolem radości pogan i Żydów z narodzenia Zbawiciela (por. Iz 60, 1), ale wskazują także na ich wiarę.
Wielkie, koliste, romańskie świeczniki z dwunastoma świetlnymi wieżyczkami
symbolizują światłość bijącą z niebiańskiego Jeruzalem82. Siedem świeczników
wskazuje natomiast na siedem Kościołów, świecznik o dwu ramionach symbolizuje m. in. naturę boską i ludzką w Osobie Jezusa Chrystusa tudzież Kościół
powszechny i dwoistość w świecie ducha, zaś świecznik trójramienny jest symbolem Trójcy Świętej83.
W tym momencie należy zatrzymać się nad symboliką siedmioramiennego
świecznika, zwanego po hebrajsku menorą (prawdopodobnie jest ona odpowiednikiem babilońskiego „drzewa światła”84). Świecznik ten symbolizuje m. in. Kościół powszechny, siedem Kościołów Azji Mniejszej, siedem niebios, uwielbienie
Boga85; ponadto jest emblematem m. in. dni stworzenia, siedmiu archaniołów
stojących przed tronem Boga, symbolem siedmiu darów Ducha Świętego, trzeciej
Osoby Boskiej, nadziei, miłosierdzia, życia, zbawienia, Logosu (Słowa), światła
świata86. Menora pochodząca ze świątyni jerozolimskiej została ukazana m. in.
na relieﬁe łuku triumfalnego Tytusa w Rzymie. Świeczniki siedmioramienne
służą oświetleniu ołtarza w synagogach87 jak też w cerkwiach88. Niekiedy, jak
ma to miejsce np. w krypcie Saint-Etienne w Auxerre we Francji, menora jest
namalowana jako kandelabr niebiański przed tronem Zbawiciela89. Menora
paliła się w świątyni jerozolimskiej nieustannie, stanowiąc symbol Boga, Jego
mądrości, wiecznego szczęścia i życia90.
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Tamże.
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M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, s. 109. Por. S. Kobielus, Źródła
światła w średniowiecznej interpretacji, s. 177.
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W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 422.
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Tamże.
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U. Janicka-Krzywda, Patron-atrybut-symbol, s. 178. Por.: M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, s. 108, s. 9. Por. także: (Za 4, 2-10).
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W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 422. Por. także: E. Smykowska, Liturgia prawosławna. [Mały słownik], Warszawa 2004, s. 82. Por. S. Kobielus, Źródła światła
w średniowiecznej interpretacji, s. 170-173, s. 175-176.
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W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 422.
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E. Smykowska, Liturgia prawosławna. [Mały słownik], s. 82.
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J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, s. 138.
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E. Smykowska, Liturgia prawosławna. [Mały słownik], s. 82.
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Kończąc tę część reﬂeksji, należy uwzględnić pokrótce kwestię „oświecenia”.
Światło oświetla świątynię ziemską, która w tym sensie staje się niejako „odzwierciedleniem” niebiańskiego Jeruzalem, „napełnionego” Bogiem. Euzebiusz
z Cezarei traktuje światło przenikające przez okna świątyni do jej wnętrza jako
symbol oświecenia, którego dokonuje Bóg91. Uźródlone w Bogu oświecenie wiąże
się też z sakramentem Chrztu świętego określanego także pojęciem: „oświecenie”92. Hilary z Poitiers nazywa świecę towarzyszącą temu sakramentowi
„promieniującym światłem duszy, oświetlonej Sakramentem Chrztu świętego”93.
Ochrzczony otrzymuje bowiem w tym sakramencie Słowo jako światłość, która
go oświeca. Wskutek tego oświecenia staje się on „synem światłości” (1 Tes 5,
5), a nawet samą „światłością” (Ef 5, 8)94.
4. Światło znakiem przemiany
Stan łaski jest uczestniczeniem w nadprzyrodzonej światłości. P. Evdokimov
pisze: „Człowiek, olśniony, kontempluje chwałę, której światłość w sercu każdego
stworzenia wyzwala śpiew uwielbienia”95. Wejście w ten stan łaski wiąże się z intymnym zbliżeniem do Boga, a w konsekwencji z lepszym poznaniem w Duchu
Ojca i Syna. To poznanie może poprzedzać duchową przemianę. „(...) ‘poznawać
Boga’ znaczy tyle, co jednoczyć się z Nim, jak oko jednoczy się z płomieniem
w oglądaniu światła”.96 – stwierdza R. Guardini, dodając następnie – „(...) płomień
jest podobieństwem duszy. Teraz w nim rozpoznajemy jeszcze podobieństwo Boga
żywego, ‘albowiem Bóg jest światłem i nie ma w Nim ciemności’. Jak płomień
wysyła światło, tak Bóg śle prawdę. A dusza przyjmuje w siebie prawdę i przez
nią jednoczy się z Bogiem, jak nasza źrenica patrzy w światło i staje się przez
nie zjednoczona z płomieniem (...) płomień trwa w miejscu nieporuszony, czysty,
dostojny. Tak jak powiedziano o Bogu, iż ‘mieszka w niedostępnej światłości’”97.
Przemieniony człowiek staje się światłością (Ef 5, 8) na podobieństwo Boga,
a jego światło „świeci (...) przed ludźmi (...)” (Mt 5, 16).
Utożsamiane z teotyzacją przeniknięcie światłem Bożym wiąże się też
z przemianą w „nowe niebo” i „nową ziemię” (Ap 21, 1). Niebiańskie Jeruzalem
91

M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, s. 238.
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Tamże.
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Cyt. za: tamże, s. 109.
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KKK, nr 1216.
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P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, s. 159.

96

R. Guardini, Znaki święte, tłum. J. Birkenmajer, Wrocław 1982, s. 60.
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Tamże, s. 61.
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będzie całkowicie przeniknięte nadnaturalną światłością mającą swe źródło
w Bogu: „Miastu nie trzeba już słońca, ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała
Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek” (Ap 21, 23). To światło odzwierciedla
się np. w ikonach, ale także w nimbach i aureolach postaci świętych z obrazów
zachodniochrześcijańskich.
Dzieło przemiany jest dziełem Ducha Świętego, dlatego ta Osoba Boska,
przenikając mocą ikonę (od momentu poświęcenia wizerunku), włącza już teraz
świat w wiekuistą światłość obrazowaną w ikonach za pośrednictwem złota98.
Istnienie w kontekście ikony jest zatem istnieniem w kontekście wieczności99. Do
takiej egzystencji zachęca w szczególny sposób ikona „Przemienienie”, w której
symbolem przemieniającej wszystko nadziemskiej światłości jest m. in. mandorla
wokół postaci Zbawiciela, przeszyta złotym lub białym promieniem100. Światło
ukazane w tym wizerunku, zdaniem Grzegorza Palamasa „nie ma początku
ani końca. Pozostaje nieopisywane i niedostępne dla zmysłów, choć było kontemplowane oczyma apostołów... Z przeobrażonymi zmysłami uczniowie Pana
przeszli ze sfery ciała do sfery Ducha”101. Wskutek przeniknięcia tą światłością
z góry Tabor, człowiek „w pewnym sensie sam staje się światłem”102. To przeniknięcie utożsamia się z wejściem w stan świętości, ponieważ światło, którym
Bóg oświeca, jest jej „synonimem”103. Święci z ikon promienieją, gdyż „stając
się bliską światłości, dusza przemienia się w światłość”104. Taka sytuacja nie
98

Por. W. Hryniewicz pisze: „ikona ma być ‘pisana światłem’ i mówić o Boskiej Światłości przemieniającej całe jestestwo człowieka, wyzwalającej w nim jego własną,
ikoniczną światłość. To, co tradycja prawosławna nazywa przebóstwieniem (theosis),
jest uczestnictwem w Światłości i Pięknie Boga, upodobnieniem do Światła, dobrowolnym oddaniem mu własnej wewnętrznej przestrzeni. Stąd światło na ikonie
przenika wszystko, jaśnieje na obliczu, promieniuje z oczu, rozlewa się na ręce,
szaty i wszystkie przedstawione na ikonie przedmioty. Ta właśnie pulsacja światła
nadaje ikonie jej niepowtarzalny wyraz, ożywia ją. Życie ikony zamiera, kiedy brak
jej wewnętrznego światła, którego nie zastąpi żaden zwykły malarski światłocień”.
W. Hryniewicz, Piękno i zbawienie. [Kilka reﬂeksji nad eschatologią ikony], w: Obraz
i kult. [Materiały z konferencji „Obraz i kult” KUL – Lublin 6-8 października 1999],
red. M. U. Mazurczak, J. Patyra, Lublin 2002, s. 164.

99

Por. J. Sprutta, Aspekty piękna w ikonie, „Kaliskie Studia Teologiczne”, t. III (2004),
s. 367.

100

J. Forest, Modlitwa z ikonami, tłum. E. E. Nowakowska, Bydgoszcz 1999, s. 114.
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PG 151, 433B, cyt. za: tamże, s. 115.
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Fragment Homilii na Oﬁarowanie Bogurodzicy w Świątyni Grzegorza Palamasa.
Cyt. za: tamże.

103

M. Szczepaniak, Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana, s. 113.

104

Fragment Homilii V Grzegorza z Nyssy. PG 44, 868, cyt. za: M. Quenot, Ikona. Okno
ku wieczności, s. 133.
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zaskakuje, ponieważ jaśniejąca twarz cechuje osoby pozostające w bliskim kontakcie z Bogiem lub dostępujące łaski oglądania Jego oblicza, o czym świadczy
twarz Mojżesza po zejściu z góry Synaj z tablicami Dekalogu, która to twarz
„promieniała na skutek rozmowy z Panem” (Wj 34, 29)105.
Przeniknięcie Bożą światłością osiągnie swoją pełnię w dobie Paruzji, kiedy
„Nowe Jeruzalem będzie Miastem światła, czyli Miastem, w którym Bóg obdarzy
zbawionych życiem, swoim życiem. Tylko tam będzie wieczny dzień, tylko tam
nie będzie nocy, bo tylko tam będzie życie”106. W dobie Paruzji cała osoba ludzka
zostanie uwielbiona na wzór przemienionego Jezusa Chrystusa, w tym również
ciało człowieka, ponieważ „Zjednoczenie z transcendentnym światłem, którym
jest Bóg, stanie się charakterystyczną cechą także wyglądu ciała ludzkiego. Jego
świetlistość będzie stanowić szatę chwały”107. Elementem wyróżniającym Boga,
aniołów i świętych będzie biała szata (por. Dn 7, 9). Tę lśniącą, białą szatę ukazuje już teraz Zbawiciel w scenie Przemienienia. Komentując opis tego wydarzenia,
Leon Wielki stwierdza: „Jego [Jezusa Chrystusa – J. S.] twarz stała się podobna
do blasku słońca, a szaty dorównywały bieli śniegu”108 (por. Ap 1, 13-14).
5. Łaska a grzech – między światłem a ciemnością
Światłość kojarzy się z Bogiem, Niebem, dobrem, natomiast ciemność – na
zasadzie przeciwieństwa – z szatanem, piekłem, złem. Życie wieczne oznacza
uczestniczenie w chwale Boga symbolizowanej przez światłość109, czyli partycypację w Nim jako w odwiecznej Światłości, niestworzonej i dającej życie. Uczestnictwo
to jest przeciwieństwem potępienia symbolizowanego przez ciemności, stąd w tym
kontekście zrozumiałe staje się sformułowanie: „światłość wiekuista”110.
Ponadto jako „światłość świata” (J 8, 12) zbliża się do pogrążonego w mroku
stworzenia sam Bóg w Jezusie Chrystusie, przynosząc mu Dobrą Nowinę. Wraz
z tym przyjściem rozpoczyna się eschatologiczny czas zbawienia – „światłość
jako zbawienie nie jest już tylko obrazem, lecz oznacza także historyczną istotę
Objawiciela”111. Zbawiciel jako odwieczna Światłość obdarza życiem w Misterium
105

S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, s. 174.

106

M. Szczepaniak, Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana, s. 114.

107

S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, s. 171.

108

Fragment Kazania 51, 3 Leona Wielkiego, cyt. za: Liturgia godzin, t. II, Poznań
1984, s. 122.

109

Por. Praktyczny słownik biblijny, s. 1288-1289.

110

ABC chrześcijanina. [Mały słownik], s. 253.

111

Praktyczny słownik biblijny, s. 1289.
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Paschalnym112. To obdarzenie wiąże się z obdarzaniem światłem nadprzyrodzonym, ponieważ „Odkupienie polega na ponownym uwolnieniu żywiołów
światła”113, zaś sama obecność Boga związana jest z brakiem zła, ponieważ
tam, gdzie jest Bóg, nie ma ciemności, gdyż zło, np. w postaci grzechu, nie ma
do Niego dostępu.
Przeciwstawienia: światłość – zbawienie, wiara oraz ciemność – potępienie,
niewiara mają miejsce także w momencie Sądu. „Postacią” światłości związaną z Sądem będzie także „ogień”. Należy tutaj dodać, że słowo „ogień” (ale nie
piekielny) stanowi też imię Boga zamiennie ze słowem „światło”114. Gdy chodzi
natomiast o blask ognia pochłaniającego potępionych jest on symbolem sprawiedliwości Bożej, niosącym „sąd dla świata”115. Światło to stanowi nie tylko symbol
Sądu, czy Sędziego, ale również symbol związanego z Sądem wyroku Bożego116.
Pojęcia - światłości i ciemności – służą także do opisu „podziału” ludzi na zbawionych i potępionych. Ponadto – światłość i ciemność – oznaczają dwa sposoby
egzystencji: życia opartego na Bogu lub opartego tylko na człowieku117.
Na zakończenie należy jeszcze krótko wskazać na przeciwstawną relację:
światłość – ciemność występującą w pismach z Qumran. Z pism tych (1 QS III,
13) wynika, że każdy człowiek znajduje się między światem światłości i światem
ciemności. Za „synów światłości” uważali siebie Esseńczycy, po których pisma
z Qumran są dziedzictwem. W ich mniemaniu byli oni „synami światłości”
toczącymi nieustanną walkę z pozostałymi ludźmi, których uważali za „synów
ciemności”. Dualizm ten oparty był na przekonaniu, że Bóg w swoich planach
wobec stworzenia przeznacza każdego człowieka albo do królestwa światłości,
albo do królestwa ciemności118. W teologii św. Pawła zostaje odrzucona taka
predestynacja. Św. Paweł przyjmuje, że światłość i ciemność są „sferami potęg”,
w których to sferach realizuje się życie człowieka, jednakże na mocy przyjęcia
zbawienia lub jego odrzucenia119 (por. Rz 13, 11-14). Istnieje także w tym samym
fragmencie Listu do Rzymian wezwanie do wejścia w światłość Bożą: „Noc się
112

M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, s. 237.

113

Tamże.

114

Imiona te – ignis („ogień”) i lux („światło) stosuje zamiennie w odniesieniu do Boga
Bonawentura. Por. S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, s. 183.

115

M. Szczepaniak, Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie świętego Jana, s. 57.

116

Por. także: tamże, s. 122. Por. W. Kopaliński, Słownik symboli, s. 391.

117

Por. Praktyczny słownik biblijny, s. 1289.

118

Tamże.

119

Tamże.
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posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!” (Rz 13, 12), ciągle aktualne w perspektywie
Dnia Ostatecznego.

Résumé
La lumière est un des symboles les plus importants du Dieu. Elle indique sur sa présence dans
l’Église. La clarté n’est pas seulement le prénom du Dieu, mais aussi son attribut. La mystique de la
lumière, qui cette lumière symbolise le Père, le Fils et l’Esprit, elle a trouvé sa place dans l’églises,
surtout dans les temples gothiques. La lumière approchait du Dieu, p. e. les rayons du soleil éclaircissaient le plus fortement le choeur, et surtout l’autel. La présence du Dieu indiquait non seulement
la lumière naturelle, mais aussi la lumière artiﬁcielle, p. e. des lampes, des bougies. La lumière est
aussi le symbole de la conversion et de l’existence dans la communauté avec le Dieu. La lumière est
également le symbole du Ciel, particulièrement présent aux icônes comme le point de la merci du Dieu
que change le monde. La clarté est aussi le contraire de l’obscurité – du symbole du mal.
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ESCHATOLOGICZNO-SOTERIOLOGICZNY SENS
TAJEMNICY ZSTĄPIENIA CHRYSTUSA DO PIEKIEŁ
W PISMACH HANSA URSA VON BALTHASARA
Tajemnica paschalna stanowi centrum, a zarazem punkt wyjścia chrystologicznej reﬂeksji Hansa Ursa von Balthasara. To właśnie ona ma decydujący wpływ
na kształt soteriologicznej i eschatologicznej myśli bazylejskiego teologa1.
Balthasar uważa, że misterium Wielkiej Soboty, którego zbawcze znaczenie
chcemy poddać naszej reﬂeksji, jest tajemnicą włączoną wprawdzie w Credo
jako artykuł wiary, lecz pozostającą w cieniu, czy wręcz zapomnianą, i często
pomijaną ze względu na trudności, na jakie się napotyka w jej interpretacji2. Od
misterium Wielkiego Piątku, skoncentrowanego wokół tajemnicy krzyża, śmierci
Chrystusa i złożeniu Jego ciała do grobu, zbyt łatwo przechodzi się do tajemnicy
Zmartwychwstania, dnia radości, pokoju i zbawienia. Nie sposób jednak pominąć
faktu, iż poranek pierwszego dnia po Szabacie, gdy Zmartwychwstały Pan ukazuje się żywy, w swym wskrzeszonym z martwych, uwielbionym ciele, poprzedza
nieuchwytne misterium zstąpienia do piekieł, kiedy to dosięga On krańców
królestwa zmarłych, rozświetlając panujące tam ciemności i beznadzieję3. Pyta
więc szwajcarski teolog, „czy nie jest to ów dzień, w którym życie wieczne ukazało się tak żywe i tak silne, że było w stanie wziąć na siebie samą śmierć, by ją
1

Nasz autor wydał odrębną publikację zatytułowaną Theologie der drei Tage, Einsiedeln 1970, która doczekała się tłumaczenia na język polski: Teologia Misterium
Paschalnego, (tłum.) E. Piotrowski, Kraków 2001 (odtąd skrót: TMP).

2

O trudnościach w przybliżeniu tajemnicy Wielkiej Soboty w starożytnym i średniowiecznym Kościele mówi m.in. Alois von M. Haas w swym artykule Descensus ad
Inferos. Höllenfahrten und Jenseitsvisionen im Mittelalter vor Dante, Internationale
Katholische Zeitschrift «Communio» 10(1981)1, s. 40-56.

3

Por. H.U. von Balthasar, Pneuma und Institution. Skizzen zur Theologie IV, Einsiedeln 1974, s. 387 (odtąd skrót: PI); por. Tenże, Das Ganze im Fragment. Aspekte
der Geschichtstheologie, 2. verbesserte Auﬂ., Einsiedeln 1990, s. 306. Ze zbliżoną
reﬂeksją spotykamy się na gruncie polskim w szczególności u W. Hryniewicza, który
mówi o Chrystusowym przełamaniu potęgi zła, uwalniającym zstąpieniu i zaniesieniu duszom tam przebywającym nadzieję zbawienia: por. Chrystus, nasza Pascha.
Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 1, Lublin 1982, s. 246; Zstąpienie do
piekieł w tradycji wschodniej, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 26(1979)3, s. 51;
Bóg naszej nadziei. Szkice teologiczno-ekumeniczne, t. 1, Opole 1989, s. 107.
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przezwyciężyć od wewnątrz?”4. Postaramy się zatem przybliżyć, jak interpretuje
ten artykuł wiary Hans Urs von Balthasar, i zastanowić się, dlaczego nadaje on
zstąpieniu do piekieł eschatologiczno-soteriologicznego znaczenia.
By zrozumieć myśl Balthasara, konieczne okazuje się najpierw wyjaśnienie
pojęcia „zstąpienie do piekieł”. Nie można bowiem, według bazylejskiego teologa,
mówić o piekle jako takim, nad którym podejmuje się dziś rozliczne dyskusje,
ponieważ mogło ono zaistnieć dopiero w efekcie zrealizowanej w pełni ziemskiej
misji Jezusa Chrystusa. Zstąpienie do piekieł, w ścisłym tego słowa znaczeniu,
oznacza zejście do szeolu, czy też hadesu, do którego Chrystus wstępuje po
śmierci, a przed Nim znaleźli się w nim wszyscy inni zmarli przed Jego śmiercią
na krzyżu5. Jest to szeol w starotestamentalnym rozumieniu, w którym panuje
milczenie, wegetacja, bezsilność, gdzie nie istnieje podział na cieszących się
wieczną nagrodą i potępionych6. Patrząc z perspektywy Nowego Testamentu,
Balthasar skłonny jest określić ów szeol jako swego rodzaju „przedchrześcijński
przedsionek”, gdzie umarli wszystkich pokoleń oczekują na przyjście Chrystusa,
Wybawiciela, który otworzy im drogę prowadząca do Boga w niebie7.
Zbawczy sens zstąpienia do piekieł wynika z solidarności Chrystusa z umarłymi. Jak na krzyżu został On obarczony grzechem świata i opuszczony przez
Boga, tak teraz, w solidarności z grzesznikami świata podziemnego, wchodzi
w ich infernalną rzeczywistość, aby wyzwolić ich z niej, wypełniając tym samym
4

H.U. von Balthasar, Zstąpienie do piekieł, Communio 14(1985)1, s. 4; por. J. Hegenbarth, H.U. Von Balthasar, Der Kreuzweg. Der St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin,
Leipzig 1964, s. 30.

5

Por. TMP, s. 153.

6

Dla przykładu, u Hryniewicza szeol oznacza świat podziemny, państwo śmierci, miejsce
przybywania wszystkich zmarłych, zarówno dobrych, jak i złych. W starotestamentalnych wyobrażeniach było to miejsce ciemności, zapomnienia, gdzie bardziej można
mówić o wegetacji niż o życiu: por. Chrystus, nasza Pascha, s. 312. Zdaniem zaś J.
Ratzingera, teksty biblijne ukazują, iż jest jedno słowo szeol na wyrażenie jednocześnie
śmierci i piekła, ponieważ są to w zasadzie rzeczy identyczne. Śmierć jako samotność
to piekło: por. Wprowadzenie w chrześcijaństwo, (tłum.) Z. Włodkowa, Kraków 1970,
s. 247. Jeszcze wyraźniej opisał szeol W. von Maas, jako kraj bez powrotu, samotność,
opuszczenie, milczenie, wręcz absolutne opuszczenie przez Boga i ludzi: por. Abgestiegen
zur Hölle. Aspekte eines vergessenen Glaubensartikels, Internationale Katholische Zeitschrift «Communio» 10(1981)1, s. 5: „Land ohne Wiederkehr, absolute Trennung von
den Lebenden, Vergessensein von Gott, Schweigen Finsternis, kurz: Einsamkeit und
Verlassenheit, dies sind wesentliche Charakterisierungen von Scheol. Scheol bedeutet: Herrschaft der Negativität, Triumph der Chaosmächte über Leben und Ordnung
(kosmos). Totsein und Scheol sind die Summe allen Űbels, die Negation alles Guten,
Anziehenden und Ersehnten. (…) Das Schlimmste aber an der Scheol-Existenz ist die
absolute Verlassenheit von Gott und den Menschen, die totale Verhältnislosigkeit. Die
unauslotbare Tiefe der Gottferne ist hier der Inbegriff allen Schreckens”.

7

Por. H.U. von Balthasar, Zstąpienie do piekieł, s. 3-4; TMP, s. 153.
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w bezgranicznym posłuszeństwie wolę Ojca. Balthasar zaznacza jednak, że nie
można tutaj mówić o solidarności jakiegoś mitycznego bohatera, jaką spotykamy
w motywie Orfeusza, Odyseusza, Henocha czy Dantego. Chrystus bowiem już od
momentu wcielenia (pierwsza kenoza Syna Bożego) z motywu miłości solidaryzuje się do głębi z człowiekiem, teraz zaś, na podobieństwo każdego innego człowieka, jest martwy, bezsilny, nie mając kontaktu z Bogiem8. Nie jest to zatem,
w przeświadczeniu naszego teologa, jakiś zwycięski pochód w triumﬁe, który tak
bardzo podkreśla wschodnia tradycja. Zstępując do piekieł martwy Syn, przy
braku jakiejkolwiek aktywności, dzieli los zmarłego człowieka, doświadczając
powszechności śmierci, postępując w „ślepym posłuszeństwie” (Kadavergehorsam)9. Balthasar mówi tu o Jego solidaryzowaniu się w nie-czasie z tymi, którzy
są daleko od Boga. „Dla tych wybór, którego dokonali – w którym wybrali swoje
Ja w miejsce Boga bezinteresownej miłości – jest ostateczny. W tę ostateczność
(śmierci) zstępuje umarły Syn, już nie jako działający, lecz pozbawiony przez
krzyż wszelkiej mocy i własnej inicjatywy, jako Ten, którym rozporządzono, jako
uniżony do czystej materii, całkowicie obojętnie (ślepo) posłuszny, niezdolny
do jakiegokolwiek aktywnego solidaryzowania się, cóż dopiero do «kazania» do
zmarłych. Jest (w ostatecznej miłości) razem z nimi umarły”10.
Taka solidarność Chrystusa w tajemnicy descendit ad inferos jest tożsama
z byciem samotnym z innymi11. Doświadczenie opuszczenia przez Boga (die Gottesverlassenheit) , przezwyciężenie cierpienia wraz z innymi, czyn solidarności,
mają na wskroś wymiar zbawczy. Objawia się droga wyzwolenia z oddalenia się
człowieka od Boga, z samotności i potępienia, prowadząc ku absolutnej nowości
życia i uniknięcia rzeczywistości piekła12. O zbawczym charakterze zejścia do
8

Por. PI, s. 394; M. Pyc, Chrystus Piękno-Dobro-Prawda. Studium chrystologii Hansa
Ursa von Balthasara w jej trylogicznym układzie, Poznań 2002, s. 307; W. Hryniewicz, Zstąpienie do piekieł, s. 50; H. Schlier, Das Ostergeheimnis, Einsiedeln 1976,
s. 36-38; K. Rahner, Abgestiegen ins Totenreich, w: Schriften zur Theologie. Band
VII: Zur Theologie des geistlichen Lebens, Einsiedeln-Zürich-Köln 1966, 146-147.

9

Por. H.U. von Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. Band III/2: Theologie. Teil II: Neuer Bund, Einsiedeln 1969, s. 214; Tenże, Theodramatik. Band
IV: Das Endspiel, Einsiedeln 1983, s. 253-258.

10

Tenże, W pełni wiary, (tłum.) J. Fenrychowa, Kraków 1991, s. 225; por. TMP, s. 169.

11

Por. TMP, s. 158. H. Vorgrimler zaś tutaj dopiero widzi istotę oraz novum wymiaru
soteriologicznego i eschatologicznego tego artykułu wiary. Jezus prócz tego, że przyjmuje wspomniany stan szeolu, solidaryzuje się z tymi wszystkimi, którzy umarli od
początku dziejów ludzką śmiercią, bierze na siebie de facto śmierć minionych dziejów
świata. Chrystus chce wycierpieć i ponieść w sobie całą moc śmierci: por. Zagadnienia
dotyczące zstąpienia Chrystusa do piekieł, Concilium (1965/6)1-10, s. 93-94.

12

Por. PI, s. 408; I. Bokwa, Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii
w ujęciu H.U. von Balthasara, Radom 1998, s. 217.
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otchłani Chrystusa świadczą również słowa św. Piotra, mówiące o „pójściu” Chrystusa „w Duchu” do „duchów będących w więzieniu”, aby zwiastować im Nowinę
o zbawieniu (1P 3,18-20; 4.6). W Wielką Sobotę Chrystus proklamuje zbawienie
tam, gdzie nie było dotychczas mowy o przebaczeniu i miłosierdziu, a tym samym
o nadziei na ocalenie. On znosi dominujące w hadesie jako następstwo grzechu
prawo śmierci (Ap 6,8; Rz 5,12)13. Balthasar wyraża przekonanie, iż zstąpienie do
piekieł jest przede wszystkim wydarzeniem zbawczym, rozumianym jako „zaniesienie owoców krzyża w otchłań śmiertelnego zagubienia”14. Obecność Chrystusa
po śmierci wśród umarłych jest częścią misji powierzonej Mu w Duchu przez Ojca,
dlatego też należy tu mówić za szwajcarskim teologiem o wydarzeniu w swej
istocie trynitarnym. Piekło w sensie Nowego Testamentu ma ścisły związek z wydarzeniem Chrystusa. Swym odkupieńczym dziełem męki i cierpienia Zbawiciel
objął nie tylko wybranych, lecz wszystkich ludzi. Ogarnął tym samym wszelkie
odrzucenie, eschatologiczne „nie” wypowiedziane wobec Boga i Jego zbawczego
dzieła. Całe światło zbawczego misterium pochodzi z opisanej powyżej solidarności
Jezusa, Jego osamotnienia i skrajnej kenozy na rzecz wszystkich15. Począwszy od
Wielkiej Soboty, powie Balthasar, „śmierć została uszlachetniona. W tym dniu
zmarły Pan otworzył drogę od wiecznego zagubienia do nieba, poprzez ogień
doskonalący zmarłych ku większej miłości. Tego nie było w Starym Przymierzu,
gdzie jedynym przeznaczeniem dla wszystkich pozostawał szeol, miejsce bycia
umarłym. Zstępując tam, Chrystus otworzył dostęp do Ojca”16.
13

Tamże, s. 388-389.

14

TMP, s. 171. Dla Hryniewicza obecność Chrystusa głoszącego dobrą nowinę w otchłani nabiera swój aktywny i integralny skutek. Ogłasza, a nawet manifestuje
wolę wyzwolenia ludzi z otchłani, w której od wieków przebywali. Obwieszcza
moc odkupieńczego krzyża, powszechność dobrej nowiny o zbawieniu (por. 1P 4,6),
o „wyprowadzeniu więźniów” (Ef 4,8-9). Solidarność uczestnictwa w losie człowieka,
jak i głoszenie „kerygmy”, należy rozumieć jako obiektywne ujawnienie się i promieniowanie odkupienia dokonanego przez mękę i śmierć Chrystusa. Jak widać, śmierć
i zejście do królestwa umarłych to nie samo doświadczenie samotności, opuszczenia,
nicości, a swoiste źródło i motyw nadziei i ufności w Boga, który wskrzesza ze śmierci do życia. Solidarność, która jawiła się jako czysto bierna, okazuje się w rzeczy
samej czynną i zbawczą: por. Chrystus, nasza Pascha, s. 315. 317-318. H. Schlier,
Das Ostergeheimnis, s. 47-49. Natomiast L. Bouyer pisze: „Choćby to zstąpienie
do piekieł trwało dalej – nawet po ukrzyżowaniu - to jednak dzieło Chrystusa zakończone zostało na krzyżu. Już jako zwycięzca ukazuje się Ukrzyżowany duszom
„przebywającym w ciemnościach i w cieniu śmierci”: Misterium paschalne, (tłum.)
A. Zuberbier, Kraków 1973, s. 231.

15

Por. TMP, s. 165-166; H.U. von Balthasar, Modlitwa i kontemplacja, (tłum.) Z. Włodkowa, Kraków 1965, s. 239.

16

Tenże, Credo. Medytacje o Składzie Apostolskim, (tłum.) J.D. Szczurek, Kraków
1999, s. 41.
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Z tak rozumianego artykułu wiary o zstąpieniu do piekieł szwajcarski
teolog wyprowadza w konsekwencji tezę o nadziei na zbawienie wszystkich. Do
podobnego wniosku dochodzi także W. Hryniewicz, uważając zejście do szeolu
jako zejście kruszące bramy piekła, a zarazem jako początek eschatologicznego
oczekiwania-napięcia na zrealizowanie powszechnego zbawienia antycypowanego i potencjalnie zrealizowanego już «w» i «przez» Syna Bożego. Działanie i moc
krzyża oraz zbawcza śmierć Chrystusa rozprzestrzenia się i dosięga bezdennego mroku śmierci, samotności, opuszczenia i beznadziejności przebywających
w królestwie umarłych. Zstąpienie do piekieł, wydarzenie zbawcze o charakterze
powszechnym, jest zaoferowaniem wszystkim wyjścia z krainy śmierci i zatracenia, wprowadzając ich tym samym do życia wiecznego z Bogiem17. Tym samym
wypełnia On z pełną uległością zlecenie otrzymane w powierzonej Mu misji,
by przyprowadzić na powrót do Ojca wszystkich ludzi, którym groziła wieczna
zatrata. Syn realizuje tę misję w bezgranicznym posłuszeństwie, motywowanym
miłością ku Ojcu i ludziom, dając podstawę nadziei na zbawienie wszystkich.
On zapala w otchłani ludzkiego oddalenia wewnętrzne światło wiary, nadziei
i miłości, krusząc barierę śmierci18.
Teologiczna reﬂeksja Balthasara nad tajemnicą Wielkiej Soboty prowadzi
w rezultacie do stwierdzenia, że „zstąpienie Jednego do otchłani staje się dla
wszystkich wyjściem z tej samej otchłani. Warunkiem możliwości tego dialektycznego zwrotu jest z jednej strony zstąpienie «dla wszystkich» (a więc nie
zwyczajne umieranie, lecz spalenie jak kozła oﬁarnego poza obozem Boga, Hbr
13,11n.), z drugiej strony prototypiczne, wspomniane tu powstanie z martwych.
W przeciwnym razie, gdyby On pogrążył się w otchłani, wówczas «wszyscy»
w ogóle by nie zmartwychwstali. On także musi być «Pierwociną spośród tych,
co pomarli» (1Kor 15,20), «Pierworodnym spośród umarłych» (Kol 1,18)19. Sam
zaś Chrystus, który zstąpił do piekieł, może o sobie powiedzieć: „Teraz jestem
wszystkim we wszystkim i dlatego śmierć, w której stałem się krwistą cieczą,
jest moim zwycięstwem. Moje zniszczenie, moje zniżenie się ku nizinom, zejście
w dół w zupełnie obcy świat, w świat bez Boga, w piekło – to było wyniesienie
tego świata we Mnie i w Bogu. Moje zwycięstwo”20.

17

Por. W. Hryniewicz, Misterium paschalne w życiu i myśli chrześcijańskiego Wschodu,
W Drodze 4(1976), s. 23; Tenże, Zstąpienie do piekieł, s. 49; J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 248.

18

Por. PI, s. 394.

19

TMP, s. 48-49.

20

H.U. von Balthasar, Serce świata, (tłum.) U. Poprawska, Kraków 2003, s. 130.
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UZDRAWIAJĄCY DOTYK JEZUSA PRZEDSTAWIONY
W ALEGORYCZNEJ HOMILII ŚW. HIERONIMA
WEDŁUG MK 5,30-431
Św. Hieronim swoje homilie wygłaszał głównie dla niewielkiego kręgu swego
najbliższego otoczenia. Zgodnie bowiem z wyrażonym w jednym z listów upodobaniem wolał w ubożuchnym kąciku klasztoru szeptać ze słuchaczem lub czytelnikiem2. Dlatego też nie należał do słynnych kaznodziejów wygłaszających swoje mowy
przed tłumnymi zgromadzeniami liturgicznymi. Jego homilie jednak zawierają
interesujące i barwne wyjaśnienia utrzymane w duchu egzegezy alegorycznej.
W jednym ze swoich listów zapewnił jednak, że był wierny obowiązkom
kaznodziejskim i ich nie zaniedbywał3. Homilie Hieronima nazywane tractatus zostały znalezione przez G. Morina wśród pism Chryzostoma, Augustyna
i innych. Wydano dwa ich zbiory: pierwszy w 1897 roku, drugi w 1903 roku.
Wygłosił je w Betlejem ok. 400 roku jako przełożony klasztoru. Audytorium
stanowili mnisi, katechumeni, neoﬁci i zakonnice.
Pierwsza homilia dotyczy fragmentu Ewangelii Marka 5,30-43 i odnosi się
do opisu dwóch cudów. Dlatego treściowo można ją podzielić na dwie części.
Pierwsza część, krótsza (339,10-25), jest poświęcona perykopie o kobiecie chorej
na krwotok, druga natomiast, dłuższa (339,30-341,20) - perykopie o wskrzeszeniu córki Jaira.
Homilia ta rozpoczyna się przytoczeniem Jezusowego pytania: Kto Mnie dotknął? (339). W ten sposób kaznodzieja zarysował przewodnią myśl całej homilii
ukazującej, czym jest dotyk Jezusa. Hieronim przedstawił, że Jezus uzdrowił
przez dotyk dwojakiego rodzaju. Najpierw kobieta dotknęła szat Jezusa, a potem sam Jezus dotknął córki Jaira. Interpretacja, jakiej dokonał św. Hieronim
w swojej homilii, wysuwa na pierwszy plan postać Chrystusa. Możemy zatem
dostrzec swego rodzaju hieronimową chrystologię.
1

W niniejszym artykule przedstawiam jedną z czterech przetłumaczonych przeze
mnie homilii św. Hieronima na Ewangelię Marka, stanowiących podstawowe źródło
mojej pracy magisterskiej pt.: Chrystus jako Chwalebny Wspomożyciel w homiliach
św. Hieronima, pisanej pod kierunkiem ks. dra Ludwika Gładyszewskiego.

2

List 122,22 w: Listy, Św. Hieronim; tłum. J. Czuj, Warszawa 1952-54.

3

Por. List 63,1.
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W pierwszej części Hieronim dokonał interpretacji omawianego tekstu
przede wszystkim w sferze sensu duchowego. Podjął próbę ukazania motywu,
jakim kierował się Jezus, udzielając swej uzdrawiającej mocy kobiecie chorej
na krwotok. Uczynił to dla tłoczącego się tłumu, aby zobaczył Boże znaki oraz
dla kobiety, aby wobec innych wyznała wiarę w Boga (339,10-25). Jezus jawi
się zatem jako Ten, który okazuje zbawczą troskę o bliźniego.
Wyjaśniając następnie słowa Jezusa: idź w pokoju ukazał przy pomocy metody typologicznej relację między Salomonem a Chrystusem. Mówiąc o Salomonie
jako przynoszącym pokój, myślał o Chrystusie. To Chrystus przynosi pokój,
obdarza pokojem. Odwołał się również do innego miejsca w Piśmie św.: Jam
zwyciężył świat, wskazując na moc pokoju Chrystusa i jednocześnie umacniając
uzdrowioną kobietę w wierze (339,25). Wyraźnej aluzji typologicznej między
Salomonem a Chrystusem4 dokonał też w Komentarzu do księgi Koheleta. Trzy
biblijne imiona Salomona odniósł do Chrystusa: człowiekiem pokoju i umiłowanym Boga Ojca oraz naszym Eklezjastesem jest Jezus Chrystus (...)5. Podobnie
w liście 74 napisał, że król Salomon wyobraża Zbawiciela, bowiem cały Psalm
71 odnosi się do majestatu Chrystusa6.
W drugiej części homilii Hieronim zmierzał od sensu literalnego, który
traktował jako podstawę, do interpretacji alegorycznej, głębszej. Przedstawił
Jezusa jako pokornego i skromnego, bo wyprosił ludzi niewierzących z domu
przełożonego oraz jako pełnego ciepła i dobroci w stosunku do rodziców dziewczynki (340,10-20). Jezus bowiem, zgodnie z przyjętą na siebie naturą ludzką,
okazywał zwykłe uczucie ludzkie7.
Według autora Jezus działał stopniowo. Najpierw dotknął ręki, a potem
pobudził przez wypowiedzenie zwrotu Talitha kumi (340,25). W taki sposób
wskazał na tajemnicę sakramentalną - wzajemne uzupełnianie się czynów
Jezusa i Jego słów. Wyjaśniając literalnie zwrot Talitha kumi - dziewczynko,
wstań dla mnie, podjął próbę znalezienia sensu głębszego mającego ukazać, kto
jest sprawcą uzdrowienia (pobudzenia dziewczynki do życia). Przywołał również
scenę uzdrowienia teściowej Piotra, która odzyskała siły dzięki przekazanej
przez dotyk mocy Jezusa. Wynika stąd, że dla Jezusa śmierć nie jest czymś
bezwzględnym, On ma władzę nad śmiercią. Jezus został jednocześnie przedstawiony jako nie szukający ziemskiej chwały. Każe milczeć świadkom uzdrowienia
4

Chrystologiczną interpretację ST zaczerpnął od Orygenesa.

5

Komentarz do księgi Koheleta 1,1; tłum. K. Bardski, Biblioteka Ojców Kościoła 5,
Wydawnictwo M, Kraków 1995.

6

Por. List 74,2.5.

7

Por. List 74,5.
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(341,10-15). Chciał bowiem pozostać cichym wspomożycielem człowieka w jego
niedoli i bezradności.
W homilii można zauważyć, że św. Hieronim ukazał różne postawy ludzi
względem osoby Jezusa. W osobach doznających uzdrowienia czy proszących
o uzdrowienie, Hieronim dopatrzył się symbolu rodzącego się Kościoła (oraz
umierającej synagogi). Uwierzenie Chrystusowi, uznanie Go za Mesjasza, było
jednoznaczne z wyłączeniem z synagogi8.
To moc Chrystusa, przez dotyk, wewnętrznie zmobilizowała kobietę uzdrowioną z krwotoku do uznania się za grzesznicę oraz do czynienia pokuty przez
zewnętrzny gest padania do stóp. Potwierdzenie tego znajdujemy w innej homilii
św. Hieronima (w oparciu o Ewangelię Mk 8,22-26), w której mówi: jeśli jestem
grzesznikiem i czynię pokutę, stóp dotykam 9. Uzdrowiona kobieta wie, że otrzymała nowe życie od Tego, w którego uwierzyła, któremu objęła nogi10. Co więcej,
doznając mocy przez dotknięcie szat Jezusa, wyznała prawdę11. Ze względu na jej
wiarę i pokorę Chrystus nazwał ją córką. Temu określeniu kaznodzieja przeciwstawił tłum symbolizujący ludzi tłoczących się i nie wierzących w moc Jezusa12.
Podobnie zalążki chrześcijaństwa dostrzegł w postawie przełożonego synagogi,
który przyszedł do Jezusa i błagał Go o pomoc. Natomiast rolę dziewczynki
pobudzonej do życia Hieronim rozumiał w sposób alegoryczny i przedstawił ją
dokonując interpretacji antytetycznej. Symbolizuje ona synagogę Żydów. Gdyby
synagoga dochowała wierności i przyjęła Mesjasza, byłaby już dostojną matką
(matroną) tych, którzy wierzą. Tymczasem z powodu niewierności Żydów, doznająca wskrzeszenia dziewczynka, która na nowo uwierzyła i ponownie narodziła
się w wierze, nie jest już tylko dziewczynką, lecz wierzącą dziewczynką, to znaczy
jest obrazem młodego chrześcijaństwa, symbolem rodzącego się Kościoła.
W ludziach tłoczących się oraz tych, którzy przebywali w domu przełożonego
synagogi, płaczących i zawodzących, Hieronim dostrzegł postawę ludzi nie tylko
obojętnych wobec osoby Jezusa, ale i wątpiących w Jego moc. Z obrzydzeniem
należy odrzucić owe łzy, pełne świętokradztwa, przepełnione brakiem wiary po
brzegi, łzy, które nie mają miary, które graniczą z zadawaniem sobie śmierci (...).
Niech się śmieją wokół stojący; owa niewierność jest właściwa Żydom13.
8

Por. M.Wróbel, Synagoga a rodzący się Kościół, w: Studia Biblica 3, Verbum Kielce
2002, 5.

9

Tract. in Mc. 8,22-26 - 345,30.

10

Por. List 38,2.

11

Por. List 59,7.

12

Por. List 38,2; 148,8.

13

List 39,2.
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W zakończeniu homilii kaznodzieja zwrócił się do słuchaczy, by dali się dotknąć Jezusowi, w taki bowiem sposób doświadczą Jego mocy (341,20). Poprzez
tę bezpośrednią zachętę kaznodzieja utrzymał żywy kontakt ze słuchaczem.
W tym zwrocie można dostrzec pewną naukę moralną, a mianowicie konieczność oczyszczenia duszy przed przystąpieniem do Eucharystii. Widoczna jest
również symbolika ukryta w postawie ciała człowieka. Postawę leżącą utożsamia
z grzesznością, a stojącą ze sprawiedliwością14. Podobną zachętę, by przygotować
się na ucztę eucharystyczną, zawarł w Kazaniu na Wigilię Paschy15.
W interpretacji dokonanej przez Hieronima można dopatrzyć się pewnych
rysów eklezjologicznych. Doznający Chrystusowej mocy, jak i proszący o nią są
znakiem rodzącego się, powstającego Kościoła. Kościół zatem formował się już
od początku publicznej działalności Jezusa.
Jednocześnie kaznodzieja w swojej homilii wskazał, że podstawę tworzącego
się życia Kościoła Chrystusowego stanowili wybrani apostołowie: Piotr, Jakub
i Jan (339,30-340,10). Dokonując interpretacji symbolicznej, podjął próbę odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie: Dlaczego właśnie ich zawsze zabiera
ze sobą, a innych pozostawia? W odpowiedzi skoncentrował się na symbolice
liczby trzy. Nazwał ją świętą, bo dla niego oznaczała ona Trzy Osoby Boskie:
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Następnie powołał się na starotestamentalny
obraz z życia Jakuba. Wspomniał o trzech gałązkach: topoli, migdału i platanu,
dzięki którym Jakub stał się człowiekiem bardzo zamożnym16. Odwołał się również do stwierdzenia: potrójnie spleciona lina nie zerwie się17. Interpretację tego
wyrażenia odnajdujemy w Komentarzu do Księgi Koheleta. Hieronim mówiąc
o wspólnocie i przyjaźni dwóch osób, które mają przewagę nad jednoosobowym
wrogiem myślał, że: wspólnota trzech [osób] znaczy jeszcze więcej. Czytając
dalej, można dostrzec, że Hieronimowi chodzi o działanie w człowieku Trzech
Osób Boskich: Ojca i Syna i Ducha Świętego, które przybywają mu na pomoc18.
W liście do Teoﬁla natomiast mówił o wierze, nadziei i miłości jako potrójnym
sznurze wzmacniającym miłość, matkę wszystkich cnót19. Według Hieronima
wybór tych trzech apostołów: Piotra, Jakuba i Jana nie był przypadkowy. Każdy
z nich stał się podstawą jednej z rzeczywistości, które razem tworzą pewną całość,
14

Por. Tract. in Mc. 5,30-43 - 341,20; List 21,15.

15

Por. Kazanie na Wigilię Paschy o spożywaniu Baranka, w: Starożytne Teksty Chrześcijańskie. Kazania na święte Pańskie i Maryjne, praca zbior., Lublin 1976, 149.

16

Wydarzenie z życia Jakuba - Rdz 30,25-43.

17

Koh 4,12

18

Por. Komentarz do księgi Koheleta 4,9-12.

19

Por. List 82,11.

UZDRAWIAJĄCY DOTYK JEZUSA

229

podobnie jak Trzy Osoby Boskie oraz trzy cnoty boskie. Piotr to fundament, na
którym Chrystus zbudował Kościół (por. Mt 16,18) - miłość; Jakub to pierwszy męczennik, którego męczeńska śmierć została zapisana na kartach Pisma
świętego (Dz 12,2) - wiara; młody Jan natomiast rozpoczął życie w czystości
dla Królestwa Bożego (340,10) - nadzieja. W wyborze zatem trzech apostołów
Hieronim widzi wsparcie dla Jezusa oraz moc wiarygodności świadectwa o tych
wydarzeniach, których byli uczestnikami. Jak wiara, nadzieja i miłość stanowią
fundament wiary w Chrystusa, tak Piotr, Jakub i Jan stanowią fundament
Kościoła Chrystusowego.
Analiza homilii na Ewangelię Marka 5,30-43 św. Hieronima pozwoliła
zauważyć metodę, jaką posługiwał się święty, jak i zawartą symbolikę. Kaznodzieja oscylował między sensem dosłownym a sensem alegorycznym, co wpłynęło
ożywiająco na odbiór homilii oraz jednolitą tematykę. Mimo licznych dygresji,
widoczny jest motyw przewodni - uzdrawiający dotyk Jezusa - przewijający się
od początku do końca.
Homilia I
(Tractatus in Marcum 5,30-43)

339
10

15

20

Kto mnie dotknął? (30B) Pyta rozglądając się, aby zobaczyć tę, która to zrobiła. Czyżby Pan nie wiedział, kto [Go] dotknął? dlaczego więc
szukał jej? Jakby wiedząc [szukał jej], aby wskazać [innym]. Kobieta
zaś bojąc się i drżąc, a wiedząc, co się stało (33A) i tak dalej1. Gdyby nie
zapytał i powiedział: Kto mnie dotknął (30B), nikt by nie wiedział, że
dokonał się znak. Mówić bowiem mogli: nie dokonał znaku, lecz chełpił
się i mówił po to, by się chwalić. Dlatego pyta, aby ta kobieta miała
możność złożyć wyznanie, a Bóg był uwielbiony. I upadła przed Nim
i powiedziała Mu całą prawdę (33B). Dostrzeżcie stopnie, popatrzcie
na postępy. Jak długo spływała krwią, nie mogła przyjść przed2 [Pana];
została uzdrowiona i [wtedy] przyszła przed [Pana]. I padła u Jego stóp.
I nie miała nawet odwagi spojrzeć na oblicze, dopiero gdy została uzdrowiona, wystarczyło jej, że dotknęła stóp. I powiedziała Mu całą prawdę.
Chrystus jest prawdą. A ponieważ została uzdrowiona przez Prawdę,
wyznała prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko (34A), twoja wiara ciebie

1

To et cetera jest śladem wskazującym, że homilię Hieronima spisywał jakiś sekretarz,
który sobie ułatwił tym skrótem, aby nadążyć za słowami kaznodziei.

2

In ante - przed Niego, tzn. przed Pana Jezusa.
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ocaliła (34B). Ta, która tak uwierzyła, godna jest, by ją nazwano córką.
Tłum, który się tłoczy, nie może być nazwany córką; ta natomiast, która
upada do stóp i składa wyznanie, zasługuje na to, by otrzymać miano
25 córki3. Twoja wiara ciebie ocaliła (34B). Popatrzcie na pokorę. Sam
[mistrz] uzdrawia, i jej mówi, że uzdrowił. Twoja wiara ciebie ocaliła
(34B): idź w pokoju (34C). Dopóki nie uwierzyłaś w Salomona4, to jest
w przynoszącego pokój, nie zaznałaś pokoju; teraz idź w pokoju (34C).
Ja zwyciężyłem świat (J 6,33). Masz pokój, bądź bezpieczna, ponieważ
uzdrowiony został lud pogan.
Przychodzą do przełożonego synagogi mówiąc, że twoja córka umarła:
30
dlaczego nadal trudzisz nauczyciela? (35) Odżył kościół, a zmarła synagoga. Chociaż dziewczynka zmarła, to jednak Pan mówi do przełożonego
synagogi: Nie bój się, a tylko uwierz (36). I my mówmy jeszcze dziś do
synagogi, mówmy do Judejczyków: umarła wprawdzie córka przełożonego
340 synagogi, lecz uwierzcie, że też została wskrzeszona. I nie pozwolił, żeby
szedł za nim ktokolwiek oprócz Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba (37).
Ktoś mógłby zapytać i powiedzieć: Dlaczego właśnie ich zawsze zabiera
ze sobą, a innych pozostawia? Przecież i wtedy, gdy na górze przemienił
5 się, zabrał też tych trzech. Wybiera więc trzech: Piotra, Jakuba i Jana.
Przede wszystkim i w tej liczbie tkwi tajemnica Trójcy; ta liczba jest
święta sama z siebie. Ponieważ także Jakub według hebrajskiej prawdy5
trzy zielone gałązki umieścił przy poidłach (por. Rdz 30,37-38). Napisane
jest w innym miejscu: Potrójnie spleciona lina nie zerwie się (Koh 4,12)6.
Wybrany zostaje więc Piotr, na którym zbudowany został Kościół (por.
10 Mt 16,18), i Jakub, który jako pierwszy z apostołów został ukoronowany
męczeństwem7, i Jan, który jest początkiem dziewictwa8. I przychodzi do
3

Hieronim wskazuje na znaczenie tytułu córka. To właśnie interpretacja alegoryczno-symboliczna.

4

Salomon to typ zapowiedzi Chrystusa jako mądrość, pokój. Św. Hieronim mówi
o Salomonie, ale myśli o Chrystusie.

5

Tzn. według hebrajskiego tekstu Pisma Świętego.

6

Spartum triplex non disrumpetur (Koh 4,12) - Potrójnie spleciona lina nie zerwie się. W BT: a powróz potrójny nie łatwo się zerwie; “το σπαρτιον το εντριτον ου ταχεως απορραγησεται”.
Łacińskie spartum pochodzi od greckiego “το σπαρτον” - powróz, lina sznur mierniczy. W Septuagincie użyty jest wyraz “το σπαρτιον” demiuntiw od “το σπαρτον” i znaczy sznurek, sznur
mierniczy, sznurek, na którym wisi waga.

7

Męczeństwo Jakuba Apostoła, brata Jana, jako jedyne zostało odnotowane w Nowym
Testamencie (Dz 12,2).

8

Czystość młodziutkiego Jana Ewangelisty, Hieronim kojarzy z dziewictwem i uznaje
go za pierwszego przedstwiciela tego stanu.
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domu przełożonego synagogi i ujrzał zamieszanie oraz tych, którzy płaczą
i [głośno] zawodzą (38). Aż do dziś w synagodze jest wrzawa. Chociaż
zapewniają, że odmawiają psalmy Dawida, to jednak ich pieśnią jest smutek. I wszedłszy powiada im: dlaczego niepokoicie się i dlaczego lamentu15 jecie? Dziewczynka nie umarła, lecz śpi (39). Dziewczynka, która dla was
umarła, dla mnie żyje; dla was jest martwa, dla mnie śpi. A ponieważ
śpi, można ją obudzić. I wyśmiewali Go (40A). Nie wierzyli bowiem, że
córka przełożonego synagogi może zostać rozbudzona przez Jezusa. On
zaś wypędził wszystkich i wziął ze sobą ojca i matkę dziewczynki (40B).
20 Porozmawiajmy ze świętymi ludźmi, którzy dokonują znaków, którym
Pan udzielił jakichś mocy. Oto Chrystus, który ma zamiar wskrzesić córkę
przełożonego synagogi, oddalił wszystkich na zewnątrz, aby nie wydawało
się, że On czyni coś po to, aby się popisywać. A gdy oddalił wszystkich,
przygarnął ojca i matkę dziewczynki. I ich by pewnie usunął, gdyby nie
wzgląd na uczucia rodziców, aby mianowicie zobaczyli wskrzeszenie
dziewczynki9. I wchodzi tam, gdzie znajdowała się leżąca dziewczynka
25 (40C) i trzymając rękę dziewczynki (41A) i tak dalej10. Najpierw dotknął
ręki, uzdrowił stworzone dzieło i tak pobudził11. Zaiste, w tym czasie
spełniło się: Gdy przyjdzie pełnia narodów, wówczas cały Izrael zostanie
zbawiony (Rz 11,25). Mówi więc Talitha kumi (41B): co tłumaczy się:
341 dziewczynko, wstań dla mnie12. Gdyby powiedział, Talitha kum, znaczyłoby to: dziewczynko, wstań; teraz zaś dlatego że powiedział Talitha
kumi (41B), oznacza to w języku syryjskim i hebrajskim, Dziewczynko,
wstań dla mnie (41C). Kumi, to jest, wstań dla mnie13. Dostrzeżcie więc
tajemnicę w samym języku hebrajskim i syryjskim. Jakby powiedział:
Dziewczynko, która powinnaś być matką, z powodu niewierności stałaś
się dziewczynką14. A inaczej też możemy powiedzieć: Ponieważ urodzisz
9

Hieronim ukazuje tu pewien skrót myślowy, że Jezus zostawia przy sobie rodziców
dziecka, aby zwiększyć ich radość przez to, że będą świadkami jej wskrzeszenia.
Mówiąc o affectus parentum daje do zrozumienia, że są to szlachetni ludzie, którzy
kochają swoją córkę.

10

Znowu skrót stenografa.

11

Hieronim pokazuje, jakoby Pan Jezus działał stopniowo - najpierw uzdrowił, a potem pobudził. Dla Niego znaczy to przebudzenie, dla wyczekujących ludzi jest to
wskrzeszenie.

12

Mihi - dla mnie - dziewczynka ma wstać na świadectwo mocy Jezusa.

13

Hieronim stosuje wyjaśnienie ﬁlologiczne zwrotu Talitha kumi, którego znaczenie
już wcześniej zasygnalizowano.

14

Chodzi o alegoryczne rozumienie roli dziewczynki, która symbolizuje synagogę
Żydów. Gdyby Żydzi dochowali wierności i przyjęli Mesjasza, dziewczynka byłaby
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się ponownie, dziewczynką będziesz nazwana15. Dziewczynko, wstań
dla mnie (41C): nie dzięki twojej zasłudze, lecz dzięki mojej łasce. Dla
mnie więc wstań; to, że jesteś uzdrowiona, nie wynika z twoich mocy.
I natychmiast podniosła się dziewczynka i chodziła (42).
I nas niechaj dotknie Jezus, a natychmiast będziemy chodzić. Chociaż jesteśmy dotknięci paraliżem, chociaż popełniamy złe czyny i nie
możemy chodzić, chociaż leżymy w łóżku grzechów i naszego ciała, jeśli
tylko Jezus nas dotknie, natychmiast zostaniemy uzdrowieni. Teściowa
Piotra cierpiała z powodu gorączki; dotknął Jezus ręki i wstała, i natychmiast usługiwała Jemu (por. Mk 1,29-31). Popatrzcie, jaka wielka [to]
różnica. Tamta jest dotknięta, wstaje i usługuje, tej wystarcza, że tylko
chodzi16. I ogarnęło ich wielkie zdumienie i gwałtownie nakazał im, aby
milczeli i nikomu nie mówili (43A). Czy widzicie przyczynę, dla której
mając uczynić znak usuwał tłum? Nakazał i nie tylko nakazał, lecz gwałtownie nakazał, aby nikt się nie dowiedział. Nakazał trzem apostołom,
nakazał i rodzicom, aby nikt się nie dowiedział. Nakazał Pan wszystkim,
lecz dziewczynka, która powstała nie może milczeć. I powiedział, by dano
jej jeść (43B), aby zmartwychwstanie nie było uważane za złudzenie.
Dlatego również On po zmartwychwstaniu spożywał rybę i miód (por.
Łk 24,42). I powiedział, by dano jej jeść (43B).
Błagam, Panie, i nam leżącym podaj rękę i nas podnieś z łoża naszych grzechów, i spraw, żebyśmy chodzili. Gdy będziemy chodzić, każ
nam podać coś do jedzenia; leżąc jeść nie możemy; jeżeli nie staniemy,
nie możemy godnie przyjmować ciała Chrystusa17. Któremu jedna chwała
razem z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen18.

już dostojną matką, a tymczasem ze względu na niewierność Żydów pozostaje tylko
dziewczynką.
15

Nowe narodziny, jako szansa, by uwierzyć - ponowne narodzenie w wierze. Dziewczynka przez nowe narodzenie jest nadal dziewczynką. To symbolizuje odrodzenie
i wzrastanie młodziutkiego chrześcijaństwa.
Synagoga byłaby matroną, gdyby przyjęła Mesjasza, ale doznająca mocy wskrzeszenie mocy dziewczynka jest obrazem chrześcijaństwa. Potwierdzają to zwroty: dla
mnie i dzięki mojej łasce. Hieronim wprawdzie tego wyraźnie nie mówi, ale taki jest
- jak się wydaje - zasadniczy sens jego wypowiedzi.

16

Porównanie zachowania teściowej Piotra po uzdrowieniu i córki Jaira po wskrzeszeniu.

17

Ostatecznie aplikację doprowadza do konieczności oczyszczenia dusz na przyjęcie
Eucharystii.

18

Hieronim kończy homilię doksologią.
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Wstęp
Rzecz zrozumiała, że obchody jubileuszowe związane ze świętymi wywołują
żywsze zainteresowanie badaczy. Strumień literatury poświęconej św. Wojciechowi, czołowej postaci w środkowo-wchodnio-europejskim niebie, zwłaszcza
w polskim niebie, zaczął obﬁciej płynąć pod koniec XIX w., kiedy obchodzono
900-lecie śmierci św. Wojciecha (1897). Właśnie wtedy powstała fundamentalna
praca naukowa niemieckiego i protestanckiego badacza H. G. Voigta, Adalbert
von Prag, Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des Mönchtums in zehnten
Jahrhundert1. Wysokie walory poznawcze dzieła są do dzisiaj aktualne, inspirując współczesnych badaczy. Z kolei nowy impuls badawczy przyniosły obchody
950-lecia śmierci św. Wojciecha (1947), ale wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia przewyższyły opracowania powstałe w związku z 1000-leciem śmierci
Wojciecha (1997). Bez przesady można powiedzieć, że XIX-wieczny strumień
przemienił się w wartką rzekę. A. Witkowska i J. Nastalska zebrały bibliograﬁę
dotyczącą św. Wojciecha do roku 1999, która obejmuje 3246 pozycje2. Prace nad
bibliograﬁą prowadzone były w latach 1999-2001, w ramach grantu Komitetu
Badań Naukowych. Najbardziej znaczącym osiągnięciem naukowym tego okresu
jest monograﬁa prof. G. Labudy: Święty Wojciech Biskup-Męczennik, Patron
* Referat wygłoszony 13 V 2005 na konferencji naukowej Adalbert von Prag und Heinrich II. Zur Jahrtausendfeier von St. Adalbert, Aachen. Autor artykułu wykorzystał
również wyniki dyskusji.
1

H. G. Voigt, Adalbert von Prag, Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des
Mönchtums in zehnten Jahrhundert, Westend- Berlin 1898.

2

A. Witkowska, J. Nastalska, Święty Wojciech. Życie i kult. Bibliograﬁa do roku 1999,
Lublin 2002.

3

G. Labuda, Święty Wojciech Biskup-Męczennik, Patron Polski, Czech i Węgier,
Wrocław² 2004 [¹ 2000]; zob. J. Fried, Święty Wojciech i Polska, Poznań 2001.
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Polski, Czech i Węgier3. Autor zajmował się postacią św. Wojciecha ponad 60 lat.
Sporo przyczynków do osoby i dzieła naszego świętego wniosły liczne konferencje
naukowe, które organizowane były w latach dziewięćdziesiątych w Polsce i poza
jej granicami. Jej szereg otworzyło zorganizowane w kwietniu 1989 r. sympozjum międzynarodowe z udziałem ks. prymasa J. Glempa w Gnieźnie. Jego
owocem była publikacja „Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej”4.
Znaczącym w skali międzynarodowej było 7. Leutherheider Forum: Adalbert
von Prag - Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen Europas, które odbyło
się w 1995 r. w Nettetal-Leutherheide (diecezja Aachen). Materiały sympozjum
wydał w 1997 r. Hans Hermann Henrix5. Obchody jubileuszowe w 1997 i 2000 r.
w Gnieźnie dokumentuje dwujęzyczna publikacja pt. Gnieźnieńska Księga Tysiąclecia (Gniezno Millennium Book)6. Zainteresowanie osobą i dziełem św.
Wojciecha trwa nadal.
Niniejszy artykuł przygotowałem zasadniczo na podstawie materiałów
źródłowych. Odnosi się to szczególnie do czasów najnowszych. Zawiera on następujące wątki:
1. Autonomia Kościoła polskiego i suwerenność polityczna pod patronatem
św. Wojciecha.
2. Milenium śmierci św. Wojciecha (1997):
a. przygotowanie do uroczystości - odnowa duchowa,
b. przebieg uroczystości milenijnych w Gnieźnie,
c. uroczystości religijne oraz imprezy towarzyszące.
3. Wokół sprawy patronatu Europy.
4. Współczesne dzieła pod wezwaniem św. Wojciecha (wybrane przykłady).
a. Międzynarodowa Nagroda św. Wojciecha („Internationaler-Adalbert-Preis“)
b. Fundacja św. Wojciecha,
c. Zjazdy Gnieźnieńskie,
d. Patronat kościołów i kaplic, użyczanie relikwii gnieźnieńskich.
5. Kontakty Polaków z miastem i diecezją Aachen poprzez dzieło i kult św.
Wojciecha

4

K. Śmigiel (red.), Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej, Gniezno 1992;
zob. K. Śmigiel, Sympozja świętowojciechowe w okresie nowenny przed tysiącleciem
śmierci św. Wojciecha, Ateneum Kapłańskie 128, 1997, s. 406-415.

5

H. H. Henrix (Hrsg.), Adalbert von Prag - Brückenbauer zwischen dem Osten und
Westen Europas, Badan-Baden 1997.

6

A. W. Mikołajczak (red.), Gnieźnieńska Księga Tysiąclecia. Gniezno 2003; zob.
również: A. W. Mikołajczak (red.), Gniezno na europejskim szlaku milenijnym 1997
i 2000, Gniezno 2002.
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1. Autonomia Kościoła polskiego i suwerenność polityczna pod
patronatem św. Wojciecha
Niewątpliwie męczeńska śmierć św. Wojciecha przyspieszyła starania o powstanie rodzimej metropolii u jego grobu. Nigdzie bowiem proces powstawania
hierarchii kościelnej nie przebiegał tak szybko jak w Polsce, która otrzymała
stabilizację kościelną zaledwie po upływie 34 lat od chrztu. Słuszności tej tezy
dowodzą długoletnie starania Ottona I o stworzenie sieci biskupstw na obszarach
Zachodniej Słowiańszczyzny, proces rozbudowy organizacji kościelnej w krajach
skandynawskich i wreszcie oczekiwanie Czechów przez okres prawie czterech
wieków, zanim praskie biskupstwo przekształcone zostało w samodzielną prowincję kościelną. Prof. Tadeusz Silnicki pisze: „... śmierć Wojciecha od razu postawiła sprawę korzystnie i doprowadziła ją do końca. Święty Wojciech zza grobu
zsyła Polsce dar znakomity: metropolię i metropolitę”7. Dyplomatyczne owoce
śmierci św. Wojciecha były tak wielkie, że współcześni nazwali je cudem.
Radzim-Gaudenty, pierwszy arcybiskup gnieźnieński, występuje w dokumencie Ottona III dla klasztoru Farfa z dnia 2 grudnia 999 r. pod znamiennym
tytułem „arcybiskup św. Wojciecha”8. Dwa niemieckie przekazy źródłowe wyraźnie stwierdzają ścisłe powiązanie powstania w 1000 r. polskiej organizacji
metropolitalnej z poprzedzającą je śmiercią św. Wojciecha. Thietmar, opisując
modlitwę Ottona III u grobu św. Wojciecha w Gnieźnie (1000 r.) pisze: „Następnie
utworzył zaraz arcybiskupstwo, zgodnie z prawem, jak przypuszczam, lecz bez
zgody wymienionego tylko co biskupa (tzn. Ungera), którego diecezja obejmowała
cały ten kraj. Arcybiskupstwo to powierzył bratu wspomnianego męczennika,
Radzimowi...”9. Rocznik Hildesheimski (zawierający błędne odniesienia do Czech
bądź stan sprawy na etapie projektowania): „Cesarz Otton III wkroczył do kraju
Słowian celem pomodlenia się do świętego Wojciecha, biskupa i męczennika
czasu Postu Czterdziestodniowego; tam zwoławszy synod, rozrządził siedem
biskupstw i Gaudentego, brata św. Wojciecha, w mieście stołecznym Słowian,
Pradze (tj. w Gnieźnie) za zgodą papieża urządził na stanowisku arcybiskupa,
powodując się prośbą Bolesława, księcia Czechów ( tj. Polaków), bardziej z miłości
i na cześć czcigodnego brata, godnego kapłana i męczennika”10.
Metropolia gnieźnieńska była ostatnim etapem na drodze do osiągnięcia
korony królewskiej. Tylko metropolita mógł dokonać pełnego obrzędu koronacji
7

T. Silnicki, Z dziejów Kościoła w Polsce. Studia i szkice historyczne, Warszawa 1960,
s. 100.

8

G. Labuda, op. cit., s. 236n.

9

A.Bielowski (wyd.), MPH, t. I, s. 259-260

10

Ibidem, t. II, s. 762.
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królewskiej z namaszczeniem olejem katechumenów. Metropolia gnieźnieńska
zbudowana na grobie św. Wojciecha była w czasie prawie 1000-letnich dziejów
czynnikiem jednoczącym naród i państwo.
Najstarsze świadectwo wiary w ogólnopolski patronat św. Wojciecha pozostawił na początku XI w. św. Brunon z Kwerfurtu, pisząc o wkroczeniu w 1005 r.
króla niemieckiego Henryka II do Polski: „Cóż stało się wtedy? Czyż święty
Piotr, którego lennikiem się mieni, i święty męczennik Wojciech nie wystąpili
jako obrońcy?”11. Przez okres 250 lat Wojciech był jedynym patronem Polaków.
Od czasu kanonizacji biskupa krakowskiego św. Stanisława (1254) i kilkanaście
lat później św. Jadwigi (1267) zaczęła się na terenie Polski „rywalizacja hagiograﬁczna”. Osłabienie „monopolu hagiograﬁcznego” św. Wojciecha wiązało się
z powstaniem w XIII w. trzech ośrodków akcji zjednoczeniowej kraju i związanie
ich z lokalnymi patronami: Wielkopolski i Gniezna ze św. Wojciechem, Krakowa
i Małopolski ze św. Stanisławem oraz Śląska ze św. Jadwigą. Z rywalizacją koncepcji zjednoczeniowych związanych z ośrodkową rolą znaczniejszych dzielnic
kraju, ze wzmocnieniem ich prestiżu i przede wszystkim uzasadnieniem prawa
przewodzenia akcji zjednoczeniowej powiązano promocję świętych lokalnych
do roli potencjalnych patronów zjednoczonej Polski. Lansowanie niektórych
lokalnych świętych do przodujacej roli w kraju nie oznaczało wcale ograniczanie
kultów z innych dzielnic, ale rozszerzanie wpływu i przenikanie potencjalnych
patronów ogólnopolskich. Przez następne wieki dziejów Polski obydwaj patroni:
św. Wojciech i św. Stanisław, występowali zawsze obok siebie. Najwłaściwiej
sprawę ich patronatu przedstawił Wit Stwosz w ołtarzu mariackim w Krakowie:
Matkę Bożą po środku, a po bokach św. Wojciecha i św. Stanisława. Dekret Św.
Kongregacji Rytów z dnia 31sierpnia 1962 r. ustanowił na prośbę kard. Stefana
Wyszyńskiego patronów Polski: szczególną patronkę Najświętszą Maryję Pannę
pod wezwaniem Królowej Polski oraz głównymi, równorzędnymi patronami
świętych Wojciecha-Adalberta i Stanisława, biskupów i męczenników12.
Oprócz roli ogólnopolskiego patrona przydzielono św. Wojciechowi patronat
nad misją północną, który okazał się skuteczniejszy niż jego bezpośrednia praca
misyjna w Prusach, rezultatem bowiem działalności misyjnej jego kontynuatorów
było powstanie sieci nowych biskupstw (w Wolinie, Lubuszu) i nowych kościołów
pod jego wezwaniem na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i Warmii13.
11

J. Karwasińska (wyd.), MPH, Nowa Seria, t. IV, cz. 3, Warszawa 1973, s. 103.

12

K. Śmigiel, Grób św. Wojciecha w Gnieźnie. Centrum integracji Polski i Europy,
Studia Gnesnensia t. XI, 1997, s. 172-173.

13

Ibidem, s. 173; K. Śmigiel, Święty Wojciech - Apostoł i Patron misji północnej, w:
Kanonizacja św. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu. Red. J. Strzelczyk, Cz. Pest,
W. Polak, Lublin 2001, s. 139-148.
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Świadomość wspólnoty narodowościowej stanowiła w średniowieczu ważny
czynnik łączący ludzi w narody i państwa. Na gruncie polskim pojawiło się bardzo
wcześnie świadome poczucie odrębności i wewnętrznego powiązania członków
powstającej wspólnoty narodowościowej. Sądzimy, że do tych paralelizmów i różnic należą idee religijne o wymiarze uniwersalnym oraz patronat narodowy św.
Wojciecha. Program Drzwi Gnieźnieńskich poświęcony eposowi św. Wojciecha
zrodziła idea polskiej świadomości narodowej. Ich sceny wypowiadały przez
pokolenia o powiązaniach sakralnych z narodowymi i państwowymi14.
2. Milenium śmierci św. Wojciecha (1997)
a. Przygotowanie do uroczystości - odnowa duchowa
Wiadomo, że przyjazd Ojca Świętego do Polski w 1997 r. miał wymiar wieloaspektowy, m.in. udział w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym
we Wrocławiu, kanonizacje św. Jadwigi Królowej w Krakowie, św. Jana z Dukli
w Krośnie, milenium św. Wojciecha w Gnieźnie. Przygotowania do przyjęcia Jana
Pawła II prowadzone były pod kątem lokalnych potrzeb. Akcenty świętowojciechowe miały miejsce w kilku polskich diecezjach, gdzie żywszy był kult świętego,
m.in. poznańskiej, częstochowskiej, włocławskiej, diecezjach północnych15.
Natomiast w sposób szczególny przebiegały przygotowania w archidiecezji
gnieźnieńskiej, gdzie powołano na początku lat 90 ub. wieku Międzynarodowy
Komitet Organizacyjny Obchodów 1000-lecia Śmierci św. Wojciecha, którego sekretarzem został biskup pomocniczy gnieźnieński Stanisław Gądecki. Nie sposób
przywołać na tym miejscu rozlicznych przedsięwzięć przygotowawczych w samym
Gnieźnie i archidiecezji, jednakże warto zwrócić uwagę na najważniejsze. Od roku
1992 przeprowadzono peregrynację relikwii św. Wojciecha do wszystkich paraﬁi
archidiecezji. Wynikiem oddziaływania duszpasterskiego niesamowicie wzrosła siła
oddziaływania św. Wojciecha. Katedra gnieźnieńska traktowana dotąd jako zabytek stała się żywotnym sanktuarium. Również przedstawiciele wszystkich paraﬁi
pielgrzymowali do grobu św. Wojciecha. Obok ożywienia kultu św. Wojciecha sprawą bardzo ważną była nowenna niedziel papieskich i dni papieskich (16. każdego
miesiąca) od września 1996 r. do maja 1997 r. Jej celem było pogłębienie znajomości
Ewangelii i nauczania papieskiego. W trzech największych miastach archidiecezji
(Bydgoszcz, Inowrocław, Gniezno) ustanowiono „pogotowie spowiednicze”16.
14

K. Śmigiel, Grób św. Wojciecha w Gnieźnie..., s. 179.

15

KAI. Katolicka Agencja Informacyjna. Biuletyn, nr 11, 11 III 1997, s. 25-27.

16

Ibidem.
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b. Przebieg uroczystości milenijnych w Gnieźnie
Jan Paweł II wylądował w Gnieźnie wieczorem 2 czerwca 1997 r. Miasto
było odświętnie udekorowane i gotowe do uroczystości ku czci św. Wojciecha. Pod
rezydencją arcybiskupa, gdzie papież miał spędzić noc, oczekiwał wielotysięczny
tłum młodzieży. Ojciec Święty ukazał się na balkonie i powiedział: „Idźcie spać”
i dodał: „I mnie też dajcie spokojnie spędzić noc”. Jednak mimo wznoszonych
okrzyków „Zostań z nami” udał się na spoczynek.
Uroczystości milenijne 3 czerwca papież rozpoczął od nawiedzenia gnieźnieńskiej relikwii św. Wojciecha. Wsparty na lasce, odprowadzany przez rzeszę
wiernych brawami i śpiewem „Plurimos annos” wszedł do katedry przez słynne,
spiżowe Drzwi Gnieźnieńskie (XII w.). W katedrze oczekiwała go kilkudziesięcioosobowa grupa sióstr klauzurowych z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej
i sąsiednich diecezji, które tylko wyjątkowo opuszczają mury klasztorne (wizyta
papieska, głosowanie). Następnie poświęcił nowy ołtarz główny, zrekonstruowaną barokową konfesję i zrekonstruowany średniowieczny grobowiec św.
Wojciecha. Wspomniany ołtarz jest darem Episkopatu Niemiec na 1000-letnią
rocznicę śmierci męczennika. W obrzędzie uczestniczył twórca dzieła, prof. Heinrich Gerhard Bucker z Westfalii, który wyraził się, że pracował nad dziełem
10 miesięcy, ale na jego realizację oczekiwał aż 30 lat. Papież ukoronował obraz
Matki Bożej Pocieszenia, Pani Gniezna z kościoła franciszkanów oraz poświęcił
kamienie węgielne pod nowe kościoły. Podarował katedrze złoty kielich17.
Następnie udał się na plac przed katedrą, gdzie miała się odbyć milenijna celebra papieska. Oczekiwała go rzesza około 300 000 wiernych. Bezprecedensowym
wydarzeniem było przybycie 7 prezydentów: Polski - Aleksander Kwaśniewski,
Czech - Vaclav Havel, Niemiec - Roman Herzog, Węgier - Arpad Goencz, Słowacji
- Michal Kovac, Litwy - Algirdas Brazauskas i Ukrainy - Leonid Kuczma. Udział
wziął także przedstawiciel prezydenta Rosji, Borysa Jelcyna. W czasie Mszy
prezydenci przekazali sobie znak pokoju. Polskie władze reprezentowali m.in.
ministrowie: spraw zagranicznych Dariusz Rosati, spraw wewnętrznych i administracji Leszek Miller, marszałkowie sejmu i senatu Józef Zych i Adam Struzik.
Na zakończenie Mszy św. papież wręczył krzyże 5 misjonarzom z Polski18. Podczas
homilii przypomniał słowa wygłoszone w tym miejscu przed 18 laty (1979): „Czyż
Chrystus tego nie chce, czy Duch Św. tego nie rozrządza, aby ten Papież-Polak,
Papież-Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy,
na którą składają się dwie wielkie tradycje Zachodu i Wschodu...?” Nawiązując
17

KAI, Biuletyn, nr 23, 10 VI 1997, s. 6.

18

Ibidem, s. 6-7.
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zaś do końca rozdzielenia Europy, za które płaciły szczególnie straszną cenę kraje
Europy Środkowej i Wschodniej, papież powiedział: „Dlatego tutaj u grobu św.
Wojciecha składam dziś Bogu Wszechmogącemu dziękczynienie za wielki dar
wolności, jakie otrzymały narody Europy...” Następnie wypowiedział słynne słowa:
„Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha”19.
W rezydencji arcybiskupów gnieźnieńskich papież przyjął po Mszy św.
przybyłych do Gniezna prezydentów wspomnianych już 7 państw. Przemawiając
zaapelował o działania na rzecz szacunku dla każdej istoty ludzkiej. Spotkanie
z prezydentami nazwano II Zjazdem Gnieźnieńskim20. Na tym miejscu wystarczą wspomniane uwagi, natomiast obszerne materiały dotyczące tych wydarzeń
zawiera Gnieźnieńska Księga Tysiąclecia21.
c. Uroczystości religijne oraz imprezy towarzyszące
Jubileusz 1000-lecia śmierci uczczono nie tylko w Polsce czy w innych krajach
świętowojciechowych, ale również w tych krajach europejskich, gdzie św. Wojciech
jest mało znanym patronem: w Niemczech, Rosji, Włoszech, Szwajcarii.
Program wszystkich uroczystości religijnych oraz imprez towarzyszących
objął w roku 1997: uroczystości religijne - ok. 40, wykłady, konferencje naukowe,
kongresy - 30, wystawy - 14, koncerty - 14, widowiska, ﬁlm, teatr - 25, konkursy 17, sport, turystyka - 922. Nie wiem, czy jakikolwiek święty wczesnośredniowieczny
został tak wspaniale uczczony jak św. Wojciech - Patron Polski, Czech i Węgier.
3. Wokół sprawy współpatronatu Europy
Sprawa współpatronatu europejskiego św. Wojciecha jest na aktualnym etapie
starań tylko propozycją, która narodziła się pod koniec XX w., aby do kręgu dotychczasowych patronów Europy, tzn. św. Benedykta z Nursji, świętych Cyryla i Metodego,
św. Brygidy Szwedzkiej i św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyta Stein), włączyć
św. Wojciecha, chociaż można szukać korzeni tego pomysłu w roli, jaką miał spełniać
w X w. klasztor św. Aleksego w Rzymie, skupiając w swoich murach znaczących
przedstawicieli ekspansji chrześcijaństwa w krajach Europy Środkowowschodniej
i założycieli zrębów organizacji kościelnych. Do nich trzeba zaliczyć św. Wojciecha
w Czechach i w Polsce, Radzima-Gaudentego w Polsce, św. Brunona z Kwerfurtu
19

Ibidem, s. 32-33.

20

Ibidem , s. 7.

21

Gnieźnieńska Księga Tysiąclecia, s. 71-173.

22

Akta Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie (dalej skrót: AKMG) , Św. Wojciech I 1997-30
VI 1997, Europejski terminarz Wojciechowy.
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w Polsce, Astryka-Atanazego na Węgrzech. Wspomniana hipoteza jakoby wspomniani ludzie działali według z góry nakreślonego planu, nie ma poparcia źródłowego.
Pierwsza konkretna propozycja uaktywnienia roli św. Wojciecha w skali międzynarodowej wyszła 2 lutego 1989 r. od arcybiskupa Pragi i prymasa Czech,
kard. Franciszka Tomaszka (František Tomášek), który zapowiadając rozpoczęcie
przygotowań do jubileusza 1000 śmierci pisał do biskupów diecezji połączonych
czcią św. Wojciecha: „Gniezno, Esztergom, Praga, Magdeburg, Akwizgran, Werona,
Rawenna, Monte Cassino, Rzym oraz dalsze miejsca uświęcone życiem św. Wojciecha lub przez oddawanie mu czci tworzą jakby ﬁlary mostu łączącego całą Europę.
Budujmy ten most za pomocą naszych modlitw oraz okazywania wzajemnej więzi
duchowej. Dlatego zwracam się do was kochani Bracia, z apelem, abyśmy na drodze
do milenium św. Wojciecha corocznie w wigilię jego święta tworzyli modlitewny most.
Módlmy się o duchową i moralną odnowę naszych narodów, o pogłębianie jedności
duchowej Europy, o pokój i wzajemne zrozumienie, o respektowanie wszystkich
praw człowieka. Oby święty Wojciech, symbol tkwiącej przede wszystkim w naszym
wspólnym dziedzictwie chrześcijańskim jedności duchowej narodów Europy Środkowej, stał się patronem naszych starań o pogłębienie tej jedności oraz budowanie
cywilizacji miłości”23. Kard. Józef Glemp odpowiadając 11 marca 1989 r na pismo
prymasa Czech, wyraził przekonanie, że „wymiana naszych przedstawicieli, mężów
Kościoła, stanie się dobrym znakiem ukazującym modlitewny most”. Prymas Polski
miał na myśli udział wspomnianych przedstawicieli Kościołów w uroczystościach
patronalnych w Gnieźnie i Pradze24. Jednak Episkopat Polski poszedł dalej w swych
propozycjach, zwłaszcza abp H. Muszyński, i zaczął postulować oraz zabiegać, aby
za przykładem innych świętych europejskich przyznano ten sam tytuł patronalny
św. Wojciechowi. Już w czasie przygotowań jubileuszów 1000-lecia śmierci i kanonizacji św. Wojciecha (1997, 1999) papież wyraził wobec metropolity gnieźnieńskiego
życzenie, aby św.Wojciechowi przyznać tytuł patrona europejskiego. W czasie pamiętnej pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna z okazji jubileuszu 1000-lecia śmierci
św. Wojciecha spodziewano się, że papież ogłosi św. Wojciecha współpatronem
Europy, ale tak się nie stało. Przygotowania wspomnianych uroczystości, a przede
wszystkim Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 spowodowały, że sprawa ta zeszła na
dalszy plan i na razie nie doczekała się ﬁnalizacji. W międzyczasie Ojciec Święty
ogłosił nowych patronów Europy: św. Katarzynę z Sieny, św. Brygidę Szwedzką
i św. Teresę Benedyktę od Krzyża25.
23

AKMG, Odpust św. Wociecha, 1984-1993.

24

Ibidem.

25

AKMG, Św. Wojciech, 2000 -, prośba abpa H. J. Muszyńskiego do Konferencji Plenarnej Episkopatu o petycje do Ojca św. Jana Pawła II o ogłoszenie św. Wojciecha
Patronem jednoczącej się Europy, 22 XI 2004.
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Starania o dokończenie sprawy patronatu św. Wojciecha podjął 22 XI 2004 r.
abp H. Muszyński, kierując prośbę do Konferencji Plenarnej Episkopatu, aby
wniosła ona petycję do Jana Pawła II o ogłoszenie św. Wojciecha patronem jednoczącej się Europy. Zdaniem arcybiskupa święci, którzy dotychczas patronują
Europie, związani są z Europą Zachodnią albo z Europą Wschodnią, Wojciech
zaś łączy prawie wszystkie kraje Europy. Jego kult obejmuje niemal wszystkie
kraje Europy, a jako święty niepodzielnego Kościoła może przyczynić się do
jedności podzielonego Kościoła Wschodu i Zachodu. Jan Paweł II wzywał 7 VI
1997 r. w Gnieźnie św. Wojciecha „jako patrona jednoczącej się coraz pełniej
Europy”26. Już 26 XI 2004 r. Konferencja Episkopatu Polski podjęła uchwałę
o wystąpienie do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z prośbą
o ogłoszenie św. Wojciecha współpatronem Europy27. W ślad za tą uchwałą abp
H. Muszyński skierował prośby do przewodniczących konferencji episkopatów
krajów Europy (od Niemiec po Rosję) o poparcie inicjatywy polskich biskupów.
Sprawa jest w toku. Większość episkopatów poparła prośbę polskich hierarchów,
z wyjątkiem arcybiskupa większego Lwowa, kard. Lubomira Huzara, który
odpowiedział negatywnie, albowiem nie ma solidnych podstaw historycznych,
aby św. Wojciech apostołował na ziemiach dawnej Rusi Kijowskiej28.
4. Współczesne dzieła pod wezwaniem św. Wojciecha
(wybrane przykłady)
a. Międzynarodowa Nagroda św. Wojciecha (Internationaler-Adalbert-Preis)
Inicjatywa ustanowienia Nagrody św. Wojciecha wyszła w 1995 r. od Paul
Kleinewerfers-Stiftung-Krefeld, które niebawem przekształcone zostało w Adalbert-Stiftung-Krefeld. Jest ona wzorowana na Nagrodzie Karola wręczanej
w Aachen, przyznawana zaś za zasługi w integracji narodów Europy Środkowo-Wschodniej ze Wspólnotą Europejską. Wręczenie nagrody odbywa się corocznie
na przemian we wszystkich państwach grupy wyszehradzkiej29.
Pierwszym laureatem nagrody był pierwszy demokratyczny premier Polski
T. Mazowiecki, któremu wręczono ją w Pradze (1995). W roku 1996 nagroda
26

Ibidem. Wspomniane pismo abpa H. Muszyńskiego zawiera obszerne uzasadnienie
supliki.

27

Ibidem, pismo abpa H.J. Muszyńskiego do kard. M. Jaworskiego, przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Ukrainy, 7 XII 2004.

28

Ibidem, kard. L. Huzar do abpa H. J. Muszyńskiego, 6 I 2005.

29

AKMG, Nagroda św. Wojciecha, 1995 - (akta zawierają bieżącą korespondencję od
roku 1995).
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została wręczona w Gnieźnie premierowi Republiki Węgier Antallowi Joszefowi.
W następnym roku otrzymał ją Arpad Göncz, prezydent Węgier. W roku 1997
laureatem jej został znany z inicjatyw mediacyjnych kardynał wiedeński König.
W następnych latach otrzymali ją m.in. prezydent Czech Vaclav Havel (1999),
kanclerz Niemiec Helmut Kohl (Warszawa- 2004)30.
b. Fundacja św. Wojciecha
Ustanowiona została 5 XII 1996 r. z woli 280 Konferencji Episkopatu. Fundatorem jest Episkopat Polski, reprezentowany przez Konferencję Episkopatu,
działający każdorazowo przez arcybiskupa gnieźnieńskiego. Fundacja została
wpisana 21 I 1997 do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym Warszawy. Główne jej cele są następujące: 1. podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury
chrześcijańskiej, a przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturalnego, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieła związanego z osobą św. Wojciecha; 1. wspieranie inicjatyw ukazujących znaczenie tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego dla
rozwoju idei jedności Europy, zwłaszcza środkowej i wschodniej; 3. wspieranie
prac podejmujących tematykę korzeni europejskich; 4. upowszechnienie w kraju
i za granicą wiedzy o polskich dokonaniach w jednoczeniu Europy. Spoglądając
na wyniki działalności fundacji, trzeba zauważyć szereg publikacji, m.in. Porta
Regia - Drzwi Gnieźnieńskie; Wojciechowa Europa - zbiór reportaży; W kręgu
żywotów św. Wojciecha; Poczet arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski
(album)31.
c. Zjazdy Gnieźnieńskie
Pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha-Męczennika, spotkanie z polskim panującym Bolesławem Chrobrym, założenie organizacji metropolitalnej na ziemiach polskich jest nazywane I Zjazdem Gnieźnieńskim (rok
1000). Nawiązując do wspomnień historycznych oraz do idei spotkania, obchody
jubileuszu 1000-lecia męczeńskiej św. Wojciecha z udziałem papieża Jana Pawła
II i siedmiu prezydentów państw Europy, o czym już wspomniałem, zostały nazwane II Zjazdem Gnieźnieńskim. Następny Zjazd Gnieźnieński (III) odbył się
12 III 2000 r. z okazji Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa i miał charakter
ekumeniczny, zaproszono bowiem do udziału w nim przedstawicieli trzech tradycji chrześcijańskich (katolickiej, prawosławnej i protestanckiej), którzy podczas
nabożeństwa ekumenicznego w katedrze gnieźnieńskiej wyznali swoje winy.
30

Ibidem; Gnieźnieńska Księga Tysiąclecia, s. 139-143.

31

AKMG, Fundacja św. Wojciecha , 1996 - Fascykuł zawiera informacje o działalności
fundacji.
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W Zjeździe uczestniczyli legat papieski kard. A. Sodano oraz prezydenci 5 państw
europejskich: Litwy - V. Adamkus, Niemiec - J. Rau, Polski - A. Kwaśniewski,
Słowacji - R. Schuster, Węgier A. Göncz. Kardynał-legat mówił, że Kościół chce
być obecny w dziele budowania europejskiej wspólnoty ducha. Zjazd wypracował
rezolucję o wspieraniu wysiłków na rzecz dalszej integracji Europy32. Od roku
2003 (IV Zjazd) zmieniono formułę spotkań gnieźnieńskich, mianowicie są one
organizowane przez Forum św. Wojciecha, powstałe w 2002 r. z inicjatywy kilkunastu polskich ruchów i stowarzyszeń w celu stworzenia płaszczyzny debaty
na temat chrześcijańskiej odpowiedzialności w jednoczącej się Europie. Forum
pozostaje w bliskiej współpracy z arcybiskupem gnieźnieńskim H. J. Muszyńskim i prymasem Polski kard. J. Glempem. Dzieło to zostało powierzone opiece
i wstawiennictwu św. Wojciecha. Kolejny - IV Zjazd Gnieźnieński (25-16 III
2003) obradował pod hasłem „Quo vadis Europo?”. Uczestniczyło w nim ponad
600 osób z ponad 80 ruchów. Następny Zjazd (V) odbył się 12-14 III 2004 r. pod
hasłem „Europa Ducha”, ukazując współczesne źródła wiary. Uczestnicy zjazdu
reprezentowali ponad 150 ruchów z 15 krajów. VI Zjazd Gnieźnieński w formule
Międzynarodowego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń (16-18 IX 2005) obradujący
pod hasłem „Europa dialogu. Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie”
zgromadził około 1000 reprezentantów ruchów i stowarzyszeń - ludzi tworzących
Kościół i Europę XXI w. Zjazdy Gnieźnieńskie, promując myśl dialogu, pluralizmu, ekumenizmu, oferują chrześcijańskie świadectwo na rzecz budowania
Europy Ducha33. Patronem tych poczynań jest św. Wojciech.
d. Patronat kościołów i kaplic, użyczanie relikwii gnieźnieńskich
Odbiciem kultu św. Wojciecha są patrocinia kościołów. Ok. roku 1995 było
ich ponad 200, co stanowiło w przybliżeniu 2% wszystkich kościołów (9363)34.
Proces nadawania patrociniów św. Wojciecha trwa nadal, ale brak badań na ten
temat. W latach 1961-1995 przekazano 44 razy relikwie św. Wojciecha różnym
kościołom35. I ten proces trwa aktualnie w większym stopniu, ale z powodu braku
badań nie da się go scharakteryzować.

32

Zob. Gnieźnieńska Księga Tysiąclecia, s. 177-271.

33

http://www.euroforum.pl; Przewodnik uczestnika VI Zjazdu Gnieźnieńskiego, Gniezno 2005; programy poszczególnych zjazdów.

34

K. Śmigiel, Grób św. Wojciecha..., s. 178 (209 kościołów). Por. A. Witkowska, Święty
Wojciech w wezwaniach kościołów metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, w: Tropami św. Wojciecha. Red. Z. Kurnatowska, Poznań 1999, s. 352. Autorka przyjmuje
liczbę 184 kościołów.

35

K. Śmigiel, Grób św. Wojciecha..., s. 177.

244

Ks. Kazimierz ŚMIGIEL

5. Kontakty Polaków z miastem i diecezją Akwizgran (Aachen)
poprzez dzieło i kult św. Wojciecha
Jako terminus a quo naszych rozważań trzeba przyjąć rok 1980, kiedy zawiązały się kontakty natury kościelnej. Okazję ku temu stworzyła 1000-letnia
rocznica urodzin cesarza Ottona III, który urodził się w Reichswald pod Kleve
w diecezji Münster. Właśnie w Kleve powstała grupa inicjatywna na czele
z miejscowym proboszczem F. Leinung. Wprawdzie archiwalia gnieźnieńskie nie
odzwierciedlają szczegółowo wszystkich detali fazy przygotowawczej spotkania
polsko-niemieckiego, ale niemniej zawierają istotne pisma, które pozwalają
zrekonstruować zarówno etap przygotowawczy, jak i przebieg uroczystości oraz
wzajemnego zbliżenia. Po stronie polskiej delegatem arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski był biskup pomocniczy gnieźnieński dr Jan Michalski,
który też przewodniczył polskiej delegacji.
Ramy uroczystości były następujące:
1. najpierw delegacja diecezji niemieckich przybędzie do Gniezna na uroczystości patronalne św. Wojciecha,
2. następnie pielgrzymka archidiecezji gnieźnieńskiej uda się do Niemiec.
Początkowo planowano bardzo skromną wyprawę gnieźnieńską, liczącą
zaledwie 3 osoby36.
Pielgrzymka diecezji Münster (przede wszystkim z Kleve) i Aachen licząca
46 osób kapłanów i świeckich przyjechała do Polski 25 kwietnia zatrzymując
się na noc w klasztorze Sacré Coeur w Pobiedziskach pod Gnieznem. W sobotę
26 IV pielgrzymi zgromadzili się w katedrze na Mszę św. o godz. 10, następnie
zwiedzili katedrę i Muzeum Archidiecezjalne. Po południu zwiedzili rezerwat
muzealny w Biskupinie (odkryte resztki grodu z okresu kultury łużyckiej, ok.
V w. przed Chr.). Wieczorem tego dnia uczestniczyli w uroczystych nieszporach
ku czci św. Wojciecha, a następnie w procesji z relikwiami z katedry do kościoła
św. Michała. W niedzielę zaś wzięli udział w procesyjnym przeniesieniu relikwii
z powrotem do katedry oraz w uroczystej celebrze. Złożyli też cenny dar - kopię
Ewangeliarza Otona III, (Ewangeliarz z Reichenau). Pielgrzymi niemieccy byli
zachwyceni gościnnością, nabożeństwami, licznym uczestnictwem wiernych,
iluminacjami i pieśnią polską. Uderzył ich też widok licznych alumnów w sutannach i komżach. Jeszcze tego samego dnia udali się do Częstochowy. Mottem
pielgrzymki było Pax christiana37.
36

AKMG, Odpust św. Wojciecha 1973-1983, pismo bp. J. Michalskiego do bp. W. Miziołka (Warszawa), 9 X 1979; pismo bp. J. Michalskiego do kard. Wyszyńskiego
1 II 1980.

37

Ibidem, pismo bp. J. Michalskiego do kard. Wyszyńskiego 5 V 1980.
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Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej udali się najpierw do Kleve, gdzie
31 maja rozpoczęły się główne uroczystości z okazji 1000-lecia urodzin Ottona
III. W międzyczasie powiększyła się liczba pielgrzymów z Polski. Zamiast planowanych 3 osób liczba wzrosła do 10. Do polskich pielgrzymów przyłączył abp
J. Stroba z Poznania i bp Ignacy Jeż z Koszalina. Wieczorem 31 maja prof. dr
hab. K. Śmigiel wygłosił wykład pt. Die Bedeutung der Wallfahrt Ottos III zum
Grab des hl. Adalbert. 1 czerwca biskup diecezji Münster odprawił Mszę pontyﬁkalną w kościele kolegiackim w Kleve. Brali w niej udział przedstawiciele
biskupstw: Gniezna, Poznania, Koszalińsko-Kołobrzeskiego, Paderborn, Aachen,
Lüttich, Essen, Hildesheim, Münster. W programie była również pielgrzymka
do Aachen, gdzie 2 czerwca odbyła się Msza pontyﬁkalna przy grobie Ottona
III z udziałem biskupów niemieckich i polskich. Kazanie wygłosił dr Klaus
Hemmerle, biskup Aachen38. Mottem wspomnianej rocznicy były słowa Deutsche
und Polen begegnen einander. Następnym ważnym krokiem prowadzącym do
zbliżenia naszych narodowości wokół postaci św. Wojciecha było przygotowanie
jubileuszu 1000-lecia śmierci. Przedstawiciel diecezji Aachen dr Herman Henrix
uczestniczył aktywnie w pracach Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego
Obchodów 1000-lecia Śmierci św. Wojciecha. On też zorganizował i kierował
pracami wspomnianego już we wstępie międzynarodowego sympozjum w 1995
r. w Nettetal-Leutherheide oraz opublikował wygłoszone referaty. W sympozjum
wzięła udział liczna delegacja polska, wnosząc znaczący wkład w jego prace39.
Trzeba na tym miejscu przypomnieć ważną konferencję w ramach Leutherheider Forum (13) we współpracy z Bischöﬂiche Akademie Aachen na temat Das
Staat-Kirche-Verhältnis in den Adalbertländern: Erfahrungen und Perspektiven
(16-19 XII 2001). Przedstawiciele z Polski wygłosili 4 referaty (J. Krukowski,
R. Sobański, W. Adamczewski, A. Żak, H. Juros). Przedmiotem konferencji było
pogłębienie wiedzy o wspólnych korzeniach narodów Europy środkowo-wschodniej i przeanalizowanie procesu ich wrastania w zjednoczoną Europę40. Od roku
wspomniane państwa formalnie współtworzą zjednoczoną Europę.
Bischöﬂiche Akademie des Bistums Aachen utrzymuje kontakty z ośrodkami naukowymi Polsce. Miałem też zaszczyt być zapraszanym z referatami na
konferencje naukowe do Akwizgranu. Od wielu lat prowadzi owocną działalność
Adalbertus-Werk, zwłaszcza poprzez czasopismo „Adalbertus Forum”, ale omówienie działalności tego dzieła to już jest osobny temat.
38

Deutsche und Polen begegnen einander. Feierlichkeiten zum 1000. Geburtstag
Kaiser Ottos III (program obchodów); wspomnienia własne.

39

Zob, przyp. 5.

40

13. Leutherheider Forum 16-19 Dezember 2001, Adalbert-Stiftung-Krefeld.
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Jednakże kontakty naukowe mają charakter tylko elitarny, natomiast dobrym przykładem kontaktów archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji Aachen na
poziomie paraﬁi jest prawie 25-letnia współpraca paraﬁi św. Michała w Gnieźnie z paraﬁą św. Klemensa w Viersen-Süchteln41. Miałem zaszczyt być jednym
z ojców tego partnerstwa i stać u jego kolebki.

41

G. Schmitz, Partnerschaft der deutschen Kirchengemeinde St. Clemens, ViersenSchüchteln und den polnischen Gemeinden St. Michael und St. Maximilian-Kolbe,
Gniezno [2005]. Wspomniana paraﬁa p.w. św. Maksymiliana została wyodrębniona
z paraﬁi pw. św. Michała.
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SAKRY I SUKCESJA APOSTOLSKA
GNIEŹNIEŃSKICH BISKUPÓW POMOCNICZYCH
W XVIII I XIX ORAZ PIERWSZYCH DEKADACH
XX STULECIA (DO ROKU 1939)
W poprzednim tomie „Studia Gnesnensia” omówiona została problematyka
sakr i sukcesji apostolskiej metropolitów gnieźnieńskich w XVIII i XIX stuleciu1,
przy której też to okazji poczyniono zapowiedź, iż w dalszej kolejności podobna analiza przeprowadzona zostanie również w odniesieniu do ich biskupów
pomocniczych2. Czyniąc zatem zadość danemu słowu, przystępujemy obecnie
do zebrania i łącznego zaprezentowania danych na temat konsekracji XVIII–
i XIX–wiecznych, jak również czynnych w pierwszych dziesięcioleciach kolejnego
stulecia sufraganów z Gniezna, by następnie wskazać na ich przynależność do
określonych linii sukcesji apostolskiej katolickiego episkopatu, wyróżnianych
w literaturze przedmiotu. Jako że już poprzednio czytelnik zaznajomiony został
z ogólniejszej natury informacjami na temat badań historycznych nad sukcesją
święceń biskupich w skali Kościoła Powszechnego, w obecnym artykule nie będziemy po raz wtóry zawierać tego rodzaju wprowadzenia, odsyłając do tamtego
tekstu oraz do innych nowszych przyczynków z owej problematyki, jakie się
ostatnio ukazały3. W tym miejscu dodamy jedynie, iż poniższą analizą objęto
łącznie 25 (26) postaci, przy czym prócz hierarchów, którzy faktycznie kolejno
obejmowali w omawianym przedziale czasu sufraganię gnieźnieńską (a obok nich
trzech sufraganów z Łowicza, także związanych z Kościołem gnieźnieńskim),
uwzględniono również 5 (6) biskupów tytularnych, sprawujących wprawdzie
posługi pontyﬁkalne na terenie archidiecezji, wszakże formalnie nie będących
1

K.R. Prokop, Sakry metropolitów gnieźnieńskich w XVIII i XIX stuleciu (1681/1688–
–1915), „Studia Gnesnensia” 18 (2004), s. 87–120.

2

J.w., s. 91.

3

J.w., s. 116–119. Także np.: R.T. Prinke, Drzewa dziedzictwa. Od archaicznej metafory do struktury informacyjnej (na marginesie zainteresowań badawczych prof.
Jerzego Wisłockiego), „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 25 (2001), s. 39–49; M. Różański, Sukcesja apostolska biskupów łódzkich, „Łódzkie Studia Teologiczne” 11–12
(2002–2003), s. 169–175; K. Dola, Linia sukcesji apostolskiej księdza biskupa Pawła
Stobrawy, „Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej” 58 (2003) nr 6, s. 255–258.
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tutejszymi sufraganami (choć w niektórych publikacjach miano takowe bywa im
bezpodstawnie przydawane – mowa o Dominiku Sienieńskim, Ignacym Augustynie Kozierowskim, Antoninie Kornelu Przedwojewskim, Michale Mateuszu
Kosmowskim i Antonim Bartłomieju Raczyńskim, a dla pewnego okresu odnosi
się to i do Marcina Siemieńskiego). Na końcu poczynimy też drobne uzupełnienie
do owego poprzedniego artykułu, traktującego o sakrach metropolitów Gniezna,
dotyczące zaś osoby arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego.
*

*

*

U samego schyłku XVII stulecia w Kościele gnieźnieńskim, pozostającym
wówczas już od kilkunastu lat pod rządami pasterskimi kardynała Michała
Stefana Radziejowskiego, nastąpiła zmiana na funkcji biskupa pomocniczego.
Jeszcze od roku 1694 miejscowym sufraganem był Konstanty Józef Zieliński,
wedle przypuszczenia J. Korytkowskiego konsekrowany (jako tytulariusz Hierapolis, którym został 30 VIII tr.) właśnie przez metropolitę Radziejowskiego,
przy czym owa sakra odbyła się 7 XI tr.4 O ile w odniesieniu do osoby głównego
konsekratora wspomniany badacz jasno zaznaczył, iż podana przezeń informacja ma charakter wyłącznie domyślny, o tyle w kategorii wiadomości pewnej
podał, że tamta uroczystość miała miejsce w Warszawie. Tymczasem jednak
przeczą temu w pełni wiarogodne i wzajemnie się wspierające zeznania dwóch
świadków w procesie informacyjnym, poprzedzającym translację K.J. Zielińskiego na stolicę metropolitalną we Lwowie. W rzeczonym procesie zeznawało
w sumie czterech świadków, mianowicie biskup inﬂancki Mikołaj Popławski,
kanonik gnieźnieński i poznański oraz oﬁcjał warszawski Stefan Wierzbowski
(późniejszy sufragan warmiński), jezuita Adam Krasnodębski oraz prałat–kantor
łuckiej kapituły katedralnej i kanonik warszawski Józef Wadowski, jednakże
tylko pierwszy i ostatni z wymienionych potraﬁli udzielić bardziej precyzyjnej
odpowiedzi na zapytanie o święcenia biskupie kandydata na arcybiskupstwo
lwowskie. Mianowicie ówczesny pasterz położonej na północnych kresach Rzeczypospolitej Obojga Narodów diecezji ze stolicą w Wenden, M. Popławski (nota
bene późniejszy następca K.J. Zielińskiego we Lwowie, zmarły wszakże przed
4

J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku
1000 aż do dni naszych, t. 4, Gniezno 1883, s. 482. Por.: S. Szydelski, Konstanty
Zieliński – arcybiskup lwowski, Kraków 1910, który to autor w ogóle pomija kwestię święceń biskupich bohatera jego opracowania, stwierdzając: Obchodzi mnie ks.
Zieliński jako arcybiskup lwowski, pomijam więc jego młodość i prace poprzednie,
opisane zresztą dość dokładnie u Korytkowskiego i gdzie indziej, a zaczynam od
wyboru jego na metropolitę lwowską (tamże, s. 4).
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objęciem rządów tamże), zeznał, iż dotychczasowy sufragan gnieźnieński suscepit
munus consecrationis ante tres vel quatuor annos Lovicii; causaque scientiae,
quia interfui actui consecrationis5. Z kolei J. Wadowski, w momencie składania
zeznań liczący sobie 35 lat, oświadczył: Scio ipsum [mowa o K.J. Zielińskim] in
episcopum consecratus fuisse Łovicii, quia fui praesens et tanquam unus ex canonicis, qui Illustrissimum pie defunctum episcopum Posnaniensem [Stanislaum
Joannem Witwicki] comitati sunt assistens6. A zatem nie ulega wątpliwości, iż
sakra Konstantego Józefa Zielińskiego odbyła się nie w Warszawie, jak chciał
J. Korytkowski, lecz w prymasowskim Łowiczu (zapewne w tamtejszej kolegiacie), co zdaje się potwierdzać domysł, iż głównym szafarzem święceń biskupich
mógł być w tym przypadku kardynał Michał Stefan Radziejowski. Zarazem też
dowiadujemy się z przytoczonych zeznań, że w tamtym akcie uczestniczyli ordynariusze poznański Stanisław Jan Witwicki i inﬂancki (wendeński) Mikołaj
Popławski, w których należy domyślać się współkonsekratorów, choć nie sposób
wykluczyć, iż mogli tam przybyć wówczas również inni jeszcze członkowie episkopatu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nie dysponując oryginalnym dokumentem testimonium consecrationis z tamtej uroczystości sprzed ponad trzech
wieków, nie jesteśmy w stanie kwestii jednoznacznie rozstrzygnąć.
Po zaledwie kilku latach posługi w najstarszej polskiej archidiecezji, K.J.
Zieliński uzyskał ze strony króla Augusta II desygnację na następcę zmarłego 19
V 1698 arcybiskupa lwowskiego Konstantego Lipskiego – rzekomo już wkrótce
po śmierci tegoż, tym niemniej jego elekcja przez kapitułę metropolitalną we
Lwowie miała miejsce dopiero 23 III 1699, a na stosowną prekonizację papieską
przyszło mu czekać kolejny rok – do 30 III 17007. Wcześniej natomiast rozstrzygnięta została kwestia następstwa po nim na sufraganii gnieźnieńskiej, bowiem
jeszcze 13 VIII 1699 stosowną translację uzyskał dotychczasowy sufragan łucki
Stefan Antonin Mdzewski, tytulariusz Calama, członek Zakonu Kaznodziejskie5

Archivio Segreto Vaticano [dalej cyt.: ASV], Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 94, k. 174r. (całość akt tegoż procesu: k. 171r.–182v.).

6

J.w., k. 175v.

7

J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 4, s. 482–483; S. Szydelski, Konstanty Zieliński…, s. 4–10 (zob. tamże przyp. 2 na s. 7). Zob. także: Hierarchia Catholica medii et
recentioris aevi [dalej cyt.: HC], t. 5 (1667–1730), cur. R. Ritzler & P. Sefrin, Patavii
1952, s. 220, 242; Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów obrządku łacińskiego przedrozbiorowej Polski, [w:] Sacrum Poloniae Millenium. Rozprawy – Szkice – Materiały
historyczne, t. 1, Rzym 1954, s. 596; J. Wieteska, Katalog prałatów i kanoników prymasowskiej kapituły łowickiej od 1433 do 1970 r., Warszawa 1971, s. 85–86; J. Krętosz,
Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku do 1772 roku,
Lublin 1986, s. 71 nr 27; P. Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej
XIX–XX wieku (do 1939 roku), Rypin 1997, s. 220, 283; P. Nitecki, Biskupi Kościoła
w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograﬁczny, Warszawa 2000, kol. 515.
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go, czyli dominikanów (profesję złożył 2 V 1671 w Płocku), zwolniony wszakże
przez Stolicę Apostolską od ślubów zakonnych. Był to zresztą pierwszy (i jak
dotąd jedyny) przypadek w dziejach najstarszej polskiej archidiecezji, by biskupem pomocniczym został tu duchowny posiadający już uprzednio sakrę i pełniący wcześniej analogiczną posługę w którejś innej diecezji. Biskup Mdzewski
cieszył się wszakże gorącym poparciem ze strony kardynała Radziejowskiego,
który też jego właśnie wybrał spośród trójki przedstawionych mu przez kapitułę
metropolitalną kandydatów na mającą zawakować w związku z awansem K.J.
Zielińskiego sufraganię (dwaj pozostali, byli to Stanisław Sierakowski i Franciszek Józef Kraszkowski, który to drugi faktycznie został później kolejnym
sufraganem), a następnie zatroszczył się o pomyślne przeprowadzenie sprawy
na gruncie rzymskim8.
Obowiązki sufragańskie w Kościele gnieźnieńskim podejmował zatem – jak
wyżej wspomniano – hierarcha posiadający już święcenia biskupie. W literaturze przedmiotu brak wprawdzie informacji na temat czasu i miejsca przyjęcia
przez Stefana Antonina Mdzewskiego sakry, szczęśliwie jednak dysponujemy
współczesnym świadectwem, które pozwala nam w jakiejś przynajmniej mierze
zapełnić lukę w owym względzie. Otóż należący do grona ówczesnego episkopatu
Rzeczypospolitej Obojga Narodów Andrzej Chryzostom Załuski, pasterz diecezji
kijowskiej (później zaś – kolejno – płockiej i warmińskiej), a zarazem historiograf,
w wydanym w latach 1709–1711 dziele Epistolae historico–familiares odnotował
pod rokiem 1690, iż duodecima Martii [12 III] Luceoriensis episcopus suffraganeum suum Mdzewski ordinavit9. Ponieważ bezpośrednio przed tym wzmiankował on o sakrze z kolei krakowskiego sufragana Stanisława Szembeka, która
odbyła się 5 III 1690 w warszawskim kościele wizytek i podczas której właśnie
A.Ch. Załuski był jednym ze współkonsekratorów (chociaż akurat o tym ostatnim
fakcie w cytowanym dziele nie wspomniał), można przypuszczać, że również
późniejsze o tydzień święcenia biskupie Mdzewskiego odbyły się w Warszawie,
zaś pasterz diecezji kijowskiej upamiętnił je w swym dziele właśnie dlatego, iż
także w tym przypadku był uczestnikiem owej uroczystości – zapewne właśnie
w charakterze współkonsekratora u boku ordynariusza łuckiego Bogusława
8

J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 2, Gniezno 1883, s. 608; S. Michalkiewicz, R. Świętochowski, Mdzewski Stefan herbu Dołęga, imię zakonne Antonin (ok.
1653–1718), dominikanin, biskup tytularny kamaceński, sufragan łucki, a następnie
gnieźnieński, [w:] Polski słownik biograﬁczny [dalej cyt.: PSB], t. 20, Wrocław 1975,
s. 352–353.

9

Andreae Chrysostomi in Załuskie Załuski […] epistolarum historico–familiarium
tomi Imi pars II. [1678–1696], Brunsbergae 1710, s. 1168. Zob. także: K.R. Prokop,
Sakry metropolitów gnieźnieńskich…, s. 92.
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Leszczyńskiego, jako głównego konsekratora (kto był drugim ze współkonsekratorów, trudno wskazać wyłącznie „na domysł”).
Posługa sufragańska Stefana Antonina Mdzewskiego w archidiecezji gnieźnieńskiej trwała bez mała dwie dekady, przy czym w dobie II wojny północnej
przyszło mu opuścić Wielkopolskę i w ogóle granice Rzeczypospolitej, by szukać
schronienia na wówczas pozostającym jeszcze pod panowaniem austriackich
Habsburgów Śląsku (tam, w diecezji wrocławskiej, na czele której stał posiadający jedynie subdiakonat Franciszek Ludwik Neuburg, przybyły z Polski
hierarcha spełniał przez pewien czas rozmaite funkcje pontyﬁkalne, m.in.
udzielając święceń miejscowemu duchowieństwu). Zmarł 16 V 1718 w Gnieźnie,
w dwudziestym ósmym roku swego biskupstwa10.
Po śmierci S.A. Mdzewskiego, już po raz trzeci w ciągu swego życia (poprzednimi razy w r. 1693 i 1699) przedstawiony został przez kapitułę metropolitalną
na urząd sufragana – 27 VI 1718 – wtenczas liczący sobie 61 lat archidiakon
gnieźnieński Franciszek Józef Kraszkowski, zarazem (od r. 1704) komendatoryjny
opat witowski. Choć zwyczajowo był tylko jednym z trzech kandydatów na ową
funkcję, tym razem on właśnie zyskał poparcie ówczesnego prymasa Stanisława
Szembeka i został przedstawiony do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej11. Tym
niemniej upłynąć musiał jeszcze grubo ponad rok, nim ostatecznie 2 X 1719 papież
Klemens XI prekonizował F.J. Kraszkowskiego biskupem tytularnym Dardanus12. W swoim dziele Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej…
J. Korytkowski podaje odnośnie do tegoż pierwszego spośród ustanowionych już
w XVIII stuleciu do posługi w najstarszej polskiej archidiecezji sufraganów, iż
w grudniu 1719 r., podczas sejmu, konsekrował go prymas Szembek w kościele
św. Jana w Warszawie, zaś powróciwszy z Warszawy do Gniezna instalował się
[on] jako sufragan dnia 7 III 1720 r.13 Owa druga informacja, oparta na aktach
kapitulnych, nie podlega wątpliwości, myśli się wszakże rzeczony badacz zarówno
co do daty konsekracji, jak i w przedmiocie osoby głównego konsekratora biskupa
10

Zob. wyżej literaturę w przyp. 9. Także: S. Barącz, Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. 2, Lwów 1861, s. 63; J. Jungnitz, Die Breslauer Weihbischöfe,
Breslau 1914, s. 191–193; HC, t. 5, s. 136; Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów…,
s. 513; J. Wieteska, Katalog prałatów i kanoników…, s. 90; L. Królik, Organizacja
diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983, s. 189 nr 9; P. Nitecki,
Biskupi Kościoła…, kol. 288.

11

Zob. akta jego procesu informacyjnego w: ASV, Archivio Concistoriale, Processus
Consistoriales, vol. 108, k. 134r.–149v.

12

M.in.: J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 2, s. 362–363; HC, t. 5, s. 182; P. Nitecki, Biskupi Kościoła…, kol. 227.

13

J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 2, s. 363. Podobnie: J. Wieteska, Katalog
prałatów i kanoników…, s. 94.
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Kraszkowskiego. Tak się składa, iż znane są nam dwa współczesne, choć w jednym szczególe nie do końca zgodne źródła, dzięki którym władni jesteśmy podać
nie tylko precyzyjną datę tamtej sakry, ale również imiona zarówno głównego
konsekratora (bynajmniej zaś nie był nim prymas Stanisław Szembek), jak i obu
współkonsekratorów. Owe źródła, których wiarogodność pozostaje poza wszelką
wątpliwością, to posiadające urzędowy charakter księgi czynności biskupich ówczesnych ordynariuszy przemyskiego Krzysztofa Jana Szembeka i kijowskiego Jana
Joachima Tarły, z których wynika, że interesująca nas w tym momencie sakra
odbyła się faktycznie w kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie, wszakże
nie w grudniu 1719 r., lecz już w roku kolejnym, w niedzielę zwaną Sexagesima.
Głównym konsekratorem był właśnie K.J. Szembek z Przemyśla, współkonsekratorem zaś J.J. Tarło z Kijowa, natomiast drugim ze współkonsekratorów
– ordynariusz kamieniecki Stefan Rupniewski, którego to ostatniego analogicznej
księgi czynności pontyﬁkalnych niestety nie znamy (w ogóle nie wiadomo, czy się
zachowała do naszych czasów), choć i w niej winien widnieć wpis odnoszący się
do tamtej uroczystości14. Jedyna rozbieżność, zachodząca pomiędzy świadectwem
tychże źródeł, wyżej już zasygnalizowana, jest taka, iż w księdze Szembeka datę
dzienną rozwiązano jako 4 II 1720, natomiast w księdze Tarły jako 6 II tr.15 Tą
akurat kwestię łatwo jednak rozstrzygnąć, mianowicie obliczając, kiedy w roku
1720 wypadła niedziela Sexagesima. Otóż był to dzień 4 II16, zarazem jednak nietrudno wskazać, skąd wzięła się tamta rozbieżność w źródłach. Rzeczony rok był
rokiem przestępnym, gdyby wszakże był rokiem zwykłym, wówczas owa niedziela
faktycznie by przypadła na dzień 6 II. Notariusz prowadzący księgę biskupa J.J.
Tarły, dysponując w „podstawie”, w oparciu o którą dokonywał wpisu, jedynie
datą w formie Dominica Sexagesima, błędnie rozwiązał ją według „klucza” właściwego dla roku zwykłego, podczas gdy winien zastosować „klucz” odnoszący się
do roku przestępnego. A zatem rozbieżność tychże dwóch świadectw źródłowych
14

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 69 – Ab anno Domini 1719 acta
Curiae Episcopalis Premisliensis sub felicibus auspiciis Excellentissimi, Illustrissimi et Reverendissimi Domini D. Christophori Joannis in Słupow Szembek, Dei et
Apostolicae Sedis gratia episcopi Premisliensis, praepositi generalis Miechoviensis
[…] [drugi tytuł: Acta actorum Curiae Excellentissimi, Illustrissimi et Reverendissimi Domini, Domini Christophori Joannis in Słupow Szembek, […] episcopi Praemisliensis […], ab anno 1719], k. 9r.; Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu [dalej
cyt.: AAPzn], sygn. ASO 7 – [Acta sacrarum ordinationum Joannis de Czekarzewice
Tarło, episcopi Kijoviensis 1719–1722, dein Posnaniensis 1722–1731], k. 56r.

15

J.w.

16

Por.: Teka Gabriela Junoszy Podoskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, t. 6, wyd.
K. Jarochowski, Poznań 1862, s. 408 (gdzie w diariuszu odbywającego się wówczas
sejmu, pod datą die 4 Februarii, widnieje zapiska: Vacat. Dies Dominicus).
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uznać należy za jedynie pozorną17. Jako rzecz pewną możemy więc przyjąć, że
sakra Franciszka Józefa Kraszkowskiego odbyła się w niedzielę 4 II 1720 w warszawskiej kolegiacie św. Jana Chrzciciela (dzisiejsza archikatedra), głównym
konsekratorem był pasterz Kościoła przemyskiego Krzysztof Jan Szembek (zatem
nie prymas Stanisław Szembek), zaś współkonsekratorami biskupi Jan Joachim
Tarło z Kijowa i Stefan Rupniewski z Kamieńca Podolskiego18. Godzi się nadto
dodać w tym miejscu, że prawdzie odpowiada podana przez J. Korytkowskiego
informacja, iż owa sakra miała miejsce w czasie, gdy w Warszawie zebrany był
sejm Rzeczypospolitej, tyle że obradował on nie w ciągu grudnia 1719 r., jak chce
ów badacz, lecz rozpoczął się dopiero 30 XII tr. i trwał do 22 II 172019.
Sakry kolejnych sufraganów gnieźnieńskich z XVIII stulecia nie nastręczają
już tego rodzaju wątpliwości, jak to miało miejsce w przypadku dotąd omówionych. Następnym biskupem pomocniczym dla Gniezna, po zmarłym 20 XII 1731
F.J. Kraszkowskim20, został mianowicie dotychczasowy dziekan tutejszej kapituły
metropolitalnej, 48–letni Józef Michał Trzciński, prekonizowany 21 VII 1732 tytulariuszem Iuliopolis21. Nominat na sufraganię pełni kapłaństwa dostąpił w niedzielę 19 X tr. w kolegiacie Wniebowzięcia NMP w Łowiczu przez posługę prymasa
Teodora Andrzeja Potockiego, u boku którego w charakterze współkonsekratorów
wystąpili dwaj biskupi pomocniczy: Michał Ignacy Kunicki z Krakowa (nota bene
siostrzeniec głównego konsekratora) i Franciszek Antoni Kobielski z Włocławka22.
Kiedy nieoczekiwanie zaledwie w pięć lat później J.M. Trzciński zmarł (5 I 1738)23,
17

Inna rzecz, ze pisarz księgi biskupa Jana Joachima Tarły pomylił się w dwójnasób,
miast Dominica Sexagesima, wpisując Dominica Septuagesima!

18

Tak samo przyjmuje W. Sarna, Biskupi przemyscy obrządku łacińskiego, cz. 2
(1624–1900), Przemyśl 1910, s. 398.

19

W. Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793 (Archiwum Komisji Historycznej PAU, ser. II t. 4/16/ nr 3), Kraków 1948, s. 161. Zob. także: Teka Gabriela
Junoszy Podoskiego…, t. 6, s. 340–445 (diariusze tegoż sejmu).

20

Zob. wyżej literaturę w przyp. 12. Także: „Kurier Polski” R. 1732 nr CVII, s. 456;
J. Walkowski, Wspomnienie o kościele metropolitalnym w Gnieźnie, o jego ołtarzach,
kaplicach, pomnikach i osobach tymi pomnikami zaszczyconych, Gniezno 1876,
s. 140–141; Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów…, s. 493.

21

Akta jego procesu informacyjnego zob. w: ASV, Archivio Concistoriale, Processus
Consistoriales, vol. 118, k. 211r.–220v.

22

J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 4, s. 124 (tamże, w przyp. 4, przytoczony
tekst odpisu aktu Instrumentum consecrationis, wystawionego przez prymasa T.A.
Potockiego 8 XII 1732 w Skierniewicach); J. Wieteska, Katalog prałatów i kanoników…, s. 92–93, 95.

23

Zob. literaturę w poprzednim przypisie. Także: Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów…,
s. 573; HC, t. 6 (1730–1799), cur. R. Ritzler & P. Sefrin, Patavii 1958, s. 246; P. Nitecki, Biskupi Kościoła…, kol. 453–454.

254

Krzysztof R. PROKOP

obowiązki sufragańskie w Kościele gnieźnieńskim przypadły z kolei kustoszowi
metropolitalnemu Krzysztofowi Michałowi Dobińskiemu, prekonizowanemu 27 VI
tr. tytulariuszem Serra24. Jego konsekracja odbyła się 31 VIII 1738 tak samo w łowickiej kolegiacie i również w tym przypadku jako główny szafarz wystąpił prymas
Potocki (była to jedna z ostatnich jego czynności pontyﬁkalnych, bowiem 17 XI tr.
zmarł), natomiast na współkonsekratorów zaproszeni zostali biskupi pomocniczy:
Maciej Aleksander Sołtyk z Chełmży i Aleksander Działyński z Włocławka25.
Posługa biskupia K. Dobińskiego w archidiecezji gnieźnieńskiej trwała
o wiele dłużej, aniżeli to miało miejsce w przypadku jego poprzednika, bowiem
31 lat, w którym to czasie czterokrotnie nastąpiła zmiana na stolicy prymasowskiej. Po jego śmierci (zmarł 21 VII 1769)26 wakat na sufraganii cokolwiek
się przedłużył, dopiero bowiem 1 IX 1770 kapituła metropolitalna przedstawiła
zwyczajowo ówczesnemu prymasowi Gabrielowi Janowi Podoskiemu trzech
kandydatów, wybrany spośród których 44–letni Jan Karski prekonizację (z tytułem biskupa Ionopolis) uzyskał po kolejnych bez mała dziesięciu miesiącach
– 29 VII 177127. Obecnie wszakże kolejna długa zwłoka nastąpiła w przedmiocie
aktu konsekracji nominata, z czym zwlekano przez grubo ponad rok. Stosowny
obrzęd dopełniony został wreszcie w niedzielę 15 XI 1772 w kościele Świętego
Krzyża (misjonarzy–lazarystów) w Warszawie, przy czym obowiązków głównego
konsekratora nie podjął się bynajmniej prymas Podoski, lecz wyręczył go w owym
względzie ordynariusz loci, biskup poznański Andrzej Stanisław Młodziejowski.
U boku tegoż w charakterze współkonsekratorów wystąpili wówczas: pasterz
diecezji inﬂanckiej (wendeńskiej) Stefan Jan Giedroyć oraz koadiutor ordynariusza bakowskiego Franciszek Kandyd Ossoliński (z Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych), biskup tytularny Dardanus28.
24

Akta jego procesu informacyjnego zob. w: ASV, Archivio Concistoriale, Processus
Consistoriales, vol. 124, k. 774r.–787v.

25

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie [dalej cyt.: AAGn], sygn. ACons G II 4 – Acta
pontiﬁcalium exercitiorum Illustrissimi ac Reverendissimi Domini D. Christophori
Michaelis in Dobnia Dobinski, episcopi Serrensis, suffraganei Gnesnensis, praepositi Calissiensis, decani Loviciensis […], karta tytułowa (gdzie wyłącznie sama
data sakry); J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 1 cz. 2, Gniezno 1883, s. 226,
241–242.

26

Zob. literaturę w poprzednim przypisie. Także: „Wiadomości Warszawskie” R. 1769
nr 60 (z 29 VII 1769), s. [1]; Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów…, s. 436; HC, t. 6,
s. 377; J. Wieteska, Katalog prałatów i kanoników…, s. 96–97; P. Nitecki, Biskupi
Kościoła…, kol. 78.

27

Akta procesu informacyjnego: ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales,
vol. 160, k. 289r.–300v.

28

M.in.: Notizie per l’anno 1755, Roma 1755, s. 223; Notizie per l’anno 1765, Roma 1765,
s. 237; „Wiadomości Warszawskie” R. 1772 nr 94 (z 21 XI 1772), s. [1]; J. Korytkowski,
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Po dwunastoletniej posłudze sufragan Jan Karski zmarł 25 X 178429, zaś na
jego następcę desygnowanmy został 7 V 1785 przez nowego prymasa Michała
Jerzego Poniatowskiego 56-letni kanonik Józef Korytowski30, który 26 IX tr.
uzyskał ze strony papieża Piusa VI prekonizację na tytulariusza Martyropolis
(poprzednio stolicę tę posiadał Fabian Franciszek Pląskowski, biskup pomocniczy chełmiński z lat 1750–1784). Sakra nominata odbyła się tym razem bardzo
rychło, bowiem już 27 XI 1785 w Poznaniu, dokąd wszakże nie pofatygował się
na ową okazję ówczesny arcypasterz Kościoła gnieźnieńskiego31. Konsekracji J.
Korytowskiego, która miała miejsce w poznańskiej katedrze śś. Apostołów Piotra
i Pawła, dopełnił miejscowy sufragan Franciszek Ksawery Rydzyński, mając za
współkonsekratorów sufragana łowickiego Kaspra Józefa Szajowskiego (o którym będzie jeszcze niżej mowa) oraz pełniącego funkcje pontyﬁkalne w Kościele
poznańskim biskupa tytularnego Tanis Ludwika Józefa de Mathy32. Zbyt długo
Prałaci i kanonicy…, t. 2, s. 233–636–637 (gdzie w przyp. 4 zacytowany tekst odpisu Literae testimoniales super consecrationem in episcopum Iunopolitanensem […]
Domini Joannis Karski – aktu datowanego 18 XI 1772 w Warszawie). Zob. nadto:
J. Wieteska, Katalog prałatów i kanoników…, s. 118; K.R. Prokop, Polscy biskupi
franciszkańscy. Słownik biograﬁczny, Kraków 2003, s. 112.
29

M.in.: Notizie per l’anno 1772, Roma 1772, s. 229; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 2, s. 236, omyłkowo podaje, iż zgon J. Karskiego nastąpił dopiero w roku
1785. Zob. także: Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów…, s. 483; HC, t. 6, s. 244–245;
R.W. Wołoszyński, Karski Jan herbu Jastrzębiec (1726–1784), biskup sufragan
gnieźnieński, [w:] PSB, t. 12, Wrocław 1966–1967, s. 130; Encyklopedia katolicka
[dalej cyt.: EK], t. 8, Lublin 2000, kol. 898 (J. Warmiński).

30

AAGn, sygn. ACons D 1 – Acta post–curialia Celsissimi, Illustrissimi, Excellentissimi et Reverendissimi Domini Michaelis Georgii Ciołek principis Poniatowski,
archiepiscopi Gnesnensis […], ex annis 1785 et 1786, s. 172–174 (Nominatio ad
suffraganeatum Gnesnensem Perillustris Reverendissimi Josephi Korytowski, ecclesiarum metropolitanae Gnesnensis et cathedralis Posnaniensis canonici – Warszawa,
7 V 1785). Akta procesu informacyjnego: ASV, Archivio Concistoriale, Processus
Consistoriales, vol. 186, k. 127r.–138v.

31

Zob.: AAGn, sygn. ACons D 1, s. 370 (Facultas Illustrissimo Josepho Korytowski,
suffraganeo Gnesnensi, pro suscipienda consecratione in episcopum – Warszawa, 14
IX 1785) – m.in.: Illustrissimo et Reverendissimo Domino Josepho Korytowski, electo
episcopo Martyropolitano, suffraganeo nostro Gnesnensi salutem. Cum per Litteras
Apostolicas Illustrissimae Dominacioni Vestrae est concessum, ut in episcopum
Martyropolitanum consecrari possis, Nobis exponi fecisti, ut ad ea peragenda ad
tenorem obtentarum Bullarum necessariam hac in parte Ei tribueremus licentiam
Nos huiusmodi petitioni satisfacientes, ut a quocunque episcopo gratiam et communionem Sanctae Sedis habente et pontiﬁcalia exercente accitis simul duobus aliis
con–consecratoribus episcopis pariter in gratia et communione cum dicta Sede existentibus, munus dictae consecrationis in episcopum recipere possis et valeas […].

32

AAPzn, sygn. ASO 12 – [Acta sacrarum ordinationum episcopi Ludovici Josephi
de Mathy 1780–1799], s. 102; tamże, sygn. ASO 13 – [Acta sacrarum ordinationum
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wszakże nowy sufragan gnieźnieński nie miał możności cieszyć się godnością
biskupią, w niespełna bowiem pięć lat później zmarł – 11 VI 179033, w związku
z czym 19 VIII tr. kapituła metropolitalna wyłoniła zwyczajowo trzy kandydatury
na wakującą godność, mianowicie Stefana Wojciecha Łubieńskiego, Sebastiana
Mielęckiego i Maksymiliana Skrzetuskiego. Spośród tych prymas Poniatowski
wybrał (nominacja z 15 IX 1790) i przedstawił następnie do zatwierdzenia Stolicy
Apostolskiej pierwszego, będącego krewnym dwóch niegdysiejszych arcybiskupów Gniezna34. Przychylając się do tejże prośby, papież Pius VI prekonizował
S.W. Łubieńskiego 29 XI 1790 biskupem tytularnym Byblus (tego samego dnia
prekonizowani zostali również ordynariusze smoleński Tymoteusz Gorzeński
i chełmski Wojciech Józef Skarszewski), którą to stolicę zajmował poprzednio
koadiutor bakowski Dominik Piotr Karwosiecki35. Podobnie jak poprzednio Józef
Korytowski, również jego następca na sufraganii gnieźnieńskiej pełni kapłaństwa dostąpił przez posługę biskupa Franciszka Ksawerego Rydzyńskiego, przy
czym uroczysty ów akt odbył się nie w katedrze w Poznaniu, lecz w archikatedrze w Gnieźnie. Miał on miejsce 27 II 1791 i także tym razem w charakterze
współkonsekratora wystąpił tytulariusz Tanis Ludwik Józef de Mathy. Nie
przybył wszakże wówczas na obrzęd sakry jakikolwiek trzeci biskup, stąd za
dyspensą papieską konsekratorowi asystował nadto opat–prepozyt klasztoru
kanoników regularnych w Trzemesznie Michał Mateusz Kosmowski (pozostaepiscopi Francisci Xaverii Rydzyński 1781–1796], k. 18r.; J. Korytkowski, Prałaci
i kanonicy…, t. 2, s. 299; K.R. Prokop, Sakry biskupów Kościoła poznańskiego
w XIX i XX stuleciu, „Forum Naukowe. Prace Historyczno–Politologiczne”, R. VII
z. 2(15)/2002, s. 249 przyp. 21.
33

Zob. literaturę w poprzednim przypisie. Także: Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów…,
s. 489; HC, t. 6, s. 280; P. Nitecki, Biskupi Kościoła…, kol. 215–216 (gdzie błędna
forma nazwiska: Korytkowski).

34

AAGn, sygn. ACons D 3 – Acta post–curialia Celsissimi, Illustrissimi, Excellentissimi et Reverendissimi Domini Michaelis Georgii Ciołek principis Poniatowski,
archiepiscopi Gnesnensis […], ex annis 1789 et 1790, s. 592–593 (Nominatio ad
suffraganeatum Gnesnensem Illustrissimi et Reverendissimi Stephani Łubienski,
abbatis commendatarii Tremesnensis, ecclesiae metropolitanae Gnesnensis canonici
– 15 IX 1790). Zob. także: ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales,
vol. 192, k. 201v.–216v. Jak dowiadujemy się z akt tegoż procesu informacyjnego,
wszystkich święceń wyższych udzielił S.W. Łubieńskiemu w Łowiczu ówczesny
prymas Władysław Aleksander Łubieński, mianowicie subdiakonatu 21 IX 1759
(w tamtejszej kolegiacie), diakonatu 23 IX tr. (w kaplicy swej rezydencji) i prezbiteratu 29 IX tr. (tamże) (j.w., k. 211r.–212v.).

35

AAGn, sygn. ACons D 3, s. 625–631 (Bulla promotionis na biskupstwo tytularne
Byblus dla S.W. Łubieńskiego), 631–632 (Bulla consecrationis dla S.W. Łubieńskiego, z zezwoleniem na przyjęcie przez niego sakry z rąk któregokolwiek biskupa
zachowującego jedność ze Stolicą Apostolską).
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wało to w związku z faktem, iż Łubieński był z kolei komendatoryjnym opatem
trzemeszeńskim), który zresztą sam niedługo później dostąpić miał godności
biskupiej36.
Stefan Wojciech Łubieński był ostatnim spośród gnieźnieńskich sufraganów
ustanowionych w ciągu XVIII stulecia, on też otwiera ich poczet w XIX w. Jeszcze
wszakże w roku 1781, ze względu – jak stwierdza J. Korytkowski – na potrzeby
tej obszernej archidiecezji37, ówczesny prymas Antoni Kazimierz Ostrowski
utworzył w powierzonym jego pieczy Kościele partykularnym drugą sufraganię
(o charakterze okręgowym), mianowicie łowicką. Jako pierwszy objął ją desygnowany przez tegoż metropolitę 56–letni Kasper (Gaspar) Józef Szajowski, który
prekonizację – jako tytulariusz Laranda – uzyskał 10 XII 178138. Jego sakra nie
odbyła się wszakże ani w Łowiczu, ani też w Gnieźnie, lecz w Skierniewicach,
w tamtejszym kościele paraﬁalnym św. Jakuba Apostoła. Aktu tego dopełnił
w dniu 19 V 1782 ordynariusz chełmski Maciej Grzegorz Garnysz39, u boku
którego w charakterze współkonsekratorów wystąpili: koadiutor kamieniecki
Jan Dembowski, oraz biskup tytularny Bolina Antonin Kornel Przedwojewski
(z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów)40.
Wspominając o tym ostatnim dotknęliśmy zasygnalizowanego we wstępie zagadnienia czynnych w archidiecezji gnieźnieńskiej na przestrzeni XVIII
stulecia oraz w pierwszej tercji XIX w. biskupów tytularnych nie będących
formalnie miejscowymi sufraganami. Ich szereg otwiera prekonizowany 15 XI
36

AAPzn, sygn. ASO 12, s. 103; tamże, sygn. ASO 13, k. 31r.; J. Korytkowski, Prałaci
i kanonicy…, t. 2, s. 548; K.R. Prokop, Sakry biskupów Kościoła poznańskiego…,
s. 248 przyp. 20, s. 249 przyp. 21. Por.: Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder
1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983,
s. 461 (Z. Grot), gdzie błędna informacja: 27 II 1791 Konsekration durch Poniatowski
[sic] in Gnesen.

37

J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 4, s. 57.

38

Akta procesu informacyjnego: ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales,
vol. 181, k. 280v.–297v.

39

Przy wyborze głównego konsekratora nie bez znaczenia mógł być w tym przypadku
fakt, iż właśnie po M.G. Garnyszu, będącym poprzednio sufraganem pomorskim
w diecezji włocławskiej, K.J. Szajowski otrzymał biskupstwo tytularne Laranda.

40

„Gazeta Warszawska” R. 1782 nr 42 (z 25 V 1782) – Suplement, s. [1]; J. Wiśniewski,
Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186–1926 r., tudzież sesje kapituły
sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1926, s. 287; J. Wieteska, Katalog prałatów i kanoników…, s. 124; M. Anacka–Łyjak, Kościół św. Jakuba w Skierniewicach.
Przeszłość i teraźniejszość, Skierniewice 2001, s. 44; K.R. Prokop, Polscy biskupi
franciszkańscy…, s. 128. Zob. nadto: AAGn, sygn. ACons D 1, s. 119–121 (Facultas
exercendi pontiﬁcalia in archidioecesi Gnesnensi Illustrissimo et Reverendissimo
Domino Gasparo Szaiowski, episcopo Larandensi et suffraganeo Loviciensi – Warszawa, 9 IV 1785).
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1728 tytulariuszem Maronea Dominik Sienieński, aktualny dziekan kapituły
metropolitalnej w Gnieźnie (prałatury tej zrzekł się dopiero w roku 1731 na
korzyść swego bratanka Stanisława Sienieńskiego). W literaturze przedmiotu
istnieje niemałe zamieszanie, gdy chodzi o jego godność biskupią, przypisuje
mu się bowiem sprawowanie funkcji sufragana czy to gnieźnieńskiego, czy też
warmińskiego, czy nawet włocławskiego41. W rzeczywistości – na co słusznie
zwrócił uwagę już J. Korytkowski – nie był on sufraganem w którejkolwiek z tych
diecezji, a jedynie biskupem tytularnym i jako taki – za zgodą poszczególnych
ordynariuszy loci – udzielał się pontyﬁkalnie w różnych Kościołach partykularnych, z którymi już wcześniej pozostawał w jakiś sposób związany (był bowiem
nie tylko dziekanem gnieźnieńskim, ale również kanonikiem warmińskim,
krakowskim i tarnowskim oraz oﬁcjałem gdańskim). Niestety, w przypadku
tego akurat hierarchy nie dysponujemy (przynajmniej aktualnie) jakimikolwiek
informacjami na temat jego sakry, przy czym niewykluczone jest, iż odbyła się
ona w ogóle poza granicami kraju, bowiem w sprawie swego wyniesienia do godności biskupiej D. Sienieński osobiście udał się do Rzymu i być może od razu za
bytności w Wiecznym Mieście dostąpił pełni kapłaństwa przez posługę któregoś
z rezydujących tam licznie hierarchów. W każdym razie już jako biskup, a nie
nominat, poświadczony jest on w odniesieniu do dnia 9 IV 1729, kiedy to bawił
przejazdem w Dreźnie42. Godnością biskupią cieszył się lat piętnaście, zmarł
bowiem w roku 1743 (przed majem tr.)43.
41

Zob. niżej literaturę wskazaną w przyp. 43.

42

Zob.: J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 3, Gniezno 1883, s. 497 (tamże przyp.
3); Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów…, s. 553; J. Dygdała, Sienieński Dominik herbu Dębno (zm. 1743), biskup tytularny maronicki, kanonik warmiński, gnieźnieński
i krakowski, oﬁcjał gdański, [w:] PSB, t. 37, Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 173.

43

M.in.: L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 4,
Kraków 1853, s. 38; J.K. Kołdowski, Wiadomość o kościele i infułacji w Łasku, „Pamiętnik Religijno–Moralny” n.s. (1860) nr 11, s. 500 nr 9; J. Korytkowski, Prałaci
i kanonicy…, t. 3, s. 492–499; F. Herzig, Katedra, niegdyś kolegiata w Tarnowie,
z krótką wzmianką o innych kościołach tarnowskich. Szkic historyczny, Tarnów 1900,
s. 25 nr 8 (zajmowana przez D. Sienieńskiego w kapitule kolegiackiej w Tarnowie
kanonia łukowska już 30 V 1743 przypadła Adamowi Ignacemu Komorowskiemu,
późniejszemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu); P. Czaplewski, Wykaz oﬁcjałów
gdańskich i pomorskich od 1467–1824 r., Toruń 1912 [osobne odbicie z „Rocznika
Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 19 (1912)], s. 91–94; HC, t. 5, s. 257; Słownik
biograﬁczny kapituły warmińskiej, oprac. zbior., Olsztyn 1996, s. 225 (A. Kopiczko);
J. Dygdała, Sienieński Dominik…, s. 172–173; P. Nitecki, Biskupi Kościoła…, kol.
400; T. Nowicki, Słownik biograﬁczny rządców paraﬁi archidiakonatu pomorskiego
w XVIII wieku, Lublin 2003, s. 199–200. Zob. także: Archiwum Kapituły Metropolitalnej Krakowskiej na Wawelu (Kraków), sygn. AAct 21 – Acta actorum capituli
cathedralis Cracoviensis ab anno 1731 ad annum 1746, s. 516 (sesja kapituły 24 XII
1740): Reverendissimi Domini [Praelati et Canonici], in hodierno capitulo congregati,
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Aż dwóch biskupów tytularnych, związanych z Kościołem gnieźnieńskim,
lecz nie będących tu formalnie sufraganami, ustanowionych zostało w latach
60–tych XVII w., choć za pontyﬁkatów dwóch różnych prymasów. Pierwszym był
mianowicie Ignacy Augustyn Kozierowski, członek zakonu kanoników regularnych laterańskich i prepozyt klasztorów w Mstowie oraz Radomsku. Ciesząc się
poparciem arcybiskupa Gniezna Władysława Aleksandra Łubieńskiego, został
prekonizowany 22 XI 1762 (w wieku 54 lat) przez papieża Klemensa XIII tytulariuszem Adrane44, co w jakiejś mierze mogło pozostawać w związku z faktem,
iż ówczesny sufragan gnieźnieński Krzysztof Michał Dobiński liczył sobie już 68
lat i zapewne sprawowanie posług pontyﬁkalnych w rozległej archidiecezji mogło
stanowić dlań znaczny trud. Od tego momentu w szeregu obowiązków mógł go
zatem wyręczać młodszy o lat kilkanaście I.A. Kozierowski, którego sakra odbyła
się 2 II 1763 w kościele paraﬁalnym św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach, a dopełnił jej osobiście prymas Łubieński wespół z ordynariuszem kijowskim Józefem
Andrzejm Załuskim oraz bratem tegoż Marcinem Załuskim, sufraganem płockim45.
Jako tytulariusz Adrane hierarcha ów należał do grona episkopatu Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez bez mała trzy dekady, przy czym w latach 1776–1777
przyszło mu sprawować rządy w archidiecezji gnieźnieńskiej w charakterze administratora in spiritualibus podczas wyjazdu zagranicę metropolity Gabriela
Jana Podoskiego46. Zmarł Ignacy Augustyn Kozierowski w roku 1791 w majątku
klasztornym w Małusach w wieku 83 lat (pochowany w Mstowie)47.
Z kolei w roku 1768, staraniem dopiero co wspomnianego prymasa Podoskiego, godność biskupia przypadła w udziale byłemu prowincjałowi kapucynów,
liczącemu sobie wówczas 40 lat Antoninowi Kornelowi Przedwojewskiemu, który
19 IX tr. prekonizowany został tytulariuszem Bolina48. J. Korytkowski nie znał
habito respectu provectae aetatis Illustrissimi Domini Dominici Sieninski, episcopi
Maroniensis, canonici Cracoviensis, ispum a visitatione Ecclesiae istius, quoties vera
inﬁrmitas impediverit, dispensarunt.
44

Akta procesu informacyjnego: ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales,
vol. 150, k. 1r.–9v.

45

J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 2, s. 323; K. Łatak, Obraz Matki Bożej
Mstowskiej i jego kult, Kraków 1999, s. 13 przyp. 49; M. Anacka–Łyjak, Kościół św.
Jakuba w Skierniewicach…, s. 25.

46

Zob. również: AAGn, sygn. ACons D 1, s. 382–383 (Facultas exercendi pontiﬁcalia
in archidioecesi Gnesnensi et dioecesi Cracoviensi Illustrissimo, Reverendissimo
Domino Ignatio Kozierowski, episcopo Adratensi, canonico metropolitano Gnesnensi
data – Warszawa, 24 XI 1785).

47

J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 2, s. 322–327; Z. Szostkiewicz, Katalog
biskupów…, s. 492; HC, t. 6, s. 65; P. Nitecki, Biskupi Kościoła…, kol. 222.

48

Akta procesu informacyjnego: ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales,
vol. 156, k. 31r.–44v.
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czasu i miejsca jego sakry, zachowała się jednak relacja z tamtej uroczystości
w ówczesnej prasie. Mianowicie z „Wiadomości Warszawskich” z 26 X 1768
dowiadujemy się, iż konsekracja A.K. Przedwojewskiego dopełniona została
23 X tr. w kościele wizytek w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu osobiście przez prymasa Gabriela Jana Podoskiego, u boku którego w charakterze
współkonsekratorów wystąpili: ordynariusz płocki Hieronim Antoni Szeptycki
oraz koadiutor bakowski Franciszek Kandyd Ossoliński (franciszkanin konwentualny), tytulariusz Dardanus49. Znamienna zatem rzecz, iż w przypadku
duchownych wyniesionych do godności biskupiej dzięki szczególnej protekcji
i zabiegom kolejnych metropolitów gnieźnieńskich, ci ostatni znajdowali chęć
i czas, by osobiście udzielić im sakry, inaczej natomiast rzecz się przedstawiała
w odniesieniu do „regularnych” sufraganów z Gniezna, z których ani jeden
w drugiej połowie XVIII w. nie dostąpił pełni kapłaństwa przez posługę arcypasterza Kościoła gnieźnieńskiego. Skądinąd zresztą prymas Podoski usilnie
zabiegał o to, by właśnie Antonin Kornel Przedwojewski został jego biskupem
pomocniczym po śmierci w r. 1769 Krzysztofa Michała Dobińskiego, kapituła
metropolitalna zdołała jednak skutecznie przeciwstawić się tymże dążeniom, nie
dopuszczając protegowanego metropolity do swego składu (co właśnie stanowiło
conditio sine qua non ubiegania się o sufraganię). Dopiero też w roku 1790, tj.
na zaledwie trzy lata przed śmiercią, A.K. Przedwojewski został kanonikiem
metropolitalnym w Gnieźnie. Hierarcha ów zmarł 2/3 VIII 1793 w Warszawie,
gdzie poprzednio zwykł rezydować, nigdy nie będąc – co z naciskiem podkreślał
J. Korytkowski, lecz na co nie zwrócili uwagi niektórzy późniejsi autorzy – sufraganem gnieźnieńskim50.
Przed końcem XVIII stulecia, jeszcze za życia Antonina Kornela Przedwojewskiego, a zarazem w roku śmierci Ignacego Augustyna Kozierowskiego,
godność biskupa tytularnego uzyskał inny związany z ziemiami najstarszej
49

„Wiadomości Warszawskie” R. 1768 nr 86 (z 26 X 1768) – Suplement, s. [4]. Zob. także: K.R. Prokop, Polscy biskupi franciszkańscy..., s. 127. Wedle informacji udzielonej
autorowi w klasztorze PP. Wizytek w Warszawie, nie zachowała się tam kronika
klasztorna z tego okresu, w której by odnotowane zostały konsekracje biskupie,
jakie miały miejsce w ciągu XVIII i u progu XIX w. w owej świątyni zakonnej.

50

M.in.: „Gazeta Warszawska” R. 1793 nr 63 (z 7 VIII 1793) – Suplement, s. [1]; „Korespondent Krajowy i Zagraniczny” R. 1793 nr 63 (z 6 VIII 1793) – Dodatek, s. 1297;
J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 3, s. 295; HC, t. 6, s. 126; J. Wieteska, Katalog
prałatów i kanoników…, s. 114–115; K. Gadacz, Przedwojewski Kornel, w zakonie
Antonin (1728–1793), kapucyn, kaznodzieja, kustosz generalny, prowincjał, biskup
tytularny, [w:] PSB, t. 28, Wrocław 1984–1985, s. 712–714; J.L. Gadacz, Słownik
polskich kapucynów, t. 2, Wrocław 1986, s. 198–203; P. Nitecki, Biskupi Kościoła…,
kol. 363; K.R. Prokop, Polscy biskupi franciszkańscy..., s. 126–129.
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polskiej archidiecezji duchowny, będący tak samo, jak ostatni z tu wymienionych, członkiem zakonu kanoników regularnych laterańskich. Mowa o opacie–prepozycie trzemeszeńskim Michale Mateuszu Kosmowskim, sprawującym
rządy opackie od r. 176251. Za czasów pontyﬁkatu metropolity Michała Jerzego
Poniatowskiego został on prekonizowany 26 IX 1791 przez papieża Piusa VI
biskupem tytularnym Martyropolis (po zmarłym rok wcześniej J. Korytowskim),
otrzymując też od prymasa prawo spełniania funkcji pontyﬁkalnych w obrębie
archidiecezji gnieźnieńskiej52. Jak wskazuje E. Gierczyński, autor artykułu
monograﬁcznego, poświęconego Michałowi Mateuszowi Kosmowskiemu (z kolei
J. Korytkowski w ogóle pomija tego hierarchę, jako nie należącego do grona
kapituły metropolitalnej), jego konsekracja odbyła się w kościele klasztornym
w Trzemesznie (podaje też imię konsekratora oraz współkonsekratorów), nie zna
wszakże daty tamtego faktu53. Szczęśliwie jednak i w tym przypadku dysponujemy wiarogodną podstawą źródłową, w oparciu o którą władni jesteśmy podać,
iż owa sakra miała miejsce 6 XI 1791, przy czym obowiązki głównego szafarza
sprawował wspomniany tu wcześniej sufragan gnieźnieński Stefan Wojciech
Łubieński (będący wszak komendatoryjnym opatem trzemeszeńskim), mając
za współkonsekratorów dwóch biskupów z Poznania: sufragana Franciszka
Ksawerego Rydzyńskiego oraz tytulariusza Tanis Ludwika Józefa de Mathy54.
Do grona episkopatu Michał Mateusz Kosmowski należał przez 13 lat, zmarł
zaś 11 X 1804 w Trzemesznie (w wieku 79 lat)55.
51

Opatem został w 11 lat po święceniach kapłańskich, które przyjął w r. 1751 (zob.:
ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 193, k. 236r., 238r.–v.;
całość akt procesu: k. 230r.–243v.). Por.: E. Gierczyński, Kosmowski Michał Mateusz
herbu Kościesza (1725–1804), opat trzemeszeński, sufragan gnieźnieński, fundator
szkół, [w:] PSB, t. 14, Wrocław 1968–1969, s. 239 (gdzie jako data święceń kapłańskich rok 1752).

52

Prawo takie otrzymał zresztą od M.J. Poniatowskiego jeszcze jako opat trzemeszeński – 14 XII 1786, czyli na pięć lat przed swym wyniesieniem do godności biskupiej.
– AAGn, sygn. ACons D 1, s. 618–619 (Facultas exercendi pontiﬁcalia in archidioecesi
Gnesnensi Perillustri, Reverendissimo Domino Michaeli Kosmowski, abbati claustrali
Tremesnensi Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium data – Warszawa,
14 XII 1786).

53

E. Gierczyński, Mecenas w infule. Ks[iądz] biskup Michał Kościesza–Kosmowski,
„Nasza Przeszłość” 14 (1961), s. 173. Tak samo: tenże, Kosmowski Michał Mateusz…,
s. 239 (gdzie tylko o miejscu sakry).

54

AAPzn, sygn. ASO 12, s. 103–104; „Gazeta Warszawska” R. 1791 nr 91 (z 12 XI 1791)
– Addytament, s. [3]. Także: K.R. Prokop, Sakry biskupów Kościoła poznańskiego…,
s. 249 przyp. 21.

55

M.in.: [J.] Łukowski, Archiwum trzemeszeńskie, Poznań 1881 [osobne odbicie z „Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 11 (1881)], s. 24; HC, t. 6, s. 280;
Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów…, s. 490; E. Gierczyński, Mecenas w infule…,
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Jak można zauważyć, spośród owych czterech czynnych w ciągu XVIII w.
w archidiecezji gnieźnieńskiej biskupów tytularnych, nie będących miejscowymi sufraganami, aż trzech wywodziło się z kleru regularnego, tj. zakonnego,
a tylko jeden, mianowicie D. Sienieński, reprezentował kler świecki. Jeszcze
też w początkach kolejnego stulecia zaistniał pojedyczny przypadek wyniesienia
do godności biskupiej przełożonego jednej ze wspólnot klasztornych (a ściślej
– monastycznych), istniejących w granicach najstarszej polskiej archidiecezji,
który – podobnie jak I.A. Kozierowski oraz M.M. Kosmowski – po przyjęciu
sakry nie zaprzestał pełnienia swych dotychczasowych obowiązków. Mowa
o cysterskim opacie z Lądu Antonim Bartłomieju Raczyńskim, który zostawszy
biskupem, zachował nadal przełożeństwo w tamtejszej wspólnocie, jakkolwiek
zarazem przestał sprawować funkcję wizytatora generalnego klasztorów zakonu
cystersów w zaborze pruskim (był nim w latach 1803–1809). Swoje wyniesienie
zawdzięczał on ówczesnemu metropolicie Ignacemu Raczyńskiemu, z którym
łączyły go więzy krwi i z którego też rąk otrzymać miał konsekrację. Nastąpiło to
mianowicie w roku 1809, który zresztą zapisać się miał pod pewnym względem
jako wyjątkowy w dziejach lokalnego Kościoła. Otóż wtenczas obsadzona została
także wakująca po śmierci Stefana Wojciecha Łubieńskiego (zmarł 21 V 1808)
sufragania gnieźnieńska, jak również wakująca już nieco dłużej, bowiem od
roku 1802, wspomniana wcześniej sufragania łowicka (zajmujący ją przez dwie
dekady Kasper Józef Szajowski zmarł 26 VI 1802)56. A zatem rok 1809 przyniósł
ustanowienie do posługi w Kościele gnieźnieńskim aż trzech biskupów tytularnych, mianowicie Ignacego Bardzińskiego (Gniezno), Grzegorza Zachariasiewicza
vel Zachariaszewicza (Łowicz) i właśnie Antoniego Bartłomieja Raczyńskiego57,
którzy wszyscy prekonizowani zostali tego samego dnia, tj. 27 III tr. Wszyscy
też trzej otrzymali sakrę w niewielkim odstępie czasu, przy czym w przypadku
I. Bardzińskiego i G. Zachariasiewicza był to odstęp zaledwie jednego dnia.
s. 161–174; tenże, Kosmowski Michał Mateusz…, s. 239–240; Wielkopolski słownik
biograﬁczny, pod red. A. Gąsiorowskiego i J. Topolskiego, Warszawa–Poznań 1981,
s. 353–354 (K. Liman); Dzieje Trzemeszna, pod red. C. Łuczaka, Poznań 2002, wg
indeksu; EK, t. 9, Lublin 2002, kol. 954–955 (P. Janowski).
56

Zob. wyżej przyp. 40. Także: J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 2, s. 347–348,
642; t. 4, s. 57–59; Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów…, s. 506, 563; Z. Skiełczyński,
Seminarium Duchowne i sufragania w Łowiczu, [w:] Szkice do dziejów archidiecezji
warszawskiej, pod red. W. Maleja, Rzym 1966, s. 95; J. Wieteska, Katalog prałatów
i kanoników…, s. 111, 123–125; HC, t. 6, s. 122, 253; Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder…, s. 461 (Z. Grot); P. Nitecki, Biskupi Kościoła…, kol. 268, 426;
M. Anacka–Łyjak, Kościół św. Jakuba w Skierniewicach…, s. 91.

57

Akta ich procesów informacyjnych w: ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 209, k. 27r.–32v., 68r.–79v., 193r.–200v.
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Jako pierwszy konskrowany został właśnie Ignacy Bardziński, prekonizowany tytulariuszem Satala, którego święcenia biskupie odbyły się 2 VII 1809
w kościele paraﬁalnym św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu. Obowiązków głównego
konsekratora podjął się w tym przypadku sam metropolita Raczyński, któremu
asystowali: cysterski opat lędzki i zarazem biskup–nominat Antoni Bartłomiej
Raczyński oraz benedyktyński opat mogileński Emilian Kosiński58. Dzień później, tj. 3 VII 1809, tyle że w Warszawie, miała miejsce sakra z kolei Grzegorza
Zachariasiewicza, prekonizowanego tytulariuszem Corycus. Rzecz zrozumiała,
iż ze względu na odległość dzielącą stolicę ówczesnego Księstwa Warszawskiego
i Ciążeń (ów ostatni położony jest pomiędzy Pyzdrami a Słupcą), na tej uroczystości nie mógł pojawić się metropolita Raczyński, stąd też obowiązków głównego
konsekratora podjął się stale rezydujący w Warszawie były sufragan żmudzki
(miednicki) Antonin Malinowski (z Zakonu Kaznodziejskiego), tytulariusz Cinna.
Obrzęd ów dopełniony został w kościele sakramentek na Nowym Mieście (pw.
św. Kazimierza), jednakże w ukazującej się na miejscu „Gazecie Warszawskiej”,
zaabsorbowanej burzliwymi wydarzeniami politycznymi tamtego czasu (wszak
mowa o epoce napoleońskiej), nie zamieszczono jakiejkolwiek relacji z tamtej
uroczystości59 i nie jest nam wiadome, kto asystował konsekratorowi (zapewne
jednak nie byli to biskupi, lecz duchowni sami nie posiadający sakry)60. Wreszcie
58

AAGn, sygn. ACons D 7 – Acta postcurialia Celsissimi, Illustrissimi et Reverendissimi
Domini Ignatii comitis Nałęcz de Małoszyn et Raczyno Raczyński, principis archiepiscopi Gnesnensis […], ex annis 1808–1809–1810–1811, s. 260; J. Korytkowski, Prałaci
i kanonicy…, t. 1 cz. 2, s. 33 (gdzie wyłącznie informacja o głównym konsekratorze,
brak natomiast daty i miejsca sakry); Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder…,
s. 23 (Z. Grot) (gdzie błędna informacja: 13 VII 1809 Konsekration durch Erzbischof
Raczynski in Gnesen). Por. nadto: ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. 13,
k. 422r.–423r. (przysięga na wierność Stolicy Apostolskiej wykonana przez I. Bardzińskiego 4 X 1808 w Warszawie na ręce ordynariusza płockiego Onufrego Kajetana
Szembeka, świadkami którego to aktu byli: dziekan płocki Tomasz Chmielewski,
kanonik warszawski Jan Latecki, kanonik płocki Łukasz Przysłuski oraz proboszcz
z Bulkowa Kazimierz Bober).

59

Natomiast już jako o konsekrowanym biskupie wspomina się o G. Zachariasiewiczu
w „Gazecie Warszawskiej” z 15 VIII 1809 (nr 65, s. 1173).

60

J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 4, s. 380 (gdzie informacja, jakoby sakra
odbyła się dopiero w r. 1810, a konsekratorem był arcybiskup I. Raczyński); Nowy
Korbut, t. 6, cz. 1 – Oświecenie. Hasła osobowe, oprac. E. Aleksandrowicz i in., Warszawa 1970, s. 508 (taka sama informacja, iż sakra odbyła się w r. 1810); J. Wieteska,
Katalog prałatów i kanoników…, s. 121; Słownik polskich teologów katolickich [dalej
cyt.: SPTK], t. 4, pod red. H.E. Wyczawskiego, Warszawa 1983, s. 498 (J. Wysocki);
T. Zaleski, Słownik biograﬁczny duchownych ormiańskokatolickich oraz duchownych rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750–2000,
Kraków 2001, s. 110 (gdzie znów data 3 VIII 1809). Wedle informacji udzielonej
autorowi w warszawskim klasztorze PP. Sakramentek, nie zachowały się tam niemal
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ostatnia z owego szeregu sakr, mianowicie Antoniego Bartłomieja Raczyńskiego,
tytulariusza Hetalonia, odbyła się – co w tym przypadku w zupełności zrozumiałe
– w kościele opackim w Lądzie. Miała ona miejsce 20 VIII 1809, zaś obowiązków głównego konsekratora podjął się oczywiście metropolita Ignacy Raczyński
(zresztą Ląd znajduje się w bezpośredniej bliskości Ciążenia, gdzie hierarcha ów
zwykł wtenczas rezydować). Na tamten akt przybył również i wystąpił w charakterze współkonsekratora nowy sufragan gnieźnieński – Ignacy Bardziński,
natomiast jako drugi asystował prepozyt–infułat chocki Wojciech Lipski61.
Spośród wymienionych tu hierarchów, włączonych do grona episkopatu
w jednym czasie, najdłużej posługę biskupią sprawował Antoni Bartłomiej Raczyński, który zmarł w 68 roku życia, 18 III 1821. Dwa lata wcześniej przyszło
mu przeżyć kasatę klasztoru lądzkiego przez władze pruskie, którego był tym
samym ostatnim opatem, a jeszcze wcześniej rezygnację z arcybiskupstwa jego
skądinąd dalekiego krewniaka Ignacego Raczyńskiego62. O wiele natomiast
wcześniej zmarli sufragani Ignacy Bardziński i Grzegorz Zachariasiewicz (po
nominacji biskupiej został on także wiceadministratorem diecezji warszawskiej
oraz komendatoryjnym opatem hebdowskim) – pierwszy 15 XII 1813, a drugi
16/17 V 1814 (w Warszawie)63. W związku z powyższym pojawiła się konieczność
żadne archiwalia sprzed roku 1944 i nie wiadomo, by gdziekolwiek ocalała kronika
klasztorna. Por.: Benedyktynki od Nieustającej Adoracji w Warszawie 1688–1938,
Warszawa 1938, s. 197 nn., gdzie przy omawianiu losów klasztoru w dobie Księstwa
Warszawskiego brak informacji o interesującej nas tu sakrze. Zob. także: ASV, Archivio Concisoriale, Iuramenta, vol. 13, k. 146r.–147v. (przysięga wierności Stolicy
Apostolskiej wykonana przez G. Zachariasiewicza 5 I 1808 w Warszawie na ręce
biskupa tytularnego Zenopolis Jana Chrzciciela Albertrandiego w obecności czterech
świadków – trzech kanoników warszawskich oraz rektora seminarium).
61

AAGn, sygn. ACons D 7, s. 287–288.

62

M.in.: T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 15, Poznań 1893, s. 287–288;
M. Kamiński, Dawne opactwo zakonu cysterskiego w Lądzie nad Wartą. Zarys
dziejów i zabytki sztuki, Ląd 1936, s. 84–84; HC, t. 7 (1800–1846), cur. R. Ritzler &
P. Sefrin, Patavii 1968, s. 213; Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 1 – Dzieje i kultura męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej
od średniowiecza do czasów współczesnych, Poznań 1999, s. 79, 82, 161; t. 2 – Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej,
Poznań 1999, s. 194, 196; P. Nitecki, Biskupi Kościoła…, kol. 371. Kolejny biskup
tytularny Hetalonia prekonizowany został dopiero 12 V 1846.

63

Zob. m.in.: „Gazeta Warszawska” R. 1814 nr 41 (z 21 V 1814) – Dodatek, s. 721;
S. Barącz, Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1856, s. 380–387; J.K. Kołdowski, Wiadomość o kościele i infułacji w Łasku, s. 501 nr 16; J. Korytkowski, Prałaci
i kanonicy…, t. 1 cz. 2, s. 31–33; t. 4, s. 376–377; Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów…,
s. 410; HC, t. 7, s. 165, 335–336; Z. Skiełczyński, Seminarium Duchowne i sufragania w Łowiczu, s. 95; SPTK, t. 1, pod red. H.E. Wyczawskiego, Warszawa 1981,
s. 105 (M. Banaszak); t. 4, s. 498 (J. Wysocki); Encyklopedia wiedzy o jezuitach na
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obsadzenia obu rzeczonych sufraganii, jakkolwiek tym razem nie nastąpiło to
już równocześnie (jak w r. 1809). Wpierw mianowicie prekonizowany został
26 IX 1814, jako tytulariusz Patara, będący kanonikiem metropolitalnym od
35 lat prałat–kantor i zarazem oﬁcjał oraz wikariusz generalny Józef Gabriel
Gembart vel Gembarth, który został sufraganem gnieźnieńskim64. Cieszący się
poważaniem u metropolity Ignacego Raczyńskiego ów wówczas już 71–letni
duchowny, przez tegoż właśnie został konsekrowany 20 XI 1814 w kościele Świętego Krzyża (misjonarzy–lazarystów) w Warszawie, przy czym w charakterze
współkonsekratorów wystąpili wówczas ordynariusze: lubelski Wojciech Józef
Skarszewski i wigierski Jan Klemens Gołaszewski65.
W ponad rok później, 18 XII 1815, prekonizację na biskupa tytularnego
Bethsaida uzyskał ze strony papieża Piusa VII nowy sufragan łowicki Daniel
Eliasz Ostrowski, dotychczasowy scholastyk gnieźnieński, liczący sobie wówczas
53 lata66. Jego konsekracja odbyła się 30 VI 1816 w kościele wizytek w Warszawie
przy Krakowskim Przedmieściu, przy czym obowiązków głównego konsekratora
podjął się w tym przypadku wspomniany już wyżej ordynariusz wigierski Jan
Klemens Gołaszewski, obok którego w charakterze współkonsekratora wystąpił
od lat stale rezydujący w stolicy biskup tytularny Cinna Antonin Malinowski
(niegdyś konsekrator poprzedniego sufragana łowickiego G. Zachariasiewicza),
ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. Grzebień, Kraków 1996, s. 27, 776; P. Nitecki, Biskupi Kościoła…, kol. 20, 503–504; M. Anacka–Łyjak, Kościół św. Jakuba
w Skierniewicach…, wg indeksu; T. Zaleski, Słownik biograﬁczny duchownych…,
s. 109–110; K.R. Prokop, Wypisy źródłowe do biograﬁi polskich biskupów i opatów
z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów
(XVI–XIX w.), cz. 1, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 82 (2004), s. 200 nr 1.
64

Akta procesu informacyjnego w: ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 210, k. 240r.–247v.

65

AAGn, sygn. ACons D 8 – Acta postcurialia Celsissimi, Illustrissimi et Reverendissimi
Domini Ignatii comitis Nałęcz de Małoszyn et Raczyno Raczyński, principis archiepiscopi Gnesnensis […], ex annis 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, s. 548–549;
„Kurier Litewski” R. 1814 nr 95 (z 28 XI st.st. 1814), s. [5]; Biblioteka Jagiellońska,
sygn. 6703 I czasop. – Directorium Ofﬁcii Divini ac Missarum ad usum Almae
Ecclesiae Metropolitanae et Archi–Dioecesis Gnesnensis pro anno Domini 1822,
Posnaniae [1821], po s. 4 (doklejona karta z odręcznymi zapiskami); J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 2, s. 52 (gdzie brak informacji o współkonsekratorach);
J. Wieteska, Katalog prałatów i kanoników…, s. 123 (gdzie błędna data sakry: 15
XII 1814); Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 177. Por.: K. Dobrska, Z dziejów
kościoła Świętego Krzyża 1510–1995. Kalendarium, [w:] Księga pamiątkowa. Kościół
Świętego Krzyża w Warszawie w trzechsetną rocznicę konsekracji 1696–1996, pod red.
T. Chachulskiego, Warszawa 1996, s. 174 (całość: s. 159–232), gdzie w kalendarium
dziejów świątyni brak informacji o sakrze J. Gembarta.

66

Akta procesu informacyjnego w: ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 211, k. 97r.–103v.
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natomiast jako drugi asystował prepozyt–infułat zamojski Jan Koźmian, zarazem kanonik lubelski (w r. 1819 został on biskupem pomocniczym w Lublinie,
natomiast w cztery lata później pasterzem diecezji kujawsko–kaliskiej)67. Nie
od rzeczy będzie wspomnieć w tym miejscu, że z 5 XI 1816 pochodzi informacja,
iż tego właśnie dnia nowy sufragan łowicki wypożyczył z zakrystii (skarbca)
kościoła św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach znajdujące się tam dwie infuły
biskupie, których zwrot nastąpił dopiero w roku 185068.
W trzy i pół miesiąca po Danielu Ostrowskim, 8 III 1816, prekonizację na
biskupa (jako tytulariusz Cyrene) uzyskał jeden jeszcze duchowny, którego
posługa miała być związana z archidiecezją gnieźnieńską, mianowicie 58–letni
Marcin Siemieński, dotychczasowy prałat–kustosz w kapitule metropolitalnej
i oﬁcjał generalny, w początkach swej działalności kapłańskiej związany wszakże z diecezją krakowską69. Był on ostatnim już w dziejach najstarszej polskiej
archidiecezji biskupem tytularnym ustanowionym nie jako miejscowy sufragan,
lecz bez tego rodzaju formalnego przyporządkowania. Jego konsekracja odbyła
się 15 IX 1816 w kościele paraﬁalnym w Ciążeniu (gdzie siedem lat wcześniej
pełni kapłaństwa dostąpił Ignacy Bardziński), przy czym jako główny szafarz
wystąpił metropolita Ignacy Raczyński, któremu w obrzędzie tym asystowali
opat–prepozyt trzemeszeński Edward Markowski (następca na owej godności
wspomnianego tu poprzednio Michała Mateusza Kosmowskiego, zmarły zaś
dopiero w r. 1852) oraz prepozyt–infułat chocki Wojciech Lipski, niegdyś już
asystujący przy święceniach biskupich Antoniego Bartłomieja Raczyńskiego70.
67

„Gazeta Warszawska” R. 1816 nr 53 (z 2 VII 1816) – Dodatek, s. 1233; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 3, s. 177; J. Wieteska, Katalog prałatów i kanoników…,
s. 140. Z kolei na nieporozumieniu polega domysł, jakoby rzeczony sufragan łowicki
konsekrowany został 25 IX 1816 przez ówczesnego ordynariusza poznańskiego Tymoteusza Gorzeńskiego. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z błędną emendacją
daty 25 IX 1815, którego to dnia (jeszcze wszak przed prekonizacją) D. Ostrowski
wykonał w pałacu biskupim w Poznaniu wymaganą przysięgę wierności Stolicy
Apostolskiej na ręce wspomnianego powyżej biskupa. – ASV, Archivio Concistoriale,
Iuramenta, vol. 14, k. 90r.–v.

68

M. Anacka–Łyjak, Kościół św. Jakuba w Skierniewicach…, s. 55 (gdzie wskazane
źródło).

69

Akta procesu informacyjnego w: ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 212, k. 166r.–171v.; tamże, Processus Datariae, vol. 178, k. 94r.–111v.

70

AAGn, sygn. ACons D 9 – [Acta post–curialia sub Raczyński archiepiscopo ab a. 1816
usque ad eius resignationem (1818)], s. 46–47; tamże, sygn. ACons G II 5 – Acta
pontiﬁcalia Illustrissimi, Reverendissimi Domini Martini Siemieński, Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopi Cyrenensis, custodis ecclesiae metropolitanae Gnesnensis,
inchoata anno Domini 1816, k. [3r.]. Także: K.R. Prokop, Sakry biskupów Kościoła
poznańskiego…, s. 244–246; tenże, Sakry metropolitów gnieźnieńskich…, s. 104.
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Tym samym przez krótki czas czynnych było w Kościele gnieźnieńskim równocześnie aż czterech biskupów tytularnych, wspomagających arcypasterza, mianowicie J. Gembart, D. Ostrowski, A.B. Raczyński i właśnie M. Siemieński. Już
wszakże w r. 1818, w związku z reorganizacją struktur terytorialnych Kościoła
katolickiego w nowo utworzonym Królestwie Kongresowym, do archidiecezji
warszawskiej przyłączonych zostało siedem dekanatów z archidiecezji gnieźnieńskiej, w tym również łowicki, co pociągnęło za sobą przejście do posługi
w Kościele warszawskim sufragana z Łowicza Daniela Ostrowskiego71. Z kolei
30 XII 1821 zmarł biskup Józef Gembart72 i dopiero po tym fakcie, w kilkanaście
miesięcy później, sufragania gnieźnieńska powierzona została 12 V 1823 przez
metropolitę Tymoteusza Gorzeńskiego tytulariuszowi Cyrene Marcinowi Siemieńskiemu, już od siedmiu lat sprawującemu posługę biskupią w archidiecezji,
a w latach 1818–1821 będącemu również jej administratorem apostolskim73. Ów
wszakże miał przed sobą zaledwie osiem lat życia, jego zgon nastąpił bowiem 27
IX 1831 (nota bene w tymże samym miesiącu, 4 IX tr., zmarł również sufragan
łowicki Daniel Ostrowski)74.
71

Zob. m.in.: B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (966–1939), Lublin
1969–1971 [osobne odbicie z „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 18 (1969)–23
(1971)], s. [208], [249]; tenże, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli
narodowej (1772–1918), Kraków 1980, s. 204–205.

72

M.in.: J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 2, s. 50–52, 635; HC, t. 7, s. 300; J. Wieteska, Katalog prałatów i kanoników…, s. 123; Die Bischöfe der deutschsprachigen
Länder…, s. 244 (Z. Grot); Encyklopedia wiedzy o jezuitach…, s. 177; P. Nitecki,
Biskupi Kościoła…, kol. 111–112; K.R. Prokop, Wypisy źródłowe do biograﬁi polskich
biskupów i opatów…, cz. 1, s. 202 nr 5.

73

J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 3, s. 486; J. Związek, Siemieński Marcin
(1758–1831), biskup pomocniczy gnieźnieński, [w:] PSB, t. 37, Warszawa–Kraków
1996–1997, s. 30–31. Podobna sytuacja miała miejsce niespełna trzydzieści lat wcześniej w Poznaniu, kiedy to po translacji na biskupstwo chełmińskie dotychczasowego
miejscowego sufragana Franciszka Ksawerego Rydzyńskiego, na jego następcę na
sufragani powołany został sprawujący posługę biskupią w Kościele poznańskim już
od piętnastu lat tytulariusz Tanis Ludwik Józef de Mathy. – „Gazeta Warszawska”
R. 1795 nr 73 (z 12 IX 1795) – Dodatek, s. 828; „Korespondent Warszawski i Zagraniczny” R. 1795 nr 72 (z 12 IX 1795) – Dodatek, s. 1858.

74

Directorium Ofﬁcii Divini ac Missarum ad usum Almae Ecclesiae Metropolitanae
Archi–Dioecesis Gnesnensis pro anno Domini MDCCCXXXII, Posnaniae [1831],
s. 95; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 3, s. 176–177, 484–488; HC, t. 7,
s. 111, 171; Z. Skiełczyński, Seminarium Duchowne i sufragania w Łowiczu, s. 95;
J. Wieteska, Katalog prałatów i kanoników…, s. 140; Polscy kanoniści (wiek XIX
i XX), t. 1, pod red. J.R. Bara, Warszawa 1981, s. 161–162 (M. Aleksandrowicz); Die
Bischöfe der deutschsprachigen Länder…, s. 705 (Z. Grot); J. Związek, Siemieński
Marcin…, s. 30–31; P. Nitecki, Biskupi Kościoła…, kol. 326, 399; M. Anacka–Łyjak,
Kościół św. Jakuba w Skierniewicach…, wg indeksu; M. Pieniążek–Samek, Kielce
XVII–XVIII wiek. Słownik biograﬁczny, Kielce 2003, s. 139–140.
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Po śmierci M. Siemieńskiego sufragania gnieźnieńska wakowała cokolwiek
dłużej, choć już 27 X 1831 kapituła metropolitalna przedstawiła zwyczajowo ówczesnemu arcybiskupowi, którym był od niedawna Marcin Dunin Sulgustowski,
trzy kandydatury, mianowicie kanoników Walentego Grzeszkiewicza, Kajetana
Kowalskiego i Kazimierza Lerskiego. Spośród nich na godność tę powołany został ostatecznie ów drugi, prekonizowany 15 IV 1833 przez papieża Grzegorza
XVI tytulariuszem Maximianopolis75. Tego samego dnia prekonizację uzyskał
także nowy sufragan dla archidiecezji poznańskiej, Józef Chełkowski, obaj też
oni wspólnie otrzymali święcenia z rąk metropolity w tym samym dniu. Miało
to miejsce w niedzielę 7 VII 1833, przy czym owa podwójna sakra odbyła się
w archikatedrze śś. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, w której to świątyni
już niegdyś konsekrowani byli biskupi pomocniczy dla Gniezna: Józef Korytowski
i Stefan Wojciech Łubieński. Pomimo iż tego rodzaju podwójna sakra była z pewnością wydarzeniem niecodziennym, brak na jej temat relacji w ukazującej się
wówczas w Poznaniu „Gazecie Wielkiego Księstwa Poznańskiego”. Tymczasem
w oparciu o dostępne nam źródła i literaturę przedmiotu nie jesteśmy w stanie
ustalić imion współkonsekratorów, jakkolwiek wydaje się, iż podczas tamtego
aktu nie było w poznańskiej archikatedrze którychkolwiek innych biskupów, lecz
metropolicie Marcinowi Duninowi Sulgustowskiemu, jako głównemu konsekratorowi, asystowali duchowni nie należący do grona episkopatu76. Tak właśnie
rzecz przedstawiała się w przypadku święceń biskupich kolejnego sufragana
gnieźnieńskiego Anzelma Wojciecha Brodziszewskiego, powołanego na tę funkcję
po śmierci Kajetana Kowalskiego (ów zmarł 13 I 1840)77. Tytulariuszem Themi75

Akta procesu informacyjnego w: ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 233, k. 211r.–221v.
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ASV, Archivio Concistoriale, Iuramenta, vol. 20, k. 184r., 349r.–350r.; J.N. Jabczyński, Mowa miana przy pochowaniu zwłok ś.p. JW. Marcina Dunin, arcybiskupa
gnieźnieńskiego i poznańskiego, legata Ś. Stolicy Apostolskiej i kawalera Orderu
Orła Czerwonego drugiej klasy z gwiazdą, w dniu 2 stycznia 1843, Poznań 1843,
s. 15 przyp. *; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 2, s. 319; HC, t. 7, s. 257;
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder…, s. 411 (Z. Grot); K.R. Prokop, Sakry
biskupów Kościoła poznańskiego…, s. 243–244.
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Zob. m.in.: Directorium Ofﬁcii Divini ac Missarum […] archidioecesis Gnesnensis
pro anno Domini MDCCCXLI, Posnaniae [1840], s. 69; J. Korytkowski, Prałaci
i kanonicy…, t. 2, s. 319–321; Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder…, s. 411
(Z. Grot); L. Grochowski, Teoﬁl Wolicki, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański, 1767(8)–1825/1828–1829, Gniezno 1999, wg indeksu; P. Nitecki, Biskupi
Kościoła…, kol. 220–221; EK, t. 9, kol. 1089 (K. Śmigiel). O samych okolicznościach
śmierci biskupa K. Kowalskiego wspomina współcześnie żyjący kanonik gnieźnieński
J. Walkowski, Pamiętniki pisane w niewoli kołobrzeskiej, wyd. T. Trzciński, Poznań
1908, s. 48–49.

SAKRY I SUKCESJA APOSTOLSKA GNIEŹNIEŃSKICH BISKUPÓW

269

scyra został on prekonizowany 1 III 184178, a jego sakra odbyła się w niedzielę
5 IX tr., również w archikatedrze w Poznaniu. Także w tym przypadku brak
spodziewanej relacji w „Gazecie Wielkiego Księstwa Poznańskiego”, skądinąd
wszakże wiadomo, iż jako główny konsekrator wystąpił wówczas dobiegający
kresu swych dni (zmarł w roku następnym) metropolita Marcin Dunin Sulgustowski, któremu asystowali: opat–prepozyt trzemeszeński Edward Markowski
(jak niegdyś przy święceniach M. Siemieńskiego) oraz prepozyt–infułat strzelneński Franciszek Ksawery Salmoński79.
Posługa A.W. Brodziszewskiego w Kościele gnieźnieńskim trwała ćwierć
wieku (1841–1866), w którym to czasie został on również prepozytem kapituły
metropolitalnej (1856). Zmarł 10 VII 186680 – u samego progu rządów nowego
arcypasterza Mieczysława Ledóchowskiego, któremu też przyszło w tej sytuacji
wystarać się o nowego sufragana, na którą to funkcję desygnował będącego od
niedawna rektorem Seminarium Duchownego w Gnieźnie Józefa Cybichowskiego. Ów liczący sobie wtenczas 39 lat kapłan prekonizację na biskupa tytularnego
Cinna uzyskał 12 VII 186781, a w trzy i pół miesiąca później – w niedzielę 27
X tr., odbyła się jego konsekracja. Jak w przypadku dwóch poprzednich sufraganów gnieźnieńskich, również tym razem miała ona miejsce w archikatedrze
w Poznaniu, zaś udzielającym święceń biskupich był metropolita M. Ledóchow78

Proces informacyjny, poprzedzający wyniesienie A.W. Brodziszewskiego do godności biskupiej, odbył się w Pelplinie przed ordynariuszem chełmińskim Anastazym Sedlagiem
(ASV, Archivio Concistoriale, Processus Consistoriales, vol. 243, k. 241r.–258v.). Z akt
tegoż procesu dowiadujemy się m.in., iż późniejszy sufragan gnieźnieński święcenia
kapłańskie otrzymał 19 XII 1781 w kościele franciszkanów–reformatów w Poznaniu
z rąk biskupa tytularnego Tanis Ludwika Józefa de Mathy (tamże, k. 252v.).

79

AAGn, sygn. ACap B 82 – Acta pontiﬁcalia etc. etc. Anselmi Adalberti Brodziszewski,
miseratione Divina et Sanctae Sedis Apostolicae gratia episcopi Themiscyrensis in
partibus inﬁdelium, suffraganei Gnesnensis, incepta a Septembri anno 1841, k. 2r.;
J.N. Jabczyński, Mowa miana przy pochowaniu zwłok…, s. 15 przyp. *; T. Żychliński,
Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863–1876 r., Poznań 1877, s. 42 (gdzie
błędna data: 5 IX 1843); J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 1 cz. 2, s. 81 (brak
informacji o duchownych asystujących konsekratorowi); HC, t. 7, s. 365; Die Bischöfe
der deutschsprachigen Länder…, s. 74–75 (Z. Grot).

80

M.in.: T. Żychliński, Kronika żałobna…, s. 41–42; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 1 cz. 2, s. 76–82; L. Formanowicz, Brodziszewski Anzelm Wojciech
(1779–1866), biskup sufragan gnieźnieński, [w:] PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 453;
Z. Zieliński, Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1848–1865,
Lublin 1973, wg indeksu; EK, t. 2, Lublin 1976, kol. 1085 (J. Bazydło); Die Bischöfe
der deutschsprachigen Länder…, s. 74–75 (Z. Grot); L. Grochowski, Teoﬁl Wolicki…,
wg indeksu; P. Nitecki, Biskupi Kościoła…, kol. 40–41.
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ski, przyszły kardynał. W charakterze współkonsekratorów wystąpili wtenczas
u jego boku dwaj sufragani: poznański Franciszek Stefanowicz (sam nota bene
konsekrowany w Rzymie) oraz wrocławski Adrian Włodarski82. Odtąd J. Cybichowski przez dwie dekady pełnił posługę biskupią, jakkolwiek w okresie
Kulturkampfu zmuszony został opuścić granice archidiecezji, a przez pewien
czas był nawet więziony. Zmarł 6 III 1887 w Gnieźnie – niedługo przed swoimi
59 urodzinami83.
Następcą biskupa Cybichowskiego na sufraganii w Gnieźnie został kapłan
wielce zasłużony – i to pod wieloma względami – dla najstarszej polskiej archidiecezji, którego nazwisko wielokrotnie tu już padało. Mowa o Janie Ignacym
Korytkowskim, autorze niezastąpionych po dziś dzień dzieł z zakresu historii
Kościoła w Polsce, w tym wielokrotnie przywoływanego w obecnym opracowaniu kompendium biograﬁcznego pt. Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej
gnieźnieńskiej…, zarazem też zarządzający tajnie sprawami arcybiskupstwa
po aresztowaniu metropolity Ledóchowskiego i z tego powodu sam więziony.
W chwili swej nominacji liczył on sobie 64 lata (był więc starszy od swego poprzednika na sufraganii o prawie trzy i pół roku), a zatem godność biskupią
osiągnąć miał w dość już posuniętym wieku, dodatkowo zaś nie cieszył się
najlepszym zdrowiem, którego zbytnio nie oszczędzał. Jego prekonizacja przez
papieża Leona XIII na biskupa tytularnego Hermopolis Maior miała miejsce 27
IV 1888 (bez mała rok wcześniej J.I. Korytkowski otrzymał honorowy doktorat
ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego), jednakże nominacji tej nie zdążono
nawet ogłosić, ów bowiem, którego dotyczyła, zmarł w zaledwie dwa tygodnie
później – 14 V tr.84 W związku z powyższym na nowo trzeba było przedsięwziąć
82

AAPzn, sygn. ASO 17 – [Acta Sacrarum Ordinationum 1828–1890], s. 45; „Tygodnik
Katolicki” R. 1867 nr 44 (z 1 XI 1867) – Dodatek, s. 484; J. Korytkowski, Prałaci
i kanonicy…, t, 1 cz. 2, s. 146; W. Klimkiewicz, Kardynał Ledóchowski na tle swej
epoki 1822–1902, t. 3, wyd. Z. Zieliński, Poznań 1987, s. 57 (zob. także s. 407 przyp.
71); Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder…, s. 108 (Z. Grot).

83

M.in.: „Przegląd Kościelny” 9 (1887) nr 3, s. 241–242; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 1 cz. 2, s. 145–146; HC, t. 8 (1846–1903), cur. R. Ritzler & P. Sefrin, Patavii
1978, s. 205; Biskupi nasi uwięzieni lub wygnani do roku 1767, Kraków 1903, s.
67–68 nr 21; J. Nowacki, Cybichowski Józef (1828–1887), biskup tytularny cynneński, sufragan poznański [sic], [w:] PSB, t. 4, Kraków 1938, s. 115; EK, t. 3, Lublin
1979, kol. 675–676 (Z. Zieliński); Wielkopolski słownik biograﬁczny, s. 119–120 (A.
Dzięczkowski); Słownik biologów polskich, pod red. S. Feliksiaka, Warszawa 1987,
s. 105; Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder…, s. 108 (Z. Grot); P. Nitecki,
Biskupi Kościoła…, kol. 60.
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M.in.: J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy…, t. 2, s. 295–297; M. Wojciechowska, Korytkowski Jan Ignacy (1824–1888), historyk, archiwista i bibliotekarz, kanonik, oﬁcjał
i biskup nominat gnieźnieński, [w:] PSB, t. 14, s. 147–149; Polscy kanoniści…, t. 2,
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procedury związane z obsadzeniem wakującej sufraganii, a tym samym brak
biskupa pomocniczego w archidiecezji gnieźnieńskiej miał się przedłużyć o kolejnych kilkanaście miesięcy. Dopiero mianowicie 23 VI 1890 prekonizację na
biskupa tytularnego Philomenium uzyskał 53–letni Antoni Andrzejewicz, regens
Seminarium Duchownego, na sufragana desygnowany przez metropolitę Juliusza Dindera85. Jako że ów ostatni zmarł 30 V 1890 (przy okazji jego pogrzebu
1 VI tr. A. Andrzejewicz wspominany jest w relacjach prasowych już jako nominat)86 i nie należało się spodziewać, iż połączone od r. 1821 stolice arcybiskupie
w Gnieźnie oraz Poznaniu prędko zostaną obsadzone, nowo ustanowiony członek
episkopatu zabiegać musiał u któregoś innego z hierarchów o udzielenie mu
święceń biskupich. Zwrócił się o to mianowicie do ówczesnego ordynariusza
chełmińskiego Leona Rednera87, który jego prośbie nie odmówił i dopełnił aktu
sakry w niedzielę 3 VIII 1890 w świątyni archikatedralnej w Gnieźnie. Jako
współkonsekratorzy wystąpili dwaj biskupi pomocniczy z Poznania: aktualny
Edward Likowski oraz były Jan Chryzostom Janiszewski (nota bene rodzony
wuj nowo konsekrowanego), który ze strony władz pruskich miał zabronione
sprawowanie funkcji biskupich w archidiecezji poznańskiej. W odniesieniu do
tego ostatniego odnotowano zresztą w relacji prasowej, iż podczas tamtej podniosłej ceremonii był on przybrany we wspaniałą kapę, która swego czasu miała
służyć jako płaszcz królewski przy koronacji nieszczęśliwego króla Stanisława
Augusta88.
Posługę biskupią w Kościele gnieźnieńskim A. Andrzejewiczowi przyszło
sprawować przez 17 lat (1890–1907), który to okres wypełniony był w większości
rządami metropolity Floriana Stablewskiego (1892–1906). Ów zmarł 24 XI 1906,
a w zaledwie dziesięć miesięcy później ku Wieczności podążył jego sufragan,
pod red. J.R. Bara, Warszawa 1981, s. 239–242 (M. Aleksandrowicz); Wielkopolski
słownik biograﬁczny, s. 350–351 (A. Wędzki); SPTK, t. 2, pod red. H.E. Wyczawskiego, Warszawa 1982, s. 360–362 (F. Stopniak); Die Bischöfe der deutschsprachigen
Länder…, s. 409–410 (Z. Grot); Słownik historyków polskich, oprac. zbior., Warszawa 1994, s. 245–246 (A. Gąsiorowski); J. Jaskulski, Dzieło ks. Jana Ignacego
Korytkowskiego w ocenie historiograﬁii metodologii XIX i XX wieku, [w:] 1000 lat
archidiecezji gnieźnieńskiej, pod red. J. Strzelczyka i J. Górnego, Gniezno 2000,
s. 407–417; U. Perkowska, Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000,
s. 278; EK, t. 9, kol. 915 (K. Śmigiel).
85

Zob.: „Wiadomości Katolickie” 8 (1890) nr 9 (z 5 V 1890), s. 71.
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Zob. np.: „Przegląd Katolicki” 28 (1890) nr 25 (z 7/19 VI 1890), s. 396.
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Zob.: j.w., nr 30 (z 12/24 VII 1890), s. 478.
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„Kurier Poznański” 19 (1890) nr 178 (z 5 VIII 1890), s. [1]–[2]; „Przegląd Katolicki”
28 (1890) nr 35 (z 16/28 VIII 1890), s. 558–559; „Przegląd Kościelny” 12 (1890) nr
9, s. 648. Także: HC, t. 8, s. 453–454; Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder…,
s. 10 (Z. Grot).
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zmarły 15 XI 190789. Po zgonie Antoniego Andrzejewicza wyjątkowo długo przyszło oczekiwać duchowieństwu i wiernym Kościoła gnieźnieńskiego na nowego
biskupa pomocniczego, co pozostawało w ścisłym związku z przedłużającym się
wakatem na stolicy arcybiskupiej (trwał aż do r. 1914). Dopiero też pod sam
koniec roku 1910, dnia 29 XII, prekonizację uzyskał 59–letni Wilhelm Atanazy
Kloske (kolejny z szeregu regensów Seminarium Duchownego), ustanowiony
sufraganem dla Gniezna. Z jego konsekracją zbytnio nie zwlekano, odbyła się
bowiem już 19 II 1911 w gnieźnieńskiej archikatedrze, a dopełnił jej sufragan
poznański Edward Likowski wespół z dwoma innymi biskupami, mianowicie
Karolem Augustinem z Wrocławia i Jakubem Klunderem z Pelplina (w literaturze przedmiotu bywa błędnie podawane, iż owa sakra miała miejsce 11 II tr.,
głównym konsekratorem był kardynał Georg Kopp, ordynariusz wrocławski,
natomiast współkonsekratorami: ordynariusz chełmiński Augustin Rosentreter
i sufragan poznański Edward Likowski)90.
Pochodzący ze Śląska Opolskiego biskup W.A. Kloske był tym sufraganem
gnieźnieńskim, który doczekał kresu niewoli narodowej i odrodzenia się polskiej
państwowości w roku 1918. Niestety, w tym okresie w coraz mniejszym stopniu
mógł on udzielać się w życiu archidiecezji, a to w związku ze stale postępującą
nieuleczalną chorobą, która spowodowała, iż już na dwa lata przed śmiercią
(zmarł zaś 12 V 1925 w Gnieźnie) był on niezdolny do sprawowania funkcji
biskupich, […] ponieważ nie mógł odbywać ani wizytacji kanonicznych, ani
udzielać sakramentu bierzmowania91. W tej sytuacji złożył rezygnację z obo89

M.in.: J. Nowacki, Andrzejewicz Antoni (1837–1907), biskup tytularny ﬁlomeleński,
sufragan gnieźnieński, [w:] PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 109; EK, t. 1, Lublin 1973,
kol. 544 (W. Malej); Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder…, s. 10 (Z. Grot);
K. Śmigiel, Florian Stablewski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański,
(1841–1906), Gniezno 1993, wg indeksu; Słownik biograﬁczny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej, t. 1, pod red. H. Tadeusiewicz, Kalisz 1998,
s. 24–25 (H. Szatkowski); P. Nitecki, Biskupi Kościoła…, kol. 9–10. Także: Akten zur
preussischen Kirchenpolitik in den Bistümern Gnesen–Posen, Kulm und Ermland
1885–1914, bearb. E. Gatz, Mainz 1977, wg indeksu.
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„Gazeta Kościelna” 19 (1911) nr 10 (z 3 III 1911), s. 117; Z. Szuba, Biskupi polscy
XX wieku, „Życie Katolickie” 2 (1983) nr 5, s. 59; Die Bischöfe der deutschsprachigen
Länder…, s. 392 (Z. Grot); K. Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograﬁczny, Poznań 1996, s. 122; HC, t. 9 (1903–1922), cur. Z. Pięta, Patavii
2002, s. 366.
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„Przewodnik Katolicki” 31 (1925) nr 21 (z 24 V 1925), s. 273; A. Targ, Kloske Wilhelm Atanazy (1852–1925), biskup sufragan gnieźnieński, [w:] PSB, t. 13, Wrocław
1967–1968, s. 10–11; Z. Szuba, Biskupi polscy…, s. 58–59; Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder…, s. 391–392 (Z. Grot); S. Wilk, Archidiecezja gnieźnieńska
pod rządami prymasów kardynała Edmunda Dalbora i kardynała Augusta Hlonda,
Lublin 1987, passim; K. Krasowski, Biskupi katoliccy…, s. 121–122; P. Nitecki,
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wiązków biskupa pomocniczego w Kościele gnieźnieńskim i jeszcze za jego
życia ustanowiony został nowy sufragan w osobie, skądinąd niewiele od niego
młodszego, bowiem 63–letniego Antoniego Laubitza, prepozyta kapituły metropolitalnej, który 8 XI 1924 uzyskał prekonizację na tytulariusza Jasus. Jego
sakra odbyła się w archikatedrze w Gnieźnie w niedzielę 18 I 1925, którego to
aktu dopełnił kardynał Edmund Dalbor, prymas Polski, wespół z ordynariuszem kamienieckim Piotrem Mańkowskim (przebywał on wówczas z dala od
swej diecezji, którą musiał opuścić w związku z jej zajęciem przez bolszewików
i następnie pozostawieniem w granicach Rosji Sowieckiej) oraz sufraganem
poznańskim Stanisławem Łukomskim (późniejszy ordynariusz łomżyński)92.
Biskup A. Laubitz jest też ostatnim spośród gnieźnieńskich sufraganów, którego
posługa mieści się w ramach chronologicznych przyjętych dla obecnego opracowania. Zmarł on (w wieku 78 lat) niemalże w przededniu wybuchu II wojny
światowej – 17 V 193993.

Biskupi Kościoła…, kol. 204; Z. Zieliński, Katolicka mniejszość niemiecka w Wielkopolsce i na Pomorzu 1918–1939, Poznań 2001, wg indeksu; EK, t. 9, kol. 157 (M. Aleksandrowicz). Także: Akten zur preussischen Kirchenpolitik…, wg indeksu.
92

M.in.: „Kurier Poznański” 20 (1925) nr 15 (z 20 I 1925), s. 4; „Przewodnik Katolicki” 31 (1925) nr 5 (z 1 II 1925), s. 14; Z. Szuba, Biskupi polscy…, s. 84; K. Śmigiel,
Biskup Antoni Laubitz 1861–1939, Gniezno 1994, s. 95–96. Na temat tejże sakry
brak jakiejkolwiek wzmianki w pamiętnikach biskupa Piotra Mańkowskiego, który
wszak był jednym ze współkonsekratorów. – P. Mańkowski, Pamiętniki, Warszawa
2002 (zob. tamże, na s. 349–350, jedyną wzmiankę o biskupie A. Laubitzu).
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Zob. m.in.: W. Zientarski, Laubitz Antoni (1861–1939), biskup sufragan gnieźnieński,
działacz narodowy i społeczny, [w:] PSB, t. 16, Wrocław 1971, s. 574–575; SPTK, t. 6,
pod red. L. Grzebienia, Warszawa 1983, s. 308–309 (M. Banaszak); Z. Szuba, Biskupi
polscy…, s. 84; S. Wilk, Archidiecezja gnieźnieńska pod rządami prymasów…, passim; K. Śmigiel, Biskup Antoni Laubitz…, passim; Słownik biograﬁczny katolicyzmu
społecznego w Polsce, t. 2, Lublin 1994, s. 77–78 (E. Banaś); K. Krasowski, Biskupi
katoliccy…, s. 140–141; P. Nitecki, Biskupi Kościoła…, kol. 242; K. Śmigiel, Antoni
Laubitz 1861–1939, [w:] Wielkopolanie XX wieku, pod red. A. Gulczyńskiego, Poznań
2001, s. 243–253; Z. Zieliński, Katolicka mniejszość niemiecka…, wg indeksu; EK,
t. 10, Lublin 2004, kol. 560–561 (J. Dębiński); C. Pest, Kardynał Edmund Dalbor
(1869–1926). Pierwszy prymas Polski odrodzonej, Poznań 2004, wg indeksu.

Lata
posługi

1694–1700

1699–1718

1719–1731

1732–1738

1738–1769

1771–1784

Imię i nazwisko

Konstanty Józef
Zieliński

Stefan Antonin
Mdzewski

Franciszek Józef
Kraszkowski

Józef Michał
Trzciński

Krzysztof Michał
Dobiński

Jan Karski

15 XI 1772

31 VIII
1738

19 X 1732

4 II 1720

12 III 1690

7 XI 1694

Data sakry

Główny
konsekrator

kościół pw.
Świętego Krzyża
(misjonarzy–
lazarystów)
w Warszawie

kolegiata pw.
Wniebowzięcia
NMP w Łowiczu

kolegiata pw.
Wniebowzięcia
NMP w Łowiczu

kolegiata pw. św.
Jana Chrzciciela
w Warszawie

?
[w Warszawie]

kolegiata pw.
Wniebowzięcia
NMP
w Łowiczu

[Stanisław Jan Witwicki,
ordynariusz poznański; Mikołaj Popławski,
ordynariusz inﬂancki]

Współkonsekratorzy (asystujący)

Bogusław Leszczyński, ordynariusz łucki

[Andrzej Chryzostom, Załuski,
ordynariusz kijowski;]
?
Krzysztof Jan SzemStefan Rupniewski,
bek, ordynariusz
ordynariusz kamieniecki;
przemyski
Jan Joachim Tarło, ordynariusz kijowski
Michał Ignacy Kunicki, biskup tytularny
Teodor Andrzej
Arsinoe, sufragan krakowski;
Potocki, metropolita
Franciszek Antoni Kobielski, biskup tygnieźnieński
tularny Antaeopolis, sufragan włocławski
Aleksander Działyński, biskup tytularny
Teodor Andrzej
Axiere, sufragan włocławski;
Potocki, metropolita
Maciej Aleksander Sołtyk, biskup tytugnieźnieński
larny Mactaris, sufragan chełmiński
Stefan Jan Giedroyć,
Andrzej Stanisław
ordynariusz inﬂancki;
Młodziejowski, ordyFranciszek Kandyd Ossoliński, biskup
nariusz poznański
tytularny Dardanus,
koadiutor bakowski

[Michał Stefan Radziejowski, metropolita gnieźnieński,
kardynał]

SUFRAGANI GNIEŹNIEŃSCY

Miejsce sakry
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1785–1790

1790–1808

1809–1813

1814–1821

1823–1831

1833–1840

1841–1866

Józef Korytowski

Stefan Wojciech
Łubieński

Ignacy
Bardziński

Józef Gabriel
Gembart
(Gembarth)

Marcin
Siemieński

Kajetan
Kowalski

Anzelm Wojciech
Brodziszewski

kościół paraﬁalny pw. św.
Jana Chrzciciela
w Ciążeniu

archikatedra pw.
Wniebowzięcia
NMP w Gnieźnie

Franciszek Ksawery
Ludwik Józef Mathy, biskup tytularny
Rydzyński, biskup
Tanis;
tytularny Nicopolis, Kasper Józef Szajowski, biskup tytularny
sufragan poznański
Laranda, sufragan łowicki
Ludwik Józef Mathy,
Franciszek Ksawery
biskup tytularny Tanis;
Rydzyński, biskup
Michał Mateusz Kosmowski, opat–prepotytularny Nicopolis,
zyt trzemeszeński (kanoników regularnych
sufragan poznański
laterańskich)
Antoni Bartłomiej Raczyński, opat lędzki
Ignacy Raczyński,
(cystersów), biskup–nominat tytularny
metropolita gnieźHetalonia;
nieński
Emilian Kosiński, opat mogileński (benedyktynów)

kościół pw.
Wojciech Józef Skarszewski, ordynariusz
Świętego Krzyża
Ignacy Raczyński,
lubelski;
20 XI 1814
(misjonarzy–
metropolita gnieźJan Klemens Gołaszewski, ordynariusz
lazarystów)
nieński
wigierski
w Warszawie
Edward Markowski, opat–prepozyt
kościół paraIgnacy Raczyński,
trzemeszeński (kanoników regularnych
ﬁalny pw. św.
15 IX 1816
metropolita gnieźlaterańskich);
Jana Chrzciciela
nieński
Wincenty Lipski, prepozyt–infułat chocki
w Ciążeniu
archikatedra
Marcin Dunin Sulgupw. śś. Apostołów stowski, metropolita
7 VII 1833
?
Piotra i Pawła
gnieźnieński i pow Poznaniu
znański
Edward Markowski, opat–prepozyt
archikatedra
Marcin Dunin Sulgutrzemeszeński (kanoników regularnych
pw. śś. Apostołów stowski, metropolita
laterańskich);
5 IX 1841
Piotra i Pawła
gnieźnieński i poFranciszek Ksawery Salmoński,
w Poznaniu
znański
prepozyt–infułat strzelneński

2 VII 1809

27 II 1791

27 XI 1785

katedra pw. śś.
Apostołów Piotra
i Pawła w Poznaniu
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1867–1887

1888

1890–1907

1910–1925

1924–1939

1781–1802

1809–1814

1815–1818
(1831)

Józef
Cybichowski

Jan Ignacy Korytkowski

Antoni
Andrzejewicz

Wilhelm Atanazy
Kloske

Antoni Laubitz

Kasper Józef
Szajowski

Grzegorz Zachariasiewicz (Zachariaszewicz)

Daniel Eliasz
Ostrowski

kościół paraﬁalny
Maciej Grzegorz
pw. św. Jakuba Garnysz, ordynariusz
w Skierniewicach
chełmski

SUFRAGANI ŁOWICCY

archikatedra pw.
Wniebowzięcia
NMP w Gnieźnie

archikatedra pw.
Wniebowzięcia
NMP w Gnieźnie

kościół pw. św. Antonin Malinowski,
Kazimierza
biskup tytularny
3 VII 1809
?
(sakramentek)
Cinna, były sufragan
w Warszawie
żmudzki
kościół pw.
Antonin Malinowski, biskup tytularny
Jan Klemens GołaOpieki św. Józefa
Cinna, były sufragan żmudzki;
30 VI 1816
szewski, ordynariusz
(wizytek) w WarJan Koźmian, prepozyt–infułat zamojski,
wigierski
szawie
kanonik lubelski

19 V 1782

18 I 1925

19 II 1911

Jan Dembowski, biskup tytularny Drasus, koadiutor kamieniecki;
Antonin Kornel Przedwojewski, biskup
tytularny Bolina

Edward Likowski, biskup tytularny
Aureliopolis, sufragan poznański;
Jan Chryzostom Janiszewski, biskup
tytularny Elusa, były sufragan poznański
Edward Likowski,
Karol Augustin, biskup tytularny
biskup tytularny AuDiocae-Sarea, sufragan wrocławski;
reliopolis, sufragan Jakub Klunder, biskup tytularny Selympoznański
bria, sufragan chełmiński
Edmund Dalbor,
Piotr Mańkowski, ordynariusz kamiemetropolita gnieźniecki;
nieński i poznański,
Stanisław Łukomski, biskup tytularny
kardynał
Sicca Veneria, sufragan poznański

zmarł przed otrzymaniem sakry

Mieczysław LedóFranciszek Stefanowicz, biskup
chowski, metropolita tytularny Samosata, sufragan poznański;
gnieźnieński
Adrian Włodarski, biskup tytularny
i poznański
Ibora, sufragan wrocławski

archikatedra pw.
Leon Redner, ordyna3 VIII 1890 Wniebowzięcia
riusz chełmiński
NMP w Gnieźnie

27 X 1867

archikatedra pw.
śś. Apostołów
Piotra i Pawła
w Poznaniu
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1762–1791

1768–1793

1791–1804

1809–1821

1816–1823

Antonin Kornel
Przedwojewski

Michał Mateusz
Kosmowski

Antoni Bartłomiej Raczyński

Marcin
Siemieński

20 VIII
1809

6 XI 1791

23 X 1768

2 II 1763

(po 15
XI 1728
1728–1743
– przed 9 IV
1729)

Ignacy Augustyn
Kozierowski

Dominik
Sienieński
kościół paraﬁalny
pw. św. Jakuba
Apostoła w Skierniewicach
kościół pw.
Opieki św. Józefa
(wizytek) w Warszawie
kościół pw.
Wniebowzięcia
NMP (kanoników regularnych
laterańskich)
w Trzemesznie
kościół pw. NMP
i św. Mikołaja
(cystersów) w Lądzie

?

?

Ignacy Bardziński, biskup tytularny
Satala, sufragan gnieźnieński;
Wincenty Lipski, prepozyt–infułat chocki

Ignacy Raczyński,
metropolita gnieźnieński

zob. wyżej: Sufragani gnieźnieńscy

Ludwik Józef Mathy, biskup tytularny
Tanis;
Franciszek Ksawery Rydzyński, biskup
tytularny Nicopolis, sufragan poznański

Stefan Wojciech
Łubieński, biskup
tytularny Byblus, sufragan gnieźnieński

Józef Aleksander Załuski, ordynariusz
kijowski;
Marcin Załuski, biskup tytularny Drasus, sufragan płocki
Hieronim Antoni Szeptycki, ordynariusz
Gabriel Jan Podoski,
płocki;
metropolita gnieźFranciszek Kandyd Ossoliński, biskup
nieński
tytularny Dardanus, koadiutor bakowski

Władysław Aleksander Łubieński, metropolita gnieźnieński

?

INNI BISKUPI TYTULARNI
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*

*

*

Dokonawszy powyżej zebrania podstawowych informacji na temat sakr
biskupów pomocniczych (zarówno sufraganów, jak i pozostałych przedstawicieli
ówczesnego episkopatu tytularnego) czynnych w archidiecezji gnieźnieńskiej na
przestrzeni lat 1694–1939, pora obecnie dokonać ich przyporządkowania do określonych linii sukcesji apostolskiej, o których bliżej pisaliśmy we wspomnianym na
początku artykule w poprzednim tomie „Studia Gnesnensia”94. Władni jesteśmy
to uczynić w odniesieniu do 23 spośród 26 przedstawionych tu hierarchów. Owa
trójka, którą przyjdzie nam pominąć, to – wyliczając w porządku alfabetycznym
– Jan Ignacy Korytkowski, Stefan Antonin Mdzewski oraz Dominik Sienieński.
Pierwszy z nich zmarł przed przyjęciem święceń biskupich, stąd też w ogóle nie
można mówić w jego przypadku o przynależności do którejkolwiek spośród linii
sukcesji apostolskiej. Co się tyczy dwóch pozostałych, to odnośnie do D. Sienieńskiego nie dysponujemy informacją, kto mu udzielił sakry, a tym samym nie
jest możliwe poczynienie jakichkolwiek konstatacji w interesującej nas obecnie
materii. Z podobną sytuacją mamy od czynienia w przypadku S.A. Mdzewskiego,
jakkolwiek bowiem udało się stwierdzić, iż pełni kapłaństwa dostąpił on przez
posługę ordynariusza łuckiego Bogusława Leszczyńskiego, to jednak nie jest
nam aktualnie wiadome, kto konsekrował z kolei tego ostatniego.
Spośród pozostałych 23 hierarchów zdecydowana większość, bowiem 15 (przy
założeniu, iż prawdzie odpowiada domysł J. Korytkowskiego, że konsekratorem
Konstantego Józefa Zielińskiego był kardynał Michał Stefan Radziejowski), reprezentuje linię polską, wyprowadzaną od prymasa Jakuba Uchańskiego. Owych
piętnastu, to (wedle starszeństwa sakry): Konstanty Józef Zieliński, Franciszek
Józef Kraszkowski, Ignacy Augustyn Kozierowski, Jan Karski, Kasper Józef
Szajowski, Józef Korytowski, Wojciech Stanisław Łubieński, Michał Mateusz
Kosmowski, Ignacy Bardziński, Grzegorz Zachariasiewicz, Antoni Bartłomiej
Raczyński, Józef Gabriel Gembart (Gembarth), Daniel Eliasz Ostrowski, Marcin
Siemieński, Kajetan Kowalski i Anzelm Wojciech Brodziszewski. Ich wspólną
linię sukcesji obrazuje poniższy schemat (data w nawiasie odnosi się do roku
przyjęcia sakry).

94

Zob. wyżej przyp. 1.
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Być może do linii tej przynależy jeden jeszcze z grona uwzględnionych
w obecnej analizie hierarchów, mianowicie Kornel Antonin Przedwojewski, konsekrowany przez prymasa Gabriela Jana Podoskiego. Jak to zostało omówione
już gdzie indziej95, w tym przypadku wywód sukcesji prowadzi do wyświęconego
na biskupa w roku 1686 Jerzego Albrechta Denhoffa, odnośnie do którego nie
mamy pewności, czy konsekrowany został przez wspominanego już w obecnym
opracowaniu ordynariusza kijowskiego Andrzeja Chryzostoma Załuskiego, czy
też – co jednak mniej prawdopodobne – przez uwidocznionego na początku powyższego schematu Jana Małachowskiego. W tym drugim przypadku mielibyśmy
zatem do czynienia z linią Uchańskiego, podczas gdy w pierwszym nasz wywód
– wedle aktualnego stanu wiedzy – kończyłby się właśnie na A.Ch. Załuskim
(nie znamy jego konsekratora) i przedstawiał się następująco:
Gabriel Jan Podoski (1767)  Kajetan Ignacy Sołtyk (1749)  Wojciech
Stanisław Leski (1747)  Adam Stanisław Grabowski (1733)  Stanisław Józef
Hozjusz (1719)  Michał Szembek (1706)  Kazimierz Łubieński (1701)  Jerzy
Albrecht Denhoff (1686)  Andrzej Chryzostom Załuski (1683?)
Kolejnych pięciu spośród uwzględnionych w naszej analizie biskupów, mianowicie Grzegorz Zachariasiewicz (Zachariaszewicz), Józef Cybichowski, Antoni
Andrzejewicz, Wilhelm Atanazy Kloske i Antoni Laubitz, reprezentuje z kolei
ową najbardziej współcześnie „rozrodzoną” w obrębie katolickiego episkopatu
linię Rebiby (rzymską), do której też należał papież Jan Paweł II (tak samo
również jego następca, papież Benedykt XVI, jest jej przedstawicielem). Wspólną
sukcesję owych czterech sufraganów gnieźnieńskich oraz jednego łowickiego
prezentuje schemat na sąsiedniej stronie.
Pozostało jeszcze dwóch biskupów, czynnych w Kościele gnieźnieńskim
w XVIII stuleciu, których nie wymieniliśmy ani przy linii polskiej (Uchańskiego), ani też przy linii rzymskiej (Rebiby). Mowa o Józeﬁe Michale Trzcińskim
i Krzysztoﬁe Michale Dobińskim, którzy obaj konsekrowani zostali przez prymasa Teodora Andrzeja Potockiego, a tym samym ich sukcesja święceń biskupich
jest wspólna. Reprezentują oni mianowicie linię hiszpańską, wyprowadzaną od
zmarłego w r. 1545 kardynała Juana Tavera Pardo, pod koniec życia metropolity
Toledo. Na gruncie polskim zaistniała ona dzięki nuncjuszowi Giovanniemu
Antoniemu Davii, który właśnie udzielił w roku 1699 sakry T.A. Potockiemu.
Stosowny wywód, zakończony na tymże prymasie, zamieszczono poniżej:
Teodor Andrzej Potocki (1699)  Giovanni Antonio Davia (1690)  Humbert
Guillaume de Précipiano (1683)  Alphonse de Berghes (1671)  Ambroise
95

K.R. Prokop, Sakry metropolitów gnieźnieńskich…, s. 119; tenże, Sukcesja apostolska
polskich biskupów franciszkańskich z trzech ostatnich stuleci (XVIII–XX w.), „Studia
Franciszkańskie” 16 (2006) ( w d r u k u ) .
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Marius Capello (1654)  Gaspard van den Bosch (1635)  Jacobus Boonen
(1617)  Mathias van den Hove (1596)  Petrus Simons (1585)  Maximilien
Morillon (1583)  Louis de Berlaymont (1571)  Franciscus van den Velde
(1562)  Antoine Perrenot de Granvelle (1542)  Juan Tavera Pardo (1514).
Obecnie linia ta nie ma już swoich przedstawicieli pośród członków polskiego episkopatu, nadal natomiast „żywotność” zachowały tu linie Rebiby
i Uchańskiego.
I wreszcie na sam koniec zapowiadane na wstępie drobne uzupełnienie do
omówionej poprzednim razem problematyki sakr XVIII– i XIX–wiecznych metropolitów Gniezna, a dotyczące święceń biskupich Tymoteusza Gorzeńskiego. Nie
jest zresztą ono w zupełności bez związku z obecnie omawianą tematyką, jako że
– o czym wyżej nadmieniono w jednym z przypisów – spotkać się można z błędną
opinią, iż właśnie T. Gorzeński (wówczas jeszcze ordynariusz poznański) miał
jakoby konsekrować w roku 1816 sufragana łowickiego Daniela Eliasza Ostrowskiego. W artykule zamieszczonym w poprzednim tomie „Studia Gnesnensia”
byliśmy w stanie wskazać jedynie, iż sakra tego pierwszego po połączeniu unią
aeque principaliter archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej metropolity odbyła
się pomiędzy 29 XI 1790 a 7 II 1791, najprawdopodobniej zaś na niedługo przed
10 I 179196. Otóż ów ostatni domysł okazał się w pełni trafny, jako że sięgnięcie
po ukazujący się już wówczas (zresztą rokrocznie) elenchus Kościoła gnieźnieńskiego, przykładowo zaraz z roku 1822 (Tymoteusz Gorzeński był metropolitą
w latach 1821–1825), pozwala stwierdzić, iż konsekracja tegoż hierarchy – jako
ostatniego ordynariusza smoleńskiego – odbyła się dokładnie 9 I 179197. Nadal
jednak nie udało się jak dotąd ustalić, z czyich rąk T. Gorzeński otrzymał święcenia biskupie, a tym samym wciąż nie jest możliwe przyporządkowanie go do
określonej linii sukcesji apostolskiej katolickiego episkopatu.

96

K.R. Prokop, Sakry metropolitów gnieźnieńskich…, s. 105 (tamże przyp. 55), 113.
W przywołanym tu przypisie 55 na s. 105 wkradł się zresztą błąd w zapisie bibliograﬁcznym, gdy chodzi o IX tom edycji źródłowej Volumina legum, której adres
wydawniczy winien mieć postać: Sankt Petersburg 1889, a nie: Kraków 1889.

97

Directorium Ofﬁcii Divini ac Missarum ad usum Almae Ecclesiae Metropolitanae et
Archi–Dioecesis Gnesnensis pro anno Domini 1822, Posnaniae [1821], s. 3 (Revolutiones annuae pro 1822 anno post bissextilem secundo: […] A consecratione Celsissimi
Archiepiscopi felicter moderni annorum XXXI), 9 (Januarius 9. […] Hodie dies anniversaria consecrationis Celsissimi Excellentissimi ac Reverendissimi Loci Ordinarii
in Episcopum Ecclesiae Catholicae Smolensensis anno 1791, die 9. Januarii).

Ks. Kazimierz ŚMIGIEL

Studia Gnesnensia
Tom XIX (2005) 283–310

AKTA ARCYBISKUPIEGO OFICJAŁA W BYDGOSZCZY
1941-1945

Wstęp
W czasie okupacji niemieckiej obszar archidiecezji gnieźnieńskiej znalazł
się w dwóch strukturach hitlerowskich, mianowicie w Okręgu Gdańsk Prusy
– Zachodnie (Danzig-Westpreussen) i w Kraju Warty (Wartheland). Większość
paraﬁi (218) archidiecezji przynależała do Kraju Warty, natomiast 45 paraﬁi
należało do okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie (północna część archidiecezji),
obejmując obszar od Torunia-Podgórza poprzez Bydgoszcz, rejon nadnotecki aż
do Miasteczka Krajeńskiego. Wspomniany podział administracyjny spowodował
w paraﬁach na Pomorzu szereg skutków: wprowadzenie języka niemieckiego
do życia duszpasterskiego włącznie ze spowiedzią, germanizację ludzi Kościoła
(przyjęcie III grupy Niemieckiej Listy Narodowościowej), wyodrębnienie organizacyjne w ramach dotychczasowej struktury archidiecezjalnej. Wspomniane
aspekty odzwierciedlają podstawowe kierunki polityki asymilacyjnej (germanizacyjnej) na Pomorzu Gdańskim, która różniła się od polityki kościelnej w Kraju
Warty. Dlatego uzasadniona jest teza o innych warunkach egzystencji Kościoła
w „pomorskiej” części archidiecezji gnieźnieńskiej.
Proces formowania się władz kościelnych w północnej części archidiecezji
był z jednej strony spowodowany polityką eksterminacyjną wobec duchowieństwa polskiego, z drugiej zaś strony roszczeniami czynników hitlerowskich, aby
piastunami wyższych stanowisk kościelnych byli etniczni Niemcy.
Dotychczasowy dziekan bydgoski, ks. Kazimierz Stepczyński (ur. 1881),
proboszcz paraﬁi Najświętszego Serca Jezusa, kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Gnieźnieńskiej aresztowany został w pierwszych dniach września
1939 r. i więziony w koszarach PAL w Bydgoszczy. Był jednym z zakładników
doprowadzonych 9 września 1939 r. na Stary Rynek, gdzie krótko przedtem
odbyła się egzekucja Polaków. Stał ok. 4 godziny wśród pomordowanych, ustawicznie szykanowany. Nieznana jest data i miejsce jego egzekucji. Nastąpiło to
prawdopodobnie na przełomie października i listopada 1939 r. Ciała jego nie
znaleziono po zakończeniu wojny.
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W listopadzie 1939 r. dziekanem bydgoskim został mianowany ks. Faustyn
Alojzy Kaluschke, który również otrzymał 10 stycznia 1940 r. w administrację
paraﬁę św. Marcina i Mikołaja. Ks. Kaluschke był znaną postacią w środowisku
katolików niemieckich. Zajmował od roku 1924 stanowisko prebendarza kościoła
ﬁlialnego pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli w Bydgoszczy, gdzie prowadzono
działalność duszpasterską dla katolików niemieckich. Był także nauczycielem
religii w Prywatnym Gimnazjum Niemieckim.
15 lipca 1941 r. wikariusz generalny archidiecezji gnieźnieńskiej ks. Edward
van Blericq zamianował ks. dziekana Alojzego Kaluschke wikariuszem generalnym
północnej części archidiecezji gnieźnieńskiej, przynależnej z punktu widzenia administracji okupacyjnej do okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Ks. A. Kaluschke używał
odtąd tytułu „arcybiskupi oﬁcjał”. Wyodrębnienie pod względem kościelnoprawnym
tej części archidiecezji i oddanie jurysdykcji w ręce Niemca zostały pozytywnie
przyjęte przez władze hitlerowskie na Pomorzu, które już przedtem domagały się
zerwania związków z Gnieznem, ponieważ rządca diecezji, wikariusz generalny, był
Polakiem i jego siedziba znajdowała się na terenie Kraju Warty. Władze hitlerowskie
zlikwidowały Kurię Metropolitalną w Gnieźnie już 1 kwietnia 1941 r.
Wydana drukiem pozostałość aktowa po arcybiskupim oﬁcjale w Bydgoszczy
stanowi zaledwie skromną cząstkę zachowanego zespołu, który ocalał z wojny
w stanie niekompletnym. Chronologicznie obejmował on lata 1939-1944. Nieuporządkowany zbiór przechowywany był w dwóch fascykułach. Jeden z nich
miał tytuł Geheime Staatspolizei i zawierał rozporządzenia Gestapo dotyczące
konﬁskaty majątku kościelnego, zarządzenie likwidujące działalność chórów
kościelnych w Bydgoszczy, zakaz działalności religijnej poza kościołem oraz
rozporządzenie o zamknięciu kościoła św. Wincentego a Paulo. Drugi fascykuł
stanowił zbiór treściowo niejednolity, zawierający m.in. zarządzenia dotyczące
kultu oraz nieliczną korespondencję z władzami politycznymi i administracyjnymi. Pisma Tajnej Policji Państwowej posiadają szczególne znaczenie, albowiem
należą do nielicznych zachowanych akt.
Akta arcybiskupiego oﬁcjała przejął były wikariusz paraﬁi farnej - ks.
B. Żurawski. Udostępniając je piszącemu te słowa, zamierzał przekazać posiadany zbiór Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Po śmierci ks. Żurawskiego
(1979) ślad tychże akt zaginął. Wydawca źródeł publikuje tylko te pisma, które
swego czasu zmikroﬁlmował dla celów własnych badań. Jakość mikroﬁlmów
jest niedoskonała, tekst zaś w niektórych miejscach zdefektowany. Wśród 20
dokumentów interesujące są nr 13-15 adresowane do kard. A. Bertrama, arcybiskupa wrocławskiego i przewodniczącego niemieckiej konferencji biskupów
oraz do namiestnika Rzeszy w Gdańsku, Alberta Forstera i do Tajnej Policji
Państwowej w Bydgosczcy.
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Ważniejsze źródła i opracowania
Pełną dokumentację źródłową dotyczącą kościelnych dziejów Bydgoszczy zawiera mój obszerny artykuł: Kościół katolicki w okresie okupacji niemieckiej, [w:]
Historia Bydgoszczy, pod red. M. Biskupa, t. II, cz. II 1939-945, Bydoszcz 2004,
s. 312-355. Na tym miejscu chciałbym tylko podać podstawowe informacje.
Źródła:
„Deutsche Rundschau” 1939-1945;
W. Dreas (wyd.), Powiat bydgoski oskarża, Bydgoszcz 1946 (publikacja ma charakter popularny i propagandowy, lecz zawiera unikatowe materiały i dlatego
jest wykorzystywana w opracowaniach naukowych);
Le Saint Siège et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays Baltes
1939-1945, cz. 1 1939-45, cz. 2 1942-1945, Città del Vaticano 1967 (Actes et
documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale t. III).
Szersze spojrzenie na problematykę kościelną Bydgoszczy umożliwiają materiały
niepublikowane: akta procesowe Alberta Forstera, namiestnika Rzeszy Okęgu
Gdańsk Prusy-Zachodnie oraz Karola Marii Spletta, biskupa gdańskiego, przechowywane w IPN w Warszawie - Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Sekcja Udostępniania Akt Okupacji Nazistowskiej; szczątkowe materiały
okupacyjnych urzędów znajdują się w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy:
Akta Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie obejmują dwie grupy źródeł: zespół wikariusza generalnego z lat 1939-1940 oraz kilka tomów materiałów wtórnych
powstałych po wyzwoleniu.
Podstawowe opracowania:
K. Więckowski, Stan religijny i moralny Bydgoszczy w latach 1939-1949, Kraków
1952 (dysertacja doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim);
K. Śmigiel, Walka władz hitlerowskich z katolickim kultem religijnym na terenie
archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1939-1945, w: Studia Historyczne pod red.
M. Żywczyńskiego i Z. Zielińskiego, Lublin 1968 t. 2, s. 173-388;
J. Sziling, Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939-1945. Tzw. okręgi Rzeszy: Gdańsk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty i Regencja
Katowicka, Poznań1970; Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską
1939-1945, praca zbiorowa pod red. Z. Zielińskiego;
Z. Raszewski, Pamiętnik gapia. Bydgoszcz, jaką pamiętam z lat 1930-1945, Bydgoszcz 1994; J. Kutta, Pod okupacją niemiecką 1939-1945, w: Kościół katolicki
w Bydgoszczy, red. J. Kutta, Bydgoszcz 1997 s. 243-262;
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M. Kulka, dzieje paraﬁi farnej w Bydgoszczy w latach 1924-1982, Bydgoszcz
1999 (praca magisterska).
Do analizy porównawczej pomocne są prace na temat paraﬁi bydgoskich:
Z. Sroka, Z dziejów paraﬁi i kościoła św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy
1924-1975, Nasza Przeszłość 53, 1980, s. 133-272 (cenne opracowanie, wnikliwie
i krytycznie analizuje źródła i opracowania);
W. Kotowski, Dzieje kościoła i paraﬁi Św. Trójcy w Bydgoszczy, cz. II, Studia
Gnesnensia, cz. II, 8, 1984-1985, s. 39-65;
W. Kotowski, Zarys dziejów i paraﬁi Św. Trójcy w Bydgoszczy, br. d. i m wydania;
J. Umiński, Dzieje paraﬁi i kościoła p. w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
w Bydgoszczy w latach 1920-1972, Bydgoszcz 1995 (praca magisterska);
K. Samuła, Dzieje paraﬁi Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy,
Bydgoszcz 1996 (praca magisterska).
Wspomniane prace magisterskie (napisane w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy) zasadniczo nie wnoszą nowych elementów
poznawczych dotyczących życia religijnego w czasie okupacji hitlerowskiej.
Biogramy niektórych księży bydgoskich zawiera Bydgoski słownik biograﬁczny,
pod red. J. Kutty 1(1998), 2(1995), 3 (1996), 4, (1997), 5(1998) oraz Wiadomości
Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Wzmiankowania o prześladowaniach księży bydgoskich zawarte są w licznych
publikacjach o początkach okupacji hitlerowskiej w mieście, które najczęściej
dotyczą najważniejszych represji. Ograniczę się tylko do podania ważniejszej
literatury martyrologicznej:
W. Szołdrski, Martyrologium duchowieństwa polskiego w pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945, Sacrum Poloniae Millenium 11, 1965 s. 7-477;
Pierwsze miesiące okupacji hitlerowskiej w Bydgoszczy w świetle źródeł niemieckich, wyd. T. Esman i W. Jastrzębski, Bydgoszcz 1967;
K. Śmigiel, Walka władz hitlerowskich (wyżej pełny opis bibliograﬁczny);
J. Sziling, Polityka okupanta hitlerowskiego (wyżej pełny opis bibliograﬁczny);
tenże, Eksterminacja duchowieństwa katolickiego w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim w latach 1939-1945, Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa
Naukowego, 6, 1969, s. 143-153;
W. Jastrzębski, Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej
w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945, Warszawa 1974;
E. Pyszczyński, „Akcja Tannenberg” w Bydgoszczy w okresie od 5 IX do 20 XI
1939, w: Z okupacyjnych dziejów Bydgoszczy. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.
Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Seria E nr 10, 1977, s. 51-80;
Z. Sroka, op. cit. 180-195;
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Męczennicy za wiarę 1939-1945. Duchowni i świeccy z ziem polskich, którzy
prześladowani przez nazizm hitlerowski, dali Chrystusowi oﬁarę życia i świadectwo miłości, praca zbiorowa Warszawa 1996 (dotyczy beatyﬁkowanych).
Najbardziej przydatna do tematu jest benedyktyńska praca W. Jacewicza i J. Wosia, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją
hitlerowską 1939-1945, z. 2, Warszawa 1978 (m.in. dotyczy archidiecezji gnieźnieńskiej); z. 5, Warszawa 1981 (zakony i zgromadzenia zakonne męskie). Zob.
biogramy księży w Bydgoskim słowniku biograﬁcznym. Krytyczne ustalenia
zawiera monograﬁa K. Piotrowskiej, Martyrologia duchowieństwa bydgoskiego
1939-1945, Bydgoszcz 2000, (mps pracy mag. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).
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1. Tekst (projekt) modlitwy za Führera (IX-X 1939)
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2. Nadburmistrz Bydgoszczy do dziekana ks. A. Kaluschke (26 III 1940)
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3. Zarząd Majątkiem Niemieckiego Frontu Pracy do dziekana ks. A. Kaluschke
(26 III 1940)
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5. Towarzystwo Nieruchomości Głównego Urzędu Powierniczego – Wschód do
dziekana ks. A. Kaluschke (2 VIII 1940)

AKTA ARCYBISKUPIEGO OFICJAŁA W BYDGOSZCZY 1941-1945

293

6. Kreisleiter NSDAP Bydgoszczy Kampe do dziekana ks. A. Kaluschke
(28 VIII 1940)
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7. Wikariusz Generalny ks. dr van Blericq do Namiestnika Rzeszy w Gdańsku
(8 III 1941)
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8. Nadburmistrz Bydgoszczy do dziekana ks. A. Kaluschke (3 VII 1941)
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9. III Rewir policji do dziekana ks. A. Kaluschke (1 VIII 1941)
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10. Arcybiskupi oﬁcjał ks. A. Kaluschke do ks. O. Krimpenfort (18 X 1941)
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11. Arcybiskupi oﬁcjał ks. A. Kaluschke do kard. A. Bertrama (26 IX 1941)
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12. Prezes regencji bydgoskiej do władz policyjnych i administracyjnych
(25 X 1941)
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13. Arcybiskupi oﬁcjał ks. A. Kaluschke do Tajnej Policji Państwowej
(28 X 1941)
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14. Arcybiskupi oﬁcjał ks. A. Kaluschke do Namiestnika Rzeszy w okręgu
Gdańsk – Prusy Zachodnie Gauleitera Alberta Forstera (3 XI 1941)
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15. Arcybiskupi oﬁcjał ks. A. Kaluschke do Namiestnika Rzeszy w Gdańsku
(8 XI 1941)
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16. Arcybiskupi oﬁcjał ks. A. Kaluschke do Katolickiego Urzędu Paraﬁalnego
(20 I 1942)
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17. Katolicki kapelan XX Okręgu Wojskowego do oﬁcjała ks. A. Kaluschke
(14 IV 1942)
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18. Arcybiskupi oﬁcjał ks. A. Kaluschke do biskupa poznańskiego (1 IV 1942)
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19. Towarzystwo Nieruchomości dla Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie
do ks. A. Kaluschke (7 V 1942)
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20. Diecezja Gdańsk i Administracja Apostolska Chełmińska do urzędów paraﬁalnych (15 VI 1942)
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STRUKTURA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO RUCHU
ZAWODOWEGO W II RZECZPOSPOLITEJ

Wprowadzenie
Wiek XIX, to czas rozwoju stosunków kapitalistycznych wynikających z liberalizmu gospodarczego, którego podstawy stworzył Adam Schmit (1723–1790).
Głównymi zasadami tego systemu były: „wolność pracy” i „wolność wymiany”1.
Liberalizm odrzucał wiarę w Boga i etykę chrześcijańską (normy postępowania ustala życie). Jego konsekwencją był indywidualizm moralny w życiu
społecznym, a rewolucjonizm w życiu politycznym. W praktyce stosunki międzyludzkie sprowadzały się do walki o byt. Powstał nowy typ człowieka, dla którego
głównym celem życia było zdobycie jak największego kapitału. Temu też miały
służyć wynalazki, jak: elektryczność czy maszyny tkackie i parowe.
Postęp ekonomiczny niósł ze sobą przemiany społeczne. Przy powstających
ośrodkach przemysłowych gromadziła się klasa robotnicza, wywodząca się
w głównej mierze spośród pracowników zakładów rękodzielniczych, zrujnowanych rzemieślników i bezrobotnego chłopstwa2. Jej powstanie nie stanowiło jeszcze problemu. Pojawił się on, gdy zaczęło dochodzić do naruszania podstawowych
zasad sprawiedliwości w zakresie podziału dochodów i współżycia społecznego3.
Pracodawca, nastawiony na zysk, sam dyktował wysokość wynagrodzenia za
pracę, ustalał czas pracy. Jednocześnie nie ponosił odpowiedzialności za zdrowie

1

S. Jarocki, Katolicka nauka społeczna, Paryż 1964, 349; J. PIWOWARCZYK, Współczesne kierunki społeczne, Kraków 1927, 8-10, 15-27, 21-23; tenże, Kryzys społeczno-gospodarczy w świetle katolickich zasad, Kraków 1932, 10; tenże, Katolicka nauka
społeczna, Londyn 1960, 54.
Pierwsza zasada liberalizmu gospodarczego obejmuje wolność posiadania własności,
swobodne dysponowanie nią przez właściciela. Zawiera też wolność wyboru zawodu,
miejsca i metod pracy. Natomiast przez „wolność wymiany” rozumiał A. Schmith
dowolność sprzedaży towarów i swobodny ich obieg. Tym samym odrzucał jakikolwiek nadzór czy protekcjonizm państwa.

2

S. Jarocki, Katolicka...., dz. cyt., 349.

3

B. Białowąs, Sprawa robotnicza, Kraków 1930, 23.
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i życie robotnika. Tych, którzy sprzeciwiali się takiemu stanowi rzeczy, zwalniano
z pracy, z czym wiązało się pozbawienie ich środków utrzymania4.
Wzrost gospodarczy w krajach Europy Zachodniej niósł ze sobą nędzę mas
robotniczych5, a to pociągało za sobą upadek moralny6. Robotnicy sami zaczęli
szukać środków obrony przeciwko niesprawiedliwym stosunkom społeczno-gospodarczym, tym bardziej, że nie mieli żadnej pomocy ze strony państwa,
zakładu pracy czy organizacji społecznych7.
Do połowy XIX wieku robotnicy stanowili klasę niezorganizowaną. Dopiero
w drugiej połowie XIX wieku zaczęli tworzyć związki zawodowe, które poprzez
strajki wymuszały na pracodawcach postulaty robotników.
Socjalistyczne i chrześcijańskie związki zawodowe
Pierwszą formą organizacji zawodowych były spółdzielnie spożywcze8. Powstające później związki zawodowe działały w dwóch formach: socjalistycznej
(klasowe) i chrześcijańskiej9.
Socjalistyczne związki zawodowe zwracały uwagę rządom różnych państw
na kwestię robotniczą, m. in. na czasową poprawę warunków życia robotników,
ale przede wszystkim na przebudowę ustroju w oparciu o gospodarkę kolektywistyczną, gdzie podstawą miała być wspólna własność. Odrzucały z życia czynnik
nadprzyrodzony, a normą moralną miało być zwycięstwo klasy robotniczej.
Związki te ograniczały się w zasadzie tylko do krytyki istniejących stosunków,
nie potraﬁły jednak ukazać obrazu przyszłości10.
Katolicka myśl społeczna odrzucała rewolucję, a rozwiązanie kwestii społecznej upatrywała w reformie stosunków pomiędzy przedsiębiorcą i robot4

A. Roszkowski, Katolicyzm społeczny. Zarys poglądów społeczno-katolickich, Poznań
1932, 8-12.

5

A. Szymański, Wyzwolenie proletariatu, w: Katolicka myśl społeczna, Poznań 1938,
163.

6

P. Stopniak, Ocena kapitalizmu w „Rerum nowarum” i „Quadragesimo anno”, w:
Korporacjonizm, Lublin 1939, 23.

7

J. Piwowarczyk, Współczesne...., dz. cyt., 5 i 7.

8

S. M. Grzybowski, Pracownicze związki zawodowe, Kraków 1948, 11.

9

R. Hermanowicz, Chrześcijański ruch zawodowy w Polsce 1918–1939, Rzym 1973, 14.

10

A. Schaff, Wstęp do teorii marksizmu, Warszawa 1950, 243; Materializm historyczny,
pod red. F. V. Konstantinowa, Warszawa 1955, 615; Socjalizm, w: Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Warszawa 1961, 621; K. Marks, F. Engels, O materializmie
historycznym, Warszawa 1948, 7; K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-ﬁlozoﬁczne z 1884
r., w: Dzieła, t. 1, Warszawa 1960, 554.
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nikiem oraz w poprawie sytuacji ekonomicznej, społecznej i moralnej klasy
robotniczej11.
Inicjatorem ruchu społeczno–katolickiego był bp Wilhelm Emanuel von
Ketteler (1811-1877). Zdecydowanie przeciwstawiał się liberalizmowi i ostro
krytykowal kapitalizm. Uważał, że rozwiązanie kwestii robotniczej jest możliwe
tylko przez ugruntowanie zasad chrześcijańskich w życiu publicznym i prywatnym (chrystianizacja proletariatu oraz miłosierdzie i dobroczynność warstw
wyższych). Postulował ustalenie wysokości płacy odpowiednio do rzeczywistej
wartości pracy, zakaz pracy w niedziele i święta, zakaz pracy dzieciom w fabrykach i warsztatach, zakaz pracy kobiet zamężnych i matek w fabrykach,
likwidacje fabryk, w których warunki pracy są szkodliwe dla robotników, ustanowienie odszkodowania dla tych robotników, którzy nie z własnej winy ulegli
wypadkowi w czasie pracy, wprowadzenie nadzoru nad pracą w zakładach
produkcyjnych12.
Ogromny wpływ na rozwój katolickiej myśli społecznej miała poświęcona
kwestii robotniczej encyklika papieża Leona XIII z 15 maja 1891 r. Rerum novarum, która dotyczyła dwóch wielkich zagadnień: porozumienia ze światem
zewnętrznym oraz dostosowania nauki Kościoła do potrzeb współczesności.
Papież dokonał analizy rzeczywistości, która zrodziła kwestię robotniczą. Dał
także konkretny program rozwiązania tej kwestii . Wyraźnie zaznaczył, że
przyczyną powstania tego problemu społecznego był istniejący błędny ustrój
społeczno-gospodarczy. Uznał, że należy bezzwłocznie wziąć w obronę osamotnionego robotnika i upominać się o jego prawa13.
Katolicka nauka społeczna uznawała prawo robotników do zrzeszania się,
nie wnikała jednak w samą strukturę organizacyjną związków zawodowych14.
Podkreślała ich wielką rolę w rozwiązanie kwestii robotniczej15.
11

M. Białowąs, Sprawa..., dz. cyt., 16; Cz. Strzeszewski, Wstęp do katolickiej nauki
społecznej, Lublin 1959, 56, 88-92; A. Woroniecki, Historia katolickiej akcji społecznej w XIX wieku, Lublin 1907, 24.

12

Bp W. E. von Ketteler, ordynariusz Moguncji, kierował się nauką Ojców Kościoła,
a szczególnie ﬁlozoﬁą św. Tomasza. W 1864 r. ogłosił rozprawę Die Arbeiterfragen
und das Christentum, Mainz 1890, 131 n; J. Woroniecki, Historia..., dz. cyt., 24-26;
E. Szczotek, Kościół a kwestia robotnicza w XIX w: „Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne”, 14 (1981), 185-186; J. Dębiński, Kościół a kwestia robotnicza na przełomie
XIX i XX wieku, „Ateneum Kapłańskie” (dalej AK), nr 549–550 (2000), 313-320.

13

Papież Leon XIII, Rerum novarum. Encyklika o kwestii robotniczej, w: Nauczanie społeczne
Kościoła. Dokumenty, Warszawa 1984, 256; J. Dębiński, Kościół..., art. cyt., 314.

14

A. Wóycicki, Tendencje rozwojowe związków zawodowych w Polsce, Poznań 1937, 17.

15

S. Grzybowski, Pracownicze związki zawodowe, Kraków 1948, 10. Wyróżnia trzy elementy charakteryzujące związki zawodowe: zasadę wolnego zrzeszania, jednoczenie ludzi
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Chrześcijańskie związki zawodowe w zaborze pruskim
Na ziemiach polskich kwestia ta pojawiła się w 1820 r. i związana była
z rozwojem przemysłu fabrycznego16. Dokładniej jednak o tych zagadnieniach
można mówić dopiero od 1880 r.17
Związki zawodowe najpierw zaczęły powstawać w zaborze pruskim (Śląsk
i Wielkopolska), następnie w zaborze austriackim (Śląsk Cieszyński i Galicja),
a na końcu, bo dopiero po 1905 r., w zaborze rosyjskim18.
Na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku obserwujemy intensywny rozwój
przemysłu górniczo–hutniczo–metalowego oraz wapienniczego, kamieniarskiego,
cukrowniczego, drzewnego. W 1914 r. było 450 tys. robotników, z czego większość
to robotnicy polscy zatrudnieni w przedsiębiorstwach niemieckich19. Pierwszą
polską organizacją zawodową na terenie zaboru niemieckiego, a powstałą w 1889
r. na Górnym Śląsku, był Związek Wzajemnej Pomocy Chrześcijańskich Robotników Górnośląskich z siedzibą w Bytomiu (w 1890 r. liczył 4344, a w 1899
– 9744 członków)20. W późniejszych latach jego działalność przejęło Zjednoczenie
Zawodowe Polskie (PZZ)21.
Na pozostałym obszarze zaboru pruskiego (Wielkopolska i Pomorze Zachodnie) do 1886 r. związki zawodowe rozwijały się mniej dynamicznie niż na
Śląsku22. Trwała tam pewna stagnacja ekonomiczna23. Polski ruch zawodowy
tego samego zawodu, z uwagi na ich wspólne interesy zawodowe i ochronę zbiorowego
interesu zawodowego.
16

A. Wóycicki, Dzieje robotników przemysłowych w Polsce, Warszawa 1929, 116.

17

Tenże, 188-189.

18

R. Hermanowicz, Chrześcijański...., dz. cyt., 36.

19

A. Kempner, Rozwój gospodarczy Polski od rozbiorów do niepodległości, Warszawa
1924, 270-275, 282-283; R. Hermanowicz, Chrześcijański..., dz. cyt., 38.

20

Ćwierć wieku pracy dla narodu i robotnika, Poznań 1927, 301-302. Wyrósł on
z motywów ekonomicznych na podłożu narodowym, choć w jego szeregach mogli
być Niemcy.

21

R. Hermanowicz, Chrześcijański..., dz. cyt., 43. Głębokie przywiązanie do religii oraz
fakt, że chrześcijańskie związki zawodowe na terenie zaboru niemieckiego miały charakter narodowy, sprawiło, że robotnicy chętnie wstępowali w jego szeregi. Polskie
związki zawodowe socjalistyczne na terenie tego zaboru powstawały dopiero po 1913
r. (na Górnym Śląsku) pod nazwą Centralny Związek Zawodowy Polski (CZZP), pozostający pod kontrolą PPS. Mimo propozycji PPS co do połączenia ze Zjednoczeniem
Zawodowym Polskim, propozycja przez ten ostatni została odrzucona.

22

A. Kempner, Rozwój gospodarczy Polski od rozbiorów do niepodległości, Warszawa
1924, 270-275, 282-283; R. Hermanowicz, Chrześcijański..., dz. cyt., 38.

23

B. Kłapkowski, Ruch zawodowy robotników i pracowników na ziemiach polskich
w czasie zaborów, Warszawa 1939, 17.
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rozpoczął tutaj swoją intensywną działalność dopiero w 1902 r., kiedy założono
w Poznaniu Polski Związek Zawodowy24.
Mimo bojkotu niemieckich socjalistycznych i chrześcijańskich związków
zawodowych, PZZ obejmował swym zasięgiem cały zabór niemiecki, wydając
nawet od 1904 r. miesięcznik „Siła”25.
Ze względów ekonomicznych i politycznych ludność Wielkopolski i Pomorza
Zachodniego niejednokrotnie musiała emigrować do Westfalii i Nadrenii, gdzie
zetknęła się z prężnym ruchem zawodowym26. Tam też powstało największe
ognisko polskiego ruchu zawodowego27.
Początkowo polskich robotników zrzeszały niemieckie związki zawodowe.
W 1902 r. Polacy stworzyli własną organizację zawodową w Bochum pod nazwą Zjednoczenie Zawodowe Polskie (ZZP)28, które wkrótce wywalczyło sobie
należne miejsce w międzynarodowym ruchu robotniczym, jak też u władz niemieckich29.
Działalność polskiego ruchu zawodowego była osłabiona jego rozbiciem30.
Z inicjatywy Polskiego Związku Zawodowego w Poznaniu doszło do jego zjedno-

24

Powstały PZZ miał podstawę ekonomiczną i polityczną, opartą na etyce chrześcijańskiej i wykluczającą walkę klas.

25

W 1907 r. ilość ﬁlii wzrosła do 59, a liczba członków wynosiła 4908. Oprócz wieców
i zebrań agitacyjnych oraz pracy o charakterze kulturalno–oświatowym, podjęto
z biegiem czasu akcję ekonomiczną, organizowano kasy chorych, biura pośrednictwa
pracy, biura ochrony prawnej, a także strajki. PZZ zajął także stanowisko w sprawie
bezrobocia. Wynikiem jego działalności było np. zatrudnienie robotników polskich
w 1905 r. na terenie miasta Gniezna.

26

Ćwierć..., dz. cyt.,14; S. A. Kempner, Rozwój..., dz. cyt., 224.

27

Ćwierć..., dz. cyt., 13-26. Przemysł tych okręgów był jednym z najważniejszych źródeł
bogactwa narodowego Niemiec. Istniało tam ponad 200 tys. przedsiębiorstw, które
zatrudniały 1,5 mln robotników. Liczba Polaków wynosiła w 1910 r. ok. 255 tys.

28

Ćwierć..., dz. cyt., 46-53. ZZP miało charakter polski i chrześcijański. Jego celem
było materialne i moralne dobro członków, zapewnienie im dostatecznego i stałego
zarobku oraz należytego miejsca w społeczeństwie. Szczególnym jego zadaniem
było reprezentowanie członków wobec pracodawców i władz państwowych oraz
uświadamianie robotników w zakresie praw i obowiązków, zwłaszcza ubezpieczeń,
ochrony i bezpieczeństwa pracy.

29

Tamże, 66-67, 88 i 493. Działacze związkowi Westfalii i Nadrenii zapoczątkowali
też polski ruch zawodowy na terenie Francji, gdzie przed rokiem 1914 pracowało
w kopalniach ok. 12 tys. robotników.

30

B. Kłapkowski, Ruch..., dz. cyt.,18. Na terenie Niemiec do I wojny światowej istniały
trzy kierunki ruchu zawodowego: socjalistyczne związki zawodowe, hirschdunckerowskie i chrześcijańskie, z których dwa ostatnie zbliżone były do siebie programami
działania.
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czenia w dniu 5 maja 1909 r. w Bochum. Połączone organizacje przyjęły nazwę
Zjednoczenie Zawodowe Polskie (ZZP)31.
Chrześcijańskie związki zawodowe w Galicji
Polski ruch zawodowy w zaborze austriackim, podobnie jak w Niemczech,
rozwijał się pod wpływem austriackiego ruchu zawodowego. Pierwsze organizacje
zaczęły powstawać na terenie Austrii w latach 1848–1854. Prawo zrzeszania się
dała im konstytucja z 1867 r.32 Najpierw zaczęły rozwijać się klasowe związki
zawodowe kierowane przez socjalistów. Każdy zawód tworzył własny związek
centralny, a zjednoczenie tych central nastąpiło w 1893 r. i przybrało nazwę
Komisja Związków Zawodowych z siedzibą w Wiedniu33. Należy pamiętać, że
austriackie klasowe związki zawodowe były organizacją stosunkowo słabą,
ponieważ o prawa dla robotników walczyła partia polityczna34.
Chrześcijański ruch zawodowy w Austrii powstał na płaszczyźnie ruchu
chrześcijańsko – społecznego, działającego poprzez liczne stowarzyszenia robotnicze o celach kulturalno – religijnych35. Zapoczątkował go właściwie w 1901 r.
III Zjazd Stronnictwa Chrześcijańsko–Społecznego. Pierwszy Kongres Chrześcijańskich Związków Zawodowych odbył się w 1909 r.36, na którym utworzono
Centralną Komisję Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Austrii37.

31

Ćwierć..., dz. cyt., 66,88-114; R. Hermanowicz, Chrześcijański ..., dz. cyt., 45-47. ZZP
miało swoje oddziały, w: Bohum – górników, Bytomiu -– hutników i metalowców,
Poznaniu – robotników i rzemieślników. Poza tym ZZP występowało w obronie
robotników polskich przybywających na Śląsk z Królestwa Polskiego, zwłaszcza po
1914 r.

32

R. Hermanowicz, Chrześcijański..., dz. cyt., 56-57.

33

B. Kłapkowski, Ruch..., dz. cyt., 58.

34

R. Hermanowicz, Chrześcijański ..., dz. cyt., 57. Terenem najbardziej uprzemysłowionym w cesarstwie austriackim był Śląsk Cieszyński. Przemysł Śląska zatrudniał ok.
75 tys. robotników. Z handlu utrzymywało się ok. 60 tys. osób. Według spisu z 1910
r. żyło tam 55% Polaków. Najbardziej zaniedbaną pod względem gospodarczym
dzielnicą Polski była Galicja. Rocznie ginęło tam z nędzy ok. 55 tys. ludzi, a 1,5
mln było bezrobotnych. Liczba robotników rolnych wynosiła 600 tys., a robotników
przemysłowych ok. 300 tys.

35

K. Holeksa, Związek zawodowy Robotników Chrześcijańskich w Niemczech i Austrii,
w: Ruch Chrześcijańsko – Społeczny, Warszawa 1912, 110 n.

36

B. Kłapkowski, Ruch..., dz. cyt., 61.

37

K. Holeksa, Związek..., dz. cyt., 112.
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Na ziemiach polskich zaboru austriackiego dopiero w 1906 r. utworzony
został w Krakowie Polski Związek Zawodowy Chrześcijańskich Robotników
z sekretariatami w Krakowie i Lwowie, który zrzeszał ok. 3 tys. członków38.
Z inicjatywy ks. Stanisława Stojałowskiego na terenie Galicji i Śląska
Cieszyńskiego utworzono w 1904 r. Związek Zawodowy Chrześcijańskich Robotników i Robotnic, który w 1911 r. przekształcono w samodzielną organizację
Polskie Zjednoczenie Zawodowe Chrześcijańskich Rzemieślników, Robotników
i Robotnic z siedzibą w Bielsku39.
Uniﬁkacja chrześcijańskiego ruchu zawodowego nastąpiła w 1913 r. Powstało wtedy Polskie Zjednoczenie Chrześcijańskich Związków Zawodowych
z siedzibą w Krakowie40.
Chrześcijański ruch zawodowy na ziemiach polskich zaboru austriackiego,
mimo dużej swobody działania, nie zdobył sobie takiego zaufania, jak na terenie
zaboru niemieckiego41.
Chrześcijańskie związki zawodowe w Królestwie Polskim
Ruch zawodowy na obszarze zaboru rosyjskiego ograniczał się tylko do
terenu Królestwa Polskiego, które pod względem uprzemysłowienia plasowało
się na drugim miejscu po Śląsku42.
Zakazy carskie nie pozwalały robotnikom na jakiekolwiek zrzeszanie się
w związki zawodowe, a strajki kończyły się niepowodzeniem43.
Początek zorganizowanemu ruchowi zawodowemu dały dopiero powstałe
w latach 90. XIX wieku „Kasy oporu”44. Na dalsze ustępstwa poszedł rząd carski
38

J. Puchałka, Polskie Zjednoczenie Chrześcijańskich Związków Zawodowych, Kraków
1921, 8. Od maja 1906 r. Związek wydawał tygodnik polityczno–społeczny pt. Postęp.

39

B. Kłapkowski, Ruch..., dz. cyt., 62.

40

J. Puchałka, Polskie..., dz. cyt., 48-49; J. Zamorski, Ks. Stanisław Stojałowski,
Bielsko 1931, 22.

41

B. Kłapkowski, Ruch..., dz. cyt., 68.

42

Tenże, 91. Ruch zawodowy nie był powiązany z ruchem zawodowym rosyjskim, jak to miało
miejsce w zaborze niemieckim i austriackim. Dlatego wzorem dla organizatorów ruchu
zawodowego w Królestwie Polskim były kraje Europy zachodniej oraz ruch zawodowy
na terenie dwóch pozostałych zaborów. Rozwój przemysłu Królestwa Polskiego nastąpił
dopiero po 1863 r., a sprzyjało temu uwłaszczenie chłopów i zniesienie granicy celnej
z Rosją. Ludność Królestwa Polskiego w 57% zajmowała się rolnictwem, w przemyśle
i górnictwie zatrudnionych było 15%, w handlu – 8%, w innych zawodach – 20%.

43

W. Rusiński, Rozwój gospodarczy ziem polskich, Warszawa 1963, 278-281.

44

A. Wóycicki, Demokracja chrześcijańska, Pietrograd 1917, 13 n. „Kasy oporu” zapewniały pomoc ﬁnansową strajkującym.
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dopiero w marcu 1906 r., gdy wydał ustawę, która zezwalała na tworzenie
związków zawodowych, zakazywała jednak łączenia się ich w centrale45.
W Królestwie Polskim ruch zawodowy rozwijał się w kierunku socjalistycznym oraz umiarkowanym (o podłożu chrześcijańskim) i był reprezentowany
przez Polskie Związki Zawodowe (powstał w latach 1907–1908)46.
Chrześcijański ruch robotniczy, oprócz zajmowania się zagadnieniami
zawodowymi, tworzył także towarzystwa robotników chrześcijańskich, które
prowadziły działalność kulturalno–oświatową i samopomocową. Na pierwszym
miejscu stawiały sprawy religijno–moralne, a nie bytowe robotników47. Do ich
45

B. Kłapkowski, Ruch..., dz. cyt., 93-96. Socjaliści organizowali robotników jeszcze
przed 1905 r., powołując w tym samym roku Komisję Organizacyjną Związków Zawodowych, którą wnet zdelegalizowały władze carskie. Na terenie zaboru rosyjskiego
istniały trzy partie socjalistyczne: Polska Partia Socjalistyczna, Socjal – Demokracja
Królestwa Polskiego i Litwy (Esdecja) – powstała w 1893 r. i utworzony w 1907 r.
Wszechżydowski Związek Robotniczy w Rosji i w Polsce (Bund).

46

A. Roszkowski, Katolicyzm..., dz. cyt., 251. Kierunek umiarkowany przyjmował
uniezależnienie się od partii politycznej i odrzucał walkę klasową. Polskie Związki
Zawodowe działały w 4 ośrodkach przemysłowych: w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu
Dąbrowskim i Lublinie. W Warszawie działały: Polski Związek Przemysłu Żelaznego
(liczył w 1908 ok. 7 tys. członków) mający swoje ﬁlie: w Lublinie, Sosnowcu, Łodzi,
Zgierzu, Częstochowie, Radomiu, Zawierciu, Piotrkowie, Skarżysku, Włocławku, Polski
Związek Zawodowy Przemysłu Drzewnego (liczył ok. 2 tys. członków), Polski Związek
Pracujących w Przemyśle Garbarskim (1150), Polski Związek Zawodowy Drukarzy,
Odlewaczy Czcionek i Pokrewnych Zawodów (liczył 650; posiadał 4 ﬁlie: w Łodzi,
Radomiu, Lublinie i Włocławku), Polski Związek Zawodowy Ogrodników (660), Polski
Związek Zawodowy Pracowników Igły (600), Polski Związek Brązowników, Złotników i Pokrewnych Zawodów (200), Polski Związek Zawodowy Cukierników (300).
Na terenie Łodzi działały: Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Włóknistego
„Jedność” (35 tys.) i powstała w 1914 r. Komisja Międzyzwiązkowa Stowarzyszeń
Robotniczych Chrześcijańskich. W Zagłębiu Dąbrowskim działały: Polski Związek
Zawodowy Przemysłu Górniczego (2 tys.) i Polski Związek Zawodowy Robotników
Przemysłu Żelaznego. Przemysł spożywczy rozwijał się przede wszystkim w Lublinie.
Aktywne były związki zawodowe, jak: Polski Związek Zawodowy Cukrowni (1 tys.)
oraz powstałe w 1907 r.: Związek Zawodowy Młynarzy, Związek Pracowników Handlowych, Związek Zawodowy Szewców. Polskie Związki Zawodowe posiadały swoje
czasopisma, jak: Życie Robotnicze i Jedność. W 1916 r. powstała w Warszawie Rada
Okręgowa Polskich Związków Zawodowych (objęła kierownictwo nad całym ruchem
Polskich Związków Zawodowych z terenu Królestwa Polskiego). Rok później odbył
się I Zjazd Polskich Związków Zawodowych (liczyły ok. 4,6 tys.). II Zjazd odbył się
w 1918 r. i był reprezentowany przez 27 Związków (9,8 tys.) Do połączenia wszystkich organizacji zawodowych doszło na zwołanym w dniu 13 IV 1918 r. przez Polskie
Związki Zawodowe (liczyły 100 tys.) Walnym Zjeździe Członków.

47

A. Wóycicki, Chrześcijański ruch robotniczy w Polsce, Poznań 1921, 80. Niektórzy
działacze społeczni uważali, że stowarzyszenia robotników chrześcijańskich nie
stanowiły ruchu zawodowego w ścisłym tego słowa znaczeniu.
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stosunkowo szybkiego rozwoju przyczyniła się dyskryminacja narodowa i religijna ze strony Rosji.
Inicjatorem chrześcijańskich stowarzyszeń robotniczych w Królestwie Polskim był ks. Marcin Godlewski48. Powstałe za jego przykładem organizacje
robotników chrześcijańskich zalegalizowano w marcu 1906 r.49 Ich działalność
skupiała się na zakładaniu kas: chorych, pogrzebowych, zapomogowych, oszczędnościowych, a także udzielaniu bezpłatnych porad prawnych oraz działalności
spółdzielczej50.
Największymi ośrodkami ruchu chrześcijańsko–społecznego, oprócz Warszawy, były: Łódź51, Częstochowa52 i Lublin53.
Po 1908 r. chrześcijański ruch robotniczy napotykał w swoim rozwoju
na trudności wynikające nie tylko z braku działaczy społecznych, ale przede
wszystkim z uzależnienia go od partii politycznych54. Do osłabienia działalności
Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich przyczyniła się również obawa
zlikwidowania związku, jak też drożyzna i brak pracy55.
Klasa robotnicza w II Rzeczypospolitej
Wybuch I wojny światowej zahamował rozwój ruchu zawodowego. Jego ożywienie nastąpiło dopiero w wolnej Rzeczpospolitej na skutek nowych stosunków

48

Tenże, 80. Ks. M. Godlewski urodził się w 1865, seminarium ukończył w Sejnach,
studiował w Rzymie gdzie w 1888 r. uzyskał doktorat z teologii i przyjął święcenia
kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Łodzi, a później w Warszawie (od 1894),
będąc od 1897 r. wykładowcą seminarium. Pierwszą organizacją chrześcijańskiego
ruchu robotniczego była założona przez niego „Straż”.

49

Tenże, 90-93. Celem Stowarzyszenia była troska o podniesienie stanu moralnego,
religijnego, umysłowego, społecznego, materialnego i narodowego robotnika polskiego. W tym celu organizowano specjalne nabożeństwa i przeprowadzano rekolekcje.
Prowadzono kursy dla analfabetów. Tworzono punkty zbiorowego żywienia i domy
ludowe. Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich wydawało w Warszawie
tygodnik Pracownik Polski.

50

Tenże, 87.

51

Tenże, 84. W Łodzi działalność społeczną prowadził ks. A. Rogoziński.

52

Tenże, 88. Działalnością społeczną w Częstochowie kierował ks. W. Jakowski.

53

Tenże, 102. Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich w Lublinie powstało
niezależnie od ośrodka warszawskiego. Zapoczątkował je w 1909 r. ks. S. Samorek,
ale największą działalność rozwinęło w latach 1912-1917.

54

S. Wojciechowski, Moje wspomnienia, t. 1, Lwów – Warszawa 1938, 174, 177-178.

55

A. Wóycicki, Chrześcijański..., dz. cyt., 99.
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gospodarczo-społecznych i politycznych56. Ten niejednolity ruch zawodowy miał
charakter klasowy i chrześcijańsko-narodowy.
W okresie międzywojennym klasa robotnicza stanowiła, poza rolnictwem,
piątą część ogółu ludności (między 17%, a 22%) Polski. Jej położenie wiązało
się z istniejącą koniunkturą gospodarczą, która była jednak ścisłe związana
z zagadnieniami społecznymi. Zły stan ﬁnansów państwa powodował spadek
płac pracowników57.
56

B. Zientara, A. Mączka, I. Ichnatowicz, Z. Landau, Dzieje gospodarcze Polski do
1939 roku, Warszawa 1965, 196-197,460-470; M. Drozdowski, Polityka gospodarcza
rządu polskiego 1936–1939, Warszawa 1963, 24, 96-131; W. Rusiński, Rozwój..., dz.
cyt., 360; E. Rose, Bilans gospodarczy trzech lat niepodległości, Warszawa 1922, 28.
Powolny rozwój produkcji przemysłowej nastąpił po 1921 r. Już jednak w drugiej
połowie 1923 r. wystąpiły objawy kryzysu ekonomicznego, trwającego do początku
1926 r. Po pewnym ożywieniu gospodarczym, w 1929 r. przemysł krajowy ponownie
wszedł w okres załamania gospodarczego. Dopiero po 1932 r. nastąpiło stopniowe
ożywienie gospodarcze, które jednak przebiegało nierównomiernie. W okresie międzywojennym Polska była krajem rolniczym (63%). Nie stanowiła też pod względem
narodowościowym jednolitego organizmu społecznego (według danych z 1931 r.
- 69% mieszkańców posługiwało się językiem polskim). W 1931 r., aż 23% było
analfabetów).

57

J. Żarnowski, Społeczeństwo drugiej Rzeczpospolitej 1918–1939, Warszawa 1973,
51-52, 75-76; tenże, Rzut oka na strukturę społeczną klasy robotniczej w Polsce
międzywojennej. Najnowsze dzieje polski, Materiały i studia z okresu 1914–1939,
t.13, Warszawa 1968, 38; J. Tomaszewski, Liczba robotników w Polsce w latach
1925–1938, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 26, 1969, 64; S.
Rychliński, Warstwy pracujące, „Wiedza i Życie”, nr 5, 1938, 372; Z. Rogoziński,
Konsumpcja żywnościowa ludności Warszawy przed II wojną światową, Łódz 1959,
88-89. W liczącej 3 mln rzeszy robotników, aż 1,4 mln pracowało w przemyśle wielkim, 0,8 – w przemyśle średnim oraz 0,8 – w przemyśle drobnym (robotnicy niewykwaliﬁkowani, „wyrobnicy”, robotnicy sezonowi). Należy pamiętać, że 1/3 klasy
robotniczej zatrudnionej poza rolnictwem mieszkała na wsi. Ruch związkowy skupiał
35-40% robotników. Najwięcej robotników utrzymywało się z pracy w górnictwie,
hutnictwie i przemyśle metalowym. Robotnicy dzielili się na wykwaliﬁkowanych
i niewykwaliﬁkowanych. Przeciętny robotnik zarabiał miesięcznie ok. 100 zł. Rodzina
robotnicza, składająca się z ok. 4,37 osoby, wydawała na żywność 60% budżetu.
Obserwujemy wielkie zróżnicowanie klasy robotniczej pod względem poziomu wykształcenia. Analfabetyzm większy był wśród robotników niewykwaliﬁkowanych, niż
wykwaliﬁkowanych. Na sto dzieci robotników do matury dochodziło jedno, a studia
wyższe rozpoczynało jedno na 250. Najwięcej dzieci robotników, zwłaszcza wykwaliﬁkowanych, uczęszczało do szkół zawodowych. Klasa robotnicza w omawianym
okresie stała się bliska ubogim warstwom wsi i drobnomieszczaństwa. Natomiast
w stosunku do klas posiadających i wyższego mieszczaństwa zachowała poczucie
obcości społecznej. Integralną częścią składową życia oraz kultury klasy robotniczej
stanowiło życie polityczne. Robotnicze partie polityczne razem wzięte liczyły ok.
100 tys. członków, ale tylko 1-2 % robotników było zaangażowanych bezpośrednio
w działalność partyjno–polityczną (NPR, partie socjalistyczne: PPS, Bund).
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Wielki też wpływ na położenie robotników miała ich sytuacja mieszkaniowa58.
Istotnym czynnikiem regulującym stosunki społeczne, zwłaszcza kwestię
robotniczą, było ustawodawstwo pracy. Pierwszym aktem normatywnym w polskim ustawodawstwie pracy był wydany 23 XI 1918 r. dekret o 8-godzinnym
dniu pracy59. Rok później, tj. 18 XII 1919 r. sejm wydał ustawę o czasie pracy
w przemyśle i handlu, uznając za normalny 8-godzinny dzień i 46-godzinny
tydzień pracy60. Od 1934 r. czas pracy był regulowany przez układy zbiorowe,
które właściwie realizowały postulaty robotnicze.
Największą zdobyczą klasy robotniczej był dekret o związkach zawodowych
z 1919 r. w myśl którego mogły one powstawać na mocy formalnego rejestru
i podlegały w swej działalności jedynie inspekcji pracy, a w sprawach zawieszenia
lub rozwiązania – orzecznictwu sądowemu61.
Ustawa o stowarzyszeniach z 27 X 1932 r. utrzymywała w mocy dekret
o związkach zawodowych z 1919 r. Ponadto nakładała na nie obowiązek przedkładania na żądanie władz administracyjnych ksiąg i dokumentów związkowych.
Dawała im też możliwość zamknięcia związku, jeżeli uznały jego działalność za
zagrażającą spokojowi i bezpieczeństwu państwa62.
58

„Front Pracy”, nr 12, 1935, 5; M. Smarek, Kapitał zagraniczny w Polsce, „Przegląd
Gospodarczy”, nr 5, 1931,199; Statystyka Pracy (Warszawa 1922–1939), 1939, 9;
A. Zdanowski, Warunki mieszkaniowe robotników w okresie kryzysu i bezrobocia,
Warszawa 1936; S. Kruszewski, M. Zdziarski, Życie robotnicze w Polsce 1913–1921,
Warszawa 1933; M. Maciejewski, Położenie robotników przemysłowych w Wielkopolsce w latach 1929-1939, Warszawa 1964. Na sytuację mieszkaniową w okresie międzywojennym wpłynęły czynniki: ochrona lokatorów i kryzys gospodarczy.
W rezultacie w mieszkaniach przeludnionych mieszkało ponad 56,2% ludności.
Przeciętna liczba osób na izbę wynosiła 2,02 (we Włoszech – 1,36, a w Niemczech
- 0,95). Według spisu ludności z 1931 r. w miastach powyżej 20 tys. 47,3% ludności
robotniczej zajmowało mieszkania jednoizbowe, a 34,4% - dwuizbowe. Tak więc
w nadmiernym zagęszczeniu zamieszkiwało 70,8% ludności robotniczej.

59

Przegląd Prawa Pracy, nr 17, 1918, poz. 42.

60

Dz. U 1920, n 2, poz. 7; M. Święcicki, Instytucje polskiego prawa pracy w latach
1918–1939, Warszawa 1960, 20. Przepisy związane z czasem pracy były wielokrotnie
przez Sejm modyﬁkowane.

61

Dekret obowiązywał początkowo w 5 województwach b. Kongresówki. W 1922 r.
rozciągnięto go na teren woj. wileńskiego (Rozporządzenie Rady Ministrów z 21
VIII 1922, Dz. U. Nr 73, poz. 662). Sugerował tworzenie związków według gałęzi
pracy, a nie według zawodów. Uznawał związki zawodowe za reprezentację ogółu
pracowników. Nowe placówki związków zawodowych na terenie całego kraju powstawały na mocy dekretu z dnia 4 VII 1923 r. mówiącego o zakładaniu ﬁlii związków
zawodowych (Dz. U. N 76, poz. 594).

62

Dz. U. Nr 94, poz. 808, Prawo o stowarzyszeniach z 27 X 1932 r.; tamże, art. 14-15 i 17; J. G. Wengerow, Prawo pracy w okresie pełnomocnictw roku 1932, Praca
i Opieka Społeczna, 1932, 348.
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Wielkie znaczenie dla świata pracy miało powołanie dwóch organów państwowych: Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej63 oraz Inspekcji Pracy64.
Aktem normującym zagadnienie ubezpieczeń społecznych był dekret z 11
I 1919 r. i uznana za pionierską ustawa o obowiązku ubezpieczeń chorobowych
z 19 V 1920 r.65
Niekorzystną dla robotników okazała się ustawa scalająca, która weszła
w życie z dniem 1 I 1934 r.66 Znosiła ona ubezpieczenie chorobowe robotników
rolnych oraz odchodziła od zasady powszechności ubezpieczenia67.
Ochrona pracowników młodocianych i kobiet została uregulowana ustawą
z 2 VII 1924 r.68
W związku z szerzącym się ruchem strajkowym Prezydent RP wydał w 1938 r.
dekret ograniczający swobody strajkowe69.
63

M. Bornstein – Łychowska, 10 lat polityki społecznej Państwa Polskiego, Warszawa 1928, 9, 23. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej utworzone zostało jeszcze
dekretem Rady Regencyjnej z dnia 23 I 1918 r.

64

Przegląd Prawa Pracy 1919, nr 5, poz. 90; M. KLOTT, Inspekcja Pracy w Polsce,
Warszawa 1937, 16. Zaczątkiem Inspekcji Pracy był organ powstały w 1915 r. przy
Komitecie Obywatelskim w Warszawie, który w 1918 r. przeszedł do Ministerstwa
Ochrony Pracy. Inspekcja Pracy wizytowała zakłady, zatwierdzała regulaminy pracy,
zapobiegała zatargom. Do niej należała troska o higienę i bezpieczeństwo pracy,
a od 1927 wydawanie pozwoleń na otwieranie i przebudowę zakładów pracy.

65

Przegląd Prawa Pracy 1919, nr 9, poz. 122 oraz Dz. U. nr 44, poz. 272. Powyższe
zarządzenia za podstawę przyjmowały zasadę obowiązkowości i powszechności ubezpieczeń chorobowych. Wyjątek stanowiły te zakłady pracy, które we własnym zakresie organizowały świadczenia, które jednak nie mogły być niższe od przepisanych
prawem. W organizowaniu ubezpieczeń ustawa przyjmowała zasadę terytorialności.
Powstały więc powiatowe i miejskie kasy chorych. Najwyższy organ tej instytucji
miał składać się z przedstawicieli ubezpieczonych (2/3) i pracodawców (1/3). Składki
ubezpieczeniowe wynosiły 6, 5% zarobku ubezpieczonego, z tym, że ubezpieczony
płacił 2/5 obliczonej sumy, zaś 3/5 - pracodawca. Świadczenia na rzecz ubezpieczonych zgodnie z ustawą ograniczały się do pomocy lekarskiej, leczenia szpitalnego
i sanatoryjnego oraz zasiłku pieniężnego.

66

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z 28 III 1933 r., Dz. U. nr 51, poz. 396.

67

M. Dehnel, O wadach i niepopularności ubezpieczeń na wypadek choroby, „Przegląd
Ubezpieczeń Społecznych”, nr 7, 1936, 512. Zmniejszenie liczby ubezpieczonych wiązało
się z obniżeniem funduszu ubezpieczeniowego, a to wpłynęło na ograniczenie świadczeń.
Zasiłek chorobowy z 60% obniżony został właściwie do 42%. Wprowadzono opłaty za
porady lekarskie, zabiegi, lekarstwa. Okres zasiłkowy skrócono z 39 do 26 tygodni.

68

Dz. U. 1924, nr 65, poz. 636. W myśl ustawy najniższym wiekiem, w którym dziecko
może rozpocząć pracę zarobkową było ukończenie 15 lat życia. Młodociani do 18
roku życia oraz kobiety nie mogli być zatrudniani przy ciężkich i niebezpiecznych
pracach dla zdrowia.

69

Dekret Prezydenta RP z 22 XI 1938 r. O ochronie niektórych interesów państwa
– Dz. U. Nr 91, poz. 623.
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Polskie ustawodawstwo socjalne, korzystne dla klasy robotniczej, nie przyczyniło się jednak do rozwoju ruchu zawodowego, ponieważ był on powiązany
z partiami politycznymi70.
Wolne Związki Zawodowe
Najstarszą i najbardziej popularną wśród klasowych związków zawodowych
była Polska Partia Socjalistyczna (PPS)71. Warto zauważyć, że klasowy ruch zawodowy w niepodległej Polsce był reprezentowany przez Związek Stowarzyszeń Zawodowych (ZSZ), powstały w 1919 r. przez połączenie Rady Związków Zawodowych
(będącej pod wpływem SDKP i L i PPS Lewicy) i Komisji Centralnej Związków
Zawodowych (pozostającej w kręgu wpływów PPS Frakcji Rewolucyjnej72.
Po rozłamie PPS w 1928 r. nastąpiło również rozbicie w ZSZ. W latach
1928–1931 powstały dwie różne centrale klasowych związków zawodowych:
Centralne Zjednoczenie Klasowych Związków Zawodowych (CZKZZ) i Związek
Związków Zawodowych w Polsce (ZZZ)73.
W Polsce istniał też, powstały w 1922 r., ruch zawodowy o proﬁlu komunistycznym, reprezentowany przez Wolne Związki Zawodowe (WZZ), a rozwiązany
w 1930 r. przez polskie władze bezpieczeństwa74.
W okresie międzywojennym największe znaczenie, obok klasowego związku
zawodowego, miały: narodowo-chrześcijański ruch zawodowy i ruch zawodowy
o charakterze chrześcijańsko-demokratycznym75.
W zależności od wpływów politycznych narodowo-chrześcijański ruch zawodowy dzielił się na: Zjednoczenie Zawodowe Polskie (ZZP)76 z siedzibą w Poznaniu
70

A. Bełcikowska, Stronnictwa i związki polityczne w Polsce, Warszawa 1925, 330.
W okresie międzywojennym istniało ok. 90 partii politycznych.

71

Tenże, 338, 361-371. PPS powstała w 1892 r. na zjeździe w Paryżu. Dążyła do utrwalenia niepodległości i zjednoczenia ziem Polski. W zakresie stosunków gospodarczych
domagała się minimum płacy oraz uspołecznienia przemysłu, komunikacji, handlu,
banków, lasów. Jej program przewidywał powszechne i świeckie nauczanie

72

L. Hass, Organizacje zawodowe w Polsce 1918–1939, Warszawa 1963, 51 i 59.
Podstawę działalności klasowego związku zawodowego stanowiła walka klas.

73

R. Hermanowicz, Chrześcijański..., dz. cyt., 116. ZZZ utworzony został 25 V 1931 r.
z inicjatywy grupy posłów BBWR, tzw. Robotniczej Grupy Parlamentarnej, która za cel
postawiła sobie scalenie ruchu zawodowego w Polsce. Rozłam w ZZZ nastąpił w 1935 r.

74

„Front Pracy”, nr 3, 1934, 7. WZZ liczyło ok. 3 tys. członków i było organizacją nielegalną.

75

R. Hermanowicz, Chrześcijański...., dz. cyt., 120 i 123.

76

Ćwierć..., dz. cyt., 145. NPR powstała z inicjatywy ZZP w 1918 r. Program NPR
zakładał zjednoczenie ziem polskich oraz polityczne i społeczne wyzwolenie klasy
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(będące pod wpływem Narodowej Partii Robotniczej), Zjednoczenie Zawodowe
„Praca Polska” z siedzibą w Sosnowcu (uzależnione od Stronnictwa Narodowego)
i Zrzeszenie Polskich Związków Zawodowych „Praca” z siedzibą w Łodzi77.
Z powyższych trzech odłamów najsilniejsze było ZZP, którego działalność
koncentrowała się przede wszystkim na Górnym Śląsku i w województwie
poznańskim. Podkreślało ono odrębność narodową polskiego robotnika i odrzucało walkę klas. Posiadało też szeroki program w dziedzinie ustawodawstwa
społecznego78.
Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe
Ruch zawodowy o charakterze chrześcijańsko-demokratycznym przejawiał
swoją działalność w Polskim Związku Zawodowym Chrześcijańskich Robotników
(istniał od 1906 r. w Krakowie), który na zjeździe w 1919 r. zmienił nazwę na
Polskie Zjednoczenie Zawodowe Chrześcijańskich Robotników79.
W dwa lata później w Warszawie na gruncie Stowarzyszenia Robotników
Chrześcijańskich powstało Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe RP (ChZZ),
które nie było jednak ruchem scentralizowanym i składało się z kilku central
(Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Lwów i Wilno)80. Wszystkie centrale
kierowały się zasadami etyki chrześcijańskiej i popierały reformy społeczne81.
Zwalczając niesprawiedliwość i błędy kapitalizmu, dążyły w oparciu o zasady
chrześcijańsko-społeczne do stworzenia jednolitego frontu katolików w budowie
nowego ustroju społecznego.
pracującej. Odrzucał walkę klasową. Rozwiązanie zagadnień społecznych upatrywał
w reformach społecznych przeprowadzonych na zasadach demokratycznych.
77

Tamże, 120-121.

78

J. Malański, Pracownicze związki zawodowe, Warszawa 1933, 65; S. Rychliński,
Ruch zawodowy w wolnej Polsce, „Bilans Gospodarczy,” t. 2, Poznań 1929, 486-486. ZZP domagało się udziału pracowników w zyskach. Zgłosiło swój akces do
Międzynarodówki Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Utrechcie.

79

R. Hermanowicz, Chrześcijański..., dz. cyt., 123.

80

Tenże, 123-124; L. Hass, Organizacje..., dz. cyt., 21, 49-50, 55, 60 i 90; Front Pracy,
nr 6-8, 1938, 15. IV Kongres ChZZ w 1938 r. pozostawił jako samodzielne centrale
we Lwowie i Wilnie.

81

K. Dagnan, Zarys historii ruchu zawodowego w Polsce, „Solidarność Pracy”, nr 3-4,
1927, 6-7; tenże, Pracownicze związki zawodowe w Polsce w 1921 r., „Praca i Opieka
Społeczna”, z. 1, 1922, 45 n. ChZZ podkreślało konieczność przemian społecznych
w budowie sprawiedliwego ustroju społecznego. Jego działalność dominowała w województwach zachodnich i środkowych. W 1938 r. wszystkie centrale liczyły ok. 104
tys. członków.
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Tak więc od 1919 r. chrześcijański ruch zawodowy skupił swą działalność na
zabezpieczeniu członkom uprawnień gospodarczych, społecznych i politycznych
oraz kształceniu kulturalno-oświatowemu.
Troska ChZZ o zapewnienie robotnikom uprawnień gospodarczych przejawiała się m. in. zawieraniem umów zbiorowych, które dawały korzystne dla
robotników warunki pracy i płacy82.
Chrześcijańskie związki zawodowe główną uwagę przywiązywały do zasady
sprawiedliwej płacy, co pozwoliłoby robotnikowi na godziwe utrzymanie siebie
i rodziny83.
Niespełnione warunki ekonomiczne (czyli płacy) i zwolnienia z pracy były
powodem strajków, które stanowiły skuteczną broń w rękach robotników, ale
z drugiej strony niosły poważne szkody dla gospodarki84, co było zjawiskiem
zastraszającym85.
Trudną rolę miały do spełnienia polskie związki zawodowe w walce o poprawę warunków bytu robotnika. Należało się liczyć, przynajmniej częściowo,
z możliwościami gospodarczymi kraju, a to z kolei wiązało się z prowadzeniem
odpowiedniej polityki strajkowej. Dlatego chrześcijańskie związki zawodowe,
uważając strajk za środek ostateczny, dążyły do polubownego załatwienia konﬂiktów między pracodawcą a pracobiorcą86.
Ważnym zagadnieniem, którym zajęły się chrześcijańskie związki zawodowe
w okresie międzywojennym, była sprawa bezrobocia. Zaczęło się ono zwiększać
w latach kryzysu, po czym nastąpił jego spadek, ale w 1938 r. wynosiło jeszcze ok.
600 tys. osób87. Pierwszą próbą rozwiązania problemu bezrobocia było powołanie,
zaraz po 1918 r., przez chrześcijańskie związki zawodowe, biur pośrednictwa
pracy. Ponadto w ramach walki z bezrobociem prowadziły one akcję zapomogową
82

Statystyka Pracy 1922, 220. Ustawa z tego zakresu ukazała się dopiero w 1937 r.
ChZZ interweniowały w sprawie czasu pracy poza umowami zbiorowymi. Umowy
zbiorowe regulowały też sprawy pomocy pieniężnej dla uczących się dzieci pracowników, sprawy zasiłków pogrzebowych oraz zakładanie kas: oszczędnościowych,
pożyczkowych, bezprocentowych, jak również sprawy urlopów pracowniczych.

83

„Front Pracy”, nr 1, 1933, 2. W grudniu 1921 r. płace robotnicze pokrywały zaledwie
40% kosztów utrzymania, a rok później - tylko 30%.

84

R. Hermanowicz, Chrześcijański..., dz. cyt., 136. Najwięcej strajków było w: 1923
(1263), 1935 (1162), 1936 (2040), 1937 (2078), 1938 (1457).

85

„Przegląd Gospodarczy”, nr 2, 1937, 38. W 1935 r. w Polsce w strajkach wzięło
udział 450 tys. ludzi, we Francji – 427 tys., Wielkiej Brytanii – 271, Belgii – 280
tys., Czechosłowacji – 32 tys., Holandii – 8 tys. i Szwajcarii – 1 tys.

86

R. Hermanowicz, Chrześcijański..., dz. cyt., 140-141.

87

J. Tomaszewski, Liczba..., dz. cyt., 70-72. W 1929 r – 71 tys.,1930 – 239 tys., 1931
– 524 tys., 1932 – 755 tys.,1933 – 781 tys., 1934 – 743 tys., 1935- 683 tys.
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bądź w formie zapomóg pieniężnych, bądź też przez wydawanie bezpłatnych
posiłków bezrobotnym i ich rodzinom88. Na uwagę zasługuje fakt, że starały się
o stałe zatrudnienie robotników w pełnym wymiarze godzin.
W zakresie pomocy bezrobotnym współpracowały z innymi instytucjami
społecznymi i państwowymi, jak: Akcja Katolicka, Komisja Zimowej Pomocy dla
Bezrobotnych, Fundusz Bezrobocia czy Komisja Funduszu Pracy89.
Niezależnie od pomocy materialnej chrześcijański związek zawodowy występował w obronie swych członków przed sądem, w przypadku kompresji
zatrudnienia90.
Częstym postulatem wysuwanym przez chrześcijańskie związki zawodowe
w kwestii bezrobocia był wzrost zatrudnienia przez zwiększenie robót publicznych oraz organizowanie spółdzielczych zakładów pracy91.
Ważnym problemem, którym zajęły się ChZZ w międzywojniu, były sprawy mieszkaniowe. Proponowano utworzenie funduszu budowy mieszkań dla
robotników fabrycznych i rolnych, a od 1933 r. budowę osiedli robotniczych.
Prowadzono też remonty i adaptacje starych domów92.
Z inicjatywy ChZZ organizowano krajowe kongresy robotnicze, na których
dyskutowano nad problemami świata pracy i wytyczeniem wspólnej drogi działania dla ruchu zawodowego w Polsce93. Znany jest też udział chrześcijańskich
związków zawodowych w dziedzinie ustawodawstwa94.
W Polsce międzywojennej chrześcijański ruch zawodowy powiązany był
z partiami politycznymi. I tak ZZP wyrosło na gruncie Narodowego Stronnictwa
Robotniczego (NSR, późniejsza NPR), a ChZZ powstało na bazie Chrześcijańskiej
Demokracji (ChD)95. Odpowiedzialność za działalność partii złożono na ruch
zawodowy, co prowadziło do utraty jego wpływów i znaczenia wśród robotników. Tendencje odpartyjnienia nastąpiły dopiero w latach trzydziestych. Dzięki
88

„Walka Pracy”, nr 6, 1937, 6; „Front Pracy”, nr 1, 1935, 11, Sprawozdanie z Sejmiku ChZZ w Wilnie w dn. 19 X 1934. ChZZ organizowały dla bezrobotnych pomoc
świąteczną i pomoc zimową, sprzedawały po zaniżonych cenach artykuły pierwszej
potrzeby, organizowały dla dzieci: choinkę, przedszkola i kolonie.

89

„Front Pracy”, nr 12, 1935, 8-10.

90

Tamże, 8-10.

91

Ćwierć..., dz. cyt., 150-151.

92

Tamże, 240; A. Szydelski, Własne wspomnienia, Kalwaria Zebrzydowska 1949, 20
(mps); „Front Pracy”, nr 11, 1937, 7. W Siedlcach z inicjatywy ChZZ powstało osiedle
dwurodzinnych domów dla 84 rodzin.

93

Ćwierć..., dz. cyt., 181.

94

„Walka Pracy”, nr 11, 1938, 7.

95

„Jedność Robotnicza”, nr 4, 1934, 2; „Front Pracy”, nr 8, 1934, 7-9.
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apolitycznej postawie chrześcijańskiego ruchu zawodowego doszło w 1939 r. do
nieformalnego połączenia ChZZ i ZZP96.
W wizji ustrojowej chrześcijańskie związki zawodowe odrzucały ustrój kapitalistyczny, jak i socjalistyczny, oparty na walce klas97.
W celu akcji uświadamiającej chrześcijańskie związki zawodowe wydawały
i kolportowały czasopisma. I tak ZZP: Głos Zjednoczenia, Głos Kolejowca, Przebudzenie, Wzajemna Pomoc, Głos Górnika, Pracownik Umysłowy Siła, Związkowiec Polski, Wiornica, Związkowiec98. Natomiast ChZZ wydawało: Jedność
Robotnicza, Głos Związków Zawodowych, Dozorca Domowy Pracownica Polska,
Słowo Robotnicze Walka Pracy (od 1933), Jedność Robotnicza, Front Pracy99.
Sprawami kulturalno-oświatowymi z ramienia ChZZ zajmowały się założone
w 1928 r. Chrześcijańskie Uniwersytety Robotnicze (ChUR), a na wsi Katolickie
Uniwersytety Ludowe100. ChUR –y w 1934 r. posiadały już w różnych miastach
20 placówek, a swoją działalnością obejmowały prawie wszystkich członków
ChZZ101. Na uwagę zasługuje działalność ChUR-u na terenie Włocławka, gdzie
wielką popularnością cieszyły się odczyty niedzielne102. Jedną z form pracy
kulturalno-oświatowej były tygodnie społeczne103.
Analizując struktury chrześcijańskiego ruchu zawodowego należy zauważyć,
iż ich celem było wydźwigniecie klasy robotniczej ze stanu upośledzenia społecznego oraz zapewnienie jej praw społecznych i politycznych na równi z innymi
warstwami społecznymi104.

96

A. Micewski, Z geograﬁi politycznej II Rzeczpospolitej, Warszawa 1964, 191-192.

97

R. Hermanowicz, Chrześcijański..., dz. cyt., 157-158.

98

J. Malański, Pracownicze..., dz. cyt., 145-146.

99

A. Szydelski, Własne..., dz. cyt., 22. W Polsce wychodziło w 1933 r.116 czasopism
związkowych, wydawanych przez 205 różnych związków zawodowych.

100

„Front Pracy”, nr 11 i 12, 1938, 1n.

101

Ćwierć..., dz. cyt., 209.

102

„Front Pracy”, nr 11, 1935, 8-9. Uczęszczało na nie ok. 1 tys. osób.

103

„Front Pracy”, nr 13, 1937, 3. W 1937 r. zorganizowano aż 27 tygodni społecznych.

104

R. Hermanowicz, Chrześcijański..., dz. cyt., 120-126.
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Summary

Economic progress through the Polish social transformation in the XIX & XX centuries enabled
the emergence of a strong working class. Working urban classes, who were organized against unfair
labor practices currently in existence, started to organize labor unions, which were proclaimed under
the auspices of socialistic and Christian themes.
The Christian theme uplifted the working urban class from social injustice to an equality comparable to the capitalistic entrepreneur class. The Christian labor movement primarily focused on
justice and fairness of wages among the classes and also living conditions. This caused the founding
of the Urban Labor Congresses – these Congresses focused on the cultural and educational aspects of
Polish society enabling the promulgation and rapid foundation of working class -“Christian workers
Universities” in 1928. The biggest achievement of Christian Labor movement in Second Republic
was a legal formation of the labor unions in 1919.

Maria Magdalena NOWAK

Studia Gnesnensia
Tom XIX (2005) 329–341

RADA DUSZPASTERSKA W ARCHIDIECEZJI
GNIEŹNIEŃSKIEJ W LATACH 1969-1981
Diecezjalna Rada Duszpasterska jest to kolegialny organ doradczy biskupa1.
Działa on pod zwierzchnictwem biskupa. Rada Duszpasterska ma za zadanie
badać i rozważać wszystko, co dotyczy działalności duszpasterskiej. Wynik tych
badań i rozważań Rada Duszpasterska ma formułować w postaci praktycznych
wniosków2, dzięki czemu może wspierać biskupa swoją radą w sprawach dotyczących duszpasterstwa3. Jest zaś instytucją stałą, ale może być powoływana
czasowo z racji wykonywania jakiegoś zadania czy też ze względu na swoich
członków4.
Rada Duszpasterska powstała na podstawie wytycznych Soboru Watykańskiego II5, chociaż projekt jej utworzenia zaistniał już w 1961 r. jako propozycja
na II Sobór Watykański, aby powołać radę biskupią, która zastąpiłaby kapitułę
katedralną i pomagała w rządzeniu biskupowi oraz w duszpasterstwie6. Powołanie Rady regulowały dokumenty (dekrety i normy wykonawcze): Christus
Dominus (nr 27), Motu proprio Ecclesiae Sanctae papieża Pawła VI z dnia
6 VIII 1966 r.7 oraz okólnik Kongregacji do Spraw Duchowieństwa dotyczący
1.

J. Krukowski, Administracja w Kościele. Zarys prawa administracyjnego, Lublin
1985, s. 95.

2

Posoborowe prawodawstwo kościelne (dalej cyt. PPK) zebrał i przetłumaczył E. Sztafrowski, t. I, z. 1, Warszawa 1969, nr 76, s. 55; E. Sztafrowski, Prawo kanoniczne
w okresie odnowy soborowej, t. I, Warszawa 1976, s. 372; M. Solarczyk, Instytucjonalne organy kościołów praktykularnych, [w:] W. Jakubowski, M. Solarczyk, Ustrój
Kościoła Rzymskokatolickiego, Warszawa 2002, s. 179; J. Dyduch, Diecezjalna Rada
Duszpasterska i Rada Kapłańska (Wzajemne relacje), „Prawo kanoniczne”, 27, 1984,
nr 3-4, s. 57.

3

J. Krukowski, op. cit., ss. 95-96.

4

PPK, t. I, z. 1, nr 76, s. 55.

5

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie (dalej cyt. AAG), Akta Kurii Metropolitalnej
w Gnieźnie (dalej cyt. KMG I), sygn. 1041, Dekret ustanawiający w Archidiecezji
Gnieźnieńskiej Radę Duszpasterską w 1969 r.

6

W. Wójcik, Rada Duszpasterska, „Ateneum Kapłańskie”, 73, 1969, s. 299.

7

AAG, KMG I, sygn. 1041, Dekret ustanawiający w Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Radę Duszpasterską w 1969 r.
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Rad Duszpasterskich z 15 III 1972 r.8 Tekst dekretu Christus Dominus zaleca
i podkreśla, że jest rzeczą pożądaną, aby w każdej diecezji powstała Rada
Duszpasterska9. Przepisy wykonawcze do dekretu soborowego zawarte w Motu
prioprio Ecclesiae Sanctae wcieliły w życie postulat o powołaniu Rad Duszpasterskich10. Natomiast tekst okólnika Kongregacji do Spraw Duchowieństwa podaje
szczegółowe wytyczne odnośnie do Rad Duszpasterskich11. Także Instrukcja
o pasterskim posługiwaniu biskupów w diecezji, wydana przez Kongregację
Biskupów 22 II 1973 r. przypomina o potrzebie ustanowienia Diecezjalnej Rady
Duszpasterskiej, ponieważ jest zalecana i jeśli wiadomo, że się przyda, to biskup
powinien ją ustanowić12.
Rada Duszpasterska w Archidiecezji Gnieźnieńskiej została powołana do
życia dekretem ks. prymasa Wyszyńskiego z dnia 1 I 1969 r.13 Pierwsza jej
sesja odbyła się 12 III 1969 r.14 Rada powstała na bazie Kolegium Doradczego
Kapłanów, które istniało od kwietnia 1949 r. przy kurialnym Wydziale Duszpasterstwa15. Kolegium to każdorazowo tworzył zespół odpowiednio dobranych
kapłanów, jako organ doradczy dla kurialnego Wydziału Duszpasterstwa16.
Zadania Rady Duszpasterskiej określił wspomniany dekret prymasa Wyszyńskiego17 oraz Statut Rady Duszpasterskiej18, z tym że Statut tej Rady powstał
później niż sama Rada. Prace nad projektem Statutu Rady Duszpasterskiej
8

PPK, t. VII, z. 1, Warszawa 1977, nr 12965-12994, ss. 231-249; E. Sztafrowski,
Prawo kanoniczne, op. cit., s. 372.

9

PPK, t. I, z. 1, nr 76, ss. 55; E. Sztafrowski, Prawo kanoniczne, op. cit., s. 372.

10

Ibidem, s. 372.

11

PPK, t. VII, z. 1, nr 12965-12994, ss. 231-249; E. Sztafrowski, Prawo kanoniczne,
op. cit., s. 372.

12

J. Dyduch, op. cit., s. 58.

13

AAG, KMG I, sygn. 1041, Dekret ustanawiający w Archidiecezji Gnieźnieńskiej Radę
Duszpasterską w 1969 r.; Kuria Metropolitalna Gnieźnieńska (dalej cyt. KMG),
Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej
za okres 1973-1977, s. 10, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej
za okres 1978-1982, s. 10.

14

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z Sesji Rady Duszpasterskiej w dniu 12 III 1969 r.

15

AAG, KMG I, sygn. 1041, Dekret ustanawiający w Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Radę Duszpasterską w 1969 r.

16

KMG, Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej za okres 1978-1982, s. 10.

17

AAG, KMG I, sygn. 1041, Dekret ustanawiający w Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Radę Duszpasterską w 1969 r.

18

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Statut Rady Duszpasterskiej Archidiecezji
Gnieźnieńskiej, (b.r.w.).
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miały miejsce w 197019. Statut został zatwierdzony 31 I 1971 r.20 Później prawdopodobnie Statut przeszedł kolejne modyﬁkacje, ponieważ istnieje w źródłach
kolejna informacja, że Statut Rady Duszpasterskiej został zatwierdzony przez
prymasa Wyszyńskiego 23 IV 1974 r.21 Według wspomnianego już dekretu
i statutu do zadań Rady Duszpasterskiej należy:
1. służyć pomocą biskupowi tak, aby ułatwiać mu rządy Archidiecezją,
2. badać potrzeby duszpasterskie i wyciągać wnioski w oparciu o rozpoznanie
sytuacji religijno – moralnej22,
3. wskazywać sposoby i środki duszpasterskiego posługiwania odpowiednio
do potrzeb i możliwości Archidiecezji,
4. w oparciu o ogólnopolskie plany duszpasterskie Episkopatu Polski i wskazania Stolicy Apostolskiej, opracowywać programy diecezjalnej pracy duszpasterskiej,
5. oceniać kierunek i stan pracy duszpasterskiej w Archidiecezji23.
Literatura przedmiotu wzmiankuje, że do zadań Rady Duszpasterskiej
należały jeszcze inne czynności, które nie znalazły się w dekrecie prymasa:
1. wspomagać biskupa w niesieniu pomocy kapłanom w ich pracy duszpasterskiej,
2. wspomagać biskupa w odniesieniu do formacji doktrynalnej,
3. ożywiać życie sakramentalne wiernych,
4. przekonywać wiernych do spraw dotyczących Kościoła24,
5. przedstawiać propozycje w zakresie inicjatyw misyjnych, katechetycznych,
duszpasterskich25.

19

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z posiedzenia Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej w dniu 10 IX 1970 r.

20

AAG, KMG I, sygn. 1041, Dekret powołujący członków Rady Duszpasterskiej, Gniezno, 23 IV 1971 r.

21

AAG, KMG I, sygn. 1041, Prośba uczestników Kongregacji ks. Dziekanów o zatwierdzenie członków Rady Duszpasterskiej, Gniezno, 26 IV 1974 r.

22

AAG, KMG I, sygn.1041, Dekret ustanawiający w Archidiecezji Gnieźnieńskiej Radę
Duszpasterską w 1969 r.; KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Statut Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, (b.r.), Wprowadzenie w prace V kadencji
Rady Duszpasterskiej zatwierdzonej dekretem ks. Kardynała Prymasa w dniu 25
IV 1977 r.; J. Krukowski, op. cit., s. 96.

23

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Statut Rady Duszpasterskiej Archidiecezji
Gnieźnieńskiej, (b.r.), Wprowadzenie w prace V kadencji Rady Duszpasterskiej
zatwierdzonej dekretem ks. Kardynała Prymasa w dniu 25 IV 1977 r.

24

M. Solarczyk, op. cit., ss. 179-180.

25

Ibidem, s. 179; E. Sztafrowski, Prawo kanoniczne, op. cit., s. 374.
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Ponadto Diecezjalna Rada Duszpasterska może wspólnie z Radą Kapłańską:
1) proponować zagadnienia do listów pasterskich, 2) utworzyć wspólną kasę
diecezjalną, 3) przygotować projekty mogące być przedmiotem obrad synodu
diecezjalnego26.
Propozycje złożone przez Radę Duszpasterską, a zatwierdzone przez arcybiskupa mogły być przedstawione innym instytucjom diecezjalnym celem zaciągnięcia opinii27. W skład Rady wchodzili: 1) księża z urzędu ze względu na pełnione
stanowiska w diecezji, tj. a) wykładowca teologii pastoralnej, b) przewodniczący
Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej, c) przewodniczący Wydziału
Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej28, – razem 3 osoby; 2) księża powołani
przez arcybiskupa odrębnym dekretem w liczbie od 5-6 osób; 3) z wyboru całego
duchowieństwa Archidiecezji Gnieźnieńskiej w liczbie od 8-12 osób29.
Wybory do Rady Duszpasterskiej odbyły się podczas rejonowych konferencji
duszpasterskich z udziałem wszystkich księży, gdzie ustalono listę kandydatów. Listę kandydatów do Rady tworzyli kapłani uczestniczący z wyboru
w pracach poprzedniej kadencji (połowa z nich) oraz księża zgłoszeni na listę
przez uczestników poszczególnych spotkań rejonowych. Z listy kandydatów wyborcy wybierali przez podkreślenie 10 kandydatów. 10 księży, którzy uzyskali
największą liczbę głosów we wszystkich 4 rejonach, wchodziło do składu Rady
Duszpasterskiej jako członkowie z wyboru30.
Zgodnie ze statutem, Rada Duszpasterska w latach 1969-1981 prowadziła
swoją działalność w ramach posiedzeń plenarnych – zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz w komisjach. Posiedzenia zwyczajne odbywały się przynajmniej dwa
razy w roku. Przedmiotem obrad posiedzeń zwyczajnych były sprawozdania
z prac poszczególnych komisji czy też zagadnienia od Arcybiskupa. Posiedzenia
odbywały się w sposób zorganizowany, ponieważ znacznie wcześniej członkowie
Rady otrzymywali program posiedzenia. Na każdym posiedzeniu członkowie
dyskutowali nad zagadnieniami. Ważne decyzje zapadały poprzez głosowanie
26

J. Dyduch, op. cit., s. 70.

27

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Wprowadzenie w prace V kadencji Rady Duszpasterskiej zatwierdzonej dekretem ks. Kardynała Prymasa w dniu 25 IV 1977 r.

28

AAG, KMG I, Dekret zatwierdzający członków Rady Duszpasterskiej, Gniezno 26
IV 1974 r.; KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Dekret ustanawiający skład
personalny Rady Duszpasterskiej VI kadencji (1981-1984), Gniezno 23 IV 1981 r.,
Wybory do Rady Duszpasterskiej, Gniezno 13 XII 1980 r.

29

KMG, Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej za okres 1973-1977, s. 10, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej za okres 1978-1982, s. 10.

30

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Wybory do Rady Duszpasterskiej, Gniezno
13 XII 1980 r.
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większością bezwzględną lub kwaliﬁkowaną dwóch trzecich głosów. Posiedzeniom Rady przewodniczył Arcybiskup lub jego Delegat31. Delegatem tym był
ks. biskup Jan Czerniak32. Ważną funkcję pełnił sekretarz Rady, ponieważ
wszystkie uwagi i wnioski członkowie Rady przekazywali na piśmie na ręce
sekretarza Rady33. Sekretarzem Rady był ks. dr Tadeusz Makowski34 lub ks.
kan. dr Jan Kubicki35. W posiedzeniach, w zależności od omawianych zagadnień,
brały udział również osoby spoza Rady Duszpasterskiej, także świeckie, stosownie do posiadanych kompetencji36. Na przykład na posiedzeniu 24 IX 1975 r.
uczestniczyła zaproszona z Wydziału Nauki Chrześcijańskiej Kurii Metropolitalnej mgr Bronisława Wróbel37, z kolei 10 X 1977 r. w obradach uczestniczył
ks. dr Zbigniew Domagalski38.
Pierwsza sesja Rady Duszpasterskiej odbyła się 12 III 1969 r., podczas której
prymas Wyszyński wyjaśnił członkom Rady, komu ma ona służyć oraz jakie są
jej zadania39. Rada Duszpasterska w 1969 r. odbyła łącznie cztery zebrania40,
zajmując się następującymi sprawami:
31

AAG, KMG I , sygn. 1041, Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej w dniu 24 VI
1969 r., Protokół z posiedzenia Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej w dniu 1 VI
1971 r., Protokół z III (nadzwyczajnego) posiedzenia Rady Duszpasterskiej IV kadencji
z 7 XI 1974 r., KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Statut Rady Duszpasterskiej
Archidiecezji Gnieźnieńskiej, (b.r.), Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej
w dniu 24 IX 1975 r., Protokół z posiedzenia Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej
odbytego w dniu 29 I 1976 r., Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej 20 IX
1978 r., Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej z 17 II 1981 r.

32

AAG, KMG I, sygn. 1041, Powołanie ks. biskupa J. Czerniaka na Delegata, Gniezno
23 IV 1971 r.

33

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Statut Rady Duszpasterskiej Archidiecezji
Gnieźnieńskiej, (b.r.).

34

AAG, KMG I, sygn. 1041, Powołanie ks. dr Tadeusza Makowskiego na sekretarza
Rady Duszpasterskiej, Gniezno 23 IV 1971 r.

35

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Dekret ustanawiający skład personalny
Rady Duszpasterskiej VI kadencji (1981-1984), Gniezno 23 IV 1981 r.

36

KMG, Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej za okres 1973-1977, s. 10.

37

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej
w dniu 24 IX 1975 r.

38

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Protokół z I posiedzenia Rady Duszpasterskiej V kadencji, (b.r.).

39

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z Sesji Rady Duszpasterskiej w dniu 12 III 1969
r., Rada Duszpasterska (Etapy dotychczasowej działalności) w latach 1969-1971.

40

Ibidem, Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej w dniu 24 IV 1969 r., Protokół
z III sesji diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w dniu 6 X 1969 r., Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej z 2 XII 1969 r.
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a) instrukcją Episkopatu o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa,
b) organizacją rekolekcji kapłańskich w Archidiecezji,
c) duszpasterstwem wśród młodzieży pozaszkolnej41,
d) programem duszpasterskim na rok 1969/1970,
e) wskazaniami duszpasterskimi odnośnie do praktyki kolędowej,
f) wskazaniami dla duchownych odnośnie do duszpasterstwa rodzin42,
g) sposobem maksymalnego wykorzystania pozytywnych stron misji i rekolekcji,
h) wzorem rocznego sprawozdania duszpasterskiego dla paraﬁi43.
W 1970 r. Rada Duszpasterska zajmowała się projektem swojego statutu44
oraz ordynacją wyborczą. 10 IX 1970 r. uchwalono dwustopniowe wybory do
Rady Duszpasterskiej45. Ponadto w tym roku omawiano ogólnopolski program
duszpasterski na rok 1970/197146. Dyskutowano nad stanem przygotowania
duszpasterskiego do wprowadzenia odnowionego obrzędu Mszy św. W 1970 r.
tak samo jak w roku poprzednim, ustalono wzór rocznego sprawozdania duszpasterskiego dla duchowieństwa. Na zebraniu 21 I 1971 r. Rada Duszpasterska
zajmowała się ostatnią redakcją projektu Statutu Rady47. 1 VI 1971 r. Rada
Duszpasterska podsumowała swoją dotychczasową działalność, przedyskutowała
cele i zadania w oparciu o swój statut. Określono ramowy program tematów
spotkań wraz z ich terminami spotkań48. Powołano 4 sekcje robocze, tj. sekcję
liturgiczną (księża: Gawroński, Kubicki, Wróblewicz - przewodniczący), sekcja
duszpasterstwa paraﬁalnego (księża: Strychacz, Wnuk, Welc - przewodniczący),
sekcja katechetyczna (księża: Dzierzgowski, Pieszczoch, Nowaczyk- przewodni41

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej w dniu 24
IV 1969 r., Rada Duszpasterska (Etapy dotychczasowej działalności) w latach 1969-1971.

42

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z III sesji diecezjalnej Rady Duszpasterskiej
w dniu 6 X 1969 r., Rada Duszpasterska (Etapy dotychczasowej działalności) w latach 1969-1971.

43

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej z 2 XII 1969
r., Rada Duszpasterska (Etapy dotychczasowej działalności) w latach 1969-1971.

44

AAG, KMG I, sygn. 1041, Rada Duszpasterska (Etapy dotychczasowej działalności)
w latach 1969-1971, Protokół z posiedzenia Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej
w dniu 10 IX 1970 r.

45

AAG, KMG I, sygn. 1041, Rada Duszpasterska (Etapy dotychczasowej działalności)
w latach 1969-1971.

46

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z posiedzenia Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej w dniu 26 X 1970 r., Rada Duszpasterska (Etapy dotychczasowej działalności)
w latach 1969-1971.

47

Ibidem.

48

AAG, KMG I, sygn. 1041, Zagadnienia podejmowane przez Radę Duszpasterską
w III kadencji, (b.r.).
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czący), sekcja życia rodzinnego (księża: Dzierwa, Jankowski, Willa- przewodniczący)49. W 1971 r. Rada duszpasterska przygotowała program duszpasterski
na 1971/1972 r. Członkowie Rady skupili się także na przygotowaniu księży do
pracy z młodzieżą50. Rada Duszpasterska 7 VI 1972 r. zajmowała się tematem
dotyczącym katechezy dorosłych51, w miesiącu wrześniu programem duszpasterskim na 1972/1973 r., a także sprawozdaniem z wakacyjnych kursów
dla księży we Wrocławiu i Lublinie52. Ponadto 8 XI 1972 r. Rada zajmowała
się projektem instrukcji dotyczącym odwiedzin duszpasterskich53. W latach
1973-1976 Rada Duszpasterska odbyła łącznie 11 posiedzeń. W tym czasie
zajmowała się następującymi zagadnieniami:
a) programami duszpasterskimi na poszczególne lata54,
b) katechizacją rodzin,
c) reformą szkolnictwa w Polsce55,
d) realizacją idei przewodnich „Roku Świętego”56,
e) wprowadzeniem nowego obrzędu Sakramentu Bierzmowania – instrukcja
duszpasterska57,
f) wskazaniami dla paraﬁalnych rad duszpasterskich58,
49

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej w dniu 1 VI
1971 r.

50

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z posiedzenia Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej w dniu 28 IX 1971 r.

51

AAG, KMG I, sygn. 1041, Zagadnienia podejmowane przez Radę Duszpasterską
w III kadencji, (b.r.).

52

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z posiedzenia Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej w dniu 11 IX 1972 r.

53

AAG, KMG I, sygn. 1041, Zagadnienia podejmowane przez Radę Duszpasterską
w III kadencji, (b.r.).

54

KMG, Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej za okres 1973-1977, s. 11.

55

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z posiedzenia Archidiecezjalnego Rady Duszpasterskiej w dniu 27 III 1973 r., Zagadnienia podejmowane przez Radę Duszpasterską
w III kadencji, (b.r.); KMG, Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie
Archidiecezji Gnieźnieńskiej za okres 1973-1977, s.11.

56

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z posiedzenia Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej w dniu 9 X 1973 r., Zagadnienia podejmowane przez Radę Duszpasterską
w III kadencji, (b.r.).

57

AAG, KMG I, sygn. 1041, Zagadnienia podejmowane przez Radę Duszpasterską
w III kadencji, (b.r.); KMG, Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie
Archidiecezji Gnieźnieńskiej za okres 1973-1977, s. 11.

58

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z I posiedzenia Rady Duszpasterskiej IV kadencji
z 25 VI 1974 r.; KMG, Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej za okres 1973-1977, s. 11; druk: WAG, 29, 1974, nr 10, s. 233.
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g) omówieniem wskazań dla paraﬁalnych Rad Duszpasterskich59,
h) wprowadzeniem odnowionego obrzędu Sakramentu Małżeństwa60,
i) wytycznymi oraz sposobami realizacji „II Instrukcji Episkopatu Polski”, dotyczącej przygotowania do małżeństwa61,
j) problemem duszpasterstwa wśród ludzi przechodzących ze wsi do miast oraz
nowych osiedli62,
k) problemem duszpasterstwa w ośrodkach PGR-owskich63,
l) pogłębieniem uczestnictwa wiernych w liturgii Mszy Św.64
Rada Duszpasterska w V kadencji w latach 1977-1980 odbyła 5 posiedzeń.
Prace Rady skupione były wokół zagadnień:
a) omówienie instrukcji duszpasterskiej dotyczącej nawiedzenia kopii Obrazu
Jasnogórskiego65
59

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z I posiedzenia Rady Duszpasterskiej IV kadencji
z 25 VI 1974 r.; KMG, Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej za okres 1973-1977, s. 11.

60

AAG, KMG I, sygn. 1041, Protokół z III (nadzwyczajnego) posiedzenia Rady Duszpasterskiej IV kadencji z 7 XI 1974 r.; KMG, Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie
pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej za okres 1973-1977, s. 11; druk: WAG, 29,
1974, nr 12, s. 273.

61

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Protokół z posiedzenia Archidiecezjalnej
Rady Duszpasterskiej w dniu 30 I 1975 r., Wprowadzenie w prace V kadencji Rady
Duszpasterskiej zatwierdzonej dekretem ks. Kardynała Prymasa w dniu 25 IV 1977
r.; Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej
za okres 1973-1977, s. 11; druk: WAG, 30, 1975, nr 4, s. 90.

62

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej w dniu 2 VI 1975 r., Wprowadzenie w prace V kadencji Rady Duszpasterskiej
zatwierdzonej dekretem ks. Kardynała Prymasa w dniu 25 IV 1977 r.; Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej za okres
1973-1977 s. 11.

63

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej w dniu 2 VI 1975 r., Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej w dniu 24
IX 1975 r., Wprowadzenie w prace V kadencji Rady Duszpasterskiej zatwierdzonej
dekretem ks. Kardynała Prymasa w dniu 25 IV 1977 r.; Quinquennalia 1973-1977,
Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej za okres 1973-1977, s. 11;
druk: WAG, 30, 1975, nr 7, s. 169.

64

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Protokół z posiedzenia Archidiecezjalnej Rady
Duszpasterskiej odbytego w dniu 29 I 1976 r., Wprowadzenie w prace V kadencji
Rady Duszpasterskiej zatwierdzonej dekretem ks. Kardynała Prymasa w dniu 25
IV 1977 r.; Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji
Gnieźnieńskiej za okres 1973-1977, s. 11.

65

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Protokół z zebrania Archidiecezjalnej Rady
Duszpasterskiej, odbytego w dniu 11 III 1977 r., Wprowadzenie w prace V kadencji
Rady Duszpasterskiej zatwierdzonej dekretem ks. Kardynała Prymasa w dniu
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b) omówienie instrukcji duszpasterskiej o udzielaniu Sakramentu Chrztu Św.
dzieciom,
c) celebrowanie Mszy św. dla dzieci w paraﬁach66,
d) przygotowanie rocznych programów duszpasterskich,
e) opracowanie sposobów ożywienia duszpasterstwa trzeźwościowego67,
f) omówienie zadań duszpasterskich w związku z wprowadzeniem odnowionego
obrzędu sakramentu namaszczania chorych,
g) przeanalizowanie Instrukcji Episkopatu o poprawie współpracy między kapłanami a rodzicami w katolickim wychowaniu dzieci i młodzieży68,
h) przygotowanie całej Archidiecezji do „Maryjnego Nawiedzenia” w 1982 r.69
Skład personalny Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej I kadencji w 1969 r.
1. ks. bp J. Czerniak
2. ks. wik. J. Barcikowski
3. ks. szambelan mgr J Batkowski
4. ks. szambelan R. Budniak
5. ks. prob. K. Frąckowiak
6. ks. dr S. Grzechowiak
7. ks. wik. J. Janik
8. ks. dziekan H. Jankiewicz
9. ks. rektor mgr B. Jankowski
10. ks. kan. dr F. Kłoniecki
25 IV 1977 r.; Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji
Gnieźnieńskiej za okres 1978-1982, s. 10; druk: WAG, 32, 1977, nr 5, s. 115.
66

KMG, Rada Duszpasterska, Protokół a zebrania Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej odbytego w dniu 11 III 1977 r., Wprowadzenie w prace V Kadencji Rady
Duszpasterskiej zatwierdzonej dekretem ks. Kardynała Prymasa w dniu 25 IV 1977
r.; druk: WAG, 32, 1977, nr 5, s. 115.

67

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej
w dniu 20 IX 1978 r., Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej dnia 2 X 1979 r.;
Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji Gnieźnieńskiej za
okres 1978-1982, s. 10-11; Sprawozdanie z działalności Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej V kadencji 1977-1980, (b.r.); druk: WAG, 34, 1979, nr 9-10, s. 219-220.

68

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Protokół z posiedzenia Rady Duszpasterskiej 5 II
1980 r., Sprawozdanie z działalności Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej V kadencji
(1977-1980), (b.r.); Quinquennalia 1973-1977, Sprawozdanie pięcioletnie Archidiecezji
Gnieźnieńskiej za okres 1978-1982, s. 11; druk: WAG, 35, 1980, nr 3-4, s. 81.

69

KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Sprawozdanie z działalności Archidiecezjalnej
Rady Duszpasterskiej V kadencji (1977-1980), (b.r.); druk: WAG, 35, 1980, nr 9-10,
s. 208.
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11. ks. mgr J. Kubicki
12. ks. dr T. Makowski
13. ks. prob. J. Mrugasiewicz
14. ks. wik. S. Pohl
15. ks. prob. T. Pomin
16. ks. prob. dr E. Rosieński
17. ks. prob. mgr K. Warda
18. ks. dr F. Welc
19. ks. kan. W. Wnuk
20. ks. szambelan D. Ziarniak
Źródło: AAG, KMG I, sygn. 1041, Dekret ustanawiający w Archidiecezji Gnieźnieńskiej Radę Duszpasterską z 1969 r., Rada Duszpasterska (Etapy dotychczasowej działalności) z lat 1969-1971.
Skład personalny Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej II
kadencji w 1970 r.
1. ks. mgr K. Głów
2. ks. dr S. Grzechowiak
3. ks. dr J. Kubicki
4. O. K. Łabiński OM
5. ks. dr T. Makowski
6. ks. dr J. Nowaczyk
7. ks. mgr J. Pluciński
8. ks. prob. T. Pomin
9. ks. prob. dr E. Rosieński
10. ks. szambelan K. Sojka
11. ks. dziekan K. Stelmaszyk
12. ks. dr F. Welc
13. ks. wik. S. Wenerski
14. ks. Prob. Z. Willa
15. ks. mgr M. Wróblewicz
Źródła: AAG, KMG I, sygn. 1041, Dekret ustanawiający w Archidiecezji Gnieźnieńskiej Radę Duszpasterską z 10 VIII 1970 r., Rada Duszpasterska (Etapy
dotychczasowej działalności) z lat 1969-1971.
Skład personalny Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej III
kadencji w latach 1971-1974.
1. ks. B. Dzierwa
2. ks. mgr W. Dzierzgowski
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3. ks. T. Gawroński
4. ks. prof. dr S. Grzechowiak
5. ks. mgr B. Jankowski
6. ks. dr. J. Kubicki
7. ks prof. dr T. Makowski
8. ks. prof. dr J. Nowaczyk
9. ks. prof. dr Sz. Pieszczoch
10. ks. mgr A. Strycharz CM
11. ks. dr. F. Welc
12. ks. kapelan J. Św. Z. Willa
13. ks. kan. W. Wnuk
14. ks. mgr M. Wróblewicz
Źródło: AAG, KMG I, sygn. 1041, Powiadomienie o wyborze na członka Rady Duszpasterskiej, Gniezno 27 IV 1971 r., Rada Duszpasterska (Etapy dotychczasowej działalności) z lat 1969-1971; Rocznik Archidiecezji Gnieźnieńskiej z 1971 r., s. 36-37.
Skład personalny Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej IV
kadencji w latach 1974-1977.
Przewodniczący:
J. Em. Ks. Kardynał Prymas S. Wyszyński
Delegat:
J. E. Ks. Bp J. Czerniak
Sekretarz:
ks. dr J. Kubicki
a) z nominacji ks. Kardynała Prymasa
1. ks. dr K. Głów
2. ks. dr S. Grzechowiak
3. ks. dr J. Kubicki
4. ks. dr B. Michalski
5. ks. mgr A. Strycharz
6. ks. dr B. Wojtuś
7. ks. mgr M. Wróblewicz
b) z urzędu
1. ks. dr T. Makowski
2. ks. dr J. Nowaczyk
c) z wyboru podczas Kongregacji XX. Dziekanów
1. ks. H. Grabias
2. ks. J. Kątny
3. ks. W. Mielcarek
4. ks. szamb. K. Sojka
5. ks. mgr J. Tadych
6. ks. szambelan Z. Willa
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Źródła: AAG, KMG I, sygn. 1041, Powołanie i zatwierdzenie przez Prymasa
członków Rady Duszpasterskiej, Gniezno 26 IV 1974 r.; KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Członkowie Rady Duszpasterskiej IV Kadencji z 17 IX 1974
r., Skład personalny Rady Duszpasterskiej poprzedniej kadencji 1974-1977;
Rocznik Archidiecezji Gnieźnieńskiej z 1974 r., s. 40-41.
Skład personalny Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej V
kadencji w latach 1977-1980.
Delegat Ks. Prymasa: ks. bp J. Czerniak
Sekretarz Rady:
ks. dr J. Kubicki
a) z nominacji ks. Kardynała Prymasa
1. ks. prob. dr K. Głów
2. ks. kap. J. Św. dr S Grzechowiak
3. ks. dr B. Michalski
4. ks. mgr A. Strycharz CM
5. ks mgr M. Wróblewicz
b) z urzędu
1. ks. dr J. Kubicki
2. ks. kap. J. Św. dr T. Makowski
3. ks. dr J. Skórcz
c) z wyboru podczas XX Kongregacji Dziekanów
1. ks. prob. B. Dalaszyński
2. ks. prob. H. Grabias
3. ks. rektor B. Jerzycki
4. ks. prob. J. Kątny
5. ks. prob. L. Lemański
6. ks. prob. J. Matuszak
7. ks. prob. W. Mielcarek
8. ks. prob. F. Misiewicz
9. ks. prob. R. Schoepe
10. ks. kap. J. Św. K. Sojka
11. ks. prob. mgr J. Tadych
12. ks. prob. T. Zabłocki
Źródło: KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Skład personalny V kadencji
Rady Duszpasterskiej z 25 IV 1977 r.; Rocznik Archidiecezji Gnieźnieńskiej
z 1979 r., s. 45.
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Skład personalnej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej VI
kadencji w latach 1981-1984.
Delegat Ks. Prymasa: ks. kap. J. Św. dr T. Makowski
Sekretarz Rady:
ks. kan. dr J. Kubicki
a) z nominacji ks. Kardynała Prymasa
1. ks. kap. J. Św. dr S. Grzechowiak
2. ks. dr B. Michalski
3. ks. dziekan mgr A. Strycharz CM
4. ks. kan. mgr M. Wróblewicz
b) z urzędu
1. ks. kan. dr J. Kubicki
2. ks. kap. J. Św. dr T. Makowski
3. ks. dr J. Skórcz
c) z wyboru podczas Kongregacji XX. Dziekanów
1. ks. prob. B. Dalaszyński
2. ks. prob. H. Grabias
3. ks. radca B. Jerzycki
4. ks. dziekan J. Kątny
5. ks. prob. L. Lemański
6. ks. kap. J. Św. W. Mielcarek
7. ks. prob. F. Misiewicz
8. ks. prob. R. Schoepe
9. ks. prob. mgr J. Tadych
10. ks. prob. T. Zabłocki
Źródło: KMG, Rada Duszpasterska 1975-1985, Dekret ustanawiający skład personalny Rady Duszpasterskiej VI kadencji (1981-1984), Gniezno 23 IV 1981 r.,
Komunikat o składzie personalnym Rady Duszpasterskiej w nowej VI kadencji
(1981-1984) z 1981 r.; Rocznik Archidiecezji Gnieźnieńskiej z 1982 r., s. 49-50;
WAG, 36, 1981, nr 5-6, s. 124.
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DIALOG POLSKO-NIEMIECKI KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO 40 LAT PO WYMIANIE LISTÓW
EPISKOPATÓW POLSKI I NIEMIEC Z R. 1965
Wymiana listów biskupów polskich i odpowiedź ze strony biskupów niemieckich oraz wcześniejsze memorandum Kościoła Ewangelickiego Niemiec (EKD
- Ost-Denkschrift) z roku 1965, znaczy – jeżeli nie przełom – to przynajmniej wytycza nowy kierunek we wzajemnych stosunkach naszych Kościołów i narodów.
Słowa: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie wyrażają gest o dalekosiężnym,
wręcz profetycznym znaczeniu.
Gest pojednania i prośba o przebaczenie ze strony biskupów polskich były inspirowane duchem II Soboru Watykańskiego oraz przygotowaniem do obchodów
Millennium Chrztu Polski w roku 1966. Umożliwił on trudny proces zbliżenia,
pojednania, który dziś owocuje daleko sięgającymi i wspólnymi działaniami
na rzecz braterstwa obydwu narodów. Odpowiedź oraz podjęcie wyciągniętych
dłoni ze strony biskupów niemieckich rozpoczęła wzajemny dialog, który trwa
i rozwija się do dziś dnia.
1. Historyczny i psychologiczny kontekst wymiany listów z 1965 roku
Aby zrozumieć wymowę i znaczenie tego symbolicznego gestu biskupów
polskich, trzeba uświadomić sobie ówczesny kontekst historyczny i psychologiczny tamtych wydarzeń. Sobór przez swoją niepowtarzalną atmosferę komunii i kolegialności biskupów całego świata, oceniał przeszłość i wytyczał drogi
przyszłości dla Kościoła na całym świecie. Wskazywał na autonomię władzy
świeckiej i religijnej, wzywał do poszanowania wolności religijnej, określał drogi
zbliżenia i pojednania. Przerzucał mosty pomiędzy religiami i narodami, ukazywał niepowtarzalne związki, jakie łączą nas z judaizmem oraz proklamował
motywy ewangelicznej nadziei dla przyszłości.
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Biskupi polscy zdawali sobie sprawę, że nie może być mowy o włączeniu się
w sposób wiarygodny w ten proces i godny w świętowanie Milennium Chrztu
Polski, do którego się sposobili, bez dokonania wymownego gestu w stosunku do
Niemców, z którymi łączą nas wielowiekowe związki zerwane na skutek wojny.
Do pojednania przynaglało także wspólne chrześcijańskie dziedzictwo obydwu
narodów, które razem wyznają Chrystusa swoim pokojem i pojednaniem. Nie
można wierzyć, że Chrystus zburzył mury wrogości w sercach ludzkich, pojednał
wszystkich z Ojcem i jednocześnie żywić w stosunku do siebie uczucia niechęci
lub nawet wrogości.
Od strony formalnej list ten był wystosowany jako zaproszenie na uroczystości 1000-lecia Chrztu Polski, które miały się odbyć w roku 1966. Podobne zaproszenie wystosowano do 56 innych Episkopatów świata. Jednakże żaden inny
list nie zyskał takiego znaczenia jak właśnie list do biskupów niemieckich.
Było to zaledwie 20 lat od okrutnej wojny, której niezabliźnione rany tkwiły
w sercach ludzi walczących po dwóch stronach frontu. Polska nie była przy tym
ani wolna, ani suwerenna, Niemcy były podzielone i rozdarte. Świadomość krzywd
i zbrodni wyrządzonych przez narodowy socjalizm Polakom była bardzo żywa.
Wielu żyło strasznymi wspomnieniami z okresu wojny, pełni niepewności i lęku
o przyszłość. Zachodnia granica Polski na Odrze i Nysie była nieuznawana i kwestionowana. Komuniści, którzy sprawowali władzę w Polsce, podsycali te uczucia,
czyniąc rewizjonizm niemiecki jednym z głównych elementów swojej polityki.
Z drugiej strony Odry związki wypędzonych głośno rewindykowały swoje
prawa do utraconych terenów, wypędzeni natomiast ze wschodnich terytoriów
przedwojennej Polski Polacy nie mogli mówić ani o swojej krzywdzie, ani o swoim
losie, gdyż był to sprzeczne z sojuszem ze Związkiem Radzieckim, a nawet z Polską racją stanu. Polacy mieszkający na Wschodzie poza dawną polską granicą
byli szykanowani za swoją narodowość i musieli to ukrywać.
W tej sytuacji słowa: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie były dla wielu
zaskoczeniem i brzmiały niewiarygodnie. Wielu pytało w zdumieniu: Za co mamy
przepraszać?. Zarówno swój własny los, doznane krzywdy, jak i przesiedlenie
Niemców, uważali za bolesne, niesprawiedliwe, krzywdzące, ale jako niemożliwy
do uniknięcia skutek wojny, wobec którego byli bezsilni.
2. Konsekwencje wymiany i dalszy rozwój wydarzeń
Dziś z perspektywy 40 lat symboliczny gest pojednania w niczym nie stracił, a przeciwnie zyskał na znaczeniu. Dopiero z tej właśnie perspektywy widać
profetyczny wymiar tego gestu. Prof. Jan Józef Lipski dostrzegał w tym geście
„najbardziej dalekosiężne wydarzenie powojennej historii Polski”.
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Współczesny historyk i członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
dr Andrzej Grajewski twierdzi nawet: list polskich biskupów do niemieckich
(...) był nie tylko gestem chrześcijańskiego pojednania, ale i odważnym aktem
politycznym. Otworzył drogę do normalizacji polsko-niemieckich stosunków i zapoczątkował procesy, które w 1990 r. umożliwiły pokojowe zjednoczenie Niemiec.
Bez listu biskupów nie byłoby papieża Polaka ani pontyﬁkatu Benedykta XVI.1
Również Kard. Karl Lehmann w wywiadzie udzielonym „Tygodnikowi
Powszechnemu” dnia 13 XI br. wskazał na historyczne znaczenie wymiany listów z 1956 r., mówiąc: Wymiana listów zrobiła w Niemczech wielkie wrażenie
– szczególnie w Republice Federalnej, gdzie, inaczej niż w komunistycznej NRD,
można było o niej swobodnie dyskutować. Podobnie jak tzw. „Memorandum
Wschodnie” niemieckiego Kościoła Ewangelickiego, wymiana listów otworzyła
z impetem drzwi do prawdziwego pojednania między naszymi narodami. Listy
przekonały wielu ludzi, że wbrew wszystkim nieprawością, jakie miały miejsce
w przeszłości, możliwa jest jednak wspólna przyszłość. Także za ich sprawą
w Niemczech zwiększyła się gotowość do stanięcia twarzą w twarz ze zbrodniami,
które narodowy socjalizm przyniósł Polsce, bez żadnego ich relatywizowania.
W tym sensie kościelne posłania z 1965 r. należą także do fundamentu pojednania
i porozumienia politycznego oraz międzypaństwowego, których owoce możemy
dziś zbierać.2
Ze strony przeciwników zbliżenia i pojednania, zwłaszcza ze strony komunistycznego Rządu Polski, list biskupów wywołał gwałtowną kampanię, jeżeli nie
wręcz, histerię antykościelną i całkowitą blokadę kontaktów polsko-niemieckich,
która trwała aż do 1972 roku. Biskupom polskim zarzucano nawet zdradę własnego narodu. Odmówiono, nie tylko biskupom niemieckim, ale także papieżowi
Pawłowi VI udziału w uroczystościach milenijnych Chrztu Polski, które miały
miejsce dnia 3 maja 1966 roku w Częstochowie. Podobna odmowa spotkała
także Prymasa Stefana Kard. Wyszyńskiego, który nie otrzymał paszportu na
obchody milenijne w Rzymie. Wierni patrząc na pusty tron papieski na wałach
Jasnej Góry, ozdobiony kwiatami pytali: Czy słuszną była tak daleko posunięta
gotowość do przebaczenia Niemcom? Jeżeli tak: Czy był to właściwy moment,
by wypowiedzieć słowa: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Uwzględnić
trzeba przy tym fakt, że olbrzymia większość wiernych, poza wyżej cytowanymi
słowami i oﬁcjalną treścią propagandy komunistycznej, nie znała właściwej
treści listu biskupów polskich.
1

Dr A. Grajewski, List Założycielski Europy, w: Wprost 44 (2005)9.

2

Nic nie jest dane raz na zawsze. Wywiad z kard. Karlem Lehmannem, Przewodniczącym Episkopatu Niemiec, w: „Tygodnik Powszechny” 46(2005)9.
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Jednakże Naród polski wezwany przez Stefana Kard. Wyszyńskiego w czasie
tych obchodów odpowiedział: My przebaczamy. W ten sposób zaakceptował gest
Episkopatu i uczynił proces zbliżenia nieodwracalnym.
Biskupi niemieccy odnieśli się do treści listu z 18 listopada 1965 roku
w Oświadczeniu Episkopatu niemieckiego z dnia 5 grudnia 1965 roku. Chociaż
odpowiedź ta nie satysfakcjonowała w pełni autorów polskiego orędzia, stwierdzili oni wyraźnie: Biskupi polscy uważają odpowiedź Pasterzy niemieckich za pozytywną, ponieważ utrzymana jest w takim samym duchu pokoju ewangelicznego,
ekumenizmu soborowego, w jakim pisane było „Orędzie Biskupów polskich”.
Za pierwszą wymianą listu obydwu episkopatów poszły dalsze wypowiedzi
i oświadczenia zarówno ze strony biskupów, jaki i niemieckich katolików świeckich; najpierw dnia 3 marca 1966 roku, a następnie także w czasie Katholikentagu w połowie lipca 1966 roku. Za sprawą normalizacji, zbliżenia i pojednania
najszerzej wypowiada się Memorandum katolików niemieckich Bensbergu
w marcu 1968 r. Wśród jego 160 wybitnych katolickich sygnatariuszy są m.in.
Joseph Ratzinger i Karl Rahner. W tym tekście czytamy m.in.: Nie możemy już
żądać powrotu tych ziem do Niemiec. Kard. Ratzinger w nawiązaniu do tego
oświadczenia napisał nieco póżniej: Jestem wdzięczny i szczęśliwy, że taka inicjatywa, na którą czekałem od dawna została przyjęta.3
Wyrazem postępującej normalizacji na płaszczyźnie politycznej był najpierw Układ pomiędzy PRL i Republiką Federalną Niemiec w sprawie: Podstaw
normalizacji wzajemnych stosunków z 1972 roku. Umożliwił on ustanawianie
samodzielnej polskiej administracji Kościoła katolickiego na ziemiach zachodnich i północnych.
Fakt ten wpłynął pozytywnie na ożywienie kontaktów pomiędzy hierarchią
obydwu Kościołów: w 1973 roku Kard. Julius Doepfner odwiedził Prymasa
Stefana Wyszyńskiego w Gnieźnie, zaś w 1977 roku uczynił to także kolejny
przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów Josef Hoeffner. W odpowiedzi wysocy przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem
Prymasa Stefana Kard. Wyszyńskiego z udziałem Kard. Karola Wojtyły złożyli
w dniach 20-25 września 1978 roku wizytę w Niemczech. Z tej okazji Kard.
Stefan Wyszyński powiedział dnia 20 września 1978 roku w Katedrze w Kolonii
m.in.: Europa musi dostrzec ponownie, że jest ona nowym Betlejem dla świata,
dla ludów i narodów... nie może być ona ani targowiskiem, ani fabryką broni,
musi odnowić swoje chrześcijańskie korzenie i stać się miejscem pokoju.
W następstwie tej wizyty powstała już w 1978 roku wspólna Grupa Kontaktowa obydwu Episkopatów z bp. Franzem Hengsbachem i abp. Jerzym Strobą
3

W: „Gazeta Wyborcza” z 15.11.2005, s. 22.
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dla omawiania wspólnych spraw interesujących obydwie strony. Wzajemne
kontakty na płaszczyźnie obydwu Episkopatów były następnie kontynuowane
pod przewodnictwem Kard. Józefa Glempa i Kard. Karla Lehmanna.
W roku 1994 zmienił się skład Grupy Kontaktowej. Ze strony niemieckiej przewodniczyli jej kolejno: Kard. Walter Kasper, bp Jozef Homeyer i dziś
bp Franz Kamphaus. Współprzewodniczącym ze strony polskiej od początku jest
abp Henryk Muszyński. Zajmuje się ona wszystkimi wspólnymi problemami
z zakresu wzajemnych relacji. Jej dziełem są m.in.: Wytyczne (Richtlinien) dla
duszpasterstwa Polskiego w Niemczech, omawiane były również formy duszpasterstwa Niemców w Polsce. Owocem wspólnych wysiłków jest także zwrot Ksiąg
kościelnych z Polski, które w wyniku wojny znalazły się w Niemczech, a także
rehabilitacja polskich biskupów Gorala z Lublina i Fulmana z Włocławka, skazanych pełnomocnym wyrokiem sądu niemieckiego.
3. Pierwszy wspólny list obydwu Episkopatów
List z 1965 roku posiada swoją kontynuację. Dnia 13 grudnia 1995 roku
z okazji: 30-letniej wymiany listów z 1965 roku i 50 rocznicy zakończenia II wojny
światowej - zostaje wydane Wspólne słowo polskich i niemieckich biskupów. Jest
to nie tylko pierwszy wspólny list Episkopatów Polski i Niemiec ale, w ogóle,
dotychczas jedyny tego rodzaju wspólny dokument dwóch Episkopatów w Europie. Czytamy w nim: Gest pojednania, rozwijający się dialog i budowanie
braterskich stosunków, służyło także pokojowi pomiędzy naszymi narodami.
Wyciągnięcie rąk do Niemców przez Episkopat polski w geście pojednania wywołało gwałtowną kampanię oszczerstw ze strony Rządu komunistycznego. Nie
mogło to jednak przeszkodzić postępującemu procesowi pojednania, dialogu
i odbudowy braterstwa. Wymiana listów z roku 1965 rozpoczęła zatem nową
wspólną drogę w następstwie czego stosunki między Polską i Niemcami mogły
ulegać coraz dalszym przemianom (n. 3).
List ten został wydany w okresie napięć, które poprzedzały wejście Polski
do Unii Europejskiej. Stąd nie ocena przeszłości, ale wspólne świadectwo chrześcijańskie, i określenie miejsca i roli Kościoła w nowej rzeczywistości europejskiej, stanowi główny jego temat. Ze strony Episkopatu Polski jest to pierwsze
jednoznaczne słowo, które wspiera postępujący proces integracji europejskiej,
określa duchowe i etyczne fundamenty tej jedności, a także wskazuje na wyzwania, które stoją przed naszymi Kościołami i narodami. Dokument ten – zdaniem
bp. Józefa Homeyera – zawiera jakby wspólny program kształtowania przyszłej
Europy w oparciu o chrześcijańskie świadectwo. Rok 1995 zapoczątkował jakby
nową erę w naszych stosunkach. Chodzi o zdecydowane wspólne działanie na
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rzecz przyszłej Europy. Wspólne słowo przypomina nam również, że istnieją
jeszcze ważne, do końca nieprzezwyciężone problemy naszej przeszłości, jakie
konsekwentnie powinniśmy rozwiązywać.
Jednym z tych bolesnych problemów jest tragiczne dziedzictwo większości
obozów śmierci i obozów koncentracyjnych, wzniesionych przez nazistów i znajdujących się do dziś dnia na ziemiach polskich. Utrwalają one rok za rokiem obraz
Polski jako ziemi obozów koncentracyjnych, a Polaków jako sprawców shoach.
Znajduje to swój wyraz w zbitce słownej polish concentration camp. Nawet protesty
polskich placówek dyplomatycznych nie są zdolne sprostować tej – jak niektórzy
nazywają – nieścisłości historycznej. Jest to najtragiczniejsza i najboleśniejsza
spuścizna II wojny światowej na ziemiach polskich, której bez wsparcia Kościoła
niemieckiego nie jesteśmy zdolni rozwiązać, ponieważ dla wielu nie jesteśmy
wiarygodni. Tym razem pojednanie musi mieć charakter trójstronny, Polacy nie
mogą być podmiotem czy stroną pojednania za zbrodnie niemieckich nazistów.
Niezależnie jednak od wspomnianych wyżej trudności, proces scalania Europy i integracji europejskiej, także przy czynnym udziale biskupów polskich
postępował coraz bardziej. Wyrazem współodpowiedzialności biskupów polskich
za duchowe oblicze dzisiejszej i przyszłej Europy była wizyta biskupów polskich
w Brukseli, a od 1999 roku udział przedstawiciela Episkopatu Polski, najpierw
jako członka zrzeszonego, a od wejścia do Unii Europejskiej w roku 2004, jako
stałego członka Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), której
od początku przewodzi, ogromnie zasłużony dla sprawy europejskiej, bp Józef
Homeyer z Hildesheim.
Upadek komunizmu i wejście Polski do Unii Europejskiej w roku 2004
oraz zjednoczenie Niemiec, znaczy nowy etap w dziejach Kościoła katolickiego
i wspólnot kościelnych naszych narodów. Niesie jednak ze sobą także nowe
wyzwania, a także wyznacza nowe zadania naszym Kościołom w sercu Europy,
na styku pomiędzy Wschodem i Zachodem.
Jako członkowie jednego Kościoła, który wspólnie wyznaje Chrystusa swoim
Pokojem i pojednaniem (por. Ef 2,14-18), dźwigamy razem, w obliczu postępującego
procesu laicyzacji odpowiedzialność za kształt chrześcijańskiej nadziei w pluralistycznej Europie. Najnowsze Oświadczenie obydwu Episkopatów, którego ogłoszenia jesteśmy świadkami, jest wyrazem wspólnej troski i odpowiedzialności za
chrześcijańskie oblicze dzisiejszej i przyszłej Europy. Biskupi pragną, na obecnym
etapie dziejów, nie tylko utrwalić pamięć o wydarzeniach z roku 1965, z okazji
60-tej rocznicy zakończenia wojny, czy 10-lecia pierwszego wspólnego listu episkopatów polski i Niemiec z 1995 roku, ale przede wszystkim współkształtować we
wspólnocie z biskupami niemieckimi dzisiejsze i przyszłe duchowe oblicze Europy
i Unii Europejskiej, której Polska stała się pełnoprawnym członkiem.
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Wielkie dzieło swoich Poprzedników obydwóch Episkopatów biskupi we
wspomnianym wyżej Oświadczeniu uznają za decydujący krok nowego początku
we wzajemnych stosunkach pomiędzy naszymi narodami.
Jednakże biskupi także z troską obserwują, że pamięć o ponurych chwilach
naszej historii nie tylko rodzi ducha pojednania, ale prowadzi również do rozdzierania niezabliźnionych jeszcze ran i wskrzesza ducha rozliczania krzywd.
Niektórzy przedstawiciele świata polityki i życia publicznego rozdrapują lekkomyślnie wciąż jeszcze bolesne rany przeszłości naszych narodów. Dla przezwyciężenia bolesnej przeszłości konieczne jest poznanie pełnej prawdy historycznej,
która niczego nie upiększa, niczego nie pomija, która niczego nie przemilcza i nie
dopomina się jednostronnego wyrównania krzywd.
4. Problem Centrum Przeciwko Wypędzeniu
W tym kontekście nie można przemilczeć Centrum Przeciwko Wypędzeniom,
które w ostatnim czasie zbulwersowało opinię polską. Inicjatywa budowy Centrum – jak wiadomo - pochodzi od przewodniczącej Związku Wypędzonych Eriki
Steinbach. Pomimo jej zapewnień, że Centrum to nie jest skierowane przeciwko
Polakom, a ma służyć utrwaleniu pamięci wypędzenia Niemców, Polacy zareagowali na tę inicjatywę z wielkimi obawami. Gwałtowna reakcja Polaków była dla
Niemców niezrozumiała, wyolbrzymiona czy wręcz neurotyczna. Inni usiłowali
przedsięwzięcie banalizować lub określali je jako inicjatywę indywidualną.
Skąd się bierze tak wyolbrzymiona reakcja Polaków?
Pragnę wskazać na niektóre racje:
– ta nieoczekiwana inicjatywa wyrwała wielu Polaków z błogiego przekonania,
że przystąpienie Polski do UE było równoznaczne z przezwyciężeniem dawnych antagonizmów i roszczeń wojennych,
– polemika związana z budową Centrum została złączona z roszczeniami Pruskiego
Powiernictwa (Preussischen Treuhand). Stąd w świadomości Polaków łączyła
się ona nierozdzielnie z rewindykacją niemieckiej własności w Polsce,
– nie bez znaczenia jest tu samo pochodzenie Eriki Steinbach. Urodziła się
ona – jak wiadomo – jako córka komendanta wojennego na okupowanych
terenach polskich (Rumia k. Gdyni). W ten sposób problem wypędzenia
zostaje nie jako postawiony na głowie, gdyż Polska jest nie tylko miejscem
jej urodzenia, ale także jej właściwym Heimatem,
– w odpowiedzi na jej inicjatywę powstaje na polskich terenach Pomorza (niemieckie Westpreussen) nie tylko Polskie Powiernictwo (Polnische Treuhand)
ale także Związek Polaków wypędzonych w 1939 roku, który z kolei stawia
roszczenia w stosunku do niemieckich okupantów,
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– jednakże najważniejszy i najbardziej wrażliwy moment, tak wyolbrzymionej
reakcji jest bodaj następujący: w świadomości Polaków jest głęboko zakorzenione, że właśnie oni byli pierwszymi oﬁarami II wojny światowej. Nikt
oczywiście nie kwestionuje, że także Niemcy wycierpieli wiele niesprawiedliwości w wyniku wojny, zwłaszcza u jej końca. Jednakże jednostronne
podkreślanie niesprawiedliwości, bez uwzględnienia krzywd wyrządzonych
innym lub z ich przemilczeniem budzi uzasadnione obawy, że przez podkreślenie własnych cierpień pragnie się manimalizować cierpienia drugich. To
zaś z kolei może doprowadzić do łatwego pomieszania oﬁar i oprawców.
Problem Centrum stał się ważnym przedmiotem rozmów pomiędzy ważnymi polskimi i niemieckim politykami jak: Helmut Kohl, Prezydent Republiki
Federalnej Niemiec Horst Köhler, dawny Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder
czy też nowa Pani Kanclerz Angela Merkel.
Od czasu, kiedy inicjatywa powołania Fundacji dla budowy Centrum przeciwko wypędzonym nie doszła do skutku, budowa Centrum stała się przedmiotem oﬁcjalnych rozmów czołowych polityków. Według doniesień prasowych: nie
chodzi więcej o Centrum przeciw wypędzeniu ani też o muzeum, a o widzialny
znak wypędzenia w Berlinie i to w ramach europejskiej siatki solidarności popieranej także przez Polaków. Taki rozwój pozwala mieć nadzieję, że sporny projekt
znajdzie wreszcie zadawalające rozwiązanie i będzie możliwy do zaakceptowania
dla wszystkich zainteresowanych stron.4
Proces pojednania i zbliżenia naszych narodów trwa i postępuje. Jesteśmy beneﬁcjentami postępującego procesu pojednania i zbieramy owoce tego
odważnego gestu, o których jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie śmiał nawet
marzyć. O ile ze zdumieniem patrzyliśmy na uścisk pojednania pomiędzy kanclerzem Helmutem Kohlem i premierem Mazowieckim w roku 1989. Z radością
i wdzięcznością razem z Niemcami uczestniczyliśmy w symbolicznym geście
przejścia Jana Pawła II wraz z Kanclerzem Kohlem przez Bramę Brandenburską
w zjednoczonym Berlinie i wolnej Polsce.
Dziś żołnierze polscy i niemieccy, których dziadowie i ojcowie walczyli przeciwko sobie na wszystkich frontach, nie tylko odbywają wspólne manewry, ale
także pielgrzymują razem do Częstochowy (i nie tylko).
Z radością i nadzieją patrzymy na młodzież, która wspólnie modli się na
licznych spotkaniach i w czasie światowych dni młodzieży.
Wypędzeni siłą Niemcy wracają do swojego Heimatu, który zmuszeni byli
opuścić 60 lat temu i coraz częściej cieszą się szczerą gościnnością nowych go-

4

Por. „Gazeta Wyborcza” z 3.11.2005, s. 8.
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spodarzy, a papież Niemiec pozdrawia po polsku pielgrzymów Polaków, którzy
przybywają do Rzymu ze wszystkich zakątków świata.
Polacy ze Lwowa i Wilna (ale jeszcze nie z Grodna i Mińska i wielu innych
miejscowości na Wschodzie) mogą przyznać się do swojej narodowości i jawnie
mówić o bolesnych doświadczeniach. Nieliczni żyjący jeszcze dzisiaj weterani
wszystkich frontów mogą wystąpić w swoich mundurach i przypiąć odznaczenia,
które świadczą wymownie o cenie ich oﬁary a naszej wolności.
Wyrazem wspólnej troski o postęp tego procesu jest zbieżne stanowisko biskupów obydwu Episkopatów w sprawie Centrum przeciwko wypędzonym w Berlinie.
Kard. Georg Sterzinsky opowiedział się wyraźnie przeciwko takiej inicjatywie,
dopóki nie zostanie ona zaakceptowana jako znak pojednania przez wszystkie
zainteresowane strony. W czasie VI Zjazdu Gnieźnieńskiego, dnia 18 września
2005, Bp Wolfgang Huber – biskup Ewangelickiego Kościoła Berlina i Brandenburgii i przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec, wypowiedział się
również w tym samym duchu. W sposób jednoznaczny, niedopuszczający żadnej
wątpliwości przeciwko jednostronnemu, pomijającemu przesiedlenia innych narodów, utrwaleniu pamięci wypowiedział się w Fuldzie w dniu 21 września br.
także kard. Karl Lehmann, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec.
Potwierdził to również w czasie spotkania we Wrocławiu dnia 24 września br.,
gdzie między innymi powiedział: Centrum przeciw Wypędzeniom? Najpierw muszą zostać spełnione trzy warunki, a potem możemy się zastanowić, czy i gdzie je
utworzyć. Te warunki to: konsensus w tej sprawie z Episkopatem Polski, nadanie
Centrum charakteru europejskiego i zmiana nazwy (powinny się w niej znaleźć
słowa „pojednanie” lub „przebaczenie”). Centrum nie może służyć ponownemu
rozliczaniu krzywd, powinno być nauką na przyszłość, napomnieniem. Musi mieć
też charakter europejski, bo czystki etniczne stały się tragicznym udziałem wielu
narodów. Episkopat Niemiec nie zajął w sprawie Centrum oﬁcjalnego stanowiska,
bo nie chciał włączać się w czasie kampanii wyborczej w spory polityczne.5
Tekst nie pozostawia żadnej wątpliwości, że nie może powstać żaden pomnik
pamięci, który by w sposób jednostronny utrwalał wypędzenie jednego narodu
kosztem innych narodów.
Ostatnio Kard. Karl Lehmann jeszcze wyraźniej sprecyzował swoje stanowisko w wyżej wspomnianym wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego” z dnia
13 XI 2005 zarówno w stosunku do Powiernictwa Pruskiego, jak i w odniesieniu
do Centrum, gdzie powiedział m.in. To oczywiste, że również biskupi nie mogą
przejść obojętnie obok trudności politycznych i społecznych, które pojawiły się
5

Notatka dziennikarska, Utrwalone pojednanie, w: „Gazeta Wyborcza” z 26.09.2005,
s. 12.
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w relacjach polsko-niemieckich. Trzeba przy tym jednak dokładnie analizować
poszczególne sprawy sporne i być także gotowym do różnicowania. W przeciwnym
razie otrzymamy obraz wykrzywiony. Chciałbym najpierw powiedzieć jedno,
mocno i wyraźnie: działalność Powiernictwa Pruskiego jest jednoznacznie odrzucana przez Kościół w Niemczech, podobnie zresztą jak przez wszystkie poważne
partie i organizacje społeczne. Także zdecydowana większość Niemców, którzy
po 1945 r. musieli opuścić swoją ziemię ojczystą za Odrą i Nysą, nie chce nic
słyszeć o tej inicjatywie.
Inaczej sprawa wygląda z projektem „centrum przeciw Wypędzeniom”. Pragnienie upamiętnienia oﬁar wypędzeń, jakich dokonywano w Europie – a dotykały
one przecież zarówno Polaków, jak i Niemców – nie powinno być traktowane jako
coś a priori podejrzanego. Co jest jednak bardzo istotne, to sposób, w jaki chce się
zachować tę pamięć: należy znaleźć takie formy, które będą narody do siebie przybliżać, a nie tworzyć podziały. Dlatego trzeba jeszcze pomyśleć, jak to osiągnąć,
i rozmawiać ze sobą, pamiętając o wrażliwości i o uczuciach rozmówców.
Zresztą chciałbym zauważyć, że irytacje w stosunkach polsko-niemieckich są
„produkowane” nie tylko po jednej stronie. W tym kontekście patrzyłbym również
na rezolucję polskiego Sejmu z września ubiegłego roku o żądaniach reparacji
wobec Niemiec.6
Trudno nie dostrzec, że już dzisiaj doświadczamy daleko idących owoców
pojednania zapoczątkowanego odważnym gestem biskupów polskich w 1965
roku i okupionymi także wielorakim cierpieniem.
Dziś, gdy po papieżu Polaku na tronie św. Piotra zasiadł syn Narodu Niemieckiego Benedykt XVI, obydwa narody doświadczają wspólnie, jak wielkie
i owocne jest działanie Ducha Świętego za naszych dni. Jednocześnie kierują
do współczesnych i potomnych ciągle aktualne przesłanie pojednania i nadziei:
Z naciskiem stwierdzamy - czytamy w Oświadczeniu – Niemcom i Polakom nie
wolno już nigdy skierować swego duchowego i materialnego potencjału przeciwko
sobie nawzajem. Ich powinnością natomiast jest zaangażowanie go dla dobra
wszystkich ludzi jednoczącej się Europy i wzmacnianie jej chrześcijańskiej tożsamości. To zadanie uda się wykonać tylko wtedy, gdy Niemcy i Polacy, zrozumieją,
że we wspólnej historii obu narodów tkwi także wiele dobra, które je łączy. Jedynie
wtedy, gdy przyznamy się do całej prawdy i jednocześnie wyrzekniemy się ducha
wyliczania sobie krzywd, unikniemy jednostronnego patrzenia na własną historię
i utorujemy drogę teraźniejszości do owocnej współpracy w przyszłości.

6

Nic nie jest dane raz na zawsze. Wywiad z kard. Karlem Lehmannem, Przewodniczącym
Episkopatu Niemiec, w: „Tygodnik Powszechny” 46(2005)9.
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ZACHOWANIA KATOLIKÓW KALISZA DOTYCZĄCE
CHRZTU DZIECI

Wstęp: założenia teoretyczno–metodologiczne
Chrzest jest podstawową praktyką jednorazową, która odgrywa główną
rolę w kolejnych etapach życia człowieka – religijnym i świeckim1. W Kościele
rzymskokatolickim chrzest, jako pierwszy akt inicjacji chrześcijańskiej, nie jest
praktyką religijną w pełni z wyboru, czy też dzieje się bez „wiary z wyboru”2,
gdyż obejmuje on noworodka, który nie może sam osobiście zrozumieć idei tego
rytu, ani też zaangażować się w jego ciągłość religijną. Z tej racji pełną odpowiedzialność za konsekwencje życiowe chrztu dziecka ponoszą jego naturalni
rodzice, a do pewnego stopnia także rodzice chrzestni. Taka postawa, zdaniem
teologów, jest aktem wiary religijnej rodziców i chrzestnych, jak i ich wolą włączenia dziecka do struktur Kościoła katolickiego. Teologowie stwierdzają, iż wraz
z chrztem rozpoczyna się kościelna socjalizacja religijna dziecka, jako wieloletni
i obejmujący różne sfery życia proces formacyjny, w którym podstawową rolę
odgrywają właśnie rodzice oraz chrzestni opiekunowie dziecka3.
W Polsce ciągle chrzest jest religijną praktyką powszechną, aczkolwiek
realizowaną często niezgodnie z postulatami czasowymi Kościoła, czyli z opóźnieniem, niekiedy znacznie odległym od dnia urodzenia się dziecka. Teologowie
pastoralni są dość liberalni w tym względzie i stwierdzają, że opóźnienia chrztu
noworodka nie należy traktować dosłownie jako negatywnej miary religijności
1

Zob. W. Schenk, Wtajemniczenie w liturgię chrztu i jego symbolikę, „Ateneum Kapłańskie” 1965, nr 57, s. 170-177; M. Staneta, Przygotowanie rodzin wierzących
przed udzieleniem chrztu dzieciom, „Ateneum Kapłańskie” 1977, nr 88, s. 222-229;
D. Zimoń, Chrzest w sytuacji kryzysu wiary w rodzinie, „Ateneum Kapłańskie” 1977,
nr 2, s. 218-221; J. Charytański, Chrzest a życie chrześcijańskie. Studium katechetyczne, Warszawa 1970.

2

Zob. J. Mariański, Dynamika przemian religijności wiejskiej w rejonie płockim
w warunkach industrializacji (1967-1976), Poznań-Warszawa 1970.

3

Zob. H. Wistuba, Wychowanie religijne małego dziecka w rodzinie, w: F. Adamski
(red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Kraków 1982, s. 200-216; P. Góralczyk, Chrzest i pierwsza komunia święta w rodzinie, w: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Rytuał religijny w rodzinie, Warszawa-Poznań 1988, s. 63-78.
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jego rodziców, ponieważ opóźnienie to wywołują liczne powody i czynniki, nierzadko obiektywne i niezależne od rodziców4. Kościół stawia także określone wymagania kandydatom na chrzestnych, jednak wybór ich przez rodziców dziecka
często odbiega od kryteriów religijnych i kościelnych, a zarazem akcentowane są
względy świeckie lub powody rodzinne. W rzeczy samej „rodzicielstwo chrzestne”
jest instytucją świecką i religijną, co w dużej mierze ułatwia rodzicom zajmować
ambiwalentną postawę wobec chrztu, nierzadko typowo świecką5. Socjologowie
religii są zdania, iż niewielkie znaczenie przywiązuje się w Polsce do opiekuńczej
roli chrzestnych, choćby w takiej sytuacji, kiedy dziecko utraciłoby naturalnych
rodziców w wyniku ich śmierci. Jedynie znikomy odsetek badanych katolików
traktuje chrzestnych jako „zastępców” naturalnych rodziców w procesie religijnej socjalizacji dziecka6. Natomiast obecnie upowszechnił się na skalę masową
nowy zwyczaj obdarowywania dziecka prezentami, i to od dnia jego chrztu,
przez pierwszą komunię, aż do dnia ślubu małżeńskiego7. Janusz Mariański
jest zdania, że „(…) uroczystości domowe związane z chrztem przesłaniają jego
religijną wymowę. Choć większość rodziców dziecka i chrzestnych przystępuje
w dniu chrztu dziecka do komunii świętej, to równocześnie ceremoniał świecki
jest mocno rozbudowany. Lepsza sytuacja materialna rodzin sprzyja większej
wystawności przyjęć z okazji chrztu dziecka, często z nadużywaniem alkoholu.
Chrzciny są ważną uroczystością rodzinną, zespalającą krewnych z miasta i ze
wsi, niekiedy są okazją do załatwiania interesów rodzinnych, poszukiwania
poparcia, konfrontacji osiągnięć, natomiast nie są one już sprawą całej wsi. To
wszystko nie prowadzi do atroﬁi uczuć religijnych – zaznacza autor, choć je niewątpliwie pomniejsza”8. Wydaje się, iż wniosek ten dziś jest już zbyt ostrożny,
4

Zob. Chrzty w Polsce, w: L. Adamczuk, W. Zdaniewicz (red.), Kościół katolicki w Polsce: 1918-1990. Rocznik Statystyczny, Warszawa 1991, s. 171, tabl. 10; Urodzenia
żywe i chrzty. (W 1988 roku w Polsce urodziło się ogółem 587741 dzieci, w tym małżeńskich 553876 (94,2%) i pozamałżeńskich 33865 (5,8%). W Kościele katolickim
ochrzczono 582028 (99,0%) dzieci, w tym do 7 roku życia na 100 katolików 16,1%).

5

Zob. A. Rojewski, Wymogi pastoralne nowego Ordo Baptismi, „Ateneum Kapłańskie”
1972, nr 380, s. 389-390.

6

Zob. D. Markowska, Rodzina w społeczności wiejskiej – ciągłość i zmiana, Warszawa 1976, s. 225. (Z badań Autorki wynika, że w latach 70’ XX wieku zaledwie
8,0% katolików oczekiwało, iż w sytuacji śmierci rodziców, chrzestni otoczą dziecko
osierocone szeroką opieką i wsparciem).

7

Zob. K. Kwaśniewicz, Doroczne i rodzinne zwyczaje na tle współczesnych przeobrażeń
wsi podkarpackiej. Studium wsi Niegoszowice w województwie krakowskim, Wrocław
1978, s. 116-118; J. Komorowska, Świąteczne zwyczaje domowe w wielkim mieście.
Studium na przykładzie Warszawa, Warszawa 1984, s.166-194.

8

J. Mariański, Dynamika przemian religijności wiejskiej …, dz. cyt., s. 302.
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ponieważ sytuacje „dawne”, opisywane przez J. Mariańskiego, wprost prowadzą
do „uwiądu” uczuć religijnych i wspomagają rozwój postaw świeckich wobec
zjawisk religijnych.
Istotną rolę odgrywa motywacja rodziców uzasadniająca chrzest ich dziecka,
jak i decyzję odłożenia w czasie jego realizację. Socjologowie religii informują, iż
w Polsce, zwłaszcza w środowisku wiejskim, nadal dominują religijne uzasadnienia chrztu dzieci nad powodami świeckimi. W ocenie J. Mariańskiego „(…)
motywacja religijna nie jest konkurencyjna i wykluczająca się w stosunku do
innych motywów. Choć motywy społeczne w porównaniu z religijnymi odgrywają
zdecydowanie mniejszą rolę, ich obecność w sferze motywacyjnej proszenia rodziców o chrzest dzieci jest widoczna. Wychodźcy ze wsi nieco częściej podkreślają
ważność motywów społecznych, co pośrednio wskazuje na osłabienie ich życia
religijnego w ogóle”9.
Rytuał chrztu jest bezpośrednio związany z narodzinami człowieka i z tej racji ma on podwójny wymiar religijny, jako praktyka sakramentalna, realizowana
jednorazowo w Kościele, oraz jako obrzęd nadania dziecku imienia, realizowany
w grupie społecznej. W wymiarze religijnym rytuał chrztu jest znaczącym czynnikiem więzi człowieka ze wspólnotą kościelną. J. Mariański zaznacza, że „(…)
Człowiek ochrzczony staje się chrześcijaninem, zdobywa prawa «obywatelskie»
w społeczności kościelnej, jest uprawniony do przyjmowania wszystkich innych
sakramentów. Wraz z chrztem (…) rozpoczyna się proces wychowania religijnego
w społeczności rodzinnej i kościelnej, który ma doprowadzić do osobowego zaakcentowania chrztu w wieku dojrzałym oraz wypełniania zadań wynikających
z przynależności kościelnej”10.
Chrzest można ukazywać i analizować z wielu różnych punktów widzenia
– teologicznego, biblijnego, liturgicznego, prawno-kanonicznego, czyli religijnokościelnego, jak i psychologicznego, socjologicznego i kulturowego, czyli świeckiego. Socjologowie religii włączają chrzest do praktyk jednorazowych, które
katolicy spełniają tylko jeden raz w życiu, postrzegając to spełnianie w aspekcie
ilościowym i jakościowym. Świadoma rezygnacja z chrztu, jak i z pozostałych
rytów przejścia, oznacza negatywne kryterium oceny religijności jednostki, choć
nie zawsze jest ona wyrazem całkowitego braku jej wiary religijnej. W wymiarze instytucjonalnym chrzest włącza nową jednostkę do wspólnoty paraﬁalnej.
Chrzest jest podstawowym i najprostszym aktem religijnym w Kościele, a rezy9

10

J. Mariański, Rytuał chrztu w świadomości katolików polskich, w: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Rytuał religijny w rodzinie, Warszawa-Poznań 1988,
s. 105-136.
Tamże, s. 106.
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gnacja z niego ukazuje wprost chęć zerwania jedności z Kościołem, albo zupełną
obojętność religijną człowieka11. W globalnym ujęciu chrzest stanowi ważny
wskaźnik określający „socjologiczny obraz” religijności społeczeństwa polskiego,
w którym ważna jest instytucjonalna forma rytuału chrztu.
Empiryczne spostrzeżenia socjologów religii wskazują wyraźnie, iż w podejściu znacznego odsetka katolików polskich do rytuału chrztu dzieci są widoczne
liczne elementy świeckie, niezależnie od ciągłej przewagi elementów religijnych.
Zjawisko to jeszcze bardziej ukazują motywy uzasadniające decyzję rodziców
dotyczącą chrztu, wśród których znaczny odsetek stanowią powody typowo laickie
lub świecko-tradycjonalne. Liczni katolicy polscy nie rozumieją lub nie zdają
sobie sprawy z religijnego sensu i celu chrztu jako praktyki sakramentalnej.
Problem ten badałem dwukrotnie w Kaliszu, pytając katolików o stosunek
do chrztu, o rozumienie jego istoty, o przygotowanie się rodziców do tego religijnego wydarzenia, jak i o przebieg uroczystości rodzinnej zwanej „chrzcinami”.
Pytałem respondentów, jak rytuał chrztu lokuje się w ich świadomości i w zachowaniach religijnych i świeckich? Czy i w jakim zakresie chrzest jest aprobowany w badanym środowisku miejskim w Kaliszu? Jaką wiedzę na temat chrztu
mają badani katolicy? Jakie są postawy katolików wobec chrztu dzieci i chrztu
osób dorosłych? Czy badani katolicy widzą w chrzcie praktykę sakramentalną,
umożliwiającą im pełne życie religijne w Kościele, czy też postrzegają chrzest
jako swoiste „ubezpieczenie” lub „gwarancję zbawienia” w dramatycznej sytuacji
dziecka, np. w sytuacji śmierci, albo jako zwyczajną „kartę wstępu” do struktur
kościelnych, która umożliwia im korzystanie z przywilejów.
Postawy katolików wobec rytuału chrztu dzieci są zaledwie jedną „częścią”
ich nastawienia do niego, natomiast drugą część stanowią ich działania i zachowania związane z chrztem, zarówno działania poprzedzające obrzęd udzielenia
chrztu dziecku, jak i działania następujące po jego zrealizowaniu w kościele.
Zachowania związane z chrztem dzieci są liczne, a często mają one charakter
typowo świecki, połączony z obyczajami lokalnymi czy ze stylem świętowania
rodzinnego z tej okazji. We własnych badaniach wziąłem pod uwagę następujące
formy (typy) zachowań moich respondentów dotyczących chrztu dzieci: a) dobór
rodziców chrzestnych; b) przystąpienie rodziców i chrzestnych do spowiedzi
i komunii świętej podczas chrztu dziecka; c) przygotowanie i przebieg „chrzcin”
w rodzinnym domu dziecka; d) opinie katolików dotyczące potrzeby chrzcin,
11

Zob. D. Zimoń, Chrzest w sytuacji kryzysu wiary w rodzinie…, cyt. dz., s. 221; Z.
Narecki, Chrzest w rodzinie. Uwagi pastoralno-ewangelizacyjne, w: W. Piwowarski,
W. Zdaniewicz (red.), Rytuał religijny w rodzinie, dz. cyt., s. 179-200; J. Remy, Kryteria żywotności katolicyzmu, w: F. Adamski (red.), Socjologia religii. Wybór tekstów,
Kraków 1984, s. 287.
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powody i motywy uzasadniające ich organizację, przebieg i style świętowania;
e) związek chrztu z uroczystością domową. Problemy te podniosłem w pytaniach
skierowanych do respondentów, a wypowiedzi ich ukażę w kolejnych punktach
tej pracy.
Badania własne zrealizowałem w Kaliszu w 1991 i w 2001 roku, obejmując
nimi dwie odrębne grupy respondentów, liczące 586 i 654 osoby. Dobór prób badawczych został dokonany techniką losowo-celową z list dorosłych mieszkańców
miasta w wieku 18-65 lat życia. Badania te w wysokim stopniu odzwierciedlają
statystyczną i społeczną reprezentację mieszkańców miasta. Do analizy nie
można było włączyć 30 i 40 ankiet, ponieważ zawierały liczne błędy i braki
w wypowiedziach respondentów na wiele pytań. Badania te zostały wykonane
z pomocą kwestionariusza ankiety problemowej, w którym zamieściłem 26
pytań zamkniętych i otwartych dotyczących wprost rytuału chrztu dzieci oraz
6 pytań ogólnych obejmujących cechy demograﬁczne i społeczne respondentów.
Podstawowym kryterium podziału respondentów jest ich płeć, pochodzenie
społeczne, globalne wyznania wiary i udział w praktykach religijnych. Kolejne
tabele zbiorcze zilustrują te rozkłady respondentów.
Tabela 1.

Respondenci w podziale na płeć w obu terminach badań
Termin badań

Płeć respondentów

Badania 1991

Badania 2001

Razem

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Kobiety

342

61,5

373

60,7

715

61,1

Mężczyźni

214

38,5

241

39,3

455

38,9

Ogółem

556

100,0

614

100,0

1170

100,0

W badanej populacji wyraźnie dominują kobiety nad mężczyznami, gdyż
jest ich więcej zarówno w ujęciu ogólnym (o 22,2%), jak i w kolejnych terminach
badań – w pierwszym o 23,0% i w drugim o 21,4%. W hipotezie empirycznej przyjąłem, iż kobiety, odznaczające się większą pobożnością, liczniej niż mężczyźni
odnoszą się bardziej pozytywnie do rytuału chrztu dzieci. Inne cechy badanych
– wiek, pochodzenie społeczne, wykonywany zawód, wykształcenie, stan cywilny,
wierzenia i praktyki religijne – również stanowią zmienne niezależne w tych
badaniach, determinujące postawy i zachowania katolików miejskich wobec
rytuału chrztu dzieci.
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Tabela 2.

Społeczne pochodzenie badanych katolików
Termin badań

Pochodzenie społeczne

Badania 1991

Badania 2001

Razem

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Chłopskie

108

19,4

96

15,6

204

17,4

Robotnicze

129

23,2

133

21,7

262

22,4

Inteligenckie

158

28,4

196

31,9

354

30,3

Rzemieślnicze

67

12,0

77

12,6

144

12,3

Mieszane

94

17,0

112

18,2

206

17,6

Ogółem

556

100,0

614

100,0

1170

100,0

Podział respondentów według kategorii pochodzenia społecznego jest dość
zróżnicowany, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w obu terminach badań. Najliczniejszą grupę tworzą respondenci pochodzenia inteligenckiego, a najmniejszą
osoby reprezentujące środowisko rzemieślnicze. Niemal identyczne odsetki stanowią respondenci wywodzący się ze środowiska chłopskiego i z grup mieszanych
społecznie, jak np. z grupy robotniczo-chłopskiej czy inteligencko-robotniczej.
Tabela 3.

Globalne wyznania wiary badanych kobiet i mężczyzn w obu
terminach

Płeć respondentów
Poziom wiary religijnej

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Głęboko wierzący

126

17,6

52

11,4

178

15,3

Wierzący

379

53,1

258

56,7

637

54,4

Obojętny religijnie

74

10,3

49

10,8

123

10,5

Wątpiący w wierze

66

9,2

43

9,4

109

9,3

Niewierzący

53

7,4

38

8,4

91

7,8

Brak danych

17

2,4

15

3,3

32

2,7

Ogółem

715

100,0

455

100,0

1170

100,0

W badanej zbiorowości dominują osoby wierzące w Boga, gdyż stanowią
one odsetek 69,7%, w tym kobiety 70,7% i mężczyźni 681%. Niemal co piąty
respondent deklarował wątpliwości w wierze lub obojętność religijną. W tej
grupie (19,8%) odsetek kobiet stanowi 19,5% i odsetek mężczyzn 20,2%. Osoby
niewierzące są grupą nieliczną (7,8%), w tym więcej jest mężczyzn (o 1,0%) niż
kobiet. W założeniach badawczych przyjąłem hipotezę, iż osoby głęboko wierzące i wierzące (w normie) ujawniają pozytywne nastawienie do rytuału chrztu
dzieci, zaś osoby obojętne religijnie i osoby niewierzące ustosunkowują się do
niego krytycznie lub nieprzychylnie czy nawet lekceważąco.
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Tabela 4. Udział kobiet i mężczyzn w obowiązkowych praktykach religijnych
Płeć respondentów
Udział w praktykach

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Systematycznie

302

42,3

173

38,0

475

40,6

Niesystematycznie

166

23,2

104

22,8

270

23,1

Okazjonalnie

124

17,3

89

19,6

213

18,2

Nie praktykuje

106

14,8

74

16,3

180

15,4

Brak danych

17

2,4

15

3,3

32

2,7

Ogółem

715

100,0

455

100,0

1170

100,0

Udział badanych katolików w obowiązkowych praktykach religijnych, czyli
w niedzielnej mszy świętej, w spowiedzi i komunii wielkanocnej, jest dość zróżnicowany. Praktyki te systematycznie spełniają zaledwie 2/5 respondentów, zaś niesystematycznie i okazjonalnie 41,3%. Łącząc oba wskaźniki praktykujących, otrzymamy
wskaźnik całościowy osób spełniających praktyki obowiązkowe, który wynosi 81,9%.
W badanej grupie jedynie, co szósty respondent całkowicie nie spełniał tych praktyk
religijnych. Poziom spełniania praktyk zależy do pewnego stopnia od płci respondentów. Kobiety liczniej o 4,3% niż mężczyźni spełniają systematycznie te praktyki,
jak i niesystematycznie (o 0,4%). Natomiast mężczyźni liczniej o 2,3% niż kobiety
praktykowali okazjonalnie, jak licznie o 1,5% niż kobiety nie spełniali praktyk.
Tabela 5.

Udział katolików w praktykach religijnych w obu terminach badań
Termin badań

Udział w praktykach

Badania 1991

Badania 2001

Razem

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Systematycznie

288

51,8

187

30,4

475

40,6

Niesystematycznie

100

18,0

170

27,7

270

23,1

Okazjonalnie

93

16,7

120

19,5

213

18,2

Nie praktykuje

61

11,0

119

19,4

180

15,4

Brak danych

14

2,5

18

3,0

32

2,7

Ogółem

556

100,0

614

100,0

1170

100,0

Badania powtórzone w 2001 roku wykazały, że w minionym 10-leciu zmniejszyły się wskaźniki osób praktykujących systematycznie o 21,4%, natomiast
wzrosły odsetki osób praktykujących niesystematycznie o 9,7% i praktykujących
okazjonalnie o 2,8%. Jednocześnie wzrósł również w tym okresie odsetek osób,
które nie spełniają obowiązkowych praktyk religijnych o 8,4%. W założeniach
badawczych przyjąłem hipotezę, iż osoby praktykujące, zwłaszcza systematycznie, są pozytywnie nastawione do rytuału chrztu dzieci. Natomiast osoby, które

360

Józef BANIAK

zaniedbują i nie spełniają obowiązków religijnych, odnoszą się krytycznie lub
obojętnie do tego rytu przejścia.
1. Dobór rodziców chrzestnych
Kościół w swym nauczaniu przypomina rodzicom naturalnym o ważności sakramentu chrztu w życiu religijnym i osobistym ich dziecka. Z tą kwestią ściśle łączą się
wymagania kościelne dotyczące zasad doboru kandydatów na rodziców chrzestnych
dziecka. Kościół przypomina przede wszystkim o warunkach religijnych i moralnych,
które powinni spełniać kandydaci na chrzestnych. W oczekiwaniach Kościoła, kandydaci na chrzestnych winni być katolikami (lub chrześcijanami) zaangażowanymi
religijnie, autentycznie wierzącymi w Boga w obrządku katolickim, spełniającymi
podstawowe praktyki religijne, podtrzymującymi więzi ze wspólnotą paraﬁalną,
rozumiejącymi sens i cel sakramentu chrztu, żyjącymi prywatnie według reguł
etyki katolickiej12. W świetle tych uwag należy zapytać, czy katolicy i rodzice badani
w Kaliszu brali sami pod uwagę te wymagania kościelne, dobierając chrzestnych
dla własnych dzieci? Wypowiedzi respondentów na to pytanie ilustruje tabela 6.
Tabela 6.

Dobór chrzestnych dla dzieci przez badanych katolików w Kaliszu
Termin badań

Dobór chrzestnych
Zgodny z wymaganiami

Badania 1991
Liczba
%

Badania 2001
Liczba
%

Razem
Liczba
%

319

57,4

293

47,8

612

52,3

Odbiegający od wymagań

157

28,2

214

34,8

371

31,7

Brak stanowiska

80

14,4

107

17,4

187

16,0

Ogółem

556

100,0

614

100,0

1170

100,0

W hipotezie empirycznej przyjąłem, że poziom wiary i zaangażowanie religijne rodziców oraz trwałe więzi ich z paraﬁą sprzyjają religijnemu doborowi
chrzestnych przez rodziców dziecka. Hipoteza ta zyskała potwierdzenie w deklaracjach badanych katolików, w których sami informowali, czy osobiście brali pod
uwagę powody religijne, czy też preferowali względy świeckie, kiedy poszukiwali
kandydatów na chrzestnych dla swoich dzieci wśród członków własnych rodzin,
jak i własnych przyjaciół lub znajomych.
Z badań wynika, że powody religijne, czyli zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Kościoła dotyczącymi rytuału chrztu, preferowała jedynie ½ respondentów. Jednak w badanym 10-leciu zmniejszył się o 10% odsetek rodziców, którzy
doceniali religijne i moralne walory kandydatów na chrzestnych dla swoich dzieci.
12

Zob. Z. Narecki, Chrzest święty w rodzinie …, dz. cyt., s. 183-187.
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Cechy te preferowali katolicy głęboko wierzący i systematycznie praktykujący,
rodzice troszczący się o religijne wychowanie swoich dzieci, liczący na religijne
wsparcie chrzestnych w procesie religijnej socjalizacji dziecka, liczniej czyniły to
kobiety i matki niż mężczyźni i ojcowie, częściej rodzice z niższym wykształceniem
oraz liczniej osoby napływowe ze wsi do Kalisza niż rdzenni jego mieszkańcy.
Jednocześnie z badań dowiadujemy się, iż niespełna 1/3 rodziców nie interesowała się religijnymi i moralnymi walorami chrzestnych własnych dzieci. W ich
preferencjach bardzo często decydowały motywy laickie, jak choćby zamożność
krewnych i znajomych, pokrewieństwo, pozycja społeczna kandydata, interesy rodzinne i społeczne, a jednocześni pomijali oni lub wręcz odrzucali cechy religijne,
moralne i duchowe potencjalnych chrzestnych. Kilka wypowiedzi respondentów
bardziej uwypukli podnoszony tu problem: „Ja i mąż długo szukaliśmy kandydatów
na chrzestnych dla naszej najmłodszej córki. Przeglądnęliśmy niemal cały skład osobowy rodziny i swoich przyjaciół, i mieliśmy trudności ze znalezieniem chrzestnych
bogatych i szczodrych, żeby mogli kupić dziecku kosztowny prezent teraz (na chrzest)
i później, kiedy pójdzie za kilka lat do pierwszej komunii. Udało się mam ich znaleźć,
choć do końca nie jesteśmy zadowoleni z tej kandydatury”; „Pieniądze i zaradność,
to najważniejsze cechy chrzestnych. Ja takich chrzestnych zapewniłem swojemu
synkowi”; „Co tu dużo rozwodzić się teoretycznie, gdyż względy ﬁnansowe odgrywają
główną rolę, a nie to, czy chrzestni żyją pobożnie i czy są ciągle małżeństwem religijnym”; „Bogaci i szczerzy chrzestny i chrzestna się liczą tu, a nie pobożni i niezaradni
życiowo”; „Ważne jest to, żeby chrzestni byli porządnymi i zamożnymi ludźmi, a ich
religijność nie jest dla nas jako rodziców najważniejsza. Więc nie kierowaliśmy się
nią podczas poszukiwania kandydatów na chrzestnych dla naszej córki”. Dość duży
odsetek respondentów w obu terminach badań nie wypowiedział się na ten temat,
przy czym w 2001 roku odsetek ten był większy o 3%. Katolicy nie chcieli lub nie
umieli zająć jasnego poglądu czy jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Z tego
powodu trudno jest określić precyzyjnie ich zachowanie i ustalić motywy, którymi
sami się kierowali w okresie poszukiwania chrzestnych dla swoich dzieci.
2. Religijne przygotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka
Księża paraﬁalni zachęcają rodziców, żeby sami religijnie przeżywali chrzest
własnych dzieci, a także, aby przypomnieli chrzestnym o tym chrześcijańskim
obowiązku. Religijne zaangażowanie rodziców i chrzestnych w obrzęd chrztu
dziecka wyraża się przede wszystkim w pełnym ich udziale we Mszy świętej
dzięki spowiedzi i Komunii św. Idealnie byłoby wtedy, kiedy wszyscy uczestnicy
tej religijnej uroczystości przystąpiliby do tych sakramentów. Zachowanie takie
byłoby przejawem ich autentycznie religijnej postawy, właściwego zrozumienia
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istoty chrztu i dostrzegania związku chrztu z innymi sakramentami, zwłaszcza
z Eucharystią. Rola podstawowa rodziców naturalnych w rozwoju i religijnym wychowaniu dziecka ochrzczonego nie budzi niczyjego zdziwienia. Kościół wyznacza
im tę rolę i oczekuje, że odegrają ją jak najlepiej, w ramach swoich możliwości
wychowawczych i poziomu własnej wiary i religijności.
W kontekście roli rodziców i roli paraﬁi w rytuale chrztu zapomina się często
o identycznie ważnej roli chrzestnych w rozwoju religijności dziecka. Tymczasem
w nauczaniu soborowym chrzestni są traktowani w porządku religijnym na równi
z rodzicami naturalnymi jako konieczny, łącznikowy element chrztu dziecka.
Chrzestni są tą instancją, która ma doniosłą wymowę eklezjalną i odgrywa ważną
rolę ewangelizacyjną w szeroko ujętej ewangelizacji chrzcielnej13.
Głęboka wiara i świadoma religijność rodziców, widoczna w życiu sakramentalnym, jest najlepszą gwarancją ich odpowiedzialności za perspektywiczny
rozwój religijny i duchowy dziecka ochrzczonego. Mając na względzie ten religijny
i moralny wymóg Kościoła, zapytałem katolików w Kaliszu, czy sami przygotowali
się religijnie, moralnie i duchowo do chrztu swego dziecka, uczestnicząc w pełni
w religijnym jego obrzędzie w kościele paraﬁalnym. Przede wszystkim ważne jest
to, czy wcześniej wyspowiadali się, następnie, czy przyjęli komunię św. w dniu
chrztu dziecka. Zapytałem ich też o to, czy sami zachęcali do takiej aktywności
religijnej chrzestnych dziecka. Odpowiedzi na te pytania ilustruje tabela 7.
Tabela 7.

Udział rodziców i chrzestnych w spowiedzi i Komunii św. w dniu
chrztu
Termin badań

Spowiedź i komunia

Badania 1991

Badania 2001

Razem

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

305

54,9

303

49,4

608

52,0

1. Rodziców naturalnych:
Spowiedź i komunia
Tylko komunia

54

9,7

77

12,5

131

11,2

Brak obu praktyk

197

35,4

234

38,1

431

36,8

Obojga

207

37,2

217

35,3

424

36,2

Jednego

144

25,9

154

25,1

298

25,5

Brak u obojga

205

36,9

243

39,6

448

38,3

Ogółem

556

100,0

614

100,0

1170

100,0

2. Chrzestnych rodziców:

13

Zob. De Ordine Baptismi, ak. 3388; por. Sakrament chrztu. Liturgia – teologia – Pismo
Święte, Katowice 1973, s. 66-69; W. Bomba, Duszpasterskie aspekty obrzędów chrztu
dzieci, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1973, nr 1, s. 39-41; W. Schenk, Słowo o rodzicach
chrzestnych, „Materiały Problemowe ChSS” 1986, nr 1, s. 69-70; Z. Jaroszek, Idźcie
i nauczajcie. Katechizm rodziny katolickiej, Wrocław 1994, s. 100-103, 223-234.

ZACHOWANIA KATOLIKÓW KALISZA DOTYCZĄCE CHRZTU DZIECI

363

W pełni religijne podejście do chrztu dzieci dostrzegamy u ½ badanych katolików, przy czym wskaźnik ten maleje o 5,5% w drugim terminie badań. Ci katolicy
w szczególności docenili sakramentalny wymiar chrztu, stąd sami zaangażowali
się w pełni w jego religijny obrzęd realizowany w kościele, uczestnicząc aktywnie
we Mszy świętej. Do udzielenia chrztu swemu dziecku przygotowali się duchowo,
religijnie i moralnie, czyli już wcześniej wyspowiadali się, a podczas uroczystej
Mszy przyjęli Komunię świętą w intencji własnego dziecka. Liczne wypowiedzi
ankietowanych pokazywały, jak bardzo zależało tym rodzicom na tym, żeby chrzest
ich dziecka był uroczystością autentycznie religijną, a nie świecką z „pozorami”
religijności. Chcąc duchowo przeżyć tę uroczystość, włączyli się sami w religijny
jej przebieg i nastrój. Komunia przyjęta w tym dniu „na oczach” paraﬁi wskazała
na takie ich zaangażowanie duchowo-religijne. Kilka wypowiedzi na ten temat
najpełniej ukaże poziom tego zaangażowania: „Przystępując do krat konfesjonału
i do Komunii, chciałam w ten sposób wyrazić własną wdzięczność Jezusowi za
łaskę chrztu dla mojego dziecka. Lepszego podziękowania nie znam”; „Chrzest jest
bardzo ważny dla mojego dziecka i dla mnie, bo jest najważniejszym sakramentem.
Chciałem to wyrazić wtedy, kiedy w tym dniu byłem na Mszy i przystąpiłem do
Komunii świętej”; „Bez spowiedzi i Komunii świętej, mojej i mojego męża, chrzest
naszego synka byłby tylko połowiczny. Dlatego oboje wyspowiadaliśmy się wcześniej i przyjęliśmy Komunię świętą w naszym kościele”; „Ksiądz proboszcz podczas
przygotowania rodziców do chrztu dziecka mówił, żeby rodzice uczcili ten moment
własną spowiedzią i Komunią świętą. Zrobiliśmy wraz z żoną tak, jak on zalecał.
Potem czuliśmy się naprawdę szczęśliwi i bardziej religijni”.
Ponadto, co dziesiąty respondent w I badaniach i co ósmy w II badaniach wyznał, że przyjął Komunię w dniu chrztu dziecka, lecz wcześniej nie wyspowiadał
się, jak zalecali księżą paraﬁalni. W drugim terminie badań odsetek takich osób
jest większy o 2,8% niż w pierwszym terminie. Zjawisko to można różnie interpretować: pozytywnie, iż niektórzy spośród tych katolików spełniali teologiczne
warunki (brak grzechu ciężkiego) i nie widzieli potrzeby wyspowiadania się z tej
okazji, lecz przyjęli Komunię świętą podczas uroczystej Mszy chrzcielnej. Takiej
sytuacji nie należy wykluczać odgórnie. Jednak można też tę sytuację wyjaśnić
negatywnie, czyli przyjąć hipotezę, że niektórzy rodzice z różnych powodów
i przyczyn, np. małżeńskich i rodzinnych, nie mogli wyspowiadać się, a mimo to,
Komunię przyjęli w dniu chrztu swego dziecka. Dlaczego tak postąpili? Czy nie
mieli obaw religijnych i moralnych z tego powodu? Na te pytania nie jest łatwo
odpowiedzieć jednoznacznie i bez poparcia wypowiedziami samych badanych
katolików. Jedynie można przyjąć hipotetycznie, iż dla „świętego spokoju” lub
„dla dobra dziecka”, jak sami oni zaznaczali i uzasadniali tę decyzję, przyjęli
Komunię, choć nie spełniali warunków teologicznych i kanonicznych Kościoła.
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Niektórzy zaryzykowali konﬂikt sumienia, choć decyzja ich jest irracjonalna
z religijnego punktu widzenia. W gruncie rzeczy, ich udział w obrzędzie chrztu
dziecka miał świecki charakter, choć był „pozorowany” doświadczeniem religijnym. Bez wątpienia, rodzice ci, jako katolicy, nie rozumieją istoty grzechu
i dlatego zupełnie lekceważą jego moralne i religijne znaczenie. Ważniejszy jest
dla nich „ogląd” społeczny ich zachowania w kościele, albo źle zrozumiane „dobro”
własnego dziecka, niż autentycznie przeżyta pobożność własna. Powstaje wątpliwość teologiczna, czy ludzie ci byli w ogóle religijni, czy poważnie traktowali
zasady religijnego przeżywania obrzędu chrztu własnych dzieci?
Z badań wynika również inna prawda, że 1/3 rodziców w obu terminach przeżyła chrzest własnego dziecka w stylu świeckim, w pewnej obojętności religijnej.
Rodzice ci wprawdzie ochrzcili swoje dzieci podczas uroczystej Mszy, jednak sami
zrezygnowali z pełnego uczestnictwa religijnego, czyli nie przystąpili do spowiedzi i nie przyjęli Komunii w tym dniu. Wszyscy wskazali na liczne przeszkody
i przyczyny, które utrudniły lub uniemożliwiły im pełne uczestnictwo w obrzędzie
chrztu swego dziecka. Jedni wskazali na trudności małżeńsko-rodzinne, inni na
„brak potrzeby religijnej”, a pozostali ochrzcili dziecko z niereligijnych powodów,
dlatego nie widzieli sensu, żeby „aż tak szeroko” angażować się religijnie w obrzęd
chrztu. Najczęściej byli to katolicy obojętni religijnie, lekceważący praktyki kultowe
i sakramentalne, ale i osoby żyjące w kolizji z prawem i moralnością kościelną.
Dla wielu z nich chrzest to „zwykły rytuał”, ważny w tradycji rodzinnej, lecz nie
ma związku z ich osobistą religijnością. Kilka wypowiedzi respondentów pełniej
zobrazuje tę sytuację: „Ochrzciłem wszystkie moje dzieci (3), bo tak robiono zawsze
w mojej rodzinie, choć sam jestem niereligijny, a do spowiedzi i Komunii nie chodzę
od wielu lat”; „Nie widziałam potrzeby wyspowiadania się i przyjęcia Komunii
z okazji chrztu dziecka, bo uważam, że są to dwie odrębne sprawy”; „Nie mamy
z żoną ślubu kościelnego, dlatego nie możemy się spowiadać, ale dziecko ochrzciliśmy po katolicku, bo ksiądz nie utrudniał nam tego. Może kiedyś zmienimy swoją
sytuację życiową i zaczniemy żyć według nauki kościelnej”. Nie ulega wątpliwości,
że ci rodzice mają świeckie podejście do rytuału chrztu, stąd nie mogli lub nie byli
w stanie zaangażować się religijnie w jego przebieg. Dla nich chrzest nie ma znaczenia sakralnego, a takiego nastawienia sami nie ukrywali podczas badań14.
Badani rodzice także niejednolicie ustosunkowali się do zaangażowania
religijnego chrzestnych własnych dzieci. Z badań dowiadujemy się, że 1/3 rodzi14

Zob. J. Jóźwiak, Chrzest w opiniach i zachowaniach katolików wiejskich (na podstawie badań socjologicznych w paraﬁi Czerwonka), Lublin 1984 (mps w KUL); J. Charytański, Chrzest a życie chrześcijańskie. Studium katechetyczne, Warszawa 1970;
Cz. Stolarczyk, Chrzest w opiniach i zwyczajach katolików miejskich (na podstawie
badań empirycznych w paraﬁi Maków Mazowiecki), Lublin 1984 (mps w KUL).
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ców w obu terminach nie zachęcała chrzestnych, żeby z okazji chrztu dziecka
przystąpili do spowiedzi i do Komunii podczas uroczystej Mszy. Sprawa ta była
im albo zupełnie obojętna, albo nie chcieli „narażać się” wybranym chrzestnym,
czy też nie chcieli „ingerować” w ich prywatną religijność i moralność, jak sami
uzasadniali tę swoją postawę: „To nie jest możliwe, żebym zapytała siostrę
i kolegę, jako chrzestnych, czy się wyspowiadali i czy przyjmą Komunię. Oni na
pewno obraziliby się na mnie i na rodzinę za takie sugestie”; „Czy to ważne, aby
chrzestni byli po spowiedzi i przyjęli Komunię podczas chrztu naszego dziecka?
Najważniejsze jest to, że zechcieli być chrzestnymi”; „Kościół nieco wydziwia, domagając się, żeby rodzice zmuszali chrzestnych dziecka do spowiedzi i Komunii.
Dziś takie sugestie lub propozycje uważam za błędne i wysoce nietaktowne. Ja
też nie spowiadam się od wielu lat, więc nie mogłabym pytać o to chrzestnych,
a tym bardziej zmuszać ich do tych praktyk religijnych”.
Pozostali badani rodzice (61,7%) zachęcali wybranych chrzestnych do pełnego religijnego udziału w obrzędzie chrztu swego dziecka. Niektórzy zwrócili
się z prośbą w tej sprawie do obojga chrzestnych (1/3 w obu terminach), inni
tylko do jednej ze stron, albo chrzestnej, albo do chrzestnego (1/4). Rozdział
ten był spowodowany różnymi przyczynami, aczkolwiek powodem często wskazywanym była „trudna” sytuacja osobista lub rodzinna danego chrzestnego
czy chrzestnej, czyli jako „drażliwa” lub „niestosowna” do sugerowania. Tym
rodzicom, jak stwierdzali, zależało na religijnym charakterze obrzędu chrztu,
w którym mogliby uczestniczyć i oni sami i chrzestni dziecka. Stąd odważyli się
prosić chrzestnych o to religijne zaangażowanie w rytuale chrztu swego dziecka:
„Bardzo pragnęłam, aby chrzestni i my rodzice razem przyjęli Komunię w dniu
chrztu naszego synka”; „To jest budujący obraz, kiedy rodzice chrzestni wspólnie
przyjmują Komunię w intencji chrzczonego dziecka. Dlatego poprosiłam chrzestnych o tę przysługę”; „Własną Komunią rodzice i chrzestni pokazaliśmy całej
paraﬁi, że chrzest dziecka traktujemy poważnie i że jest on dla nas wszystkich
przede wszystkim religijnym obrzędem”. Bez wątpienia te wypowiedzi dowodzą,
iż ich autorzy poprawnie rozumieją sens i cel sakramentu chrztu, czyli zgodnie
z jego określeniem teologicznym, ale i z osobistą postawą religijną.
Porównując te wskaźniki ze wskaźnikami sprzed niemal półwiecza, można
zgodzić się dziś z ówczesną opinią Władysława Piwowarskiego, iż „(…) zaangażowanie religijne rodziny, a zwłaszcza rodziców-chrzestnych, jest niewielkie,
choć ostatnio spotyka się przypadki przystępowania rodziców naturalnych
i chrzestnych do sakramentów świętych. Są to jednak sporadyczne wydarzenia.
Na podstawie licznych obserwacji raczej stwierdza się, że praktyka chrztu dla
większości katolików stanowi czystą formalność, jest wypełnianiem tradycyjne-
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go obowiązku”15. Wydaje się, iż obecnie opinia ta jest aktualna, a nawet można
powiedzieć, że dzisiejsi katolicy polscy są bardziej zeświecczeni niż katolicy
wiejscy (i miejscy) badani przez W. Piwowarskiego w latach 60’ i 70’ XX wieku,
przynajmniej w odniesieniu do rytuału chrztu dzieci.
3. Rodzinna uroczystość „chrzcin” dziecka w opiniach badanych
katolików
W badaniach postaw i zachowań katolików kaliskich interesowałem się również tzw. „świecką oprawą” rytuału chrztu, czyli organizacją i przebiegiem uroczystych chrzcin, jakie odbywają się w domu rodzinnym dziecka po zakończeniu
ceremonii kościelnej. W ankiecie zapytałem respondentów, jaką rolę odgrywa ta
uroczystość w rytuale chrztu i czy nie przesłania swymi zwyczajami religijnej istoty
i sakramentalnego wydźwięku samego chrztu. Chciałem też dowiedzieć się, czy
respondenci traktują chrzciny jako konieczny lub zbędny element rytuału chrztu.
Jakie powody tej rodzinnej uroczystości sami wskazują? Czy dostrzegają związki
chrzcin z rytuałem chrztu jako praktyką religijno-kościelną? Czy chrzciny sami
postrzegają jako uroczystość religijną, czy też jako uroczystość świecką? Wypowiedzi badanych katolików na te pytania ilustrują tabele zbiorcze.
Tabela 8.

Niezbędność chrzcin w rytuale chrztu w ocenach badanych katolików
Termin badań

Badania 1991

Badania 2001

Razem

Potrzeba chrzcin dziecka

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Bezwzględnie konieczne

257

46,2

335

54,5

592

50,6

Potrzebne

126

22,7

125

20,4

251

21,5

Zupełnie zbędne

90

16,2

79

12,9

169

14,4

Brak oceny

83

14,9

75

12,2

158

13,5

Ogółem

556

100,0

614

100,0

1170

100,0

Uroczystość chrzcin dziecka jest ciągle ważną imprezą rodzinną, jako że 72,1%
badanych katolików w obu terminach uznało ją za niezbędną i akcentującą sam fakt
urodzenia się nowego członka rodziny, zaś w tej zbiorowości ponad 50% oceniło ją
jako „bezwzględnie konieczną”. Co więcej, odsetek respondentów oceniających ją
w takim stopniu ważności wzrósł o 8,3% w ciągu badanego10-lecia. Co piąty respondent uznał tę rodzinną uroczystość za potrzebną, lecz bez przymusu zewnętrznego,
wywieranego na rodziców. W ocenie tych katolików, uroczyste chrzciny uświetniają
15

W. Piwowarski, Religijność wiejska w warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne,
Warszawa 1972, s. 176.
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i dają całej rodzinie wiele radości. Ukazują, iż w rodzinie nastąpiło ważne wydarzenie, o którym są w ten sposób informowani sąsiedzi i inni mieszkańcy najbliższej
okolicy. Kilka wypowiedzi respondentów pełniej ukaże sens chrzcin: „Trudno sobie
wyobrazić sytuację – stwierdza respondentka, w której urodzenie dziecka nie byłoby
uznane za ważny i radosny fakt w jego najbliższej rodzinie. Z kolei chrzest w kościele i uroczyste chrzciny w domu rodzinnym potwierdzają ten fakt i nadają mu
rangę święta rodzinnego”. Inny respondent dodaje, iż „W mojej rodzinie chrzciny
odbywały się dość często, gdyż jest ona liczna w obu liniach spokrewnienia – mamy
i taty. Każde narodziny dziecka w naszej rodzinie, to wydarzenie bardzo ważne, więc
wszyscy jej członkowie cieszą się z tego powodu. Uroczyste chrzciny trwają niekiedy
2 – 3 dni. Z tej okazji zjeżdżają się krewni z odległych stron kraju, żeby uświetnić
narodziny nowego członka rodziny, jak i po to, żeby zespolić ściślej wszystkich ze
sobą w jedną wielką wspólnotę rodzinną”. Z kolei co szósty w pierwszych i co ósmy
w drugich badaniach respondent był zdania, że chrzciny są zupełnie zbędne, a rytuał
religijny powinien być jedyną uroczystością uświetniającą narodzenie i włączenie
dziecka do wspólnoty kościelnej. Pogląd ten najczęściej wyrażali katolicy gorliwie religijni, utrzymujący trwałe więzi z paraﬁą i księżmi oraz osoby niezamożne. Jednak
w drugim terminie badań odsetek ich był już mniejszy o 3,3%. Pogląd ten obrazuje
wypowiedź respondenta: „W moim przekonaniu chrzciny nie są aż tak ważne, jak
ludzie je oceniają. Nie powiem, że trzeba je wyeliminować ze świętowania rodzinnego. Mogą one pozostać, lecz bez przesady, jak dzieje się to w bogatych rodzinach.
Tam nie liczy się religijna uroczystość w kościele, lecz ważne jest spotkanie krewnych
przy smacznym jedzeniu i alkoholu. Sam wiem, jak chrzciny wyglądają w mojej
dalszej rodzinie, kiedy widziałem zlekceważenie kultu religijnego i sakramentu
chrztu”. Ponadto, co siódmy respondent powstrzymał się od wyrażenia własnej
oceny dotyczącej potrzeby chrzcin w rytuale chrztu dziecka.
W ocenie badanych katolików, obecnie występują różne i liczne powody i przyczyny skłaniające rodziców i rodzinę do urządzania uroczystych chrzcin z okazji
urodzenia i chrztu dziecka. Powody te wskazali sami respondenci, odpowiadając
na otwarte pytanie w ankiecie. Warto zaznaczyć, że wśród powodów i przyczyn
wyszczególnionych nikt z respondentów nie wziął pod uwagę czynników religijnych
lub rodzinno-religijnych. Powody wskazane przez nich w obu terminach badań mają
charakter świecki lub ludowo-obyczajowy. Jednak możliwości ﬁnansowe rodziny
i chęć uzyskania prezentów dla dziecka, to najczęściej wskazywane okazje sprzyjające organizowaniu chrzcin rodzinnych. Zespolenie wspólnoty rodzinnej, prestiż
rodziców i rodziny w lokalnym środowisku oraz tradycja organizowania uroczystych
chrzcin jako święta rodzinnego, to także ważne okoliczności skłaniające, zdaniem
znacznego odsetka badanych katolików, rodziców nowo urodzonego dziecka do
„urządzania” mu chrzcin, w miarę możliwości, radosnych i zasobnych.
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Powody skłaniające rodziców do urządzania chrzcin dziecku
w rodzinie
Termin badań

Powody chrzcin dziecka

Badania 1991

Badania 2001

Razem

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Prezenty i pieniądze

412

71,1

477

77,7

889

76,0

Zespolenie rodziny

390

70,1

452

73,6

842

72,0

Zamożność rodziców

358

64,4

430

70,0

788

67,3

Tradycja rodzinna

346

62,2

426

69,4

772

66,0

Prestiż rodziców i rodziny

367

66,0

388

63,2

755

64,5

Sukcesy rodzinne

288

51,8

366

59,6

654

55,9

Usunięcie waśni w rodzinie

249

44,8

288

47,0

537

45,9

Opinia lokalna

185

33,3

206

33,5

391

33,4

Inne okoliczności i okazje

52

9,3

68

11,1

120

10,2

Brak wskazania

24

4,3

27

4,4

51

4,4

Ogółem

556

100,0

614

100,0

1170

100,0

Kilka wypowiedzi respondentów dokładnie ukazuje tę sytuację: „Chrzciny
są świetną okazją, żeby spotkała się bliska rodzina, a wtedy można porozmawiać szerzej o wszystkim, nacieszyć się sobą nawzajem, a czasem załagodzić
spory i waśnie. Chociaż najważniejszą osobą jest wtedy dziecko, bo to ono stało
się przyczyną zjazdu rodzinnego i łącznikiem całej rodziny”; „Na chrzcie mojej
córki było dużo gości z obu stron rodziny. Zaprosiłam też ważnych i zamożnych
chrzestnych, bo w przyszłości będą oni mogli dopomóc dziecku w życiu. Chciałam
też pokazać sąsiadom i znajomym, że stać mnie na urządzenie bogatych chrzcin
własnemu dziecku”.
Tabela 10. Związek chrzcin z rytuałem religijnym chrztu dziecka według
katolików
Termin badań

Badania 1991

Badania 2001

Razem

Związek chrzcin z chrztem

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Oznaczają jego kontynuację

138

24,8

130

21,2

268

23,0

Przesłaniają sens chrztu

196

35,3

247

40,2

443

37,8

Zupełny brak związku

106

19,1

137

22,3

243

20,8

Brak oceny

116

20,8

100

16,3

216

18,4

Ogółem

556

100,0

614

100,0

1170

100,0

Chrzciny są uroczystością rodzinną o szeroko rozbudowanym ceremoniale
świeckim i podobnym stylu świętowania. W konsekwencji wyraźnie osłabiają
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one związek rodziny i innych uczestników chrzcin z religijnym rytuałem chrztu,
a jednocześnie zamazują sakralny wymiar samego obrzędu chrztu. Zainteresowania rodziny koncentrują się wokół splendoru chrzcin, a nie skupiają się
na religijnym aspekcie chrztu. Wypowiedzi moich respondentów na pytanie
o związek chrzcin z religijnym rytuałem chrztu dziecka potwierdzają te wnioski. Co czwarty respondent w pierwszym i co piąty w drugim terminie badań
dostrzegał taki związek, mówiąc zarazem, iż chrzciny oznaczają kontynuację
ceremonii kościelnych. Związek ten dostrzegali w szczególności katolicy głęboko wierzący i systematycznie praktykujący, choć już w znacznie mniejszym
odsetku osoby wierzące (w normie) i niesystematycznie praktykujące. Z kolei
osoby zaniedbane religijnie, żyjące w kolizji z prawem i moralnością Kościoła,
nie widziały takiego związku. Niektórzy rodzice dostrzegający ów związek
zapraszali na chrzciny księdza, żeby pobłogosławił rodzicom, dziecku i całej
rodzinie z tej okazji. W ten sposób chcieli oni ukazać, że chrzest ich dziecka
jest przede wszystkim zjawiskiem religijnym, a święto rodzinne nie powinno
osłabiać sakralnego wymiaru chrztu. Co piąty respondent w obu terminach
badań był zdania, że nie zachodzi jakikolwiek związek między chrztem dziecka
w kościele i chrzcinami odbywanymi w domu rodzinnym. Opinię taką wyrazili
najliczniej katolicy obojętni religijnie i zaniedbujące praktyki obowiązkowe,
osoby z rodzin, które są w konﬂikcie z prawem i moralnością kościelną, osoby
lekceważące rolę religii w swoim życiu. Wszyscy oni byli przekonani, że nie
należy łączyć ze sobą obu tych uroczystości – religijnej i świeckiej, choć dotyczą
one tego samego zjawiska – narodzin nowego człowieka: „Chrzciny to sprawa
świecka, to okazja do zabawy w gronie rodziny, do wypicia wódeczki, a religia
nie pasuje do takiego świętowania”; „Ksiądz ochrzci dziecko w kościele, bo taka
jest tradycja religijna. Natomiast w domu nie trzeba myśleć o religijnym stylu
świętowania, bo to przeszkadza w zabawie. Chrzciny to radosne świętowanie
urodzin dziecka, a nie rozpatrywanie zasad religijnych”. W ocenie tych katolików wykluczony jest związek między chrztem religijnym dziecka i chrzcinami
jako świecką uroczystością rodzinną, ponieważ są to zjawiska absolutnie różne,
mimo że mogą wynikać z jednego źródła, czyli z chęci rodziców do społecznej
legitymizacji swojego dziecka w strukturach kościelnych i cywilnych.
Ponad 1/3 badanych katolików wyraziła opinię, iż chrzciny już ze swego
charakteru i podstawowego celu przesłaniają, a nierzadko zamazują religijny
sens i cel sakramentu chrztu i powodują, że rodzina ochrzczonego w kościele
dziecka koncentruje się na świeckim obrzędzie i stylu świętowania, a zarazem
ignoruje religijny charakter obrzędu chrztu. Katolicy z tej grupy sami optowali
za świeckim charakterem chrzcin i oddzieleniem ich od obrzędu kościelnego,
łącząc go z reguły z odległą tradycją rodzinną: „Chrzest kościelny to zupełnie
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inna sprawa, a chrzciny to kwestia wesela rodzinnego. W tym czasie rodzina
chce się radować z powodu urodzenia się dziecka, chce też trochę wypić alkoholu
i pobawić się radośnie, a księża krzywo patrzą na takie imprezy z okazji chrztu
dziecka. Dlatego dziecko trzeba ochrzcić w kościele, bo tak nakazuje stara tradycja i obyczaje, ale nie trzeba łączyć chrztu z chrzcinami rodzinnymi”. Wypowiedź tego respondenta nie jest bynajmniej odosobniona w badanym środowisku
miejskim. Wręcz przeciwnie, wiele innych wypowiedzi sprawę tę ukazało jeszcze
radykalniej. Wypowiedzi takie są jasnym wyrazem desakralizacji uroczystości
kościelnych związanych w narodzinami dziecka, a pośrednio także są przejawem
zeświecczenia samego rytuału chrztu jako praktyki sakramentalnej.
Tabela 11. Charakter chrzcin dziecka w ocenach badanych katolików
Termin badań

Badania 1991

Badania 2001

Razem

Charakter chrzcin

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Religijno-kościelny

114

20,6

96

15,6

210

18,0

Rodzinno-religijny

58

10,4

77

12,6

135

11,5

Rodzinno-świecki

320

57,5

374

60,9

694

59,3

Brak określenia

64

11,5

67

10,9

131

11,2

Ogółem

556

100,0

614

100,0

1170

100,0

Dlatego tylko 31% w pierwszym i 28,2% w drugim terminie badań opowiedziało się za religijnym charakterem chrzcin, przy czym większy odsetek
tej grupy wskazał na ich religijno-kościelny wymiar, a odsetek mniejszy na
ich aspekt rodzinno-religijny. Dominujący odsetek w obu badaniach, czyli 3/5
respondentów, był przekonany, że chrzciny winny być świecką uroczystością
rodzinną, odrębną od religijnej uroczystości kościelnej. Ponadto, co dziesiąty
badany nie określił charakteru tej uroczystości. Oddzielenie rytuału chrztu od
chrzcin jako święta świeckiego w rodzinie jest zjawiskiem szeroko widocznym
w badanym środowisku katolików, choć nie do końca wyjaśnionym. Sami ankietowani katolicy miejscy nie zawsze potraﬁą wyjaśnić to rozdzielenie, a jeśli usiłują
to czynić, często ujawniają powody niejasne, słabo przekonujące, nielogiczne.
Jednakże rozdzielenie obu uroczystości oznacza, bez wątpienia, występowanie
świeckich elementów w religijnym obrzędzie chrztu i w rodzinnym świętowaniu
z tej okazji w polskich rodzinach katolickich. Uroczyste chrzciny, motywowane
podobnymi argumentami, odbywają się również w tych rodzinach, które nadają
dziecku imię w obrządku świeckim, a nie w rytuale religijnym, z pominięciem
instytucji Kościoła katolickiego. Wprawdzie rodzice dziecka „ochrzczonego” po
świecku zostali kiedyś ochrzczeni w rycie religijnym w kościele, czy też, jak
sami stwierdzali, zostali „zarejestrowani” w Kościele, gdy zaś sami nadają imię
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swojemu dziecku, rezygnują z rytuału religijnego. Najprawdopodobniej chrzest
religijny nie jest dla nich podstawową wartością, natomiast zadowala ich samo
„zgłoszenie” urodzenia się dziecka w urzędzie świeckim i samo nadanie mu imienia, a następnie uświetnienie tego faktu podczas świeckiej uroczystości (imprezy)
chrzcin. Biorąc pod uwagę obecny słabnący poziom zaangażowania religijnego
licznych rodzin katolickich w Polsce, można spodziewać się rozszerzenia zjawiska laicyzowania się religijnego obrzędu chrztu dzieci, a tym bardziej samych
chrzcin. Ta hipoteza może znaleźć potwierdzenie w przyszłości w religijności
katolików, kiedy socjologowie religii będą badać ich praktyki religijne.
4. Spożywanie alkoholu podczas biesiady rodzinnej z okazji chrzcin
dziecka
Biesiadowanie rodzinne podczas uroczystości religijnych i świeckich związanych z chrztem dzieci jest doskonałą okazją do podawania i spożywania napojów alkoholowych przez ich uczestników. Alkohol pojawia się często na stole
biesiadnym niemal w każde święto religijne w rodzinach polskich, zarówno
zamożnych, jak i biednych; głęboko religijnych, jak i w zaniedbujących obowiązki
religijne oraz niewierzących i niepraktykujących, mieszkających w miastach i na
wioskach, niezależnie od poziomu ich wykształcenia i wykonywanego zawodu.
Polacy lubią alkohol i nie wyobrażają sobie najczęściej święta religijnego i świeckiego bez jego spożywania, a nierzadko nadużywania. Z tego powodu zapytałem
katolików w Kaliszu, czy podczas chrzcin można częstować gości alkoholem, jak
i czy oni sami podawali alkohol swoim gościom podczas chrzcin własnych dzieci.
Odpowiedzi ich na te pytania ukaże tabela 12.
Z badań wynika, że dominująca większość respondentów w obu terminach
(55,2% i 57,3%) wyraziła pogląd, iż podczas chrzcin można częstować gości alkoholem, w tym ponad 2/5 i niespełna ½ nie miała żadnych wątpliwości w tym
względzie. W ich przekonaniu, nic złego się nie stanie, jeśli uczestnicy chrzcin
będą spożywali alkohol z okazji narodzin i chrztu dziecka. Sytuacja ta trwa,
ich zdaniem, od dawna w licznych rodzinach: „Chrzciny to radosny dzień dla
rodziców i rodziny z powodu urodzenia się nowego jej członka. Dlatego trzeba to
uczcić i wypić za powodzenie malucha. Byleby tylko pić z kulturą” (M. l. 40); „Jak
mogłoby to być, żeby nie wychylić kilku kieliszków gorzałki za dobrą przyszłość
noworodka? W naszej rodzinie było już kilka chrztów i zawsze wtedy było, co
wypić. Nie widzę nic złego w tym, starym zwyczaju, że na chrzcinach krewni
z radości wypiją trochę alkoholu” (M. l. 36); „W mojej wiosce, z której pochodzę, na chrzcinach dziecka zawsze nie brakowało dobrego jedzenia i alkoholu,
zwłaszcza wódki. Uważam, że z takiej okazji trzeba się napić wódki lub wina,
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żeby dziecku żyło się szczęśliwiej” (M. l. 57); „Picie wódki na chrzcinach dzieci,
to stary i dobry zwyczaj polski, i trzeba go podtrzymywać”( M. l. 35).
Tabela 12. Spożywanie alkoholu podczas chrzcin dziecka w ocenie katolików
Termin badań
Alkohol na chrzcinach

Badania 1991

Badania 2001

Razem

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Koniecznie potrzebny

234

41,1

296

48,2

530

45,3

Raczej potrzebny

73

13,1

56

9,1

129

11,0

Bezwzględnie zbędny

85

15,3

87

14,2

172

14,7

Raczej zbędny

106

19,1

106

17,3

212

18,2

Brak oceny

58

10,4

69

11,2

127

10,8

Tak

327

58,8

381

62,1

708

60,5

Nie

113

20,3

126

20,5

239

20,4

Nie pamięta

116

20,9

107

17,4

223

19,1

Ogółem

556

100,0

614

100,0

1170

100,0

1. Potrzeba częstowania:

2. Osobiście częstują:

Z badań wynika, że niespełna 1/3 respondentów wyraziła odmienny pogląd
w tej kwestii, iż podczas chrzcin nie należy podawać i spożywać napojów alkoholowych. W tej grupie znajdują się przede wszystkim katolicy głęboko wierzący
i systematycznie praktykujący, rodzice preferujący rolę religii w wychowaniu
dzieci, osoby prowadzące aktywne życie religijne. W ocenie tych katolików, chrzest
i chrzciny mają religijny charakter i dlatego należy wtedy powstrzymać się od picia napojów alkoholowych: „Chrzest to bardzo ważny moment w życiu człowieka,
a chrzciny są rodzinną kontynuacją misterium religijnego, które odbywało się
w kościele. Z tego powodu nie wypada, żeby rodzina zachowywała się niepoważnie
w tym dniu i piła wódkę lub inne alkohole. Nie brakuje innych okazji do picia
alkoholu. Dlatego należy uszanować to wielkie święto religijne i powstrzymać się
od takiego, złego postępowania” (K. l. 45). W tej grupie większość stanowią osoby,
które zdecydowanie sprzeciwiły się piciu alkoholu podczas chrzcin.
Postawy badanych katolików wobec picia alkoholu podczas chrzcin zostały do pewnego stopnia zweryﬁkowane przez ich wypowiedzi na pytanie, czy
sami częstowali gości alkoholem na chrzcinach swoich dzieci. Analizując te
wypowiedzi, widzimy, że postawy licznych respondentów są niekonsekwentne.
Jeśli 32,9% z nich było przeciwnych w ogóle piciu alkoholu podczas chrzcin,
to tylko 20,4% stwierdziło, że nie częstowali gości alkoholem podczas chrztu
swoich dzieci. Natomiast ponad 3/5 badanych poinformowało bez zażenowania,
że podawali i sami spożywali alkohol w tym dniu, nie widząc niczego złego we
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własnym postępowaniu: „Ludzie zawsze pili alkohol w takie święta, jak chrzciny
dziecka. Trudno sobie wyobrazić, żeby nie poczęstować wódką gości przybyłych
do rodziny z tej okazji. Na pewno obraziliby się na mnie, jeśli wtedy z tej okazji
nie postawiłbym na stole wódki lub dobrego wina” (M. l. 36).
Okazuje się zatem, iż alkohol jest stałym składnikiem diety podczas chrzcin
dziecka w większym odsetku badanych rodzin katolickich w Kaliszu. W badanym 10-leciu wzrósł zarówno odsetek osób opowiadających się jednoznacznie za podawaniem i spożywaniem alkoholu w tym dniu, jak i respondentów,
którzy sami jako rodzice częstowali gości i sami pili alkohol podczas chrztu
swoich dzieci. Najważniejsze jest tu stwierdzenie 60% badanych katolików, iż
nie dostrzegają jakiejkolwiek niestosowności w piciu alkoholu z okazji chrztu
dziecka, jak i podczas innych świąt religijnych o proﬁlu rodzinnym. Religijny
czy sakralny charakter chrztu jest oddzielany przez nich od typowo świeckiego
charakteru chrzcin jako uroczystości rodzinnej. Sam chrzest dziecka jest coraz
częściej traktowany jako rytuał religijno-kulturowy, mający piękną „oprawę”
kościelną i odległą tradycję, który jednak zaledwie legitymizuje narodziny
dziecka i unaocznia jego włączenie do wspólnoty religijnej i świeckiej, lecz zarazem staje się obrzędem pozbawionym wymiaru sakralnego w życiu licznych
katolików i rodzin katolickich.
Zakończenie
Badania tu zaprezentowane pozwalają na sformułowanie kilku spostrzeżeń
ogólnych dotyczących rytuału chrztu dzieci i chrzcin jako uroczystości z nim
związanej.
Rytuał chrztu jest akceptowany przez dominujący odsetek badanych katolików, reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe. Jednakże wzrasta, w porównaniu z danymi z badań z lat 80’ i 90’ XX wieku, odsetek rodziców
katolickich, którzy świadomie opóźniają znacznie termin chrztu dzieci, jak i tych,
którzy z wyboru rezygnują z religijnego obrzędu chrztu i pozostają przy świeckim
rycie nadania imienia dziecku w urzędzie cywilnym. Zatem rezygnacja z chrztu
dziecka, zwłaszcza w warunkach miejskich, nie jest już, jak pisał 20 lat temu
Janusz Mariański, „zjawiskiem jednostkowym i nadzwyczaj sporadycznym”16.
Realizacja tej podstawowej praktyki religijnej w Polsce napotyka coraz wyraźniej
na różne utrudnienia i opóźnienia ze strony samych rodzin katolickich. Dość
znaczny odsetek młodych rodziców i katolickiej młodzieży podchodzi obojętnie
do wszystkich praktyk religijnych, w tym także do rytuału chrztu dzieci.
16

J. Mariański, Rytuał chrztu w świadomości katolików polskich …, dz. cyt, s. 131.
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Na chrzest dziecka decydują się również niektórzy rodzice lekceważący
lub świadomie zaniedbujący własne obowiązki religijne, a nawet deklarujący, iż nie wierzą w Boga, albo wskazujący na swój ateizm ideologiczny. Ta
ich niekonsekwencja jest z reguły uzasadniana tzw. względami praktycznymi
i wychowawczymi, albo tradycją czy zwyczajami rodzinnymi. Inni rodzice w tej
grupie powołują się też na „większą pewność” i „znaczenie kulturowe” obrzędu
religijnego, niż obrzędu świeckiego nadania dziecku imienia. W ich podejściu do
chrztu brakuje aspektu sakralnego i motywacji religijno-duchowej.
W typologii motywacji przyjmowania (akceptacji) chrztu dziecka, wskazanych
przez badanych rodziców i katolików, uzasadnienia religijne i kościelne nie są
najliczniejsze, a ich wskaźnik wyraźnie maleje w grupie rodziców młodych i krytycznie odnoszących się do instytucji kościelnych. Wyraźnie dominują motywacje
świeckie lub świecko-religijne, o charakterze utylitarnym („chrzest może przydać
się na coś dziecku”). Rodzice ci w zasadzie nie rozumieją symboli i znaków oraz
języka liturgicznego związanego z obrzędem chrztu, co nie pozostaje bez wpływu na ich postrzeganie religijnego sensu i celu chrztu. Postrzeganie to wynika
prawdopodobnie z nieodpowiedniego przygotowania rodziców i chrzestnych do
zrozumienia istoty i przyjęcia chrztu w warunkach paraﬁalnych i rodzinnych.
W rytuale chrztu dzieci trwałe miejsce zajmują liczne elementy świeckie,
jako efekt długotrwałego procesu desakralizacji tego obrzędu. Większość badanych katolików i rodziców nie rozumie religijnego sensu chrztu i postrzega sam
rytuał ze świeckiej perspektywy czy optyki. Nawet sam kościelny ceremoniał
chrztu jest widziany przez nich ze świeckiego punktu widzenia. Sakralny charakter chrztu jest doceniany przez coraz mniejszy odsetek katolickich rodziców.
Absolutnie świecki charakter mają uroczyste chrzciny w domu rodzinnym dziecka. Jedynie znikomy odsetek badanych rodziców, przede wszystkim głęboko
religijnych, dostrzega w chrzcinach kontynuację religijnego charakteru rytuału
chrztu. Dominujący odsetek rodziców wyraźnie oddziela „kościelną część” chrztu
od „części rodzinnej”, która winna być, ich zdaniem, uroczystością świecką, realizowaną bez wpływu księży i religijno-moralnych wskazań Kościoła.
Ponad ½ badanej populacji rodziców świadomie zrezygnowała z własnego zaangażowania religijnego w dniu chrztu swego dziecka. Rodzice ci nie wyspowiadali
się i nie przystąpili do Komunii z tej okazji, lecz zajęli postawę obojętną religijnie
lub typowo laicką. Postawa ta łączy się ściśle z motywacją ich prośby o chrzest
dla dziecka. Pewien odsetek rodziców przyjął Komunię w tym dniu, choć zarazem
świadomie zrezygnował ze spowiedzi. W tej sferze życia rodziców wyraźnie zaznaczają się świeckie elementy w ich nastawieniu do rytuału chrztu dzieci.
Świeckie nastawienie do chrztu widzimy u dużego odsetka rodziców wtedy, kiedy spojrzymy na czynniki i motywacje, którymi oni sami uzasadniają
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dobór chrzestnych dla swoich dzieci. Uzasadnienia religijne są wskazywane
sporadycznie, natomiast wyraźnie dominują argumenty świeckie, wynikające
z utylitaryzmu życiowego, a nierzadko z tzw. „wyrachowania” (kalkulacji ekonomicznej) bytowego rodziny. Nie są ważne walory religijne i moralne chrzestnych,
lecz ich zamożność i rodzinna spolegliwość czy użyteczność dla dziecka, w perspektywie jego rozwoju życiowego. W efekcie dominujący odsetek chrzestnych
nie angażuje się osobiście w religijne przeżywanie chrztu, nie dostrzega w nim
wymiaru sakramentalnego.
Biesiadowanie rodzinne z okazji chrztu dziecka, czyli chrzciny, ma z reguły
charakter świeckiej imprezy, styl zabawowy, z wyłączeniem aspektu sakralnego. W dominującym odsetku badanych rodzin podczas chrzcin jest podawany
i spożywany alkohol pod różnymi postaciami. Większość tych rodziców i chrzestnych nie wyobraża sobie „normalnego” przebiegu tej uroczystości rodzinnej bez
alkoholu, a połączenie obu zjawisk motywują zwyczajem i tradycją rodzinną
lub lokalną.
Liczne świeckie elementy są już trwałymi składnikami rytuału chrztu, powodując zamazywanie jego religijnego sensu i celu u licznego odsetka rodziców
katolickich, zwłaszcza u młodszej ich generacji.
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PSYCHIATRIA – MIĘDZY BIOLOGIĄ A HUMANIZMEM.
W TROSCE O INTEGRALNĄ WIZJĘ OSOBY
CHOREJ PSYCHICZNIE

1. Współczesna medycyna a etyka
Współczesna medycyna nabrzmiała jest wieloma problemami etycznymi.
Tak jest nie tylko w krajach wysokorozwiniętych. Także medycyna polska nie
tylko często potraﬁ mniej niż powinna, lecz także więcej, niż jej wolno. Stąd też
medycyna zgłasza dziś wielkie zapotrzebowanie na etykę, o czym świadczą zjazdy
izb lekarskich, kongresy i sympozja. Umieszczane w tytule słowo „etyka” wskazuje, iż panuje pewien deﬁcyt na orientację etyczną w służbie zdrowia, w opiece
lekarskiej, a przede wszystkim w badaniach naukowych i technologicznym zastosowaniu ich wyników. Także tytuł niniejszego artykułu: „Psychiatria – między
biologią a humanizmem. W trosce o integralną wizję osoby chorej psychicznie”
- kryje w sobie pytanie o etykę. Czy jednak odwoływanie się przez medycynę do
etyki wynika z potrzeby zasięgnięcia rady i chęci szukania wiążących wskazań,
które skłoniłyby do rewizji dotychczasowych poglądów, czy też jest jedynie próbą
pozyskania jej dla jakichś partykularnych interesów, zachowania wypracowanych
europejskich standardów, politycznej poprawności i dobrego stylu?
Próby takiego zinstrumentalizowania etyki z jednej strony pochodzą od
polityków, ekonomistów czy menedżerów, którzy skądinąd przy podejmowaniu
decyzji, najczęściej nie kierują się opiniami etyków, z drugiej zaś od naukowców
o neopozytywistycznej orientacji, którzy z racji metodologicznych nie widzą ani
możliwości, ani powodu, dla których postęp badań w medycynie miałby się liczyć
z jakimś stałym, powszechnie ważnym systemem etycznym.
„Osoba nie może być traktowana jak rzecz, której przykleja się etykietkę.
W przeciwieństwie do komputera nie da się jej zaprogramować ani nie jest już
zaprogramowana. Stanowi jedyny i tajemniczy byt. Więc jeśli chcę mieć jakąkolwiek szansę go poznać, muszę okazać mu nieskończony szacunek, co między
innymi oznacza, że nigdy nie mogę sobie wyobrażać, iż lepiej od niego znam jego
sumienie, motywacje, wybory…”1.
1

X. Thevenot, Mój syn jest homoseksualny. Jak reagować? Jak pomagać?, Poznań
2002, s. 11.
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Przytoczone słowa znanego francuskiego teologa Xaviera Thevenot uświadamiają nam, że każdy człowiek, także chory psychicznie, jest niepowtarzalny
i nie przestaje nigdy być osobą. Współczesna medycyna jest miejscem swoistego
sporu o koncepcję człowieka, gdzie słychać opinie, które bycie osobą chciałyby
uzależnić od posiadania ściśle określonych cech, takich jak np. samoświadomość,
zdolność do myślenia i autonomicznego tworzenia pojęć, zdolność do wyrażania
pragnień i życzeń w stosunku do własnego życia2 itp. Przyjmując taką koncepcję, wartość osoby i jej prawo do ochrony są uwarunkowane jej możliwościami
wykonywania zróżnicowanych czynności psychicznych, a przedmiotem szacunku
i godności stają się możliwości danej osoby, a nie ona sama. W takiej sytuacji,
psychiatria, która znajduje się, jak sugeruje temat, na rozdrożu między biologią
a humanizmem, jeśli chce stanąć po stronie humanizmu, musi uznać i przyjąć za
punkt wyjścia prawdę, iż każdy człowiek, także chory psychicznie, jest osobą.
Warto w tym miejscu podkreślić, że gdy mówimy „człowiek chory psychicznie”, to koncentrujemy się wyłącznie na jego chorobie. Gdy natomiast używamy
określenia „osoba chora psychicznie” nie deprecjonujemy go jako osoby – chory
psychicznie nadal pozostaje osobą. Nie jest to tylko językowa ekwilibrystyka,
lecz istotne rozróżnienie, za którym stoi określona antropologia, a więc także
i sposób traktowania człowieka na płaszczyźnie medycyny.
2. Samoświadomość współczesnej psychiatrii
Jak przedstawia się dziś „samoświadomość” współczesnej psychiatrii? Co
potraﬁ powiedzieć o sobie samej? Najpierw krótkie spojrzenie historyczne. Opisy
chorób psychicznych znajdujemy już w najwcześniejszych ocalałych tekstach medycznych, takich jak papirus egipski z Ebers czy dzieła Hipokratesa lub Galena3.
Wczesne teksty medyczne świadczą, iż choroby psychiczne traktowano w tych
samych kategoriach, co inne choroby, jak np. niewydolność serca lub cukrzyca,
ale także ich źródło przypisywano wpływom sił nadnaturalnych. Kiedy w kręgu
kultury śródziemnomorskiej (około VII wiek przed Chrystusem) powstała nowa
dziedzina nauki zwana medycyną, po raz pierwszy duszę, a tym samym życie
2

Przedstawicielem takiej koncepcji człowieka jest m. in. australijski bioetyk Peter
Singer. Swoje poglądy zawarł on w książce pt.: Practical ethics, Cambridge 1979.

3

Galen (Claudius Galenus) ur. ok. 129 w Pergamonie, zm. ok. 199 prawdopodobnie
w Rzymie. Lekarz i ﬁlozof grecki. Zachowało się około 100 pism Galena (niektóre
tylko w przekładzie arabskim i syryjskim). Dokonał syntezy całej starożytnej wiedzy
medycznej. Sprostował wiele pojęć z anatomii i ﬁzjologii. Wprowadził do medycyny
nowe terminy głównie z patologii, stworzył wiedzę o postaciach leków. Jego nauka
przetrwała wiele wieków, por. Galen, w: Nowy Leksykon PWN, Warszawa 1998, kol.
522; por. Encyklopedia Katolicka, T. 5, Lublin 1989, kol. 814.

PSYCHIATRIA – MIĘDZY BIOLOGIĄ A HUMANIZMEM

379

psychiczne, umiejscowiono w mózgu, który uznano za odpowiedzialny za funkcjonowanie narządów zmysłów i aparatu ruchowego. Chociaż sposób podejścia
do chorób psychicznych zmieniał się, to jednak według ówczesnych pisarzy, życie
psychiczne oddziaływało na życie biologiczne i odwrotnie.
Na początku ubiegłego wieku określono pewne „prototypy” psychoz. Prace
nad ustaleniem granic i dokładnym opisem chorób psychicznych trwają nadal.
Trudności, jakie w tym obszarze występują widać na przykładzie zmieniających
się klasyﬁkacji, co spowodowane jest takimi czynnikami jak: niejednorodność,
niestabilność i współwystępowanie objawów, zespołów czy nawet chorób4.
Choroby psychiczne w swojej patogenezie posiadają element ﬁzyczny, ale
mimo to mają także charakter umysłowy. Są to schorzenia, które dotyczą umysłu,
chociaż obecnie wiadomo, że wiele z nich wiąże się z dysfunkcją lub organicznym
uszkodzeniem mózgu. „Ograniczają większość ludzkich zdolności do zapamiętywania, myślenia, odczuwania, interpretowania informacji, odczytywania
sytuacji społecznych, uciekania od napięcia lub poczucia odtrącenia”5. Według
statystyk choroby psychiczne należą do najczęstszych chorób, które dotykają
ludzi. Schizofrenia występuje u 1% populacji, choroba maniakalno-depresyjna
z podobną częstością, depresja u 10-20% populacji, a choroba Alzheimera u 15%
osób powyżej 65 roku życia6.
Na przestrzeni minionych dziesięcioleci obserwujemy w psychiatrii nieustanny rozwój i próby opracowywania coraz to nowych teorii, które rozwiązałyby
odwieczną zagadkę, dlaczego niektórzy zapadają na chorobę psychiczną, a inni
nie. Do lat 50. ubiegłego wieku choroby psychiczne najczęściej rozpatrywano
w aspektach psychologicznych, stosując dość proste podziały nozologiczne7.
W latach 50. odkryto, że objawy psychopatologiczne mają podłoże ﬁzjologiczne8.
W latach 60. i 70. prowadzono badania głównie nad rolą dysfunkcji neurotransmiterów, zwłaszcza dopaminy, w chorobach psychicznych, a lata 80. dostarczyły
nowej wiedzy dotyczącej roli poszczególnych receptorów. Rozwój technik neuro-obrazowania umożliwił odkrycie zmian neurochemicznych w poszczególnych
okolicach mózgu i zmian przepływu krwi w pewnych okolicach mózgu, czego
4

Por. A. Grzywa, Piętno choroby psychicznej, „Primum non nocere. Biuletyn Bydgoskiej Izby Lekarskiej”, 6 (2005), s. 10.

5

Tamże.

6

Por. tamże, s. 11.

7

Nozologia – (gr. nósos = choroba + lógos = słowo, nauka) w medycynie dział patologii,
nauka o chorobach zajmująca się ich stroną opisową, por. Słownik Wyrazów Obcych
PWN, J. Tokarski (red.), Warszawa 1980, kol. 516.

8

Było to efektem wprowadzenia do leczenia takich leków jak: chloropromazyna i haloperidol.
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następstwem jest zmiana funkcji tych okolic. W ostatnich latach przyczyn chorób psychicznych upatruje się w zmianach genetycznych9. Osobnym problemem
medycznym jest kwestia ewentualnego przekazywania chorób psychicznych
na potomstwo10. Wszystkie tego typu badania mogą przyczynić się do lepszego
poznania natury chorób psychicznych, a tym samym lepszego ich leczenia. Jak
w tym kontekście widziany jest pacjent, osoba chora psychicznie?
3. Piętno choroby psychicznej
Niestety należy stwierdzić ze smutkiem, iż osoba chora psychicznie dźwiga
szczególne piętno widoczne w wielu płaszczyznach życia i dotyczące różnych relacji. W sferze kontaktów osoby chorej ze społeczeństwem można zaobserwować
ze strony tego drugiego tendencje do powtarzania przesadzonych wiadomości
i plotek na temat zagrożeń ze strony osób chorych psychicznie lub tych, które
leczono psychiatrycznie. Sam fakt przebywania kogoś w szpitalu psychiatrycznym czy leczenia się u psychiatry powoduje swoistą dyskryminację. W odczuciu
społecznym osoby takie nie potraﬁą kontrolować swoich emocji czy reakcji, często
uważa się je także za niebezpieczne dla otoczenia. Trudno zmienić istniejące
stereotypy. Nawet gdy pacjent nie wykazuje żadnych zaburzeń zachowania i jest
zdolny do podjęcia wcześniej wykonywanej pracy oraz powrotu do normalnego
funkcjonowania w rodzinie – piętno choroby idzie za nim.
Potwierdzają to badania przeprowadzone np. w Niemczech. Wynika z nich,
że znamię choroby psychicznej implikuje określony sposób odnoszenia się społeczeństwa do osób dotkniętych chorobą psychiczną. W przypadku występowania
u chorych tzw. objawów pozytywnych (omamy, urojenia) w społeczeństwie rodzi się
poczucie zagrożenia. Jeżeli natomiast przeważają objawy negatywne (izolowanie
się, depresja, bezradność) wówczas obserwuje się - z jednej strony chęć udzielania
choremu pomocy, z drugiej natomiast dążenie do utrzymania dystansu11.
Takiej reakcji sprzyja i potęguje ją negatywne przedstawianie chorych psychicznie w niektórych mediach, literaturze czy ﬁlmach jako agresywnych, gwał9

Por. A. Grzywa, Piętno choroby psychicznej, „Primum non nocere. Biuletyn Bydgoskiej Izby Lekarskiej”, 6 (2005), s. 10.

10

„Profesor genetyki medycznej na Sorbonie przedstawia studentom historię rodziny,
w której ojciec i matka cierpią na choroby psychiczne, a dwoje dzieci ma poważne
wady rozwojowe. Kobieta zachodzi po raz kolejny w ciążę. Profesor pyta: Co byście
doradzili tej kobiecie? Pada chóralna odpowiedź: Przerwać ciążę! Brawo, właśnie
uśmierciliście Beethovena!”, T. Tołłoczko, Homo homini res sacra, „Gazeta Lekarska”,
7-8 (2005), s. 34.

11

Por. K. H. Peschke, Christliche Ethik. Spezielle Moraltheologie, Trier 1995, s. 317.
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townych i niebezpiecznych dla otoczenia. Wywołuje to u widzów dramatyczny,
przejaskrawiony, a często nieprawdziwy obraz osoby chorej psychicznie, same
zaś choroby rodzą lęk i obciążają emocjonalnie. Oczywiście zdarza się, że chorzy
psychicznie mogą być niebezpieczni, jednak częściej dla siebie niż dla otoczenia.
Napiętnowanie chorobą psychiczną widziane od strony osoby chorej niesie
ze sobą także rozmaite trudności. Chorzy mają świadomość odrzucenia przez
środowisko, w którym żyją. Wpływa to negatywnie na ich kontakty i związki
społeczne, na ich sytuację zawodową i jakość życia. Możemy mówić o specyﬁcznej rzeczywistości murów, które trzymają osoby z upośledzeniem umysłowym
w zamknięciu, nie tylko w obrębie szpitali psychiatrycznych i ośrodków pomocy
społecznej, ale także w izolacji mentalnej, która uniemożliwia spotkanie i dialog.
Osoby chore zdają sobie sprawę z negatywnego stosunku do nich i często się
o tym przekonują, gdy np. jedyną przeszkodą w znalezieniu pracy jest wiedza
pracodawcy o przebytej chorobie psychicznej kandydata. Stąd też osoby te, bojąc
się odrzucenia, często rezygnują z szukania pomocy12.
Niełatwym problemem etycznym w kontakcie z osobami chorymi psychicznie
jest kwestia informowania pacjenta o chorobie. Nie ma zgodności wśród lekarzy,
czy informując o chorobie, powinno się podawać jej nazwę (np. schizofrenia), czy
raczej używać omówień, podawać tylko nazwę zespołu objawów, które w danym
przypadku występują. Przy jednoznacznym określeniu choroby, może rodzić
się niebezpieczeństwo, że chory dojdzie do wniosku, że jego dalsze życie z piętnem choroby psychicznej jest nie do przyjęcia. Może to nawet doprowadzić do
samobójstwa z powodu uzyskania przez pacjenta wiedzy na temat choroby, jej
przebiegu, możliwości nawrotów itp. Nazwa choroby nie miałaby tak dużego
znaczenia, gdyby nie strach pacjenta przed odrzuceniem przez środowisko. Nie
piętnują przecież w takim stopniu, co choroby psychiczne, np. cukrzyca, żółtaczka czy nawet nowotwór. Co w tej sytuacji należałoby czynić, aby kruszyć mury
odrzucenia i izolacji osób chorych psychicznie? Jak kształtować nowy sposób
podejścia do nich, aby nie czuli się odrzuceni i zepchnięci na margines życia?
4. W trosce o osobę chorą psychicznie
Jean Vanier, założyciel wspólnoty „Arka”, w której ludzie zdrowi dzielą życie
z upośledzonymi umysłowo w jednej ze swoich książek pisze: „Wciąż zastanawia mnie podobieństwo między więźniami i ludźmi upośledzonymi umysłowo.
Często znajdują się oni w różnego rodzaju instytucjach, otoczeni murami, za
drzwiami zamkniętymi na klucz, by można było łatwiej kontrolować każde ich
12

Por. J. Vanier, Każda osoba jest historią świętą, Poznań 1999, s. 15.
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wejście i wyjście. Większość z nich nie doświadczyła harmonii i ciepła życia
rodzinnego oraz poczucia bezpieczeństwa, jakie z niego płynie. W ten sposób
właśnie powstają w ich sercach głębokie urazy prowadzące jednych do agresji
i przemocy, innych natomiast do depresji, zamknięcia w sobie, do autodestrukcji,
do przemocy skierowanej przeciw samym sobie”13.
Poprzez analogię słowa te można w pewnym stopniu odnieść do sytuacji
wielu osób chorych psychicznie. Każdy człowiek pragnie szacunku, uznania
i miłości. Stworzony jest do życia w komunii. Nawet wtedy, gdy kontakt z osobą
chorą psychicznie jest ograniczony, to jednak ważny jest sposób, w jaki się z nią
kontaktuję - jak ją słucham, czy patrzę na nią z szacunkiem i miłością. Ciało jest
podstawą istnienia i wyrażania komunii. Całym ciałem, spojrzeniem i sposobem
słuchania możemy pozwolić drugiemu odkryć, że jest piękny, wartościowy, że
jest jedyny i niepowtarzalny. Dla wzajemnej komunii najważniejszym językiem
jest komunikacja niewerbalna: gest, spojrzenie, ton głosu, postawa ciała. To one
właśnie świadczą o zainteresowaniu drugą osobą, podobnie jak mogą ujawniać
brak zainteresowania, pogardę czy nawet odrzucenie.
Truizmem jest dziś stwierdzenie, że osoby chore psychicznie powinny być
traktowane z szacunkiem i otaczane opieką. Taka postawa powinna nas przecież cechować w relacjach do każdego człowieka, a tym bardziej w odniesieniu
do osoby chorej. Już przecież sama choroba wywołuje potrzebę większego zainteresowania się chorym, okazania mu troski, cierpliwości i konkretnej pomocy.
W realizacji tego podstawowego postulatu może pomóc rzetelna wiedza dotycząca
chorób psychicznych oraz znajomość mechanizmów, które nimi rządzą.
Trzeba sobie uświadomić, iż choroba psychiczna, tak jak i inne schorzenia,
jest procesem zmiennym. Zazwyczaj nie występuje stałe nasilenie choroby, lecz
obserwujemy pewną jej zmienność. Zachowanie pacjenta w pewnym okresie
może być wyraźnie „zaburzone”, a kiedy indziej zaburzenie jest niedostrzegalne
dla otoczenia. Chory może być wyleczony zupełnie lub może być w stanie remisji14, czyli poprawy, kiedy nie ma objawów choroby. Istnieje zatem możliwość,
że wśród ludzi, z którymi się codziennie kontaktujemy są zarówno zdrowi, jak
i chorzy. Te fakty medyczne pozwalają spojrzeć na chorobę psychiczną w szerszej
perspektywie, a osobę chorą psychicznie traktować jak każdą inną.
Ważnym czynnikiem w kształtowaniu właściwego podejścia do osób chorych
psychicznie jest uznanie, iż choroby psychiczne są chorobami umysłu, a nie
wyłącznie mózgu. Jeśli choroby psychiczne postrzeganoby wyłącznie jako scho13

J. Vanier, Każda osoba jest historią świętą, Poznań 1999, s. 22-23.

14

Remisja,(łac. remissio = osłabienie, zwolnienie); w medycynie: okresowe ustąpienie
lub zahamowanie objawów chorobowych, por. Słownik Wyrazów Obcych PWN,
J. Tokarski (red.), Warszawa 1980, kol. 639.
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rzenia mózgu, istniałoby duże ryzyko dehumanizacji osoby chorej. Pacjentów
z chorobą psychiczną traktowanoby wówczas jako przypadki „ogólne”, które
można leczyć jednakowo, tak jak to się czyni w przypadku chorób somatycznych
o tej samej etiologii15. Tymczasem każdy umysł jest indywidualny i wyjątkowy.
Umysł człowieka jest fenomenem niepowtarzalnym, także dlatego, że cechy
wrodzone, inne u każdego, są dodatkowo modyﬁkowane w procesie rozwoju.
Ulegają różnorodnym wpływom, m. in.: rodziców, rówieśników, kształtują się
pod wpływem osobistych przeżyć i lektur. Stąd też objawy choroby psychicznej
zawsze powinno się rozpoznawać i leczyć w kontekście uwarunkowań osobistych,
emocjonalnych, intelektualnych, społecznych i ekonomicznych16.
Troska o integralną wizję osoby chorej psychicznie przejawia się zatem także
w indywidualnym podejściu do każdego chorego. Powinno ono dotyczyć nie tylko
samego procesu diagnozowania i leczenia, ale także kontaktu lekarza z pacjentem.
Lekarz, który zna pacjenta, będzie lepiej wiedział, jakich informacji dotyczących
choroby, powinien i może mu udzielić. Podmiotowe traktowanie każdej osoby chorej staje się podstawowym postulatem etycznym, ale i obowiązkiem lekarza oraz
wszystkich pracowników szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Takie traktowanie
chorego widzimy dzisiaj w Polsce coraz wyraźniej w prywatnym sektorze usług
medycznych, gdzie już od pierwszej chwili chory może poczuć się jak ktoś ważny
dla lekarza. Wysoka kultura, z jaką spotyka się pacjent już na etapie ustalania
terminu wizyty oraz wszystkie dalsze procedury, łącznie z możliwością stałego
telefonicznego kontaktu z lekarzem w przypadku komplikacji czy niepokoju ze
strony pacjenta, wskazują na właściwe traktowanie osoby chorej. Czy jednak
takie podejście do pacjenta wynika ze zrozumienia godności osoby ludzkiej i woli
podmiotowego traktowania każdego chorego, czy też jest wynikiem zimnej, ekonomicznej kalkulacji nastawionej jedynie na zysk i reklamę świadczonych usług,
która powinna zaowocować wzrostem liczby klientów?
Kwestia podmiotowego, pełnego humanizmu i godności traktowania pacjentów powinna być w naszej medycynie sprawą fundamentalną. W obliczu
piętrzących się coraz bardziej w ochronie zdrowia trudności ﬁnansowych, braku
pieniędzy na podstawowe nawet zabiegi czy terapie, problem ten nabiera jeszcze
większego znaczenia. W takiej bowiem sytuacji los pacjenta jest jeszcze bardziej
15

Zdaniem niektórych uczonych, w dobie szybkiego rozwoju nauki o mózgu, wykorzystania metod neuroobrazowania, biochemicznych oraz rozwoju farmakologii
i genetyki, coraz wyraźniej rysuje się nadzieja, że w dostrzegalnej perspektywie
czasowej choroby psychiczne będą mogły być tak skutecznie leczone jak choroby
somatyczne.

16

Por. A. Grzywa, Piętno choroby psychicznej, „Primum non nocere. Biuletyn Bydgoskiej Izby Lekarskiej”, 6 (2005), s. 11.
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dramatyczny. Opuszczony, odsyłany z kwitkiem, pozbawiony elementarnego
poczucia bezpieczeństwa przeżywa dodatkowe cierpienia.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że medycyna w wielu sytuacjach jest nadal
bezradna - ludzie umierają na nieuleczalne choroby. Jednak zadanie, przed którym stoi medycyna nie polega na bezwzględnym, bezwarunkowym, uporczywym
przedłużaniu ludzkiego życia, lecz na trosce o jakość tego życia. Chodzi więc
o to, aby cały proces leczenia był podporządkowany podmiotowej godności osoby
ludzkiej, aby stwierdzenie „pacjent jest osobą” nie było tylko pięknie brzmiącym
frazesem, lecz zasadą, która w praktyce zapewniłaby pacjentowi jego podstawowe prawa. Pójście w tym kierunku sprawi, iż polska psychiatria, która stoi na
rozdrożu między biologią a humanizmem, nie zatraci ludzkiego oblicza.

Psychiatry – between biology and humanism. An attempt to create an integral image
of a mentally sick person. - Abstract
Modern medicine is fraught with many ethical problems which demand urgent solutions. Conferences, congresses and symposiums which are organized in abundance on this topic prove that there
is a shortage of ethics-oriented medical treatment. This is even worse in the area of research and
technological applications of its results. For this reason the paper addresses some of the ethical issues
connected with treatment of mentally disordered patients.
Patients diagnosed with a psychiatric disease are still stigmatized and discriminated against
- deeply rooted stereotypes seem to be very difﬁcult to be changed. Even patients who show no
behavioral disorders and who can potentially come back to their families and workplaces are often
rejected by society. The healthy majority tends to forget that every human being wants to be respected,
appreciated and loved. We all have been created to live in communion with each other. Even when
contact with a sick person is limited it is important how we approach him/her – they way we listen
to and talk to him/her does count. It is our body by which we can signal that he/she is valuable to us.
The mutual communion can be expressed by non- verbal communication, such as: gestures, the tone
of our voice or the posture of our body. All these show whether we are interested in the other person
or not, whether we accept or reject him/her.
An integral image of psychiatric patients calls for individualistic approach to each of them. This
refers not only to the process of diagnosing and treatment, but also to the rapport the doctor manages to establish with the sick person. The author of the article insists that patient-centered approach
should prevail in psychiatric wards and should be accepted not only by doctors but also by ancillary
staff members.
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CENZURY LATAE SENTENTIAE W PRAWIE
KANONICZNYM
Karanie wiernych pozostaje w systemie prawa kanonicznego ratio ultima.
Nałożenie kary lub jej zaciągnięcie jest zawsze ostatecznością. Prawodawca
powszechny nakazuje zachować dużą wstrzemięźliwość odnośnie do karania
tych, którzy łamią przepisy prawne Kościoła. Zasada ta została wpisana do
kan. 1341 KPK, który wyraźnie wskazuje, że rozpoczęcie procesu karnego czy
procedury mającej nałożyć karę jest możliwe tylko wówczas, jeśli zawiodły:
braterskie upomnienie, nagana czy inne środki pasterskiej troski. Mimo takiego
stanowiska, prawodawca powszechny nie rezygnuje z sankcji karnych. Co więcej,
w posoborowej odnowie prawa karnego zachowano kary latae sententiae. Dla
pełnej uczciwości trzeba jednak podkreślić, że ich systematyka uległa znacznemu
zawężeniu, biorąc pod uwagę regulację w KPK 1917 r.1 Obecna struktura kar
jest odzwierciedleniem myśli prawodawcy o odejściu od zbyt rozbudowanego
systemu karania, także w dziedzinie kar latae sententiae.2
Podejmując temat niniejszego opracowania, należy wskazać, że krzyżują
się w nim dwa podziały kar. Pierwszy z nich wyróżnia sankcje w oparciu o kryterium celu; drugi – w oparciu o kryterium sposobu wymierzania. Jeśli chodzi
o podział sankcji karnych ze względu na cel, prawo kanoniczne dzieli je na trzy
grupy. W tym trójpodziale wylicza się kary poprawcze, tj. cenzury, a obok nich:
kary ekspiacyjne oraz środki karne i pokuty. Jeśli chodzi o drugie kryterium,
to należy wyróżnić kary nałożone wyrokiem sędziowskim lub dekretem ordynariusza – kary ferendae sententiae oraz kary wymierzane bez przeprowadzenia
wskazanego procesu czy procedury, czyli kary latae sententiae. Przedmiotem
niniejszego artykułu są kary poprawcze, tj. cenzury i tylko te z nich, które zostają
wymierzone przez samo prawo, bez wcześniejszego procesu lub procedury administracyjnej. Obok nich istnieją także cenzury ferendae sententiae, którym wierni
podlegają wskutek zastosowania zewnętrznej władzy sądowniczej Kościoła.
Porównując kary latae i ferendae sententiae, należy zauważyć, że kary latae
sententiae są cięższe od kar ferendae sententiae i to z co najmniej dwóch racji. Po
1

Por. W. Szmyd, Kary kościelne, Kraków 1929, s. 54 – 147.

2

J. Krukowski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Lublin 1987, s. 117.
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pierwsze, w przypadku popełnienia przestępstwa zagrożonego karą latae sententiae nie ma żadnej możliwości, by jej uniknąć np. wskutek tego, że proces karny
nie zostanie wszczęty lub skarga powodowa ulegnie przedawnieniu.3 Drugim
elementem wskazującym na ciężkość kar latae sententiae i jednocześnie poważnym zarzutem wobec ich istnienia jest fakt, że są one zaciągane bez wcześniejszego, przynajmniej jednego, kanonicznego upomnienia ze strony przełożonego
kościelnego.4 Jest to nawet niespójność w samym KPK, który w kan. 1347 § 1
wyraźnie domaga się, aby przed nałożeniem jakiejkolwiek cenzury przełożony
kościelny upomniał kanonicznie przynajmniej jeden raz zagrożonego karą i wyznaczył mu odpowiedni czas na poprawę. Według normy przytoczonego kanonu
nałożenie kary bez wcześniejszego upomnienia jest nieważne.
Istnienie kar latae sententiae usprawiedliwia się jednak tym, że wcześniejsze
upomnienie zostało już wpisane w samą ustawę, którą podlegający prawu winni
znać. Dlatego też, jak będzie to wskazane w dalszej części tego opracowania, nieznajomość istnienia prawa opatrzonego sankcją karną, albo samej sankcji karnej dołączonej do ustawy powodują, że wierny nie zaciąga żadnej kary latae sententiae.
Prawodawca wyróżnia precyzyjnie trzy rodzaje cenzur. Są nimi: ekskomunika, interdykt i suspensa. Niestety KPK 1983 nie podaje deﬁnicji żadnej
z nich. O ich znaczeniu i powadze świadczy interpretacja skutków, jakie kary
te ze sobą niosą.
Podejmując temat niniejszego artykułu, należy poruszyć w nim zagadnienia
z prawa karnego materialnego, jak i formalnego. Do pierwszego z nich należeć
będą: krótka charakterystyka każdej z cenzur ze wskazaniem skutków prawnych
oraz omówienie podmiotów przestępstw kanonicznych. Do prawa formalnego
należeć będą natomiast zagadnienia związane z obowiązywalnością kar oraz
zwalnianiem z nich.
I. Elementy prawa karnego materialnego
1. Ekskomunika
1.1. Charakterystyka ekskomuniki
Nazwa kary pochodzi od łacińskiego słowa excommunicatio, co oznacza „wyłączenie”. Jest ona najcięższą karą kościelną polegającą na wyłączeniu chrześcijanina ze współuczestnictwa z wiernymi. Kara ta nie pozbawia przynależności do
3

J. Krukowski, dz. cyt., s. 182.

4

J. Krukowski, dz. cyt., s. 183.
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wspólnoty, z racji na nieusuwalny charakter sakramentu chrztu. Ekskomunikowany wciąż pozostaje członkiem Kościoła i podmiotem jego legislacji.5 Taki skutek
prawny jest konsekwencją stanowiska zajętego przez wiernego, który poprzez swój
czyn przestępny udowodnił, że zerwał przyjaźń z Bogiem i łączność z Kościołem.
Ekskomunikowany zostaje wyłączony ze zgromadzenia, ale w takim celu, aby
dokonał reﬂeksji nad koniecznością nawrócenia. Stąd płynie cel ekskomuniki,
która jest karą poprawczą (podobnie, jak interdykt i suspensa), a nie odwetową.
Jej zadaniem jest wzmocnienie woli wiernego, aby jak najszybciej wrócił do jedności z Bogiem i Kościołem.6 Wyłączanie osób, które wyrządziły wspólnocie wielką
szkodę, istniało w prawie żydowskim, rzymskim i germańskim. Prawo kanoniczne
przejęło zatem tę praktykę z innych systemów prawnych. Wprowadzając ekskomunikę do porządku prawnego Kościoła, oparto się na racjach teologicznych,
zawartych w Piśmie świętym. Pierwszą z nich jest upomnienie braterskie (według
Mt 18, 17). W jego świetle, grzesznik, który nie posłuchał nawet najwyższego autorytetu Kościoła, został zrównany z poganinem i celnikiem. Podobna racja istnienia
ekskomuniki opiera się na słowach św. Pawła, który w 1 Kor 5,5 komentując
kazirodztwo, nakazuje dopuszczających się takiego grzechu wydać szatanowi na
zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha.7
Idąc za tymi wskazaniami, w pierwszych wiekach Kościoła ekskomunikę
wymierzano jedynie za najcięższe przestępstwa, jak symonia, herezja, zabójstwo i bunt przeciwko władzy kościelnej. Obecny KPK nie zawiera deﬁnicji
ekskomuniki, ale została ona wpisana do KPK 1917. Ówczesny prawodawca
określał ją w kan. 2257 §1 jako: „karę poprawczą wykluczającą ochrzczonego
ze współuczestnictwa z wiernymi i sprowadzającą prawem określone skutki,
które są nierozdzielne”.8 W aktualnie obowiązującym prawie kanonicznym,
rolę omawianej kary można poznać pośrednio. Po pierwsze, o jej znaczeniu
jest mowa w kan. 1318. Niniejszy przepis prawny konstytuuje zasadę, będącą
wskazaniem dla prawodawców partykularnych w kwestii stanowienia ekskomunik. Pośrednio zatem, Prawodawca powszechny skierował ją do samego siebie,
usprawiedliwiając istniejące już kary. Treść wskazanego kanonu domaga się,
aby wszelkie cenzury, a zwłaszcza ekskomuniki były ustanawiane jedynie za
najcięższe przestępstwa i przy zachowaniu największego umiaru.
5

T. Green, Komentarz do kan. 1331, w.: J. Beal, J. Coriden, T. Green, New Commentary on the Code of Canon Law, New York 2000, s. 1549.

6

T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV, Olsztyn 1990,
s. 91.

7

J. Krukowski, Ekskomunika, Encyklopedia katolicka, Lublin 1983, t. IV, s. 804.

8

J. Krukowski, dz. cyt., Lublin 1987, s. 164 – 165, por. T. Pawluk, dz. cyt., t. 4, Olsztyn
1990, s. 91 – 92.

388

Ks. Tomasz RAKOCZY

1.2. Skutki prawne kary
Katalog skutków prawnych, jakie pociąga za sobą ekskomunika umożliwia
w sposób oddolny uchwycenie jej istoty i powagi. Konsekwencje zaciągniętej
ekskomuniki zostały przedstawione w kan. 1331 § 1. Przestępcy zabrania się:
1. jakiegokolwiek udziału posługiwania w sprawowaniu Oﬁary eucharystycznej
lub w jakichkolwiek innych obrzędach kultu;
2. sprawowania sakramentów i sakramentaliów oraz przyjmowania sakramentów;
3. sprawowania kościelnych urzędów lub posług albo jakichkolwiek innych
zadań, bądź wykonywania aktów rządzenia (gdyby nawet były przez niego
podejmowane są ważne, ale niegodziwe).
Dokonując analizy niniejszego katalogu konsekwencji prawnych, należy
zauważyć, że ukaranemu ekskomuniką zabrania się czynnego udziału w życiu
sakramentalnym. Przestępca nie może mianowicie sprawować ani przyjmować
żadnych sakramentów. Tym bardziej nie wolno mu wypełniać jakiegokolwiek
posługiwania ministerialnego w obrzędach kultu, w tym zwłaszcza w Eucharystii.
Taka uwaga kieruje skutki prawne na pierwszy rzut oka jedynie w stronę duchownych, którzy są szafarzami sakramentów. Jest to jednak spojrzenie, które nie
zawsze traﬁa w sedno. Należy mieć bowiem na uwadze to, że sprawowanie sakramentów nie jest tylko zadaniem duchownych i że w konsekwencji niektóre z nich
mogą być sprawowane także przez świeckich. (W przypadku małżeństwa – jego
szafarzami są wyłącznie świeccy.) Wierny żyjący w ekskomunice nie może zatem
przystąpić do sakramentów ani także ich sprawować według własnej kompetencji.
Echem tej myśli jest zakaz zawierania małżeństwa przez wiernych ukaranych
jakąkolwiek cenzurą (w tym także ekskomuniką), wpisany do kan. 1071 §1 nr 5.
Ekskomunikowanemu nie wolno ponadto sprawować sakramentaliów. Ukarany
ekskomuniką może uczestniczyć na sposób bierny w sprawowaniu sakramentów
(np. uczestniczyć w Eucharystii), może także przyjmować sakramentalia.
1.3. Przestępstwa zagrożone karą
Obecne prawo kanoniczne w dziedzinie przestępstw zagrożonych ekskomuniką latae sententiae różnicuje przestępstwa zastrzeżone i niezastrzeżone Stolicy
Apostolskiej. Należy w tym miejscu wspomnieć o Liście Kongregacji Nauki Wiary
z dnia 18 maja 2001 roku, w którym zastrzegła ona sobie pewne przestępstwa
kanoniczne dotyczące sakramentu Eucharystii i pokuty.9 Skutkiem rezerwacji
9

Por. T. Rakoczy, Rezerwacje przestępstw kanonicznych w rozumieniu Listu Apostolskiego Kongregacji Nauki Wiary z 2001 i KPK z 1983, Warmińskie Wiadomości
Archidiecezjalne, maj – czerwiec 2004, s. 81 – 86.
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kary jest to, że zwolnienie z nich staje się o wiele trudniejsze i podmioty odpowiedzialne za zwolnienie z kar latae sententiae – niezastrzeżonych nie mają
kompetencji. Katalog ekskomunik latae sententiae zarezerwowanych Stolicy
Apostolskiej w obecnym prawie kanonicznym jest następujący:
1. Porzucenie postaci Eucharystycznych, zabranie lub przechowanie ich w celu świętokradczym. Duchowny może być ponadto ukarany inną karą, nie
wyłączając wydalenia ze stanu duchownego (kan. 1367).
2. Użycie przymusu ﬁzycznego wobec Biskupa Rzymskiego. Duchowny może
być ukarany inną karą, stosownie do ciężkości przestępstwa, nie wyłączając
wydalenia ze stanu duchownego (kan. 1370 §1).
3. Rozgrzeszenie wspólnika grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, poza niebezpieczeństwem śmierci (kan. 1378 §1).
4. Konsekracja na biskupa bez papieskiego mandatu dla biskupa, który konsekruje i dla tego, który przyjmuje od niego konsekrację (kan. 1382).
5. Bezpośrednie naruszenie tajemnicy sakramentalnej przez spowiednika
(kan. 1388 §1).
6. Ekskomuniki dotyczące konklawe według Konstytucji Jana Pawła II o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego z dnia 22 lutego
1996 Universi dominici gregis:
• naruszenie tajemnicy konklawe bezpośrednio lub pośrednio; słownie lub pisemnie, nawet
przez osoby biorące udział w konklawe w tylko sposób zewnętrzny (UDG, 58);
• przestępstwo symonii przy wyborze papieża (UDG, 78);
• przyjęcie weta lub ekskluzywy od władzy cywilnej przez jakichkolwiek uczestników
konklawe (nawet zewnętrznych), także w formie prostego życzenia czy wyrażenia
go zarówno wobec zebranego całego kolegium elektorów, jak i poszczególnych
elektorów. Taki zakaz rozszerza się na wszystkie możliwe oddziaływania, sprzeciwy, życzenia, przez które władze świeckie jakiegokolwiek porządku i stopnia lub
jakiekolwiek grupy ludzi czy też poszczególne osoby chciałyby ingerować w wybór
Papieża. (UDG, 80).
Ekskomuniki latae sententiae niezastrzeżone, to:
1. Odstępstwo od wiary, herezja, schizma – kan. 1364 §1;
2. Nagrywanie przy pomocy jakiegokolwiek urządzenia technicznego tego,
co w spowiedzi sakramentalnej, prawdziwej lub symulowanej, własnej
lub kogoś innego, jest mówione przez spowiednika lub penitenta, czy upowszechnianie tego za pośrednictwem środków masowego przekazu – AAS
80 (1988) 1367;
3. Aborcja – kan. 1398.
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2. Interdykt
2.1. Charakterystyka interdyktu
Nazwa tej kary pochodzi od łacińskiego słowa interdicere, co oznacza „zabraniać”, „zakazywać”. Kara ta występowała w prawie żydowskim, greckim i rzymskim. Jej sens polegał na tym, że zabraniano korzystania z określonych dóbr.10
W takim też znaczeniu interdykt został recypowany przez prawo kanoniczne.
Bliższe sprecyzowanie zakresu treściowego interdyktu pojawiło się dość późno,
bo dopiero w wiekach XI – XIII. Karą tą grozili papieże, celem przynaglenia
władców chrześcijańskich do wojen z Turkami. KPK 1917 zdeﬁniował interdykt
w kan. 2268 §1 jako karę, na mocy której chrześcijanie pozostający we wspólnocie
kościelnej zostają pozbawieni pewnych dóbr wyliczonych w kodeksie.11 Istota
interdyktu przetrwała do dnia dzisiejszego.
2.2. Skutki prawne kary
Podobnie jak w przypadku ekskomuniki, KPK 1983 nie podaje deﬁnicji tej
cenzury. Jej sens można uchwycić na podstawie interpretacji skutków prawnych, jakie za sobą pociąga. Idąc w ślad za doktryną prawa kanonicznego,
można stwierdzić, że obecnie interdykt polega na pozbawieniu chrześcijanina
pewnych dóbr, pozostawiając go jednak we wspólnocie Kościoła.12 Stąd karę tę
można uznać za częściową ekskomunikę. Prawodawca, deﬁniując skutki interdyktu latae sententiae, posługuje się katalogiem skutków ekskomuniki latae
sententiae, wskazując, że przestępcę obowiązują dwie z trzech sankcji prawnych.
Taka redakcja skutków prawnych kary, usprawiedliwia nazwanie interdyktu
częściową ekskomuniką. Ukaranemu interdyktem latae sententiae zabrania się
mianowicie, w rozumieniu kan. 1331 §1 nr 1 i 2:
1. jakiegokolwiek udziału posługiwania w sprawowaniu Oﬁary Eucharystycznej lub w jakichkolwiek innych obrzędach kultu;
2. sprawowania sakramentów i sakramentaliów oraz przyjmowania sakramentów.
2.3. Przestępstwa zagrożone interdyktem latae sententiae
Obecne prawo kanoniczne grozi karą interdyktu (lub/i suspensy) latae
sententiae za następujące przestępstwa:
10

F. Lempa, Interdykt, w.: Encyklopedia katolicka, Lublin 1997, t. VII, s. 375.

11

J. Krukowski, dz. cyt., s. 168.

12

T. Pawluk, dz. cyt., s. 93.
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1. Użycie przymusu ﬁzycznego wobec biskupa – kan. 1370 §2 (dla duchownego
także suspensa);
2. Usiłowanie sprawowania liturgicznej czynności Oﬁary Eucharystycznej bez
święceń kapłańskich – kan. 1378 §2 n 1 (lub suspensa dla duchownego);
3. Usiłowanie udzielenia rozgrzeszenia, albo słuchanie spowiedzi bez możliwości ważnego udzielenia rozgrzeszenia – kan. 1378 § 2 n. 2 (lub suspensa
dla duchownego);
4. Fałszywe oskarżenie spowiednika o nakłanianiu do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu przed przełożonym kościelnym – kan. 1390
§1 (dla duchownego także suspensa);
5. Usiłowanie zawarcia małżeństwa, choćby cywilnego dla zakonnika ślubów
wieczystych, który nie jest duchownym – kan. 1394 §1.
Prawodawca, penalizując przestępstwa, wskazuje, że kara interdyktu grozi
wiernym świeckim, natomiast duchowni za takie samo naruszenie prawa zaciągają (także albo lub) karę suspensy latae sententiae. Kluczowym problemem
w przypadku duchownych naruszających normę prawną zagrożoną wskazaną
karą jest to czy zaciągają oni obie ze wskazanych kar, czy tylko jedną z nich, tj.
suspensę. O ile problem jest oczywisty w przypadku świeckich, o tyle nie jest
taki w sytuacji duchownych. Prawo jednak, z właściwą sobie precyzją, zawsze
określa czy duchowny ukarany zaciąga jedną karę, tj. suspensę, czy obie, tj.
suspensę i interdykt.
3. Suspensa
3.1. Charakterystyka suspensy
Nazwa cenzury pochodzi od słowa łacińskiego suspensio i oznacza „zawieszenie”, „powstrzymanie”. Specyﬁka tej kary polega na tym, że dotyczy ona jedynie
duchownych. Suspensy nie zaciągają świeccy. Suspensa zabrania wykonywania
władzy święceń, rządzenia albo urzędu. Duchowny suspendowany nie traci swego
urzędu, lecz jedynie zostaje w jego wykonywaniu jakby zawieszony.13 Początki
suspensy sięgają III wieku, gdzie polegała ona na zakazie wykonywania jakiegoś
urzędu. Bliżej jej naturę określił Innocenty III w 1214 roku, dokonując podziału
na suspensę zabraniającą wykonywania urzędu, beneﬁcjum, święceń (czy to
w całości, czy też tylko poszczególnych elementów, jak np. zakaz odprawiania
Mszy św.).14

13

T. Green, dz. cyt., s. 1551.

14

J. Krukowski, dz. cyt., s. 170.
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3.2. Skutki prawne kary
Suspensa przetrwała do obecnego czasu w takim znaczeniu, jakie nadała jej
historia. Jest karą o skutkach podzielnych (w przeciwieństwie do ekskomuniki
i interdyktu). Skutki suspensy zostały wpisane do kan. 1333 §1 KPK 1983.
Prawo stanowi mianowicie, że: „Suspensa, która może być stosowana jedynie
do duchownych, zabrania:
1. wszystkich lub tylko niektórych aktów władzy święceń;
2. wszystkich lub tylko niektórych aktów władzy rządzenia;
3. wykonywania wszystkich lub niektórych uprawnień lub zadań związanych
z urzędem”.
W przypadku suspensy latae sententiae należy rozumieć, że duchowny jest
obarczony każdym z wyliczonych rodzajów skutków karnych. Wniosek taki
płynie z analizy norm prawnych nakładających taką karę, o czym będzie mowa
w kolejnym punkcie tego artykułu. Prawodawca powszechny, grożąc karą suspensy, nigdy nie stanowi bowiem o suspensie częściowej. Należy więc przyjąć,
że ma na myśli wszystkie trzy skutki kary. Jedynie w przypadku kary nałożonej,
czyli ferendae sententiae, duchownemu może zostać zabronione wykonywanie
wszystkich albo poszczególnych aktów władzy święceń (np. zakaz spowiadania
albo odprawiania Eucharystii), władzy rządzenia, albo wykonywanie jakiegoś
urzędu. Suspensa nie zabrania natomiast przyjmowania aktów, jakich zabrania
sprawować. Stąd duchowny suspendowany, któremu zabrania się sprawować
władzę święceń, chociaż nie może sprawować sakramentu pokuty czy Eucharystii, to jednak sam może przystąpić do wskazanych sakramentów. Reguła ta
nie ma zastosowania w sytuacji, gdy duchowny popełnił przestępstwo zagrożone
zarówno suspensą, jak i interdyktem. Do takich należy – jak wynika z przytoczonego wcześniej katalogu – użycie przymusu ﬁzycznego wobec biskupa oraz
fałszywe oskarżenie spowiednika o nakłanianiu do grzechu przeciwko szóstemu
przykazaniu Dekalogu przed przełożonym kościelnym.
3.3. Przestępstwa zagrożone karą
KPK 1983 przewiduje kary suspensy latae sententiae za następujące przestępstwa:
1. Użycie przymusu ﬁzycznego wobec biskupa – kan. 1370 §2 (duchowny zaciąga także interdykt);
2. Usiłowanie sprawowania liturgicznej czynności Oﬁary Eucharystycznej bez
święceń kapłańskich – kan. 1378 §2 n 1;
3. Usiłowanie udzielenia rozgrzeszenia, albo słuchanie spowiedzi bez możliwości ważnego udzielenia rozgrzeszenia – kan. 1378 § 2 n. 2;
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4. Fałszywe oskarżenie spowiednika o nakłanianiu do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu przed przełożonym kościelnym – kan. 1390
§1 (duchowny zaciąga także interdykt),
5. Usiłowanie zawarcia małżeństwa, choćby cywilnego przez duchownego
– kan. 1394 §1;
6. Przyjęcie święceń od obcego biskupa bez dymisoriów – kan. 1383.
4. Podmioty cenzur latae sententiae
Podmiotami cenzur latae sententiae są: sam przestępca działający z winy
umyślnej, w ciężkiej poczytalności oraz wspólnicy konieczni.
Prawodawca dla zaciągnięcia kary latae sententiae wprowadza konieczność
zaistnienia winy umyślnej po stronie przestępcy. Norma ta została wpisana do
kan. 1318: „Karami latae sententiae należy grozić tylko za jakieś poszczególne
przestępstwa umyślne, które mogą wywołać poważniejsze zgorszenie lub nie
mogą być skutecznie ukarane karami wymierzonymi wyrokiem [...].” W niniejszej kwestii należy zatem zanalizować dwa elementy. Są nimi: wina umyślna
i ciężka poczytalność sprawcy.
4.1. Wina umyślna sprawcy (dolus)
Do zaistnienia winy umyślnej (dolus) konieczne są dwa elementy: ze strony
umysłu wcześniejsze poznanie normy prawnej oraz ze strony woli wymagana
jest wolność w wyborze środków działania i wolność działania. Winę umyślną
można także zdeﬁniować przez przeciwieństwo do winy nieumyślnej (culpa).
Powstaje ona z zaniedbania należytej staranności. Jej źródłem może być ignorancja, błąd lub zaniedbanie w zapobieżeniu szkodliwym skutkom, wynikającym
z podjętego działania.15 O ile, co do zasady, osobie poczytuje się przestępstwo,
jeśli działa ona z winy umyślnej lub nieumyślnej16, to nie jest tak w przypadku
przestępstwa latae sententiae. Sprawca przestępstwa latae sententiae podlega
karze jedynie w przypadku działania z winy umyślnej.
4.2. Poczytalność
W kulturze prawnej świeckich kodeksów karnych domniemuje się brak poczytalności. Przejawem tego domniemania jest sąd, że nikogo nie należy uważać
za winnego, dopóki wina nie zostanie mu udowodniona.
15

J. Krukowski, dz. cyt., s. 128.

16

Prawodawca powszechny podał elementy strukturalne przestępstwa w kan. 1321
§1. Wskazuje w nim, że: „Nie można nikogo karać, jeśli popełnione przez niego zewnętrzne naruszenie ustawy lub nakazu nie jest ciężko poczytalne na skutek winy
umyślnej lub nieumyślnej.”
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Inaczej jest w prawie kanonicznym. Należy zaakcentować, że poczytalność
w prawie kanonicznym jest rozumiana inaczej niż w prawie państw. Poczytalność
przestępcy w prawie kanonicznym jest rozumiana jako element subiektywny
przestępstwa. „Poczytywać komuś coś” oznacza uznawać go za sprawcę. Poczytalność w prawie kanonicznym to związek przyczynowy między działaniem
a podmiotem. W prawie kanonicznym, jak wynika z kan. 1321 § 3, występuje
domniemanie poczytalności. Źródłem takiego domniemania jest codzienne doświadczenie życiowe, w którym poczytuje się podmiotowi wykonywane przez
niego czynności. Dlatego, w sensie ścisłym, poczytalność należy odróżnić od odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest pojęciem szerszym od poczytalności i jest
konsekwencją poczytalności.17 Z analizy norm prawnych można wywnioskować,
że chociaż w prawie kanonicznym stanowi się o poczytalności, to utożsamia się
ją z odpowiedzialnością. Stąd też np. okoliczności zmieniające poczytalność, są
w gruncie rzeczy okolicznościami zmieniającymi odpowiedzialność.
W KPK znajdują się trzy katalogi okoliczności odnoszące się do poczytalności
sprawcy. Pierwszym z nich jest katalog okoliczności wykluczających poczytalność sprawcy w ogóle (kan. 1323), drugim katalog okoliczności zmniejszających
poczytalność (kan. 1324 § 1) i trzecim katalog okoliczności zwiększających poczytalność (kan. 1326). W przypadku zaciągania kar latae sententiae prawodawca
w kan. 1324 § 3 stanowi, że zweryﬁkowanie się jakichkolwiek okoliczności
zmniejszających poczytalność powoduje, że kary latae sententiae nie są zaciągnięte.18 Z sankcji karnej latae sententiae zwalniają więc nie tylko okoliczności
wykluczające poczytalność w ogóle, ale nawet te, które ją tylko umniejszają.
Okoliczności te zostaną teraz omówione w porównaniu z okolicznościami wykluczającymi poczytalność w ogóle.19
4.2.1. Wiek poniżej osiemnastu lat
Najbardziej czytelna okoliczność została wpisana do kan. 1324 § 1 nr 4. Jest
nią wiek podmiotu poniżej osiemnastu lat. O ile katolik, jak stanowi kan. 1323
nr 1, ponosi odpowiedzialność karną dopiero po ukończeniu szesnastego roku
życia, o tyle wiek między szesnastym a osiemnastym rokiem życia jest okolicznością zmniejszającą poczytalność. Praktycznie zatem każdy katolik poniżej
osiemnastego roku życia nie zaciąga żadnej kary latae sententiae. W porównaniu
z KPK 1917 nastąpiła tu istotna zmiana, ponieważ poprzedni Kodeks domagał
się proporcjonalnej oceny czynu sprawcy. Obecna regulacja prawna, kierująca
17

J. Krukowski, dz. cyt., s. 130 – 131.

18

J. Krukowski, dz. cyt., s. 189 – 190.

19

Por. J. Krukowski, dz. cyt., s. 134 – 145.
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się przede wszystkim poprawą przestępcy, wskazuje, że w przypadku złamania
prawa przez osobę małoletnią interes communio nie jest zakłócony w stopniu poważnym, a to głównie on wyznacza cel karania. W dyskusjach przygotowujących
KPK 1983 pojawiły się głosy, aby odpowiedzialność karna istniała dopiero od 18
roku życia, a nie od 16. Wydaje się, że takie ujęcie byłoby słuszniejsze i pozostawałoby w zgodzie z wiekiem określającym pełnoletność w prawie kanonicznym,
która powstaje, jak stanowi kan. 97 §1, właśnie z momentem osiągnięcia 18 roku
życia. Ostatecznie stwierdzono, że wystarczające będzie, aby wiek poniżej 18 lat
stanowił okoliczność zmniejszającą poczytalność.20
4.2.2. Przymus ﬁzyczny lub przypadek, którego nie można było
przewidzieć lub przewidzianemu zapobiec
Wskazana okoliczność wpisana do kan. 1323 nr 3 należy do katalogu okoliczności wyłączających całkowicie poczytalność sprawcy. Gdyby więc przestępstwo
zostało popełnione wskutek przymusu ﬁzycznego lub przypadku, którego nie
można było przewidzieć lub mu zapobiec sprawca wolny jest od jakiejkolwiek
kary, tym bardziej latae sententiae. W tej kategorii kanonicznej, należy oprzeć
się na podziale czynów wskazanych przez teologię moralną. Mówi się w niej o konieczności zaistnienia actus hominis, jako tego, który wskazuje na odpowiedzialność sprawcy. Actus humanus jest całkowicie uwalniający z odpowiedzialności.
W niniejszym katalogu okoliczności zmniejszających poczytalność, należy zaznaczyć, iż umieszczenie czynu, który kwaliﬁkuje się jako actus humanus pokazuje,
że czyn taki nie jest w ogóle przypisywalny podmiotowi i w konsekwencji nie
rodzi odpowiedzialności moralnej i prawnej. Przymus ﬁzyczny należy rozumieć
w kategorii kan. 125, jako odbierający jakąkolwiek możliwość czynności. Tak
też został on zdeﬁniowany w can. 2205 §1 KPK 1917: „Vis physica quae omnem
adiminit agendi facultatem, delictum prorsus excludit”.21
Na równi z przymusem ﬁzycznym stawia się tzw. casus fortuitus, czyli
przypadek, którego podmiot nie mógł przewidzieć lub przewidzianemu zapobiec.
W doktrynie umiejscawia się go jako trzecie wyjście po zamiarze i zaniedbaniu.
Zaniedbanie ma miejsce wówczas, gdy czyn mógł zostać przewidziany, ale wskutek lekkomyślności nie został zapobieżony.22

20

K. Lüdicke, w.: K. Lüdicke, Münstericher Kommentar zum Codex Iuris Canonici,
Essen 1984 -, 1323/3; 1326/6.

21

K. Lüdicke, dz, cyt., 1323/4.

22

K. Lüdicke, dz. cyt., 1323/4.

396

Ks. Tomasz RAKOCZY

4.2.3. Brak używania rozumu
Brakowi używania rozumu zostały poświęcone trzy normy prawne. Dwie
z nich łagodzą poczytalność sprawcy, jedna znosi ją całkowicie. Sprawca, jak
stanowi kan. 1323 nr 6, jest wolny od kary, jeśli nie posiada używania rozumu
w ogóle, pod warunkiem jednak, że nie zostało ono przez sprawcę sprowokowane.
Chodzi tu o aktualne lub habitualne zaburzenia psychiczne, jakie uniemożliwiają pełne rozeznanie własnego postępowania. Prawodawca w kan. 1324 § 1
nr 1 stanowi o umniejszeniu poczytalności z powodu niezupełnego używania
rozumu, przy zachowaniu wskazanego uprzednio wymogu.
Druga okoliczność zmniejszająca poczytalność, jak stanowi kan. 1324 § 1
nr 2, to brak używania rozumu wskutek zawinionego nadużycia alkoholu lub
podobnego zaburzenia umysłowego. W tekście łacińskim kanonu na określenie
całkowitego braku używania rozumu przez sprawcę zostało użyte słowo culpabilis. Oznacza ono, że okolicznością łagodzącą poczytalność jest brak używania
rozumu z winy nieumyślnej. W przeciwnym przypadku, tj. gdyby brak nastąpił
z winy umyślnej, jak stanowi kan. 1325, sytuacja taka nie byłaby okolicznością
znoszącą lub umniejszającej poczytalność, ale ją zwiększającą.23
4.2.4. Poważne wzburzenie uczuciowe
Kan. 1324 § 1 nr 3 wprowadza kolejną okoliczność umniejszającą odpowiedzialność karną. Jest nią bardzo silne wzburzenie emocjonalne. Do niego można zaliczyć:
gniew, nienawiść, rozpacz, strach, a nawet nadzieję zysku lub radości zmysłowych.24
Prawodawca precyzuje, że owo bardzo silne wzburzenie emocjonalne zmniejsza
poczytalność karną, jeśli po pierwsze: nie wyprzedzało i nie przekreślało całkowicie
świadomości i zgody woli, jeśli wzburzenie nie zostało wywołane dobrowolnie i nie
było podtrzymywane. W KPK 1917 wzburzenie emocjonalne, które zostało świadomie pobudzone lub podsycane stanowiło okoliczność zwiększającą poczytalność.
Takiej kategorii prawodawca jednak nie powtórzył w nowym Kodeksie.25
4.2.5. Ciężka, choćby względnie bojaźń, konieczność, wielka niedogodność
Względnie ciężka bojaźń, stan wyższej konieczności i niedogodność stanowią
okoliczności znoszące poczytalność, jeśli jak wynika z kan. 1323 nr 4, czynność
nie jest wewnętrznie zła ani nie powoduje szkody dusz. Jeśli jednak wymagane
prawem dwa warunki będą miały miejsce, to te same trzy okoliczności umniej23

K. Lüdicke, dz. cyt., 1324/5.

24

J. Krukowski, dz. cyt., s. 143.

25

K. Lüdicke, dz. cyt., 1324/6.
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szają poczytalność (według kan. 1324 §1 n. 5). W przypadku kar latae sententiae, które omijają sprawcę nawet w przypadku okoliczności umniejszających
poczytalność, nie ma zatem znaczenia czy czynność jest wewnętrznie zła albo
czy powoduje szkodę dusz.
Krukowski podaje, że w znaczeniu prawnym przez bojaźń należy rozumieć
wstrząs umysłu z powodu niebezpieczeństwa zagrażającego obecnie lub w bliskiej przyszłości. Względnie ciężka bojaźń ma miejsce wówczas, gdy zagrażające
zło nie jest ciężkie samo w sobie, ale budzi w podmiocie ograniczenie swobody
wyboru. Wynikałoby stąd, że bojaźń względnie ciężka nosi na sobie duże piętno
subiektywności. Względnie ciężka bojaźń według Lüdicke zakłada, że osoba nie
działa kierując się swoją wolną wolą, ale na skutek groźby osoby postronnej.
Groźba uchodzi za względną, gdy istnieje jeszcze inny wybór i można zaniechać
czynu, do którego jest się przymuszonym. Takiego wyboru nie ma w przypadku
bojaźni absolutnie ciężkiej. Tutaj sprawca nie jest już zdolny dokonać czynu,
kierując się swoją wolną wolą.26
Stan wyższej konieczności to z kolei obiektywna sytuacja, w której działający
jest niezdolny do wykonania lub zaniechania wykonania czynu. Konieczność nie
jest także kategorią jednolitą. Wyróżnia się wyższą konieczność ﬁzyczną (necessitas absoluta naturalis), w której przypadku czyn odpowiedni do działającego
podmiotu nie jest wykonalny z braku możliwości ﬁzycznych. Jako ilustrację
takiej konieczności, wskazuje się ratowanie tonącego przez osobę nieumiejącą
pływać. Drugą kategorią jest wyższa konieczność duchowa (necessitas absoluta
spiritualis), której wykonanie wiąże się z popełnieniem grzechu. W tym przypadku „wyższe prawo” zadaje ranę niższemu. Przypadek taki może mieć miejsce,
gdy osoba podlega władzy przełożonego, nakazującego postąpić wbrew prawu
obciążonemu sankcją karną.
Próbując jakoś zdeﬁniować konieczność, można wskazać, że stanowi ją taka
sytuacja, w której osoba czuje się przymuszona do wykonania czynu albo powstrzymania się od niego, aby ochronić siebie lub kogoś innego przed aktualnym
niebezpieczeństwem ciężkiej szkody. Po wtóre, sytuacja ta jest spowodowana
przez sprawcę bez jego winy i w żaden sposób nie można jej uniknąć. Po trzecie,
wskazuje się, że między czynnością płynącą z zaistniałej konieczności i powstałymi
szkodami musi zaistnieć odpowiednia proporcjonalność. Jako przykład Coccopalmerio wskazuje sytuację, w której osoba wspinająca się na szczyt górski odcina od
liny swoich towarzyszy, aby uniknąć wspólnego upadku. Konieczność różni się od
obrony koniecznej tym, że nie jest spowodowana przez napastnika.27
26

K. Lüdicke, dz. cyt., 1323/6.

27

K. Lüdicke, dz. cyt., 1323/6,7.
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W przypadku wielkiej niedogodności wskazuje się na sytuację, w której
istnieje ścisła alternatywa między czynem, a uniknięciem szkody. Osoba nie
ma możliwości innego wyboru. Wykonanie czynu powoduje zadanie szkody
dobremu imieniu osoby.28
4.2.6. Obrona konieczna
Według kan. 1323 nr 5 zgodna z prawem obrona własna lub kogoś innego
przeciwko niesprawiedliwemu napastnikowi, z zachowaniem należnego umiaru
jest okolicznością zwalniającą z kary w ogóle. Natomiast brak umiaru w podjęciu
obrony według kan. 1324 § 1 nr 6 łagodzi odpowiedzialność karną. W grę wchodzi atak na życie lub na nienaruszalność cielesną osoby. Atak na inne dobra,
jakkolwiek byłyby wbrew prawu, nie może stanowić podstawy do obrony własnej
lub kogoś innego. Przez obowiązek zachowania słusznej obrony w przypadku
okoliczności znoszących poczytalność, należy rozumieć zneutralizowanie ataku
agresora.29
4.2.7. Ciężka i niesprawiedliwa prowokacja
Prowokacja według kan. 1324 § 1 nr 7 zmniejsza odpowiedzialność karną
w takim stopniu, w jakim powoduje zaburzenie w sferze rozpoznania wartości
czynu i swobody działania. Powinna być ona ponadto ciężka (chodzi o stopień
wzburzenia) oraz niesprawiedliwa (chodzi o naruszenie normy prawnej przez
prowokatora). Przez prowokację należy rozumieć wszelkie działanie (słowa
lub czyny), które powoduje u ulegającego prowokacji wzburzenie emocjonalne
i skutkuje w konsekwencji podjęciem działania szkodzącego osobie trzeciej, np.
pobiciem czy znieważeniem słownym. Ciężka i niesprawiedliwa prowokacja
umniejsza poczytalność na tyle, na ile stanowi zaburzenie w rozeznaniu wolności działania.30
4.2.8. Błąd co do zweryﬁkowania okoliczności z kan. 1323 nr 4 lub 5
Treścią błędu według kan. 1324 § 1 nr 8 jest subiektywne przekonanie
podmiotu działającego, że w jego przypadku weryﬁkuje się jedna z okoliczności
z kan. 1323 nr 4 lub 5. Nr 4 normuje sytuację działania pod wpływem chociażby
względnie tylko ciężkiej bojaźni, z konieczności, niedogodności, jeśli czynność
nie jest wewnętrznie zła ani nie powoduje szkody dusz. Nr 5 natomiast stanowi o zwolnieniu z poczytalności w przypadku działania w zgodnej z prawem
28

K. Lüdicke, dz. cyt., 1323/7.
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K. Lüdicke, dz. cyt., 1323/8.
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J. Krukowski, dz. cyt., s. 143.
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obronie własnej lub kogoś innego przeciwko niesprawiedliwemu napastnikowi
z zachowaniem należnego umiaru. Błąd, stanowiący omawianą okoliczność nie
odnosi się do obiektywnego istnienia bojaźni, ale do subiektywnego przekonania
o nieuniknioności wykonania czynu, który ma obronić przed grożącym strachem, a następnie do stopnia lęku budzącego zagrożenie.31 Błąd, jak wskazuje
prawodawca ma być z własnej winy (ex sua culpa). W grę zatem wchodzi wina
nieumyślna.32
4.2.9. Niezawiniona ignorancja co do ustawy lub sankcji karnej
Ignorancja według kan. 1324 § 1 nr 9 dotycząca niezawinionego braku
znajomości faktu, że czyn przestępczy jest obwarowany sankcją karną, powoduje zmniejszenie poczytalności. Analogiczna norma całkowicie wykluczająca
poczytalność została wpisana do kan. 1323 nr 2. Zachodzi ona, gdy sprawca
z tych samych okoliczności (a zatem niezawinionej ignorancji) narusza ustawę,
czyli postępuje wbrew prawu. Racją usprawiedliwiającą mniejszą poczytalność
sprawcy jest w tym przypadku to, że sprawca występuje przeciwko sankcji
karnej, a nie przeciwko porządkowi prawnemu.33
Różnica norm z obu katalogów polega więc na tym, że sprawca nie wie i to
nie z racji zawinionych przez siebie, że jakiegoś czynu nie wolno popełniać, że jest
on wewnętrznie zły (ignorancja ustawy); z drugiej strony sprawca nie wie i to nie
z własnej winy, że do jakiegoś czynu dołączona jest sankcja karna. Ilustrując tę
zasadę na przykładzie aborcji, można wskazać, że osoba, która się jej dopuszcza
ignorowałaby ustawę, jeśli nie wiedziałaby, że aborcji nie wolno popełniać, że
jest ona złem, bo np. nikt jej o tym nie powiedział albo nie miała jakiejkolwiek
rzeczywistej możliwości, aby się o tym dowiedzieć (byłaby to ignorancja ustawy
zwalniająca z poczytalności całkowicie); natomiast ignorancja sankcji karnej
polegałaby na tym, że osoba popełniająca aborcję nie byłaby świadoma kary, jaka
za nią grozi (także przy założeniu, że o tym nie wie, bo nie miała rzeczywistej
możliwości, aby się o tym dowiedzieć). W tym miejscu powstaje jednak pewna
wątpliwość. Nie każdy z wiernych musi być świadom tego, że aborcja (podobnie
jak inna ze wskazanych cenzur) jest przestępstwem kanonicznym zagrożonym
karą ekskomuniki latae sententiae. Stąd brak wiedzy o tak precyzyjnie sformułowanej nazwie kary, stanowiłby o okoliczności zmniejszającej poczytalność
i w konsekwencji powodowałby, że sankcja karna nie zostałaby zaciągnięta.
Należy jednak uznać za wystarczającą świadomość, że do aborcji przywiązany
31

K. Lüdicke, dz. cyt., 1323/9.
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J. Krukowski, dz. cyt., s. 143 – 144.
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jest jakiś większy skutek, niż grzech, nawet niż śmiertelny. Z drugiej strony patrząc, przyjmując za punkt wyjścia kan. 18, który domaga się ścisłej interpretacji
sankcji karnych, ten pogląd jest wątpliwy. Z analizy obu tych zasad wynika, że
powszechnie przyjęta paremia prawnicza, że: „Nieznajomość prawa nie zwalnia
ze skutków prawa” nie ma zastosowania w prawie kanonicznym. Przystosowując ją do porządku prawnego prawa kanonicznego, należałoby powiedzieć, że:
„Niezawiniona nieznajomość prawa zwalnia ze skutków prawa, a niezawiniona
nieznajomość sankcji karnej zmniejsza skutki prawa”. Tak odwrócona zasada
ma swoje usprawiedliwienie głównie w domniemaniu poczytalności (czego konsekwencją jest istnienie kar latae sententiae), polegającej na tym, że sprawca
musi udowodnić swoją niewinność, a nie odwrotnie, że osobie oskarżonej należy
udowodnić popełnienie przestępstwa, jak zostało to przyjęte we współczesnych
porządkach prawnych.
4.2.10. Inne okoliczności zmniejszające poczytalność
Prawodawca w kan. 1324 § 1 nr 10 redaguje normę, która otwiera katalog okoliczności łagodzących poczytalność na inne przypadki, które nie zostały
ujęte w omawianym katalogu. Na forum zewnętrznym, zgodnie z kan. 1324 §2,
podmiotem kompetentnym do rozstrzygnięcia czy inne okoliczności usprawiedliwiają umniejszenie sankcji jest sędzia. W przypadku kar latae sententiae, które
sprawca zaciąga bez wyroku czy dekretu ocena sędziowska nie ma w ogóle miejsca. W sytuacji, kiedy podmiot przestępstwa oskarżałby się ze swojego grzechu
przed spowiednikiem, można by domniemywać, że ocena czy przestępstwo zostało
w ogóle popełnione należy do spowiednika. Sam wierny nie musi znać prawa
kanonicznego i nie musi być świadom, że w jego sytuacji może weryﬁkować się
jedna z okoliczności zmniejszających poczytalność. To prawdopodobnie spowiednik
będzie pierwszym kapłanem, do którego wierny zwróci się z prośbą o pomoc w przypadku zaciągniętej cenzury. Chociaż nie należy utożsamiać władzy sędziowskiej
spowiednika z władzą sędziego Trybunału, to tym niemniej jest on przecież, jak
stanowi prawodawca w kan. 978 nie tylko lekarzem, ale i właśnie sędzią. Można
więc zaryzykować tezę, że jest on kompetentny ocenić, czy penitenta oskarżającego
się z jakiejś cenzury nie usprawiedliwia jeszcze jakaś inna okoliczność łagodząca
nie objęta katalogiem kodeksowym, przy świadomości, że zaistnienie jakiejkolwiek z nich zwalnia z kary latae sententiae. Z drugiej strony jednak trudno sobie
wyobrazić istnienie jeszcze jakiejś innej okoliczności łagodzącej.
4.3. Wspólnicy konieczni
Prawodawca powszechny normuje także kwestię wsółudziału w przestępstwie. W kan. 1329 odnośnie do wszelkich kar latae sententiae stanowi, że
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w tę samą karę popadają wspólnicy konieczni, czyli tacy, bez udziału których
przestępstwo nie zostałoby dokonane, choćby nawet nie zostali wymienieni
w ustawie czy nakazie obwarowanymi sankcją karną oraz kara jest tej natury,
że może ich dotyczyć. Nie zaciąga zatem kary każdy wspólnik przestępstwa, ale
tylko wspólnik konieczny.
W praktyce określenie wspólnika jako koniecznego może być trudne. Z pewnością wspólnikiem koniecznym przestępstwa przerwania ciąży będzie lekarz
dokonujący aborcji, a także kierowca, który świadomie przywozi kobietę do
miejsca dokonania aborcji. Czy będzie nią jednak pielęgniarka asystująca przy
jej dokonaniu, skoro bez jej udziału przestępstwo i tak by się dokonało?
Na wspólników niekoniecznych kara może zostać tylko nałożona wyrokiem sądowym lub dekretem ordynariusza, czyli może być tylko karą ferendae sententiae.34
II. Elementy prawa karnego formalnego
5. Obowiązywalność kary
Prawodawca w kan. 1351 zredagował ogólną zasadę, że: „Kara wiąże winnego wszędzie, także po ustaniu władzy tego, kto karę ustanowił lub wymierzył,
chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono.” Z treści tego kanonu wynika, że poena
sequitur personam (kara podąża za osobą). Zatem duchowny, który w rozumieniu
prawa kanonicznego usiłował zawrzeć małżeństwo (co w języku praktycznym
oznacza, że faktycznie je zawarł) jest suspendowany mocą samego prawa i kara
obowiązuje go wszędzie, nawet poza miejscem jurysdykcji jego Kościoła Partykularnego. Od tej ogólnej zasady obowiązywalności kary istnieją jednak cztery
wyjątki, pozwalające na zawieszenie przestrzegania kary.
5.1. Zawieszenie kary duchownego
W tym przypadku chodzi o sytuację, w której podlega karze duchowny. Jak
stanowi kan. 1335, obowiązywalność jego kary ulega zawieszeniu w dwóch przypadkach.35 Po pierwsze kara ulega zawieszeniu, gdy wierny prosi o sakrament,
sakramentalium lub o akt władzy rządzenia z jakiejkolwiek słusznej przyczyny36.
34

J. Krukowski, dz. cyt., s. 154.

35

J. Syryjczyk, Sakrament pokuty w karnym prawie kanonicznym, w.: J. Syryjczyk
(red.), „Duszpasterstwo w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego”, Warszawa 1985,
s. 286.
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Przez „słuszną przyczynę” lub „przyczynę racjonalną” rozumie się w kanonistyce
przyczynę leżącą najniżej w hierarchii przyczyn, kolejne z nich są następujące:
poważna, bardzo poważna, nagląca, niebezpieczeństwo śmierci.
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Takie zawieszenie może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy duchowny zaciągnął
karę latae sententiae i nie została ona zdeklarowana, czyli dodatkowo nie została
nałożona przez przełożonego kościelnego.
Drugi przypadek ma miejsce, gdy wierny znajduje się w niebezpieczeństwie
śmierci. Dla dobra duchowego wiernego, kara, w jakiej jest duchowny zostaje
zawieszona, nawet gdy jest ona zdeklarowana i zabrania sprawowania sakramentów, sakramentaliów lub podejmowania aktów rządzenia.
5.2. Niebezpieczeństwo śmierci przestępcy
Drugi wyjątek według kan. 1352 § 1 stanowi natomiast niebezpieczeństwo
śmierci, w którym znajduje się przestępca. Przestępcą może być naturalnie
każdy wierny, tzn. wierny świecki i wierny duchowny. Jak stanowi norma
prawna: kara, która zabrania przyjmowania sakramentów lub sakramentaliów
tak długo zostaje zawieszona, jak długo trwa niebezpieczeństwo śmierci. Pojęcie
„niebezpieczeństwo śmierci” (periculum mortis) ma także w prawie kanonicznym
swoją własną wykładnię. Nie należy go rozumieć jako momentu agonii (articulus
mortis). Niebezpieczeństwo śmierci stanowi sytuację, w jakiej szanse na przeżycie i śmierć rozkładają się po połowie. W takiej okoliczności może znaleźć się
wierny np. przed poważną operacją albo gdy właśnie ogłoszono alarm bombowy
i istnieje niebezpieczeństwo nagłej śmierci.37 W przypadku niebezpieczeństwa
śmierci, zawieszenie dotyczy jakiejkolwiek kary, nawet zarezerwowanej. Kara
zaczyna obowiązywać (jakby odżywa) po ustaniu niebezpieczeństwa.38
5.3. Niebezpieczeństwo poważnego zgorszenia lub zniesławienia się
Trzeci wyjątek został unormowany w kan. 1352 § 2. Prawodawca stanowi
o przypadku niebezpieczeństwa poważnego zgorszenia lub zniesławienia się przez
przestępcę. Kara ulega zawieszeniu w całości lub w części, o ile sprawca nie może
jej zachować bez niebezpieczeństwa wielkiego zgorszenia lub zniesławienia.39 Ocena sytuacji czy zachodzi takie niebezpieczeństwo należy do samego przestępcy.
Takie zawieszenie kary może mieć jednak miejsce tylko wówczas, gdy kara
jest latae sententiae i nie została zdeklarowana ani nie jest notoryczna40 w miej37

J. Krukowski, dz. cyt., s. 211.
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G. Ciccola, Poradnik spowiednika. Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie
Prawa Kanonicznego, Kraków 1999, s. 21.
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„Notoryczna” w prawie kanonicznym oznacza znana szerokiemu gronu osób. Nie należy więc mylić notoryczności czynu w sensie prawa kanonicznego z sensem z języka
potocznego. Mniejszym stopniem rozpowszechnienia czynu w prawie kanonicznym
od notoryczności jest jego charakter publiczny.
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scu przebywania przestępcy. Wierny nie ma naturalnie obowiązku korzystania
z zawieszenia z kary, ale może z niego skorzystać.
Sytuacja taka mogłaby zaistnieć np. wówczas, gdyby osoba, która popadła
w cenzurę latae sententiae znalazła się w sytuacji, gdzie wszyscy jej znajomi
uczestniczą we Mszy św. i przystępują do komunii św., a ona sama mając
świadomość zaciągniętej kary mogłaby poczuć się zniesławiona (i to w stopniu
poważnym), nie przyjmując jej, ponieważ uczestniczy we Mszy św. pogrzebowej
swojej bliskiej osoby. Na podstawie omawianego kanonu osoba taka może swoją
powagą zawiesić karę i tym samym przystąpić do komunii św.
5.4. Przypadek naglący
Na początku omawiania tego problemu należy sprecyzować dwa zagadnienia.
Po pierwsze należy odpowiedzieć na pytanie, czym jest przypadek naglący, i po
drugie, jaką należy zastosować procedurę w tej materii. Przypadek naglący został
przez prawodawcę powszechnego zdeﬁniowany w kan. 1357 § 1. Należy przez niego
rozumieć sytuację, gdy penitentowi jest trudno pozostać w grzechu ciężkim przez
czas konieczny do tego, aby sprawie zaradził kompetentny przełożony.41
Nie należy zatem utożsamiać przypadku naglącego z prawa karnego z przypadkiem naglącym z prawa małżeńskiego, gdy według kan. 1080 § 1 „wszystko
już jest gotowe do ślubu i małżeństwa nie da się odłożyć bez prawdopodobnego
niebezpieczeństwa wielkiego zła”. Jak stanowi wskazany kanon, w przypadku
naglącym spowiednik, który nie ma upoważnienia do zwolnienia z cenzury,
może ją zawiesić. Należy zwrócić uwagę, że zawieszenie kary w przypadku naglącym dotyczy tylko ekskomuniki latae sententiae i interdyktu latae sententiae
i to niezdeklarowanych lub nie orzeczonych. Przypadek naglący nie dotyczy
zatem suspensy ani jakiejkolwiek kary zdeklarowanej lub orzeczonej. Ocena
czy zachodzi przypadek naglący należy do spowiednika. Musi on zweryﬁkować
subiektywny osąd penitenta czy trwanie w grzechu, do którego dołączona jest
sankcja karna jest dla penitenta rzeczywiście trudne. Przypadek naglący będzie
miał miejsce wówczas, gdy penitent podczas spowiedzi oskarży się z popełnienia
grzechu, który jednocześnie wiąże się z zaciągnięciem ekskomuniki lub interdyktu latae sententiae. Wskaże np., że odstąpił od wiary albo, że dopuścił się
aborcji lub pomagał w niej, a spowiednik zweryﬁkuje, że był on wspólnikiem
koniecznym. Jednocześnie spowiednik nie będzie miał uprawnień do zwolnienia
z kary, a wierny wyzna, że trwanie w sytuacji grzechu jest dla niego trudne.
41

Por. L. Adamowicz, Zakres uprawnień spowiednika według prawa powszechnego
Kościoła Łacińskiego i prawa wspólnego Katolickich Kościołów Wschodnich, Lublin
2001, s. 232.
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Praktycznie, mimo że spowiednik nie ma upoważnienia do zwolnienia
z ekskomuniki czy interdyktu latae sententiae, to w przypadku naglącym, na
podstawie kan. 1357 § 1 i § 2 może wybrać dwa sposoby postępowania:
1. zwalnia z kary i udziela rozgrzeszenia z grzechu, jednocześnie odsyłając do
innego przełożonego lub upoważnionego kapłana, w celu zastosowania się
do otrzymanych poleceń. Obowiązek ten penitent winien wykonać w ciągu
miesiąca pod groźbą ponownego popadnięcia w karę. Jednocześnie spowiednik jest zobowiązany do nałożenia odpowiedniej pokuty i w razie potrzeby
nakazania naprawienia zgorszenia i wyrównania szkody.
2. zwalnia z kary i rozgrzesza, po czym sam udaje się do upoważnionego przełożonego, nie podając nazwiska penitenta i prosi o odpowiednie polecenia. Jeśli
chodziłoby o aborcję, to spowiednik może zwrócić się do jednego z kapłanów
z katalogu wskazanego przez Uchwałę Konferencji Episkopatu Polski (jeśli
oczywiście przypadek ma miejsce na terenie Konferencji Episkopatu Polski),
o ile sam nie może skorzystać z przysługujących mu kompetencji, np. gdy
spowiedź nie jest spowiedzią generalną z okresu przynajmniej jednego roku
i nie można do niej skłonić penitenta. Nie jest więc konieczne zwracanie
się do któregoś z podmiotów wskazanych przez prawo powszechne w kan.
1355 § 2 (z wyjątkiem kanonika penitencjarza i kapelana). Jest to możliwe,
ponieważ na mocy kan. 137 § 3 osoby te mają władzę delegowaną do ogółu
przypadków i same mogą ją subdelegować do poszczególnych przypadków.
W tym rozwiązaniu spowiednik musi jednocześnie nałożyć na penitenta
obowiązek ponownego zwrócenia się do niego po określonym przez niego
czasie, w którym uzyska polecenia. Wybór jednego z dwóch sposobów postępowania należałoby dostosować do sytuacji penitenta. Prawo nie precyzuje,
co ma stanowić treść poleceń.
Uwzględnienie tych wyjątków, jak komentuje się w kanonistyce, jest przejawem
poszanowania wymogów prawa naturalnego, płynącego z godności każdego człowieka. Nikt nie ma obowiązku narażania siebie samego na utratę dobrego imienia.42
Wskazane wyjątki pokazują pewną słabość prawa kanonicznego, a z drugiej
strony świadczą, że wiąże ono najgłębiej, jak żadne inne, bo w ludzkim sumieniu.
6. Zwolnienie z kary
Prawodawca do kan. 1358 § 1 wpisał normę, według której zwolnienie
z kary zostało uwarunkowane odstąpieniem od uporu. Z kary można zwolnić
tylko wówczas, gdy przestępca odstąpił od uporu i jednocześnie odstępującemu
od uporu nie można odmówić zwolnienia. Pojęcie odstąpienia od uporu zostało
42

J. Krukowski, dz. cyt., s. 190.
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zdeﬁniowane w kan. 1347 §2 KPK i ma ono swoją ścisłą interpretację. Odejście
od uporu w rozumieniu wskazanego wyżej kanonu nie oznacza jedynie wyrażenia
rzeczywistego żalu popełnienia przestępstwa, ale także mieści w sobie odpowiednie naprawienie szkód i zgorszenia albo przynajmniej poważne przyrzeczenie
dokonania takiej naprawy.43
Kan. 1354 zawiera trzy ogólne zasady zwalniania z kar kościelnych. Po pierwsze § 1 stanowi, że władzę zwalniania od kar mają ci, którzy posiadają władzę
dyspensowania od ustawy obwarowanej karą lub od nakazu grożącego karą. Po
wtóre, według § 2 tegoż kanonu sam prawodawca, który ustanowił sankcję karną
może udzielić innym władzy zwalniania z kary. Wreszcie według § 3 Stolica Apostolska może władzę zwalniania z kar rezerwować sobie lub innym podmiotom.
6.1. Podmioty upoważnione do zwolnienia z kar niezastrzeżonych Stolicy
Apostolskiej w zwykłych okolicznościach
Przez zwykły przypadek należy rozumieć każdą sytuację z wyjątkiem zwolnienia z kary w niebezpieczeństwie śmierci i czterech przypadków zawieszenia kary.
Podmioty upoważnione do zwalniania z kar latae sententiae są następujące:
1. ordynariusz44 względem własnych podwładnych oraz tych, którzy przebywają
na jego terytorium lub na nim dopuścili się przestępstwa (kan. 1355 § 2);
2. każdy biskup w akcie sakramentalnej spowiedzi (kan. 1355 § 2);
3. kanonik penitencjarz kościoła katedralnego lub kościoła kolegiackiego w akcie sakramentalnej spowiedzi – na terenie swojej diecezji może rozgrzeszać
kogokolwiek, a wiernych swojej diecezji – gdziekolwiek (kan. 508). Władzy
tej nie może on delegować;
4. kapelan. Jak stanowi kan. 566 § 2 ma on władzę rozgrzeszania z cenzur
latae sententiae, nie zarezerwowanych i nie zdeklarowanych odnośnie do
przebywających w szpitalach, więzieniach i podczas morskiej podróży;
5. spowiednicy Zakonów Żebrzących oraz spowiednicy niektórych Instytutów
Życia Konsekrowanego – na mocy dawnego przywileju, który obowiązuje
43

J. Krukowski, dz. cyt., s. 207.

44

Ordynariuszem w prawie kanonicznym według kan. 134 § 1 i § 2 jest osoba, która
pełni jeden z sześciu urzędów, pierwsze cztery oznaczają ordynariusza miejsca, piąty
i szósty ordynariusza. Prezentują się one w sposób następujący:
1. Biskup Rzymu,
2. biskup diecezjalny i wszyscy z nim zrównani w prawie choćby czasowo,
3. wikariusz generalny,
4. wikariusz biskupi,
5. wyższy przełożony kleryckiego instytutu zakonnego na prawie papieskim,
6. wyższy przełożony kleryckiego stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie
papieskim.
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mimo wejścia w życie KPK 1983, na podstawie kan. 4 tegoż Kodeksu.
Wskazani spowiednicy mogą rozgrzeszać ze wszystkich ekskomunik, interdyktów i suspens latae sententiae. Przywilej ten został potwierdzony
przez Kongregację do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
Kongregację do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego oraz Trybunał Penitencjarii Apostolskiej.45
W przypadku przestępstwa aborcji niniejszy katalog należy rozszerzyć o następujące podmioty (ale jedynie na terytorium Konferencji Episkopatu Polski):
6. kapłan w niektórych okolicznościach.46 Konferencja Episkopatu Polski 29 marca
1984 podjęła Uchwałę, w której upoważniono niektórych kapłanów do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae, w którą popadają wszyscy dopuszczający się
przestępstwa aborcji. Uchwała ta weszła w życie 23 kwietnia 1984 r.47 Podstawę
prawną dla niej stanowi kan. 137 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Według
niego zwyczajna władza wykonawcza może być delegowana do poszczególnego
aktu, jak i do ogółu spraw, chyba że prawo coś innego zastrzega.
Uchwała ta na mocy kan. 445 § 4 może zostać zweryﬁkowana przez każdego biskupa diecezjalnego w ten sposób, że na terenie jego diecezji może ona
obowiązywać całkowicie, częściowo lub w ogóle nie obowiązywać48. 11 kwietnia
1984 r ówczesny biskup diecezjalny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Warszawskiej
Ksiądz Józef Kardynał Glemp promulgował Dekret49 będący właśnie weryﬁkacją
wspomnianej Uchwały. Na podstawie tegoż dekretu, na terenie Archidiecezji
Gnieźnieńskiej upoważnieni zostali następujący kapłani:
1. dziekani i wicedziekani
2. proboszczowie i administratorzy paraﬁi po 25 – leciu kapłaństwa50
45

Por. G. Ciccola, dz. cyt., s. 43 i 61.

46

Ta norma prawna jest normą partykularną i obowiązuje tylko na terenie Konferencji
Episkopatu Polski.

47

Cyt za: J. Krukowski, dz. cyt., s. 206.

48

I tak np.: biskup diecezjalny archidiecezji warmińskiej abp Edmund Piszcz upoważnił
dekretem z dnia 1.12.1992 do zwolnienia z omawianej kary następujących kapłanów:
członków gremialnych Kapituły Warmińskiej i Kapituł Kolegiackich, prałatów papieskich, dziekanów, przełożonych domów zakonnych oraz spowiedników podczas:
spowiedzi wielkanocnej, misji, rekolekcji, czterdziestogodzinnego nabożeństwa,
kanonicznych wizytacji biskupich, odpustów paraﬁalnych, spowiedzi narzeczonych,
więźniów, żołnierzy, spowiedzi w szpitalach i chorych, którzy nie wychodzą z domu,
kobiet ciężarnych, oraz wszystkich penitentów z okazji spowiedzi generalnej z okresu
przynajmniej trzech ostatnich lat.

49

Zob. WAG nr 5-6-7 (1984), s. 114 – 115.

50

W Uchwale Konferencji Episkopatu Polski w pkt. 2 nie ma zawężenia dotyczącego
proboszczów i administratorów, co do „25 – lecia kapłaństwa”.
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3. wszyscy kapłani spowiadający w kościele katedralnym oraz w sanktuariach
Archidiecezji określonych osobnym dekretem
4. przełożeni wyżsi i przełożeni domów kleryckich instytutów życia konsekrowanego oraz kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego
5. wszyscy spowiednicy w czasie:
• komunii wielkanocnej, misji i rekolekcji
• kanonicznych wizytacji biskupich i odpustów paraﬁalnych
• spowiedzi narzeczonych, żołnierzy i więźniów
• spowiedzi w szpitalach i chorych, którzy nie wychodzą z mieszkania oraz kobiet
ciężarnych
• spowiedzi generalnych przynajmniej z okresu jednego roku.
Odnośnie do duchownych z powyższego katalogu, należy zwrócić uwagę na
kan. 13 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który stanowi, że ustawy partykularne,
o ile nie stwierdzi się czego innego, posiadają charakter terytorialny, a nie personalny. Dlatego też np. władza proboszcza dotyczy terytorium jego własnej paraﬁi,
władza dziekana czy wicedziekana – jego własnego dekanatu. Ich władza nie jest
personalna – nie obowiązuje wszędzie, tzn. poza wskazanymi terytoriami.
6.2. Zwolnienie z kary w niebezpieczeństwie śmierci
Prawodawca w kan. 976 i 1357 § 3 normuje kwestię zwalniania z kary w niebezpieczeństwie śmierci. Ze względu na powagę sytuacji, prawodawca kodeksowy
odstępuje od wszelkich wymagań. W sytuacji niebezpieczeństwa śmierci każdy
kapłan (a zatem nawet nie posiadający ważnego upoważnienia do spowiadania,
czyli nie będący spowiednikiem) może zwolnić z jakiejkolwiek cenzury (także więc
z suspensy) latae lub ferendae sententiae i nawet jeśli jest ona zarezerwowana
Stolicy Apostolskiej. Tym niemniej penitent, gdyby wyzdrowiał, ma obowiązek
odniesienia się w ciągu miesiąca do kompetentnego przełożonego, bądź do kapłana posiadającego odpowiednie uprawnienia i zastosowania się do poleceń.
Niewykonanie takiego nakazu skutkuje ponownym popadnięciem w karę.
7. Wnioski
Niniejszy artykuł stanowi próbę całościowego omówienia zagadnienia tematyki kar latae sententiae. Składa się z dwóch części. Pierwsza została poświęcona
kanonicznemu prawu materialnemu, czyli omawiającemu przedmiot karania:
rodzaje kar, ich skutki prawne, poczytalność oraz podmioty przestępstw. Część
druga – dotycząca prawa formalnego skupia się na procedurze zwalniania przestępcy i obowiązywalności kary z uwzględnieniem możliwości jej zawieszenia.
Prawo kanoniczne wykształciło trzy cenzury: ekskomunikę, interdykt i suspensę. Pierwsza z kar – ekskomunika polega na wyłączeniu wiernego ze współ-
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uczestnictwa z wiernymi, przy zachowaniu go w łonie Kościoła. Prawodawca
grozi tą karą jedynie za najcięższe przestępstwa. Interdykt pozbawia wiernego
prawa do części dóbr duchowych, pozostawiając go jednak we wspólnocie wiernych. Trzecia z cenzur, czyli suspensa może być wymierzona jedynie duchownym,
jest karą o skutkach podzielnych i zabrania wykonywania władzy święceń,
władzy wykonawczej albo urzędu. Prawo stanowi, że cenzurę latae sententiae
można zaciągnąć jedynie z winy umyślnej, działając w sytuacji ciężkiej poczytalności. KPK precyzyjnie chroni wiernych wskazując na liczne okoliczności, które
skutkują zniesieniem i umniejszeniem poczytalności sprawcy, co powoduje, że
żadna kara latae sententiae nie zostaje zaciągnięta. Przestępca ma obowiązek
przestrzegania kary wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie. Prawo kanoniczne,
chroniąc wymiar osobowy wskazuje na sytuacje, jakie powodują, że kara zostaje zawieszona. I tak, kara duchownego, jeśli jest latae sententiae i nie została
zdeklarowana lub orzeczona, zostaje zawieszona dla dobra wiernego proszącego
o sakrament. Natomiast w sytuacji wiernego będącego w niebezpieczeństwie
śmierci, duchowny może odstąpić od jakiejkolwiek kary, nawet ferendae sententiae i zastrzeżonej. Po wtóre, jakakolwiek kara zostaje zawieszona mocą samego
prawa w sytuacji niebezpieczeństwa śmierci wiernego. Po trzecie, jeśli uzna to
spowiednik, zawieszona zostaje kara ekskomuniki i interdyktu latae sententiae,
niezdeklarowana ani nieorzeczona w sytuacji przypadku naglącego. Po czwarte
w sytuacji poważnego zgorszenia lub zniesławienia samego siebie (o czym decyduje sam wierny własną powagą) zawieszeniu może ulec kara latae sententiae
niezdeklarowana ani nieorzeczona, nie będąca notoryczną.
Prawo kanoniczne konstruuje katalog podmiotów kompetentnych do zwolnienia z kary latae sententiae. Dodatkowo, jeśli chodzi o aborcję został on rozszerzony przez Konferencję Episkopatu Polski.
W dwóch przypadkach wierny ukarany ma obowiązek zwrócenia się do odpowiedniego przełożonego. Po pierwsze wówczas, gdy był w niebezpieczeństwie
śmierci (po czym wyzdrowiał) i z kary zwolnił go kapłan, nie mający upoważnienia oraz po drugie, gdy karę zawiesił w przypadku naglącym spowiednik.
Obowiązek zwrócenia się do kompetentnego przełożonego ukarany ma wykonać
w ciągu jednego miesiąca pod groźbą ponownego popadnięcia w karę.
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