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BIELSKO-ŻYWIECKIE

STUDIA TEOLOGICZNE

TOM 13 (2012)

Mówi się coraz głośniej o nasilającym się kryzysie duchowym współcze-
snego świata. Kryzys ów ujawnia się przede wszystkim w kwestionowaniu 
podstawowych wartości, zasad i autorytetów. Jeżeli podważana jest prawda, 
to logicznym następstwem takiego działania staje się odrzucenie podstawowej 
prawdy o istnieniu Boga. Z odrzuceniem idei Boga wiąże się z kolei odrzucenie 
Bożych praw. Nadmierne podkreślanie znaczenia wolności prowadzi do czy-
nienia z niej absolutu, który ma być źródłem innych wartości. 

Rozwińmy te dwie myśli: z odrzuceniem idei Boga wiąże się odrzucenie 
Bożych praw, a nadmierne podkreślanie znaczenia wolności prowadzi do czy-
nienia z niej absolutu, który ma być źródłem bliżej nieokreślonych, rzekomych 
wartości. Człowiek, odrzucając Boga, gubi stopniowo prawdę o samym sobie, 
o swoim powołaniu i przeznaczeniu. W ten sposób zatraca poczucie własnej 
godności, której źródłem jest sam Bóg, Stwórca i Odkupiciel człowieka. Powraca 
pytanie: „Jeżeli  Boga nie ma, czy istnieje jeszcze człowiek?”. Innymi słowy, czło-
wiek, negując istnienie Boga, narusza swój duchowy ład i wewnętrzną równo-
wagę, co wywołuje także negatywne skutki w życiu społecznym oraz zaburza 
relacje człowieka z całym stworzeniem. 

Kryzys duchowy widoczny jest także w życiu religijnym. Wyrazem osła-
bienia życia religijnego staje się postawa, która prowadzi do wybiórczego trakto-
wania religii. Człowiek przyjmuje tylko te elementy życia religijnego, które mu 
odpowiadają. On sam dyktuje Bogu, w co będzie wierzył. Innym niepokojącym 
zjawiskiem stała się współcześnie „sielankowość” wiary. Polega ona na tym, że 
w religii szuka się nie trwałego duchowego oparcia, ale raczej emocjonalnej sa-
tysfakcji, przyjemnych doznań lub doraźnego pocieszenia. W ten sposób zanika 
religijność związana z „niecierpiętniczym, ale ofi arnym rozumieniem krzyża”, 
a poszerza swój zasięg religia „uczty i braterstwa bez zobowiązań”. W religii nie 
liczy się już to, co cenne, choć trudne, wymagające ofi ary i poświęcenia, a jedy-
nie to, co wygodne, przyjemne, co „łechce ucho”. 

Obserwujemy także zjawisko tzw. horyzontalizacji chrześcijaństwa. Lu-
dzie coraz częściej traktują religię nie jako drogę do Boga i szczęścia wieczne-
go, ale jako środek „etycznego” urządzenia się na ziemi, czyli budowania sobie 
„gniazda” w taki sposób, aby nie narazić się Bogu, bo wtedy kara Boża mogłaby 
zniweczyć nasze zamysły i plany. Prowadzi to do zeświecczenia problematyki 
zbawienia, ograniczenia go do doczesności. Pokusa urządzenia się w świecie 
jest tak silna, że człowiek zapomina nawet o nieuchronności śmierci. Urządza-
nie się w doczesności bez reszty absorbuje wielu ludzi.

Niejako podsumowaniem tych negatywnych tendencji jest coraz większa 
skłonność do „uprywatnienia” religii, coraz dalej i głębiej sięgającej subiekty-
wizacji doświadczenia religijnego (w tym również indywidualnych kontaktów 

SŁOWO WSTĘPNE
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z Bogiem kosztem praktyk społecznych, zbiorowych). Towarzyszy temu zarzut 
fundamentalizmu kierowany przeciw ortodoksji dogmatycznej i wierności ety-
ce chrześcijańskiej. Takie działanie owocuje tzw. alternatywnymi formami życia 
religijnego. Prowadzi ono też do popularności pseudoreligii, jaką jest New Age, 
do powstawania różnego typu sekt, zafascynowania mistycyzmem wschodnim 
czy też do synkretyzmu religijnego.

Wobec tych wszystkich zagrożeń jawi się potrzeba obrony, umocnienia 
i ożywienia wiary oraz nowej ewangelizacji świata. Z tego względu Ojciec Świę-
ty Benedykt XVI w Liście apostolskim „Porta fi dei” z 11 października 2011 r. ogłosił 
Rok Wiary. Rozpocznie się on 11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę 
otwarcia Soboru Powszechnego Watykańskiego II, a zakończy się 24 listopada 
2013 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Rok Wiary będzie okazją dla wszystkich ludzi dobrej woli do refl eksji nad 
sobą, swoim życiem i przyszłością sięgającą aż poza grób. W roku tym przypada 
pięćdziesiąta rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II, który zwołał błogo-
sławiony Jan XXIII (11 października 1962 r.), i dwudziesta rocznica ogłoszenia 
Katechizmu Kościoła Katolickiego, ofi arowanego Kościołowi przez błogosła-
wionego Jana Pawła II (11 października 1992 r.). Te dwie ważne rocznice mają 
nam pomóc w zrozumieniu, jak wielkim zobowiązaniem, ale też przywilejem 
dla nas, ludzi wierzących, jest dar wiary. 

W atmosferze tych rocznic oddajemy czytelnikom XIII tom „Bielsko-Ży-
wieckich Studiów Teologicznych”. Treść rozpraw i artykułów podejmuje aktu-
alne zagadnienia związane z wiarą w Boga. Mogą one stać się podstawą do głęb-
szej refl eksji nad swoją wiarą każdego Czytelnika. Autorami tych rozpraw są 
pracownicy naukowi niektórych ośrodków naukowych w Polsce. Jest to kolej-
ny wyraz integracji naszego środowiska naukowego. Całość materiałów została 
uzupełniona o komunikaty, recenzje i omówienia. 

 W tomie tym szczególne miejsce zajmują materiały związane z papieską 
nominacją ks. dra Piotra Gregera na biskupa pomocniczego Diecezji Bielsko-Ży-
wieckiej. Warto zauważyć, że Ksiądz Biskup od lat wspomagał prace wydawni-
cze naszych Studiów. Stąd nasza wdzięczna pamięć, gratulacje i życzenia.

Publikację tę dedykujemy z serca ks. dr. Janowi Durajowi z okazji 25-lecia 
święceń kapłańskich. Tą drogą pragniemy Mu podziękować za wielki wkład 
w rozwój życia naukowego Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego 
w Bielsku-Białej. 

Ufam, że kolejny, bo już XIII tom „Bielsko-Żywieckich Studiów Teologicz-
nych”, który jest wyrazem naukowego życia naszej diecezji, znajdzie przychyl-
ność wśród Czytelników duchownych i świeckich, a do grona stałych dołączą 
nowi. 

Redaktor 

Słowo wstępne



NOMINACJA I KONSEKRACJA BISKUPIA 
KS. DRA PIOTRA GREGERA
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GRATULACJE I ŻYCZENIA DLA KS. BISKUPA PIOTRA GREGERA

Powołany przez Boga jest człowiekiem, 
od którego Bóg najwięcej wymaga, 

wzywa do miłości heroicznej, 
bezinteresownej.

Powołanie to nie przywilej – 
to odpowiedzialność i obowiązek.

Bóg powołuje, by służyć z miłości drugim; 
służyć tym, których człowiek uważa za ostatnich.

(Ks. Jan Twardowski)

W imieniu Rady Naukowej i Redakcji „Bielsko-Żywieckich Studiów Teolo-
gicznych” pragnę złożyć ks. dr. Piotrowi Gregerowi najserdeczniejsze gratulacje 
z okazji nominacji na Biskupa Pomocniczego Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

Nominacja ta jest nie tylko radością dla środowiska naukowego skupione-
go od 1996 roku wokół naszego diecezjalnego rocznika, ale także zaszczytem, 
gdyż spośród tego właśnie grona Ojciec Święty Benedykt XVI wybrał i powołał 
Nowego Biskupa. 

Wiadomo, że „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” są periodykiem 
wydawanym przez Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, 
którego sekretarzem, a następnie wicedyrektorem był ks. Piotr Greger. Pomyśl-
ność wielu działań podejmowanych i realizowanych z powodzeniem przez In-
stytut Teologiczny to także owoc ogromnego oddania się jego sprawom, kom-
petencji, pracowitości i dobroci Księdza Wicedyrektora. 

Wśród wielu jego zasług znajduje się ciągła troska o jakość wydawanego 
naukowego periodyku. Ks. dr Piotr Greger należał do redakcji tego pisma, czu-
wał nad naukowym poziomem publikowanych w nim artykułów i starał się, 
aby docierało ono do szerokiego grona odbiorców. Zawsze mogłem liczyć na 
fachową pomoc i mądrą współpracę, bo Ksiądz Doktor nie należał do tzw. „po-
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zorantów”, ale ludzi rzeczywiście pracowitych, spełniających się w swoim po-
wołaniu! 

Najczcigodniejszy Księże Biskupie, proszę przyjąć z serca płynące życze-
nia radości z obfi tych owoców na drogach biskupiego powołania, naznaczonego 
bliskością św. Jana z Kęt i bł. Jana Pawła II. Życzenia te łączę z modlitwą, w któ-
rej proszę Boga o zdrowie i siły na dalsze, oby długie i szczęśliwe lata. Niech bło-
gosławieństwo Boże i wstawiennictwo Matki Najświętszej towarzyszy Drogie-
mu Księdzu Biskupowi w podejmowaniu odważnych inicjatyw i codziennych 
obowiązków, w znoszeniu przeciwności i trudów, jakie wiążą się z apostolskim 
posługiwaniem. 

W imieniu Rady Naukowej i Redakcji wyrażam pragnienie dalszej owocnej 
współpracy z naszymi „Bielsko-Żywieckimi Studiami Teologicznymi”. 

Z wyrazami czci i szacunku

    Ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Borutka
    przewodniczący Komitetu redakcyjnego

Gratulacje i życzenia dla księdza biskupa Piotra Gregera
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ŻYCIORYS KSIĘDZA BISKUPA PIOTRA GREGERA

Ksiądz Biskup Piotr Greger urodził się 28 marca 1964 r. w Tychach. Pocho-
dzi z parafi i pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Mysłowicach Wesołej. Do kapłań-
stwa przygotowywał się w latach 1983-1989 w Wyższym Śląskim Seminarium 
Duchownym w Katowicach. Wyświęcony na prezbitera 13 maja 1989 roku w ka-
tedrze Chrystusa Króla w Katowicach przez biskupa Damiana Zimonia. W 1989 
roku uzyskał stopień magistra teologii. 

Po święceniach kapłańskich pracował w parafi i pw. Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa w Mysłowicach Ławkach, a następnie w parafi i Męczeństwa 
św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli. Z dniem 31 sierpnia 1989 r. roz-
począł sześcioletnią pracę wikariusza w parafi i pw. Jezusa Chrystusa Odkupi-
ciela Człowieka w Bielsku-Białej. Od r. 1995 zajmuje się pracą naukową.

Ks. Greger kontynuował studia teologiczne na Akademii Teologii Katolic-
kiej w Warszawie, gdzie w 1992 r. uzyskał licencjat kanoniczny. W roku 2000 
uzyskał stopień doktora teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Specjalizował 
się w liturgice zajmując się m.in. badaniami na temat odnowy obrzędów pokuty 
w Polsce po Soborze Watykańskim II. Jest autorem książki: Percepcja obrzędów 
pokuty w Polsce. Studium liturgiczno-duszpasterskie. 

W 1996 r. został mianowany sekretarzem Instytutu Teologicznego im. Św. 
Jana Kantego w Bielsku-Białej, a w 2002 r. jego wicedyrektorem. Jednocześnie 
podjął zajęcia jako wykładowca liturgiki oraz sakramentologii ogólnej. Od roku 
akademickiego 2001/2002 prowadził także zajęcia zlecone w fi lii Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie na studiach dziennych i zaocznych.

Ksiądz Biskup był diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli, zasiadał 
w Radzie Fundacji im. św. Królowej Jadwigi przy Uniwersytecie Papieskim Jana 
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Pawła II w Krakowie. Pozostaje członkiem redakcji „Bielsko-Żywieckich Stu-
diów Teologicznych” i „Świata i Słowa”.

Nominację biskupią otrzymał 22 października 2011 roku. 4 listopada 2011 
roku został mianowany wikariuszem generalnym diecezji bielsko-żywieckiej. 
27 listopada 2011 roku przyjął święcenia biskupie, pierwsze w historii katedry 
św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Od 14 marca 2012 jest członkiem Komisji ds. Kul-
tu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Komisji Episkopatu Polski.

Obecnie Ksiądz Biskup przewodniczy pracom diecezjalnej Komisji litur-
gicznej, jest redaktorem Kalendarza liturgicznego diecezji bielsko-żywieckiej, 
członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów diecezji bielsko-żywiec-
kiej.

Życiorys Księdza Biskupa Piotra Gregera
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BP TADEUSZ RAKOCZY

SŁOWA POWITANIA PODCZAS KONSEKRACJI 
KSIĘDZA BISKUPA PIOTRA GREGERA 

27 LISTOPADA 2011 R. 

Umiłowani Bracia i Siostry! Czcigodni bracia w kapłaństwie i biskupstwie. 
Drogie Siostry i bracia w Chrzcie św. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki tej szcze-
gólnej uroczystości, jaką jest konsekracja biskupia ks. Piotra Gregera w pierwszą 
Niedzielę Adwentu, na początku Nowego Roku Liturgicznego. 

„Oto był dzień, który dał nam Pan”. Myślę o dwudziestym drugim paź-
dziernika 1978 roku, gdy odbyła się uroczystość inauguracji pontyfi katu „Papie-
ża z rodu Polaków”. Jeszcze brzmią wypowiedziane wtedy jego słowa: „Bracia 
i Siostry! Nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa i zgodzić się na Jego władzę”.

„Oto był dzień, który dał nam Pan”. Myślę też o 25 marca 1992 r., gdy Jan 
Paweł II na mocy buli Totus tuus Poloniae populus powołał do istnienia diecezję 
bielsko-żywiecką i ustanowił jej pierwszego pasterza. 

„Oto był dzień, który dał nam Pan”. Myślę o dwudziestym drugim maja 
1995 roku, gdy na naszej ziemi podbeskidzkiej stanął papież Jan Paweł II, na 
Kaplicówce odprawił Mszę świętą i nawiedził Bielsko-Białą oraz Żywiec. Pa-
miętamy jego słowa: „Z waszym miastem związany byłem od wczesnego 
dzieciństwa…”. „Musicie być mocni w wierze”. „Polska woła dzisiaj nade 
wszystko o ludzi sumienia!”.

„Oto był dzień, który dał nam Pan”. Myślę o pierwszym maja bieżącego 
roku, gdy Ojciec Święty Benedykt XVI wyniósł Jana Pawła II do chwały ołtarzy. 
Wtedy to powiedział: „Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu na swą wia-
rę, mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską”. 

„Oto był dzień, który dał nam Pan”. Myślę o dwudziestym drugim paź-
dziernika bieżącego roku, gdy Kościół po raz pierwszy obchodził liturgicz-
ne wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II, a do nas dotarła wiadomość 
z Wiecznego Miasta, że Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym w na-
szej diecezji księdza doktora Piotra Gregera. 
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„Oto jest dzień, który dał nam Pan”. Dzień konsekracji nowego biskupa. 
Dzień szczególny, historyczny, gdyż po raz pierwszy na ziemi naszej diecezji 
i w tej katedrze dokonuje się akt święceń biskupich. 

Nowym biskupem zostaje kapłan „wzięty z ludu” śląskiego, który całe do-
tychczasowe życie związał z naszym miastem, najpierw jako wikariusz, a potem 
przez szesnaście lat jako pracownik naszego Instytutu Teologicznego. Oddając 
się nauce i dydaktyce kapłanów, zakonników i świeckich, angażował się jedno-
cześnie w duszpasterstwo diecezjalne, przygotowywał się, a raczej sam Bóg go 
przygotowywał, do tego tak ważnego dla naszej diecezji dnia.

Tak też odczytujemy zawołanie biskupie księdza Piotra „In servitio Re-
demptori!” – „W służbie Odkupicielowi”. Ta służba rozpoczęła się w rodzin-
nym domu – religijnym i pobożnym. Jako siedmioletni chłopiec zapragnął być 
ministrantem. Trwał w tej służbie do matury, czyli do 1983 roku, gdy podjął de-
cyzję o wstąpieniu do Seminarium Duchownego w Katowicach. Jak pamiętamy, 
był to rok wizyty papieża Jana Pawła II w diecezji katowickiej, a także obcho-
dzony w całym Kościele powszechnym Rok Odkupienia z okazji 1950. roczni-
cy tajemnicy odkupienia. Nic dziwnego, że jego rocznik obrał sobie za patrona 
Chrystusa Odkupiciela. Jako ksiądz został posłany do parafi i Jezusa Chrystusa 
Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej. Podczas studiów doktoranckich zgłę-
biał miłosierdzie Boże „Dives in misericordia”, objawiające się w sakramencie 
pokuty i pojednania, w którym najpełniej odczuwamy moc Chrystusowego od-
kupienia. Stąd wypływa siła oczyszczająca nasze grzeszne dusze. 

Kościół w Polsce, a zwłaszcza w naszej diecezji zyskuje w osobie księdza 
biskupa Piotra pasterza gorliwego, mądrego, który mówi o sobie, że należy do 
pokolenia Jana Pawła II.

Bogu dziękujemy za ten wielki dar! Jesteśmy nieskończenie wdzięczni 
Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za tę nominację. Z serca dziękujemy także ro-
dzinie przyjmującego dzisiaj święcenia biskupie, a zwłaszcza jego Mamie i Sio-
strze oraz środowiskom, w których dotychczas żył i działał, dojrzewając do peł-
ni kapłaństwa Chrystusowego. 

Najserdeczniej witam naszych Dostojnych i Drogich Gości, a wśród nich 
konsekratorów: księdza kardynała Stanisława Dziwisza – Metropolitę Krakow-
skiego i księdza arcybiskupa Celestino Migliore – Nuncjusza Apostolskiego 
w Polsce, witam ks. kard. Franciszka Macharskiego, witam księdza arcybiskupa 
seniora Damiana Zimonia. Witam wszystkich księży arcybiskupów i biskupów 
– dziękuję wam za przybycie. A razem z wami witam drogiego brata i sąsiada 
z Żyliny w Słowacji ks. bpa Tomasza Galisa. 

W sposób szczególny witam i pozdrawiam seniora – księdza biskupa Ja-
nusza Zimniaka, którego następcą zostaje ksiądz biskup nominat, i jeszcze raz 
dziękuję księdzu biskupowi Januszowi za posługę ludowi Bożemu naszej diece-
zji i życzę zdrowia, wytrwałości i wszelkiego dobra. 

Pozdrawiam duchowieństwo diecezjalne i zakonne z diecezji naszej 
i ościennych. Witam naszych kleryków i przełożonych Seminarium Duchowne-
go w Krakowie z nowym wicerektorem ks. Sławomirem Kołatą. 

Bp Tadeusz Rakoczy
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Witam i pozdrawiam przedstawicieli władzy parlamentarnej, pana posła 
Stanisława Szweda z Małżonką, przedstawicieli władzy wojewódzkiej oraz sa-
morządowej z panem Jackiem Krywultem, prezydentem naszego miasta. Wi-
tam przedstawicieli wyższych uczelni z naszego Miasta, z Oświęcimia, z Kra-
kowa, Katowic, Warszawy, na czele z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie, do którego nasz Instytut jest afi liowany. Powitanie to składam na 
ręce księdza prof. dra hab. Władysława Zuziaka, rektora tegoż Uniwersytetu, 
i pana prof. dra hab. Ryszarda Barcika, rektora Akademii Techniczno-Humani-
stycznej w Bielsku-Białej, z którą nasz Instytut od lat współpracuje.

Witam wszystkich tak licznie zgromadzonych, przybyłych z różnych stron 
naszej pięknej diecezji i miłych gości z bliska i z daleka, a szczególnie z parafi i 
Matki Bożej Fatimskiej w Mysłowicach Wesołej, miejsca pochodzenia księdza 
biskupa nominata, i z parafi i Świętego Pawła Apostoła, w której ksiądz biskup 
nominat od wielu lat rezyduje. Witam serdecznie poczty sztandarowe i delega-
cje reprezentujące różne wspólnoty, stowarzyszenia oraz organizacje religijne 
i społeczne. I oczywiście tych, którzy łączą się z nami dzięki Radiu naszej diece-
zji „Aniołowi Beskidów”.

Ważnym problemem, na który zwrócił uwagę Jan Paweł II podczas piel-
grzymki do naszej Diecezji, jest dalsza integracja duchowa diecezji. Naszą diece-
zję wyróżnia harmonijne przenikanie się dwóch tradycji kulturowych i kościel-
nych: krakowskiej i śląskiej. Ta wielość w jedności stanowi wielkie bogactwo 
duchowe. Niech ta wymiana darów duchowych przyczynia się do pogłębienia 
i rozwoju życia chrześcijańskiego! 

Równie ważnym wymiarem posługi w tej diecezji jest ekumenizm. Na 
podbeskidzkiej ziemi, gdzie mieszkają nasi bracia i siostry ewangelicy, i rezy-
duje ich biskup Paweł Anweiler, tradycja dialogu z Kościołem ewangelickim jest 
bardzo stara. Trzeba wspierać wszelkie działania zmierzające do jedności, dążyć 
ze wszystkich sił do wzajemnego zrozumienia. 

Wszystkich Was, Drodzy Zgromadzeni, serdecznie proszę o modlitwę 
w intencji księdza biskupa Piotra i naszej diecezji oraz całego Kościoła. Prośmy 
Boga, by spełniły się słowa błogosławionego Jana Pawła II zapisane w adhorta-
cji apostolskiej Pastores gregis: „Zadaniem każdego biskupa jest być dla każdej 
osoby, w sposób szczególny i widoczny, żywym znakiem Jezusa Chrystusa, na-
uczyciela, Kapłana i Pasterza”. 

Drogi biskupie Piotrze! Wspieraj moją trudną i wymagającą posługę 
jako pasterza diecezji. Wspieraj wysiłki całego prezbiterium Kościoła Bielsko-
Żywieckiego, bądź przewodnikiem ludowi Bożemu, inspiruj go słowem Bożym, 
umacniaj łaską sakramentów i świadectwem życia. Ucz umiłowania liturgii, któ-
rą sam tak kochasz i znasz, bo w niej żyje sam Chrystus Odkupiciel człowieka! 

Za chwilę będziemy uczestnikami i świadkami Twoich narodzin do posłu-
gi biskupiej. Otaczają Cię najbliżsi, przyjaciele, biskupi, kapłani, współbracia za-
konni, siostry zakonne, klerycy i wierni. Kościół modli się dzisiaj za Ciebie, byś 
był biskupem według Bożego Serca. Byś był wierny Bogu i człowiekowi. Byś był 

Słowa powitania podczas konsekracji ks. biskupa Piotra Gregera
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mądrym i roztropnym pasterzem. Byś promieniował dobrocią i życzliwością. 
Byś prowadził ludzi do Boga.

Niech naszą dzisiejszą modlitwę wspierają wszyscy święci szczególnie bli-
scy naszej diecezji, niech ją zaniesie przed tron Boży Najświętsza Maryja Pan-
na, którą czcimy w Rychwałdzie, Hałcnowie i w Szczyrku oraz w tylu innych 
miejscach. Niech zaniosą ją święci na wiele sposobów związani z tą ziemią: Jan 
Kanty, Jan Sarkander, Melchior Grodziecki, Józef Bilczewski, Maksymilian Ma-
ria Kolbe, Edyta Stein i wszyscy błogosławieni Męczennicy obozu Auschwitz-
-Birkenau, błogosławiona Celina Borzęcka i błogosławiony Jan Paweł II. Niech 
nas umacniają w służbie Odkupicielowi człowieka. „In servitio Redemptori!”.

Bp Tadeusz Rakoczy
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Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry!

1. Dziś, w pierwszą Niedzielę Adwentu, rozlega się w całym Kościele 
przejmujące wołanie: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 63, 19). To wołanie 
powtarzane jest od niepamiętnych pokoleń przez ludzi pragnących ocalić swój 
los. Skierowane jest ono do naszego Stwórcy i Pana. Pomimo ludzkich niepra-
wości, nie przestaliśmy być nigdy Jego dziećmi, o czym przypomina nam dzisiaj 
prorok Izajasz w pokornej modlitwie: A jednak, Panie, Tyś naszym ojcem. Myśmy 
gliną, a Ty naszym twórcą. My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich (Iz 64, 7). Ad-
wentowy prorok twierdzi również, że odwiecznym imieniem Boga jest Odkupi-
ciel nasz (Iz 63, 16).

Odkupiciel przyszedł już na ziemię w osobie Syna Bożego, Jezusa Chry-
stusa, który pojednał niebo z ziemią i wyprowadził człowieka z krainy śmier-
ci. Odkupił nas swoją krwią i otworzył nam drogę prowadzącą do życia. Jezus 
przestrzega nas dzisiaj i prosi, byśmy czuwali i byli gotowi na Jego ostatecz-
ne przyjście. Czuwanie uczniów Jezusa, czekanie na Odkupiciela, to nieustanne 
otwieranie serca na Jego przyjęcie. To życie w wierze, nadziei i miłości. 

2. Uczniowie Jezusa nie czuwają samotnie. Czuwają razem we wspólnocie 
Kościoła, zbudowanego na wierze apostoła Piotra, niczym na skale. Wierny jest 
Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem na-
szym (1 Kor 1, 9). To w Kościele spotykamy się z naszym Panem, wsłuchujemy 
się w Jego słowo życia, umacniamy się Jego życiodajnymi sakramentami oraz 
darzymy się dobrem i miłością. 

Wspólnota Kościoła potrzebuje pasterzy. Potrzebuje ludzi głębokiej wiary, 
jasnego umysłu i wrażliwego serca, by w imieniu Najwyższego, Dobrego Paste-
rza, prowadzili swoich braci i siostry na drogach zbawienia. Od dwóch tysięcy 
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lat spełnia się obietnica Boga zapowiedziana przez Jeremiasza: dam wam pasterzy 
według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie (Jr 3, 15). 

Dzisiaj jesteśmy świadkami ponownego spełnienia się obietnicy. Oto mło-
dy Kościół Bielsko-Żywiecki w dwudziestym roku swego istnienia otrzymuje 
nowego, młodego, drugiego z kolei biskupa pomocniczego. Decyzją Benedyk-
ta XVI będzie on wspierał posługę pasterską Biskupa Tadeusza, pierwszego or-
dynariusza diecezji, a wcześniej bliskiego współpracownika Ojca Świętego Jana 
Pawła II. 

3. Nowy pasterz, noszący imię Rybaka z Galilei, jest znany w swojej die-
cezji. Wywodzi się z jej śląskiej części. Przyszedł na świat 28 marca 1964 roku, 
a więc w miesiącu, w którym młody arcybiskup metropolita krakowski Karol 
Wojtyła odbył swój ingres do katedry wawelskiej (8 marca 1964). Ksiądz Piotr 
Greger poznawał Kościół w swej rodzinnej parafi i Matki Bożej Fatimskiej w My-
słowicach Wesołej. Tam, w religijnej rodzinie, a także przy ołtarzu dorastał do 
kapłaństwa. Przygotowywał się do niego w Wyższym Śląskim Seminarium Du-
chownym w Katowicach, gdzie 13 maja 1989 roku przyjął święcenia z rąk arcy-
biskupa Damiana Zimonia. 

Od samych początków kapłaństwa ksiądz Piotr związał się swoją posługą 
z Bielskiem-Białą, i tak jest do dzisiaj. Tutaj, jako wikariusza, zastała go decyzja 
Jana Pawła II o erygowaniu Diecezji Bielsko-Żywieckiej w 1992 roku. Tutaj zdo-
bywał doświadczenie duszpasterskie, a także kolejne stopnie naukowe, uwień-
czone doktoratem z teologii ze specjalizacją w liturgice na Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. Służył swojej diecezji jako duszpasterz, jako wykła-
dowca oraz zastępca dyrektora Instytutu Teologicznego imienia św. Jana Kante-
go, a także angażując się jako wykładowca w fi lii Uniwersytetu Śląskiego w Cie-
szynie. Przewodniczył diecezjalnej komisji liturgicznej. Był także diecezjalnym 
duszpasterzem nauczycieli i wychowawców. Oto w największym skrócie curri-
culum vitae księdza doktora Piotra. 

4. W posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis Jan Paweł II pi-
sze, że „zadaniem każdego biskupa jest głoszenie światu nadziei, poczynając od 
przepowiadania Ewangelii Jezusa Chrystusa”. Zadaniem biskupa jest 

w szczególności być prorokiem, świadkiem i sługą nadziei. Ma obowiązek bu-
dzić ufność i ukazywać wobec wszystkich motywy nadziei chrześcijańskiej. Bi-
skup jest prorokiem, świadkiem i sługą tej nadziei przede wszystkim tam, gdzie 
silniejsza jest presja kultury […], która spycha na margines każde otwarcie się na 
transcendencję” (nr 3).

Zawołanie biskupie księdza Piotra wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu: 
„In servitio Redemptori – W służbie Odkupicielowi”. Nowy biskup, mianowany 
22 października, a więc w dniu pierwszego liturgicznego wspomnienia błogo-
sławionego Jana Pawła II, szuka dla swej pasterskiej posługi inspiracji u Tego, 
którego przez ponad dwadzieścia sześć lat nazywaliśmy Piotrem naszych cza-

Stanisław kard. Dziwisz
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sów. Szuka inspiracji u Autora encykliki Redemptor hominis, w której napisał on, 
że drogą Kościoła jest człowiek (por. nr 14). Szuka inspiracji w programowych 
słowach wypowiedzianych przez Jana Pawła II 22 października 1978 roku, by-
śmy nie lękali się i otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi Odkupicielowi. Jak-
że wymowny komentarz do tych słów dodał Benedykt XVI w dniu beatyfi kacji 
swojego Poprzednika: 

To, o co nowo wybrany Papież prosił wszystkich, sam wcześniej uczynił: 
otworzył Chrystusowi społeczeństwo, kulturę, systemy polityczne i ekonomicz-
ne, z siłą giganta – siłą, którą dawał mu Bóg – odwracając tendencję, która mogła 
się wydawać nieodwracalna. Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apo-
stolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn Narodu polskiego po-
mógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć 
do Kościoła, głosić Ewangelię (1 maja 2011). 

5. Księże Biskupie Piotrze, sam twierdzisz, że należysz do pokolenia Jana 
Pawła II. Miałeś i masz znakomitego mistrza i przewodnika. Cieszymy się, że 
w tym pokoleniu błogosławionego Papieża wyrastają nowi, ofi arni pasterze, 
pragnący służyć sprawie, której służył Odkupiciel człowieka i za którą oddał 
życie. Głoś odważnie i żarliwie Ewangelię. Bądź hojnym szafarzem sakramen-
tów. Bądź bratem i ojcem dla kapłanów oraz dla całego ludu Bożego. Oni wszy-
scy spragnieni są słowa nadziei umacniającej ich wiarę i miłość. 

Bądź świadkiem Absolutu – czyli żywego Boga, Pana ludzkich dziejów, 
który w Jezusie Chrystusie odsłonił nam swoją miłosierną twarz. Prowadź ludzi 
do Boga. Pamiętaj szczególnie o tych, którzy się zagubili lub zapomnieli o swo-
ich źródłach oraz korzeniach i ulegli pokusie urządzenia sobie życia tak, jakby 
Bóg nie istniał. Pamiętaj o zniechęconych, rozczarowanych, uprzedzonych do 
Kościoła. Ich też trzeba szukać i przyprowadzić do owczarni, do wspólnoty Ko-
ścioła. Buduj Kościół codzienną posługą słowa i sakramentów. Pochylaj się nad 
ludzką słabością. Umacniaj braci i siostry Chlebem życia. Niech dzięki Twojej 
posłudze umacnia ich moc i światło Ducha Świętego. Bądź biskupem dobrym, 
obdarzającym bliźnich życzliwym uśmiechem i wyrozumiałością. Miej dla nich 
zawsze wielkie serce. Niech ono będzie na wzór Bożego Serca. 

6. Księże Biskupie Piotrze, dziś jesteśmy wszyscy z Tobą. Są z Tobą biskupi 
na czele z Biskupem Tadeuszem i Arcybiskupem Nuncjuszem. Są z Tobą kapła-
ni diecezjalni i zakonni oraz alumni przygotowujący się do kapłaństwa. Są oso-
by konsekrowane. Jest z Tobą Twoja matka, Twoja rodzina, bliscy, przyjaciele, 
studenci, parafi anie z Mysłowic. Są przedstawiciele władz miasta i regionu. Są 
tak liczni diecezjanie, którym będziesz służył. Bądź pewny, że wszyscy oni, że 
my wszyscy będziemy Cię wspierać modlitwą.

Witam Cię w gronie Episkopatu Polski, a zwłaszcza w gronie pasterzy me-
tropolii krakowskiej. Liczymy na Twoją kompetentną i braterską współpracę. Je-

Homilia wygłoszona podczas konsekracji ks. bpa Piotra Gregera
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stem przekonany, że wniesiesz swój cenny wkład w życie i misję Kościoła w na-
szej Ojczyźnie. 

Niech Cię wspiera Matka Jezusa. Niech Cię wspiera Twój patron, św. Piotr. 
Ryba z Twojego herbu biskupiego niech Ci przypomina zawsze, że masz – tak 
jak on – łowić ludzi dla Chrystusa. Niech Cię wspiera szczególny patron Twojej 
biskupiej posługi – błogosławiony Papież Jan Paweł II, który służbie Odkupicie-
lowi oddał całe swoje życie.

Amen!

Stanisław kard. Dziwisz
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W 25-LECIE JEGO ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

Mówią że ręce Twoje błogosławią
wskazują drogę jak po ciemku światło

karetki pogotowia chorego dźwigają
nigdy na maszynie wprost na ziemi piszą

mówią że słabną że są utrudzone
że przez lat dwa tysiące urlopu nie mają

jak deszcz stale zajęty
deszcz wciąż nie ma czasu […]

(Ks. J. Twardowski, Ręce)

Choć w przytoczonym jako motto niniejszego szkicu fragmencie wiersza 
niezwykłego księdza i poety słowa – w zamyśle autora – dotyczą bez wątpie-
nia dłoni Jezusa Chrystusa, to jednak pośrednio można je odnieść także do oso-
by i posługi ks. dra Jana Duraja w 25. rocznicę jego święceń prezbiteratu. Bóg 
w swojej Opatrzności złączył bowiem projekt Jubilata z kapłańskim powoła-
niem i dlatego lata odmierzane upływem pór roku, miesięcy i dni stopiły się 
w jedno z kapłaństwem służebnym, które spełnia ksiądz Jan in persona Christi1. 

Patrząc z perspektywy dwudziestu pięciu lat służby Kościołowi, nie moż-
na nie zauważyć bogactwa życia i dorobku Księdza Doktora, które wyrażało się 
w tym ćwierćwieczu w pokornej i mądrej służbie Odkupicielowi i człowieko-
wi zarazem, w głoszeniu Ewangelii, w budzeniu nadziei w ubogich i chorych, 
w poszukiwaniu ludzi młodych, w codziennym utrudzeniu i zmęczeniu kate-
chetycznym, w byciu darem dla Kościoła najpierw Krakowskiego, a następnie 
dla Bielsko-Żywieckiego. 

1 T. Borutka, Refl eksja nad kapłaństwem w świetle nauczaniu Kościoła, Kraków 2009, s. 29. 
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Pośród licznych trosk i zadań Kapłana nie zabrakło tej szlachetnej i pięk-
nej tęsknoty, która wyrasta wprost z umiłowania duszpasterskiego i z odpo-
wiedzialności za przyszłość Kościoła, z pragnienia studiowania teologii, pozna-
wania jej tajemnic. Tak przedmiotem studiów Jubilata stała się rzeczywistość 
bosko-ludzka Kościoła, a ściślej mówiąc podstawowy jej wymiar – communio.     

Biografi a ks. dra Jana Duraja

Ks. Jan Duraj urodził się 11 lipca 1962 roku w Bielsku-Białej. Od samego 
początku jego życie związane było z Buczkowicami, z których pochodzi Sługa 
Boży bp Jan Pietraszko, biskup pomocniczy Krakowa. Urodził się w rodzinie 
Antoniego i Marii z d. Sternal, utrzymującej się głównie z pracy na roli. W tej 
rodzinie przyszło na świat czworo dzieci: Kazimierz, Jan, Stanisław i Halina. 

W domu rodzinnym znalazł głęboką wiarę swoich rodziców, która zaowo-
cowała nie tylko jego powołaniem kapłańskim, ale także jego starszego brata 
Kazimierza, który w roku 1986 przyjął święcenia kapłańskie, a obecnie spełnia 
funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. 
Rodzina Durajów znana jest w parafi i buczkowickiej jako nabożna i całkowicie 
oddana Kościołowi. 

Ks. Jan uczęszczał do szkoły podstawowej w rodzinnych Buczkowicach. 
W latach 1977–1981 kontynuował naukę w IV Liceum im. Komisji Edukacji Na-
rodowej w Bielsku-Białej. Po ukończeniu liceum rozpoczął studia teologiczne 
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie i formację duchową w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1987 roku przyjął święcenia 
prezbiteratu z rąk ks. kardynała Franciszka Macharskiego. 

Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafi i pw. 
św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie k. Krakowa. Po dwóch latach został 
przeniesiony do Parafi i pw. Narodzenia NMP w Żywcu. Tam też 25 marca 1992 
roku zastał go nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce, który sprawił, 
że stał się kapłanem nowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W 1996 roku otrzymał 
tytuł licencjata z teologii fundamentalnej na Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie. 

Po dziesięciu latach pracy duszpasterskiej w Żywcu bp Tadeusz Rakoczy 
skierował go na studia doktoranckie w Papieskim Uniwersytecie Gregoriań-
skim w Rzymie, gdzie przygotował rozprawę doktorską z teologii fundamen-
talnej pod kierunkiem ks. prof. Łukasza Kamykowskiego. W roku 2001 otrzymał 
stopień doktora teologii na podstawie rozprawy „Analiza konektywna pojęcia 
communio w schematach przygotowawczych, dyskusji i dokumentach Soboru 
Watykańskiego II” na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 

Po powrocie z Rzymu został skierowany do pracy duszpasterskiej najpierw 
jako student, potem wikariusz, a w następnym roku jako administrator w Para-
fi i pw. Niepokalanego Serca NMP w Mesznej. Po dwóch latach bp Tadeusz Ra-
koczy przenosi go do Parafi i Matki Boskiej Fatimskiej w Bielsku-Białej, gdzie od 
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roku 2003 pełni posługę proboszcza. W roku 2002 podejmuje wykłady w Insty-
tucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, a nieco później także 
w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Reformatów w Krakowie.

Zaangażowanie w życie parafi alne

Prowadzenie parafi i nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza w dzisiejszym 
kontekście historycznym i egzystencjalnym, w którym żyje Kościół na beskidz-
kiej ziemi. Pomimo wielu pozytywnych zjawisk nie sposób nie zauważyć ten-
dencji negatywnych, które muszą niepokoić serce każdego duszpasterza. Wśród 
nich na pierwszym miejscu zauważa się brak zaangażowania ludzi świeckich 
w życie wspólnoty parafi alnej. Ciągle jeszcze pokutuje w świadomości ludzi 
skostniały schemat wizji Kościoła podzielonego na „nauczających” i „słuchają-
cych”, co sprawia, iż wielu wiernych ochrzczonych nie odczuwa odpowiedzial-
ności za dzieło budowania Kościoła w jego wymiarze zarówno duchowym, jak 
i materialnym.

Przekazywanie wiary, jej rozwój i owocowanie może skutecznie dokony-
wać się tylko we wspólnocie Kościoła. Tę zaś rozumie się w najgłębszym sensie 
teologicznym jako communio – jako uczestniczenie w życiu trynitarnym Boga 
oraz jako dzieło Ojca, Syna i Ducha Świętego, ze szczególnym wyeksponowa-
niem roli Eucharystii. Tylko wtedy można mówić o Kościele jako komunii. Ten 
teologiczny poziom komunii musi być przełożony na konkretną rzeczywistość 
Kościoła, również w jej wymiarze parafi alnym. To przełożenie można by obra-
zowo przedstawić za pomocą używanego we współczesnej eklezjologii wyraże-
nia „wspólnota wspólnot”, stosowanego do określenia relacji pomiędzy Kościo-
łem powszechnym a kościołami partykularnymi. 

W sensie analogicznym można mówić o takiej koncepcji parafi i, która tak-
że byłaby „wspólnotą wspólnot”. Ten tok myślenia wydaje się być dziś jedną 
z dróg sprzyjających aktywizacji udziału świeckich w życiu eklezjalnym, któ-
ra pozwoliłaby im na realizację  misji wynikającej z chrztu i bierzmowania oraz 
urzeczywistnienie ich – pochodzących od Ducha Świętego – talentów i chary-
zmatów. A zatem autentycznym bogactwem każdej parafi i są wspólnoty i gru-
py formacyjne. W tym właśnie kierunku zmierza wysiłek duszpasterski ks. Jana 
w jego parafi i pw. Matki Boskiej Fatimskiej. To dzięki niemu powstała w tej pa-
rafi i m.in. Akcja Katolicka!

Drugim problemem, z którym spotyka się każdy proboszcz w małych pa-
rafi ach, jest materialne utrzymanie budynków kościoła, domu katechetycznego 
i plebanii. Jest rzeczą oczywistą, że Kościół może skutecznie spełniać swoją mi-
sję za pomocą struktur materialnych. Nie jest bowiem bytem abstrakcyjnym, ale 
posiada swoją widzialność w konkretnej przestrzeni. Wyrazem tego jest świąty-
nia, inne budynki parafi alne oraz możliwość realizowania misji parafi i, takiej jak 
chociażby materialna pomoc najbiedniejszym. Troska o to wszystko pochłania 
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wiele czasu, trudu i wysiłku każdego proboszcza oraz wymaga nakładu wielu 
środków fi nansowych.

Ponadto parafi a z natury swojej otwarta jest na Kościół lokalny, ze wzglę-
du na który, zarówno od strony historycznej, jak i teologicznej, została ukształ-
towana. Oznacza to również konieczność partycypacji we wszystkich dziełach 
Kościoła lokalnego, również w wymiarze materialnym – a ten z kolei uczest-
niczy we wszystkich troskach Kościoła powszechnego. Obyczaj zbierania ko-
lekty podczas każdej niedzielnej Eucharystii i przeznaczania jej na różne po-
trzeby parafi alne, diecezjalne i ogólnokościelne jest osadzony głęboko w samej 
rzeczywistości Kościoła jako komunii. 

Trudności fi nansowe dzisiejszej parafi i nie wypływają jedynie z ogól-
nych przyczyn ekonomicznych (zubożenie społeczeństwa) czy socjologicz-
nych (współczesna postawa nastawiona coraz częściej na branie, a nie na dawa-
nie), lecz mają swoje głębsze źródło w bezpośrednim zaangażowaniu na rzecz 
wspólnoty parafi alnej. Według socjologów wyrazem tego zaangażowania lub 
jego braku jest uczestniczenie w niedzielnej mszy św., tzw. dominicantes, i uczest-
niczenie w komunii św., tzw. comunicantes2. 

Można więc powiedzieć, że wyrazem prawdziwie religijnego zaangażo-
wania wiernych pozostaje odniesienie do Eucharystii. Ona jest Misterium par 
excellance. Posiada wiele wymiarów i sensów teologicznych oraz antropolo-
gicznych. Jednym z takich wymiarów teologicznych jest Jej charakter eklezjo-
twórczy. Dzięki Eucharystii w każdym miejscu, gdzie gromadzi się wspólno-
ta, aby celebrować wspomnienie Pana, nie tylko żyje, ale i buduje się Kościół. 
Natomiast jednym z wymiarów antropologicznych jest budzenie i tworzenie 
u ludzi wierzących postawy eucharystycznej. Polega ona na takim przeżywaniu 
egzystencji, że staje się ona coraz bardziej darem, życiem „dla”, życiem dla bliź-
nich. Także w tym kontekście trzeba umieścić sens kolekty i troski o materialną 
strukturę parafi i. A zatem troska o właściwe przeżywanie Eucharystii, jakość 
homilii, styl jej celebrowania są wielkim wyzwaniem dla duszpasterzy.

Szczególne znamiona pracy duszpasterskiej

Kapłańskie życie Jubilata realizuje się w ściśle ze sobą związanych trzech 
obszarach: parafi i, katechezy i teologii. W pracy duszpasterskiej, jako wikariusz 
w parafi ach w Zabierzowie, Żywcu i Mesznej, na przestrzeni minionych lat zaj-
mował się przede wszystkim duszpasterstwem młodzieży i służby liturgicznej 
ołtarza. Sam, będąc związany od młodości z Ruchem Światło Życie, przez dzie-
sięć lat regularnie organizował i prowadził wakacyjne rekolekcje II stopnia oraz 
zimowe rekolekcje dla animatorów. 

Praca z młodzieżą stanowi jego życiową pasję. Widać to najwyraźniej 
w pracy duszpasterskiej w parafi i Narodzenia NMP w Żywcu. Tam też przez 
dziesięć lat pełnił funkcję przewodnika grupy młodzieżowej pielgrzymującej co 

2 T. Borutka, J. Wal, Zarys socjologii religii. Materiały studyjne, Kraków 2012, s. 99–100.
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roku do sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Do dziś – a mija już dwadzie-
ścia lat jego pracy dydaktycznej – jest katechetą w Liceum Ogólnokształcącym 
im. M. Kopernika. Jako proboszcz parafi i Matki Boskiej Fatimskiej w północnej 
dzielnicy Bielska-Białej, noszącej od wieków nazwę Obszary, dzieli swoją pracę 
na troskę o jej duchowy, a także materialny rozwój. Oba te wymiary muszą roz-
wijać się harmonijnie i oba domagają się ogromnego zaangażowania zarówno 
duszpasterzy, jak i wiernych. 

Ks. Jan Duraj w pracy duszpasterskiej charakteryzuje się nie tylko głębo-
ką wiarą, umiłowaniem liturgii, gorliwą służbą słowu Bożemu, umiłowaniem 
nabożeństw ze szczególnym odniesieniem do nabożeństw fatimskich, szczerym 
oddaniem swojemu biskupowi, ale także umiejętnością współpracy z innymi 
kapłanami i otwarciem duszpasterskim na wszystkich ludzi dobrej woli. 

Jak wiadomo, życie kapłańskie zbudowane jest na fundamencie sakra-
mentu kapłaństwa, który wyciska w duszy powołanego przez Boga niezatarte 
znamię i kształtuje osobowość tak, by mogła być wyraźnym znakiem i drogo-
wskazem dla drugich3. Powołanie kapłańskie jest darem łaski, bezinteresow-
nym wezwaniem wypływającym z Bożej miłości. Dlatego nie można pojmować 
kapłaństwa wyłącznie jako ludzkiego wyróżnienia. Nie można go też uważać 
za jedną z wielu równorzędnych dróg życiowych. Kapłan musi w każdej chwili 
swego życia pamiętać o tym, że otrzymał szczególne wezwanie od Jezusa i cał-
kowicie oddać się realizacji tego wezwania4, musi być świadomy tego, że jest ono 
darem Boga, za każdym razem jest ponowieniem powołania Chrystusa i otwo-
rzeniem drogi do uczestnictwa w Jego kapłaństwie, w kapłaństwie Syna Bożego. 
Ks. Jan Duraj nieustannie o tej prawdzie pamięta i realizuje ją w swoim życiu. 

Każdy kapłan dobrze wie o tym, że został zaproszony przez Chrystusa do 
osobistej z Nim przyjaźni, która niewątpliwie stanowi podstawę wszystkiego5, 
każdej działalności i egzystencji kapłana. Jan Paweł II mówił, że łaska kapłań-
stwa, a zatem łaska przyjaźni z Chrystusem, jest darem miłosierdzia, miłosier-
dziem jest bowiem całkowita bezinteresowność, z jaką Bóg wybiera: Nie wyście 
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (J 15, 16). Przywilej i łaskę przyjaźni z Chrystu-
sem Ksiądz Jubilat podtrzymuje i rozwija w sobie nieustannie dzięki pobożne-
mu życiu modlitewnemu i sakramentalnemu. 

Podstawowym powołaniem każdego kapłana jest służba. To w niej zawie-
ra się sens kapłaństwa i to ona, jeśli pełniona jest zgodnie z wolą Bożą, kształtuje 
serce kapłana, upodabniając go do Chrystusa. Kapłan, dając siebie w tej służbie 
bliźnim, ustawicznie wzrasta, albowiem – jak pisze Jan Paweł II – „służy praw-

3 Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1979 r., w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane. Listy, 
Kraków 2006, t. III,  s. 904.

4 Jan Paweł II, Synod Biskupów poświęcony problemom formacji kapłanów, „L’Osservatore Roma-
no” (wydanie polskie), 10 (1989), nr 12 bis (119), s. 11. 

5 Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2001 roku, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane. Li-
sty, dz. cyt., s. 1028–1029.
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dzie i sprawiedliwości w wymiarach ludzkiej «doczesności», ale zawsze w tej 
perspektywie, która jest ostateczna”6. 

Pojęcie służby doskonale charakteryzuje pracę duszpasterską ks. dra Jana 
Duraja, który realizuje ją na wiele sposobów: przez nawiązywanie kontaktów, 
wizyty, więzy przyjaźni, zaplanowane lub przypadkowe spotkania, gotowość 
słuchania i zrozumienia tych, którzy się do niego zwracają, i traktowanie ich 
z szacunkiem oraz życzliwością. Przy czym cechują go zalety, które słusznie cie-
szą się uznaniem w społeczności ludzkiej, takie jak dobroć serca, szczerość, siła 
i stałość ducha, ustawiczna troska o sprawiedliwość, ogłada towarzyska i wie-
le innych. Ponadto jest cierpliwy, wyrozumiały, gotowy do szybkiego i wiel-
kodusznego przebaczania, uprzejmy, towarzyski, chętny do pomocy, usłużny 
i wolny od skłonności do eksponowania swych zasług. 

Nieodrodna od miłości duszpasterskiej jest miłość miłosierna. Duszpasterz 
ma poniekąd obowiązek osobistego angażowania się w dzieła miłosierdzia, nie-
kiedy w formie nadzwyczajnej. Jego miłość prosta i zwykła, a zarazem stała 
i niezwykła, ujawniająca się nie tyle w spektakularnych dziełach, co w codzien-
nym okazywaniu dobroci, powinna się kierować ku wszystkim, lecz szczegól-
nie ku chorym i umierającym, o których prezbiter zawsze powinien pamiętać, 
tak jak o młodzieży, małżonkach i rodzicach, a zwłaszcza o ubogich, o chorych 
i słabych7. Wszystko to znajduje szczególne miejsce w postawie i zaangażowa-
niu Księdza Jubilata. 

Poszukiwania teologiczne

Podczas studiów na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, 
przygotowując swoją rozprawę doktorską z teologii fundamentalnej dotyczą-
cą pojęcia communio, ks. Jan Duraj zetknął się (intelektualnie i twórczo) po raz 
pierwszy z teologią Brunona Fortego, zawartą w obszernym, ośmiotomowym 
dziele zatytułowanym Simbolica Ecclesiale. Piąty tom, dotyczący zagadnień ekle-
zjologicznych, autor zatytułował La Chiesa della Trinità (1995)8. To właśnie dzieło 
zmieniło myślenie ks. Jana o roli teologa, sposobie uprawiania teologii, jej me-
todzie i celach oraz skierowało jego zainteresowania na zagadnienia eklezjolo-
giczne. Pochodzący z Neapolu arcybiskup Chieti-Vasto Brunon Forte stał się dla 
ks. Jana mistrzem w teologicznych poszukiwaniach. Już samo wyrażenie Sym-
bolika eklezjalna pokazuje oryginalność treści i ujęcia problematyki przedstawio-
nej w jego podstawowym dziele. Autor tworzy swoją koncepcję dogmatyki na 
kanwie starożytnego użycia słowa symbolon. „Symbolika eklezjalna” to przed-
stawienie krytyczne, narracyjne i argumentacyjne wiary Kościoła. 

6 Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1979 r., w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane. Listy, 
dz. cyt., s. 904. 

7 Tamże. 
8 B. Forte, Simbolica Ecclesiale. La Chiesa della Trinità, t. V, Rzym 1995.
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Brunon Forte wychodzi od koncepcji teologii jako historii, w której podkre-
śla się relacje pomiędzy historią a prawdą. Wiąże się to z uwzględnieniem histo-
rii w procesie świadomego przeżywania wiary. Ta zaś – w omawianej koncepcji 
– nie jest rozumiana na sposób indywidualistyczny. Przeciwnie, jako głoszona, 
celebrowana i przeżywana, tzn. kształtująca życie, jest ona wiarą Kościoła, wy-
rażającą się w Symbolu wiary, który jest podstawą tożsamości i praktyki wary 
poszczególnych wierzących i całej Eklezji. Teolog zatem prowadzący swoją re-
fl eksję w obrębie Kościoła, który żyje perspektywą Ojczyzny (Trójcy Świętej) 
upragnionej, lecz nieposiadanej, staje się aktywnym uczestnikiem tej drogi piel-
grzymiej. W tym kontekście teologia jawi się jako „teoria praktyki życia chrze-
ścijańskiego”.

Arcybiskup Brunon Forte charakteryzuje metodę teologii historycznej za 
pomocą trzech pojęć: pamięci, towarzyszenia i proroctwa. „Pamięć” oznacza w tej 
koncepcji wierność wobec przeszłości, odnosi się do tego, czego wiara naucza po 
to, aby można znaleźć kierunek ku przyszłości (objawienie Boże zawarte w Pi-
śmie Świętym i przekazywane w żywej tradycji wiary). Z kolei „towarzyszenie” 
należy rozumieć jako odpowiedzialność wobec teraźniejszości i nasłuchiwanie 
otaczających nas głosów po to, by teologia była w stanie dać odpowiedź na 
współczesne wyzwania (to kontekst sytuacji ludzkiej). „Proroctwo” wreszcie 
nie pozwala ograniczyć działania do tego, co doczesne, lecz skłania do rozpa-
trywania drogi człowieka w perspektywie „spotkania” (razem wzięta historia 
eklezjalna i doczesna, w której dokonuje się spotkanie z Bogiem, Tym, „który 
przychodzi”). I właśnie w tak rozumianej metodzie odbija się jak w zwierciadle 
historyczność teologii, która odnosi się nie do historyczności człowieka, charak-
teryzującej jego jednostkową kondycję, lecz do symbolu „spotkania” pomiędzy 
dwoma ruchami. Pierwszy ruch, opisywany przy użyciu słowa „exodus” i ozna-
czający autotranscendencję człowieka przebiegającą poprzez całe życie ludzkie, 
to ruch zmierzający ku przyszłości. Ten ruch, chociaż pozostaje pod znakiem 
skończoności, cierpienia i śmierci, jednak nie przestaje pobudzać w osobie ludz-
kiej dynamiki życia i wzbudzać nadziei. A drugi ruch to ruch Boga w kierunku 
ludzkości w jej historii i historyczności, opisany za pomocą słowa „adwent” – 
przyjście Boga.

Podmiotem tak rozumianej teologii jest najpierw Bóg, do którego przyna-
leży inicjatywa spotkania. On przychodzi do człowieka, wzbudza w nim jako 
stworzeniu otwartość na Tajemnice. Obok tego transcendentnego podmiotu teo-
logii istnieje jeszcze drugi: podmiot widzialny i historyczny, którym jest Ko-
ściół – lud pielgrzymujący do Boga w historii.

W kontekście tych inspiracji pochodzących z teologii Brunona Fortego, 
a głównie z jego dzieła La Chiesa della Trinità9, powstała pierwsza książka na-
pisana przez ks. Jana, nosząca tytuł Kościół. Misterium komunii (2010)10. Autor, 
wychodząc od soborowej prezentacji Kościoła jako misterium (rozdział pierw-
szy) i sakramentu (rozdział drugi), przechodzi do szerokiego przedstawienia 

9 B. Forte, La Chiesa della Trinità, Roma 1997. 
10 J. Duraj, Kościół. Misterium komunii, Kraków 2010.
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eklezjologii komunii w ujęciu Soboru Watykańskiego II i w refl eksji posoboro-
wej (rozdział trzeci). Czyni to w horyzoncie bardzo precyzyjnej analizy biblij-
nego pojęcia communio w oparciu o materiały, które zebrał w czasie studiów 
rzymskich, by następnie przejść do omówienia szczegółowych zagadnień zwią-
zanych z eklezjologią  komunii. Chodzi przede wszystkim o sposoby urzeczy-
wistniania się i wyrażania komunii Kościoła, zwłaszcza o relację pomiędzy 
Kościołem powszechnym a partykularnym (rozdział czwarty). I właśnie w tej 
części autor odwołuje się do eklezjologicznych przemyśleń Brunona Fortego. 
Chce również w ten sposób przybliżyć polskiemu czytelnikowi teologię tego 
wielkiego włoskiego myśliciela. 

Jako wykładowca teologii fundamentalnej i religiologii w Instytucie Teolo-
gicznym w Bielsku-Białej Jubilat zamieścił w „Bielsko-Żywieckich Studiach Teo-
logicznych” dwa artykuły, których inspiracją była twórczość teologiczna Bruno-
na Fortego. Pierwszy, Trynitarne pochodzenie Kościoła (2004), ukazuje soborową 
wizję Kościoła zakorzenionego w tajemnicy Trójcy Świętej11. Drugi artykuł, Trój-
ca Święta a historia, rozpoczyna się od wyjaśnienia sensu wyrażenia sformuło-
wanego przez Bruna Fortego o „wygnaniu Trójcy Świętej”. Następnie zostaje 
zanalizowany fundamentalny aksjomat teologiczny, przedstawiony w połowie 
ubiegłego wieku przez wybitnego teologa niemieckiego Karla Rahnera, oraz im-
plikacje tegoż aksjomatu dla teologii trynitarnej. Jedną z nich jest powrót do „Oj-
czyzny trinitarnej” – autor wychodzi od Paschy Chrystusa, by następnie przejść 
do rozważenia misterium Trójcy Świętej w historii. Tylko w ten sposób, przez 
zajęcie postawy, w której nie rozdziela się historii (ekonomii zbawczej) Trójje-
dynego Boga od Jego Chwały (immanencji), można dojść do uchwycenia Jego 
działania dla nas (to z kolei aspekt soteriologiczny). A zatem wyznanie wiary 
w Trójcę Świętą – wbrew rozpowszechnionej wśród wielu ludzi wierzących opi-
nii o nieużyteczności i abstrakcyjności doktryny trynitarnej –  jest w istocie wy-
znaniem wiary soteriologicznej12. 

Trzeci obszerny artykuł zatytułowany Relacja pomiędzy pneumatologią a ekle-
zjologią w przedsoborowej refl eksji teologicznej oraz w jej optyce soborowej i posoboro-
wej – w ujęciu Bruna Fortego stanowi uzupełnienie refl eksji eklezjologicznej, wy-
mienionego w tytule włoskiego teologa, o wymiar pneumatologiczny13. Forte 
należy do tej grupy współczesnych teologów, którzy – wychodząc od wspólne-
go założenia metodologicznego polegającego na przyjęciu sensu historycznego 
jako kryterium uprawiania teologii – akcentują to, że w Kościele, w sposób nie-
rozdzielny dokonało się zjednoczenie przymiotu misterium, z którego wynika 
jego pochodzenie od Trójcy Świętej, z charakterem podmiotu historycznego, od 
którego pochodzi jego istnienie i działanie w konkretnej rzeczywistości ludzkiej. 

11 J. Duraj, Trynitarne pochodzenie Kościoła, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 5 (2004), 
ss. 75–92.

12 J. Duraj, Trójca Święta a historia, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 6 (2005), ss. 153–
170. 

13 J. Duraj, Relacja pomiędzy pneumatologią a eklezjologią w przedsoborowej refl eksji teologicznej oraz 
w jej optyce soborowej i posoborowej – w ujęciu Bruna Fortego, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 
13 (2012), ss. 
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Kościół otrzymał – dzięki myśli rozwiniętej podczas Vaticanum II – tę nową sa-
moświadomość bycia Ecclesia de Trinitate nie tylko w takim sensie, iż jego źródło 
jest w misterium trynitarnym, lecz także w takim sen-sie, że w swojej strukturze 
i misji jest on de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata.

Teolog neapolitański, akcentując źródło rzeczywistości eklezjalnej umiesz-
czone zawsze w boskiej inicjatywie, ukazuje Kościół, który może być rozważo-
ny jako lud Boży, ciało Chrystusa oraz koinonia Ducha Świętego (koinonia, czyli 
idea wspólnoty, jedności, oddania, więzi, współuczestnictwa i komunii – jed-
ności Boga z człowiekiem, która to jedność zastąpiła w Nowym Testamencie 
starotestamentowe pojęcie „przymierza” z Bogiem). Następnie w swoich roz-
ważaniach sporo uwagi poświęca szczegółowej analizie kilku fundamentalnych 
w tym obszarze zagadnień teologicznych. Pierwsze dotyczy relacji pomiędzy 
Kościołem a Duchem Świętym w budowaniu Kościoła (Pismo Święte, Tradycja, 
Magisterium), w drugim ukazuje Ducha Świętego jako zasady jedności, święto-
ści, katolickości i apostolskości Kościo-ła. Następnie koncentruje się na chary-
zmatach i posługach, na relacji Duch-Kościół-świat oraz na problemie sformuło-
wanym jako relacja: Duch Święty a wymiar eschatologiczny Ko-ścioła.

Czwarty artykuł, Eklezjologia komunii, został zamieszczony w tomie zbioro-
wym studiów i materiałów zatytułowanym Restaurare omnia in Christo… (2004). 
W artykule tym autor powraca do ulubionego przez siebie tematu, stanowiące-
go zresztą zasadniczą oś eklezjologicznej refl eksji Soboru. Na tle różnych teo-
logicznych modeli interpretacji rzeczywistości eklezjalnej w okresie posoboro-
wym ukazuje niekwestionowalny wkład Soboru Watykańskiego II w rozwój 
eklezjologii komunii14.

Praca dydaktyczno-naukowa

Ks. Jan Duraj w ciągu dziesięciu lat pracy dydaktyczno-naukowej w Insty-
tucie im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej był promotorem pięciu prac licen-
cjackich i pięciu prac magisterskich.

Prace licencjackie:
P. Kurz, Racjonalność aktu wiary – próba nowego ujęcia (2006);
Ł. Gibała, Eklezjotwórczy wymiar cierpienia (2006);
U. Typińska, Koncepcja nieba w Koranie (2006);
M. Karwik, Fałszywy obraz Boga jako źródło ateizmu w książce H. de Lubaca. 

Dramat humanizmu ateistycznego (2009);
K. Smolorz, Pojęcie osoby w fi lozofi i a osoba w Trójcy Świętej (2010).

14 J. Duraj, Eklezjologia komunii, w: Restaurare omnia in Christo. Studia i materiały dedykowane 
Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Borutce z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich, Bielsko-Biała 2004, 
ss. 87–100.
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Prace magisterskie:
Ł.  Gibała, Cierpienie dla dobra Kościoła (2008);
U.  Typińska, Koraniczna a biblijna koncepcja nieba (2010;
A.  Mieszczak, Objawienia w Medjugorie. Analiza krytyczna (2011);
P.  Korzondkowski, Objawienie w islamie – analiza krytyczna (20120);
K. Smolorz, Istotą chrześcijaństwa jest wiara w Trójcę Świętą wyznawaną 

w „communio” Kościoła – w ujęciu kardynała Josepha Ratzingera (2012). 

Gratulacje i życzenia

Drogi Księże Doktorze! Jubileusz jest świętem sprzyjającym niezwykłym 
spotkaniom z przyjaciółmi, okazją do okazywania szczególnej wdzięczno-
ści Bogu i ludziom, okolicznością dobrą do podejmowania refl eksji nad prze-
bytą drogą, a także, a może przez wszystkim, okazją do głębokiej modlitwy. 
Do tej modlitwy dołącza się cała społeczność Instytutu Teologicznego im. Św. 
Jana Kantego w Bielsku-Białej, dla której jesteś nie tylko wykładowcą, ale nade 
wszystko przyjacielem.

Należysz do grona nauczycieli akademickich, którzy szczycą się codzienną 
troską duszpasterską o wiernych, co nie jest dzisiaj ani powszechne, ani mod-
ne. Wielu młodych naukowców coraz bardziej stroni od tego typu zaangażowa-
nia, pragną służyć jedynie nauce. Swoim zaangażowaniem potwierdzasz tezę, 
że pogodzenie badań stricte naukowych z codzienną posługą niesioną człowie-
kowi jest nie tylko całkiem możliwe, ale czasami wręcz konieczne. Mało tego, 
jest bardzo owocne, bo uczy zrozumienia trudnych problemów teologicznych 
w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem, a nie zza biurka. 

Osobiście imponuje mi owa spójność pomiędzy teorią a praxis życia. 
W imieniu naszej społeczności akademickiej gratuluję gorliwej służby Kościo-
łowi na miarę świadectwa. Dziękuję za prowadzone z takim talentem i facho-
wością wykłady, seminaria naukowe oraz zaangażowanie na rzecz naszego śro-
dowiska naukowego. Osobiście dziękuję za dobre serce, kapłańską przyjaźń, 
szczerość, za rozmowy, spotkania i dobry humor. 

Życzę, aby Pan przysporzył Księdzu Jubilatowi wielu lat dalszej pra-
cy w Kościele i dla Kościoła, aby obdarzał zdrowiem, błogosławieństwem 
i pozwolił się cieszyć owocami wierności. Życzę, byś w zdrowiu i pełni sił 
doszedł do następnych dziesięcioleci, by spełniło się wszystko, czego pragniesz 
i co zamierzasz – z habilitacją włącznie! Niech swoją opieką otacza Cię Matka 
Boża Fatimska – Patronka Twojej parafi i i św. Jan Kanty – Patron naszego Insty-
tutu! Niech blask świętości błogosławionego Jana Pawła II opromienia każdy 
dzień Twojej posługi. Ad multos multosque annos!  
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1.

Wiersz Syn arcykapłana, który znalazł się w zbiorze Wiersze ostatnie1, po-
wstał u schyłku życia Czesława Miłosza. Według świadectwa Agnieszki Ko-
sińskiej, ostateczna wersja tego utworu została zatwierdzona przez poetę 
w kwietniu 2003 r.2 Pomysł napisania wiersza, którego tematyka związana jest 
z postacią Chrystusa, zrodził się w okresie wielkanocnym3. Miesiąc wcześniej 
Czesław Miłosz uczestniczył w światowej premierze Tryptyku rzymskiego Jana 
Pawła II4. Niewykluczone, że wydarzenie to miało wpływ na napisanie Syna 
arcykapłana, gdyż problematyka wiersza stanowi w pewnym sensie polemicz-
ny dialog z wymową papieskiego poematu5. Inną ważną okolicznością, którą 
należałoby uwzględnić przy interpretacji utworu, było ukazanie się na począt-
ku 2003 roku monografi cznego numeru miesięcznika „Znak” pt. Chrześcijaństwo 

1 Cz. Miłosz, Syn arcykapłana, w: tegoż, Wiersze ostatnie, Kraków 2006, s. 75–76.
2 Zob. A. Kosińska, Glosa do „Wierszy ostatnich” Czesława Miłosza, w: tejże, Rozmowy o Miłoszu, 

Warszawa 2010; zob. też „Kwartalnik Artystyczny” 3-4/2006 oraz Cz. Miłosz, Wiersze tom 5, Kra-
ków 2009.

3 W 2003 roku Święto Wielkanocy przypadło na dzień 20 kwietnia – przyp. M.B.
4 Wydarzenie to miało miejsce w dniu 6 marca 2003 roku w Domu Arcybiskupów Krakow-

skich przy ul. Franciszkańskiej 3. Miłosz przybył w towarzystwie swojej sekretarki Agnieszki Ko-
sińskiej (zob. B. Gruszka-Zych, Mój Poeta. Notatki z osobistych spotkań z Czesławem Miłoszem, Katowice 
2007, s. 69).

5 W papieskim poemacie kluczowym wątkiem jest medytacja nad istotą Boga Stwórcy, jako 
„Tego Bez-Imiennego”, jednak w fi nale Tryptyku rzymskiego, w części Wzgórze w krainie Moria, ta „ży-
dowska wizja” Jedynego przechodzi w chrześcijańską wykładnię Boga wyłaniającego z siebie postać 
Syna jako „Słowa Przedwiecznego”. Powiada narrator poematu: „[…] tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzył, miał żywot wieczny” (zob. Jan Paweł II, Tryptyk 
rzymski, Kraków 2003, s. 37).
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w oczach Żydów6. W numerze tym znalazło się kilka ważnych tekstów ukazują-
cych perspektywę dialogu między obiema religiami Księgi, co z pewnością nie 
uszło uwadze Miłosza7. 

2. 

Zgodnie z intencją autora, Syn arcykapłana został wystylizowany na an-
tyczną mowę sądową. Jest to poetycka oracja pełna retorycznych fi gur, w której 
podmiot wypowiedzi – określony w tytule jako „syn arcykapłana” (w domyśle 
żydowskiego, czyli najpewniej Kajfasza, za rządów którego skazano na śmierć 
Jezusa8) – wypowiada się w imieniu swego ojca, a jego postawa jest charaktery-
styczna dla sposobu myślenia ortodoksyjnej społeczności żydowskiej od czasów 
Chrystusa aż po współczesność. 

Struktura wypowiedzi poetyckiej wpisuje się w antyczny schemat reto-
ryczny9. Część pierwsza to prooemium, czyli wstęp, w którym mówca pragnie 
pozyskać przychylność słuchaczy, zainteresować ich referowanym zagadnie-
niem i wprowadzić w meritum sprawy:

Tak, mój ojciec był arcykapłanem,
ale na próżno próbują mnie teraz przekonać,
że powinienem mego ojca potępić.

Po wprowadzeniu pojawia się rozbudowany fragment pełniący funkcję 
narratio. Zawiera on przedstawienie przebiegu związanych z relacjonowaną 
sprawą wydarzeń. W tym fragmencie wiersza ważną rolę pełni zastosowana 
przez Miłosza intonacja składniowa, charakterystyczna dla tłumaczonych przez 
niego starotestamentowych psalmów10:

Był to mąż bogobojny i sprawiedliwy,
obrońca imienia Pańskiego.

6 Chrześcijaństwo w oczach Żydów, „Znak” 1/2003, styczeń, Kraków.
7 Czesław Miłosz od lat współpracował ze środowiskiem „Znaku” i numer ten, mimo dole-

gliwości zdrowotnych i problemów starości, był mu zapewne znany. W dziale „Temat miesiąca” 
Redakcja opublikowała m.in. ważny tekst „Dabru emet”: „Mówcie prawdę”, Żydowskie oświadczenie 
na temat chrześcijan i chrześcijaństwa, tłum. Stanisław Krajewski wraz z dyskusją wokół tej prze-
łomowej deklaracji, w której wzięli udział chrześcijańscy i żydowscy intelektualiści – przyp. M.B.

8 Arcykapłan ten to „Józef zwany Kajfaszem” – jeden z 28 arcykapłanów żydowskich od 37 
r. przed Chrystusem do 70 r. po Chrystusie (zob. Lista arcykapłanów, w: A. Läpple, Od egzegezy do 
katechezy, Stary Testament, tłum. B. Białecki, Warszawa 1985, s. 367–369). Według świadectwa za-
wartego w czterech Ewangeliach, sąd nad Jezusem sprawowali przede wszystkim dwaj arcykapłani 
Annasz i Kajfasz (św. Jan Ewangelista zaznacza, że Annasz, jako teść Kajfasza, przesłuchiwał Jezusa 
najpierw, ale wydanie ostatecznej decyzji przypadło właśnie Kajfaszowi, który – jak notuje św. Jan – 
„owego roku pełnił urząd arcykapłański” (zob. J 18, 13). 

9 Schemat ten przytaczam za Słownikiem terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wro-
cław 1988, s. 299 – przyp. M.B.

10 Zob. Księga Psalmów w tłumaczeniu z hebrajskiego przez Czesława Miłosza, Paris 1982 – 
przyp. M.B. 
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Jego obowiązkiem było chronić imię Pańskie
przed skalaniem ustami człowieka.

Na żarliwe oczekiwanie mojego ludu
odpowiadali fałszywi prorocy i zbawiciele.

Nieznany cieśla z Nazaretu nie był pierwszym,
który podawał się za Mesjasza.

Po rozwinięciu występuje probatio, argumentatio i confi rmatio, czyli przed-
stawienie zgromadzonych dowodów, przytoczenie argumentów oraz udowod-
nienie słuszności stanowiska mówcy wobec referowanej sprawy:

Mój ojciec został wplątany w tragiczną sprawę
w której nie było wyjścia.

W wyobraźni ludowej przyjście Mesjasza
stało się równoznaczne z końcem rzymskiej okupacji.

Czy Sanhedryn mógł pozwolić na wybuch powstania,
które skończyłoby się ruiną świętego miasta?

Kolejnym ogniwem poetyckiej oracji jest refutatio, czyli odparcie przewidy-
wanych lub znanych kontrargumentów i zarzutów przeciwnika:

Gdyby nawet mój ojciec chciał ratować
Nazareńczyka, ten boleśnie go zranił.

Zranił jego pobożność, której samą istotą
było przekonanie o nieskończonym dystansie
dzielącym od Stwórcy nas, śmiertelnych.

Zwieńczeniem retorycznych wywodów jest peroratio, czyli zakończenie za-
wierające podsumowanie (recapitulatio). Osoba mówiąca pragnie wpłynąć na 
słuchaczy, aby narzucić im określoną ocenę i postawę wobec relacjonowanej 
kwestii. Stąd też mocne nacechowanie tego fragmentu tekstu funkcją perswa-
zyjną. Finalna fraza to pytanie retoryczne, obejmujące trzy wersy skierowane do 
tych, z którymi nadawca wypowiedzi toczy teologiczną dysputę:

Czyż wy, uczniowie Jezusa, nie rozumiecie,
czym jest dla uszu ludzi pobożnych wasze twierdzenie,
że ten człowiek był Bogiem?
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3. 

Wiersz Miłosza uznać można za typowy przykład liryki roli. W utwo-
rach poetyckich tego typu sposób przedstawiania sprawy nie koniecznie należy 
utożsamiać z punktem widzenia autora. Pamięć o tym towarzyszyć powinna 
spostrzeżeniu, że mowa tytułowego bohatera paradoksalnie stanowi powtó-
rzenie toku rozumowania członków Sanhedrynu, wydających sąd nad Jezusem 
i wydających Go w ręce Piłata, namiestnika imperium rzymskiego11. Dla porów-
nania warto przywołać fragment Ewangelii św. Mateusza, której autor odnotował 
podstawowe zarzuty stawiane przez żydowskich dostojników religijnych rab-
biemu z Nazaretu:

Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw 
Jezusowi, aby Go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych 
świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali: „On powiedział: »Mogę zburzyć przybytek 
Boży i w ciągu trzech dni go odbudować«”. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do 
Niego: „Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boży?”. Jezus mu odpowiedział: „Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie 
Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach 
niebieskich”. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: „Zbluźnił. Na cóż nam 
jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje?”. Oni 
odpowiedzieli: „Winien jest śmierci”12.

Scena sądu, która zaważyć miała na losach świata, w wierszu Miłosza 
przypomniana została w dość przewrotny sposób. Po dwóch tysiącach lat, jakie 
upłynęły od wyroku skazującego Jezusa na śmierć krzyżową, sytuacja zostaje 
niejako powtórzona, przybierając formę polemicznej dysputy. Tytułowy syn ar-
cykapłana, osądzając „cieślę z Nazaretu”, jak zręczny demagog stara się bronić 
własnego punktu widzenia, który był także punktem widzenia jego ojca. O ile 
w narracji ewangelicznej nacisk położony zostaje na winę arcykapłana Kajfa-
sza (chrześcijański punkt widzenia), tak w wierszu Miłosza uwydatniona zo-
stała postawa syna, który, stając się adwokatem ojca, prezentuje ortodoksyjnie 
żydowski punkt widzenia! Zgodnie z wielowiekową wykładnią chrześcijańską, 

11 W procesie Jezusa wyodrębnić można trzy etapy: zebranie Rady w domu Kajfasza, przesłu-
chanie Jezusa przez Sanhedryn oraz sąd i wyrok wydany przez Piłata (zob. J. Ratzinger [Benedykt 
XVI], Jezus z Nazaretu. Część II Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, tłum. Wiesław Szymona 
OP, Kielce 2011, s. 181). Przesłuchanie Jezusa przed Sanhedrynem (czyli Najwyższą Radą Żydow-
ską – Synedrium) odbyło się najpewniej w nocy z czwartku na piątek, zaraz po pojmowaniu Go na 
Górze Oliwnej. W posiedzeniu Rady wzięli przedstawiciele trzech jej frakcji: kapłani, starsi i uczeni 
w Piśmie (zob. tamże, s. 189). 

12 Cyt. za: Ewangelia według św. Mateusza, w: Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Te-
stamentu, Poznań 1980, s. 1155. Zarzut bluźnierstwa popełnionego przez Jezusa, mówiącego o sobie 
jako „Synu Bożym”, będący podstawą wydania wyroku śmierci, pojawia się też w dwóch pozosta-
łych ewangeliach synoptycznych, u św. Marka i św. Łukasza; w Ewangelii św. Jana zarzut ten stawia 
delegacja dostojników żydowskich podczas decydującej rozmowy z Piłatem: „Rzekł do nich Piłat: 
»Weźcie Go i samu ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy«. Odpowiedzieli mu Żydzi: 
»My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym« 
(zob. Ewangelia według św. Jana, Biblia Tysiąclecia…, dz. cyt., s. 1238). 
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obowiązującą aż do zakończenia Soboru Watykańskiego II, Kajfasz, który osą-
dził Jezusa-Mesjasza, ściągnął na siebie i swój naród odwieczną niechęć wy-
znawców Chrystusa. Przez wiele wieków chrześcijanie różnych wyznań głosili 
obraźliwą i fałszywą z punktu widzenia teologicznego13 tezę o „Żydach bogo-
bójcach”. Pretekstem do uprawiania chrześcijańskiego „negatywizmu teologicz-
nego i stereotypizacji judaizmu”14 był zapis w Ewangelii św. Mateusza przywołu-
jący słowa wykrzyczane na dziedzińcu pałacu Piłata przez żydowski motłoch: 
Krew Jego na nas i na dzieci nasze15. 

Podmiot liryczny wiersza dąży zatem do tego, aby w świadomości świad-
ków i komentatorów tego wydarzenia zmienić oszczerczy punkt widzenia 
wskazujący na winę Kajfasza. Przeprowadza rozumowanie, którego celem jest 
usprawiedliwienie przed światem wyroku wydanego przez arcykapłana ży-
dowskiego na Jezusie. Przedstawiony przez bohatera wiersza sposób argumen-
tacji wpisuje się w nurt rabinicznej metody traktowania Jezusa jako postaci hi-
storycznej, należącego do ludu żydowskiego, ale nie będącego „Chrystusem” 
(czyli pomazańcem, Mesjaszem). Według amerykańskiego rabina Michaela A. 
Singera, odrzucenie Jezusa Chrystusa przez Żydów oznaczało nie tylko odrzu-
cenie prawdy chrześcijaństwa:

Było ono uznaniem nieprzerwanej prawomocności Bożego objawienia i Bo-
żych przykazań, które będą towarzyszyć Żydom, dopóki nie przyjdzie ich Me-
sjasz, aby sprowadzić ich z wygnania i uwolnić od „jarzma pogan”. Stąd odrzu-

13 Mowa o wielowiekowej tradycji chrześcijaństwa obecnej w tzw. teologii zastępstwa i po-
gardy wobec judaizmu rabinicznego, wedle której: „przymierze Boga z Izraelem zostało zastąpione 
przez przymierze z Kościołem, a naród żydowski został przez Boga odtrącony” (zob. Z. Kubacki SJ, 
Judaizm – sakrament odmienności, „Przegląd Powszechny” 1/2011, s. 132). W homilii Przeciw Żydom 
św. Jan Chryzostom, jeden z najważniejszych Ojców Kościoła, którego nauczanie wpłynęło znacząco 
na teologię chrześcijańskiego Wschodu, nauczał: „z powodu bogobójstwa Izrael jest przeklęty, Ży-
dzi są skazani na wieczną bezdomność, nie przysługuje im ochrona prawna, nie mogą żywić nadziei 
na przebaczenie i zbawienie (zob. hasło: Jan Chryzostom, w: Nowy Leksykon Judaistyczny, Warszawa 
2007; cyt. za: Z. Kubacki SJ, Judaizm – sakrament odmienności, art. cyt., s. 139). Niechęć do Żydów gło-
sił także twórca protestantyzmu Marcin Luter – wymownym przykładem jest jego pismo O Żydach 
i ich kłamstwach (1543). Jak konkluduje Kubacki: „Chrześcijaństwo dominujące w Niemczech i Euro-
pie przez kilkanaście wieków nie uczyło dialogu z judaizmem, lecz podejrzliwości i pogardy” (zob. 
tamże, s. 133).

14 Oba określenia przejmuję od rabina Irvinga Greenberga. Autor ten w innym miejscu określa 
przedsoborowe chrześcijaństwo walczące z judaizmem jako „religię, która walczy ze swoją matką 
– pluje do studni, z której pije” (zob. I. Greenberg, Nowy model żydowskiej afi rmacji chrześcijaństwa, 
„Znak” 1/2003, s. 13, 20).

15 Zob. Ewangelia według św. Mateusza (27, 25). Warto w tym momencie przywołać teologiczną 
interpretację tych słów dokonaną przez Josepha Ratzingera: „[…] chrześcijanin powinien pamiętać, 
że krew Jezusa mówi innym językiem niż krew Abla (zob. Hbr 12, 24). Nie woła o pomstę i karę, 
ale jest pojednaniem. […] Odczytanie ich w świetle wiary znaczy, że my wszyscy potrzebujemy 
oczyszczającej mocy miłości, którą jest Jego krew. Jest ona nie przekleństwem, lecz odkupieniem 
i zbawieniem. Słowa Mateusza o krwi nabierają właściwego sensu tylko w świetle obecnej w całym 
Nowym Testamencie teologii Ostatniej Wieczerzy i Krzyża” (zob. J. Ratzinger [Benedykt XVI], Jezus 
z Nazaretu…, dz. cyt., s. 202).  
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cenie Jezusa przez Żydów przybrało postać pewnej siebie, gniewnej i prawie 
skandalicznej retoryki16. 

W interpretowanym wierszu obrońca wymienia najpierw pozytywne ce-
chy arcykapłana. Mówi o nim, że to „mąż bogobojny i sprawiedliwy”, obrońca 
imienia Pańskiego, „wplątany w tragiczną sprawę, z której nie było wyjścia”, 
obrońca ładu społecznego i świętego miasta Żydów – Jerozolimy. Na końcu 
podkreśla, że Kajfasz był oddanym sprawie kapłanem strzegącym podstaw pra-
wa żydowskiego, w myśl którego śmiertelnych dzieli nieskończony dystans od 
Stwórcy (Jahwe)17. 

Trzy z wymienionych argumentów koncentrują się na relacji arcykapłana 
z Jahwe. Mówca stara się przekonać oponentów, że Kajfasz był człowiekiem 
głębokiej wiary, namaszczonym przez Boga, a dzięki temu usprawiedliwionym, 
gdyż wydany przez niego wyrok nosi wyraźną sankcję boską (arcykapłan musi 
przecież dbać o interesy wyznawców swojej religii!)18. Czwarty argument wpro-
wadza alibi rodem z greckich tragedii. Obrońca przedstawia bowiem arcykapła-
na jako człowieka rozdartego, podlegającego konfl iktowi tragicznemu. Kajfasz 
– sugeruje podmiot mówiący wiersza – musiał wybierać między dwoma rów-
norzędnymi wartościami: śmiercią niewinnego człowieka i interesem religijno-
-politycznym społeczności żydowskiej pod okupacją rzymską19. 

Mówca, wskazując na pozytywne cechy arcykapłana, stara się jednocześnie 
w jak najgorszym świetle przedstawić jego przeciwnika. Po pierwsze, zręcznie 
i przekonująco dowodzi, że „nieznany cieśla z Nazaretu” mógł być samozwań-
czym Mesjaszem, jednym z „fałszywych proroków i zbawicieli”, których nie 

16 Michael A. Singer, Dlaczego Żydzi odrzucili Jezusa?, tłum. V. Reder, „Znak” 1/2003, s. 51. 
17 Jak zauważa rabin Irving Greenberg, niewiarygodne twierdzenia o Zmartwychwstaniu 

i Wcieleniu były powodem odrzucenia chrześcijaństwa przez ortodoksyjne żydostwo: „Jak dotąd 
zgodnie uważano, że jeżeli Żyd potraktuje te twierdzenia poważnie, to już nic więcej nie pozostanie 
w nim z Żyda. Dlatego w przeszłości Żydzi, którzy byli poważnymi Żydami, odrzucali je stanow-
czo” (zob. I. Greenberg, Nowy model żydowskiej afi rmacji chrześcijaństwa, „Znak” 1/2003, s. 13–14).

18 O funkcji szafarzy arcykapłanów żydowskich z nadania Jahwe, biorącej swój początek z na-
maszczenia Aarona, brata Mojżesza, pisze Tadeusz Żychiewicz: „Jak mówi Księga Syracha: iż Bóg 
poruczył mu urząd kapłański między ludem i błogosławił go w chwale; i opasał pasem chwały, 
i przyoblókł go szatą chwały […]. I dał mu moc według przykazań swoich na stanowienie sądów, 
aby nauczał świadectw Jakuba i szerzył światłość w zakonie jego Izraelowi” (zob. T. Żychiewicz, 
Aaron, w: tegoż, Stare przymierze, Kraków 1986, s. 376). 

19 Rozwiązanie tego tragicznego splotu Kajfasz znalazł w osądzeniu Jezusa, kierując się dewi-
zą, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród (J, 11, 50). Joseph 
Ratzinger, komentując ten fragment Ewangelii św. Jana twierdzi, że choć motywacja Kajfasza nie była 
moralnie czysta, to jednak pochodziła z „natchnienia prorockiego”: „Kajfasz wypowiedział je nie od 
siebie samego, lecz dzięki swemu charyzmatowi, związanemu z urzędem arcykapłana”. W dalszym 
ciągu swoich wywodów Ratzinger (Benedykt XVI) wyciąga z tego niezwykłego zdarzenia wnioski 
natury teologicznej odnosząc je do postaci Jezusa jako odrzuconego przez Żydów Mesjasza: „To, co 
na pierwszy rzut oka wydaje się tylko rozwiązaniem pragmatycznym […] z perspektywy „proroc-
kiego” natchnienia posiada zupełnie inny, głęboki sens. Jezus – jednostka – umiera za naród. Uka-
zuje się tu w całej wyrazistości tajemnica zastępstwa, która stanowi najgłębszą treść posłannictwa 
Jezusa” (zob. J. Ratzinger [Benedykt XVI], Jezus z Nazaretu…, dz. cyt., s. 185, 186–187).  
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brakowało w dziejach narodu wybranego20. Po drugie, powołując się na ukryte 
pragnienia prześladowanego i pozostającego przez długi czas w niewoli narodu 
Izraela, twierdzi, że wystąpienie Jezusa mogło stać się iskrą zapalną antyrzym-
skiego powstania i doprowadzić do zniszczenia Świątyni Jerozolimskiej - naj-
większej dumy i doktrynalnego spoiwa religii żydowskiej21. Na końcu wywo-
dów obrońca arcykapłana wytacza najcięższe działo, nazywając (czyni to nie 
wprost) Jezusa z Nazaretu bluźniercą, podającym się za „syna Bożego”. Tym sa-
mym, sugeruje podmiot liryczny, cieśla z Nazaretu narażał święte imię Pańskie, 
którego Żydzi nawet nie śmieli wymawiać, na skalanie „ustami człowieka”. Ta-
kie stanowisko osoby mówiącej w wierszu Miłosza bliskie jest stanowisku or-
todoksyjnych Żydów, dla których Chrystus ukrzyżowany, będący „głupstwem 
dla Greków” – by odwołać się do słów św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian 
(1 Kor 1, 23) – staje się „kamieniem potknięcia” (gr. skandalon)22.

4.

Przyjrzyjmy się zarzutom stawianym przez syna arcykapłana Jezusowi, 
jako antybohaterowi wiersza. O ile pierwszy zarzut znajduje swoje usprawie-
dliwienie w faktach historycznych (w czasach poprzedzających i następujących 
bezpośrednio po wystąpieniu Jezusa z Nazaretu faktycznie pojawiało się wielu 
samozwańczych mesjaszów23), to zarzut drugi i trzeci są kontrowersyjne. 

Aby lepiej ukazać kluczowy problem interpretowanego wiersza, odwo-
łamy się do prac Gezy Vermesa, historyka pochodzenia żydowskiego, autora 
książki Jezus Żyd (1973)24. Punktem odniesienia uczynimy także przemyślenia 

20 W analizowanym przez rabina Singera średniowiecznym apokryfi cznym dokumencie To-
ledot Yeshu (opowiadanie o Jezusie), w końcowych fragmentach poświęconych śmierci założyciela 
chrześcijaństwa pojawia się następująca scena dialogowa: „Po śmierci Jezusa jego uczniowie konty-
nuują dysputę z rabinami, mówiąc: „zabiliście mesjasza Bożego, mesjasza Izraela”, a rabini odpo-
wiadają: „uwierzyliście fałszywemu prorokowi” (zob. M. A. Singer, Dlaczego Żydzi odrzucili Jezusa?, 
art. cyt., s. 54). Z kolei rabin Greenberg pisze: „Jedyną rzeczą, jaką rabini przyznali chrześcijaństwu, 
jest to, że Jezus jest mesjaszem – mesjaszem fałszywym. […] Rabini doszli do wniosku, że chrześci-
jaństwo jest wyalienowaną odroślą podtrzymaną w rozwoju przez tych, którzy poszli za fałszywym 
mesjaszem” (zob. I. Greenberg, Nowy model żydowskiej afi rmacji chrześcijaństwa, „Znak” 1/2003, s. 22).

21 Co nastąpiło w 70 r. n.e. podczas splądrowania Jerozolimy przez wojska rzymskie dowo-
dzone przez Tytusa – przyp. M.B. Według Ratzingera: „Dla judaizmu zaprzestanie składania ofi ar 
i zburzenie świątyni musiałoby być straszliwym wstrząsem. Świątynia i ofi ary stanowią samo cen-
trum Tory. Na całym świecie nie było odtąd żadnych ekspiacji, nic już nie mogło równoważyć jego 
coraz większego zbrukania przez zło” (zob. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu…, dz. cyt., s. 43).

22 Biblia Tyniecka tłumaczy greckie słowo skandalon, oznaczające dosłownie sidła, pułapkę, 
spowodowanie upadku – jako „zgorszenie dla Żydów”. Zob. M. A. Singer, Dlaczego Żydzi odrzucili 
Jezusa?, art. cyt., s. 47. 

23 Takimi fałszywymi mesjaszami byli m.in. Bar Kochba (żydowski bojownik z II w. n.e.), Sa-
bataj Cwi (w XVII w. ) czy Jakub Frank (w XVIII w.) – przyp. M.B.

24 Za credo jego postawy badawczej uznać można następującą wskazówkę: „Poszukujcie tego, 
czego nauczał sam Jezus, zamiast zadowalać się tym, czego naucza się o nim” (zob. G. Vermes, Jezus 
i jego nauczanie w świetle jego „autentycznych” słów, w: tegoż, Autentyczna ewangelia Jezusa, tłum. Jaro-
sław Kołak, Kraków 2009, s. 453).
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Leszka Kołakowskiego zawarte w jego eseju Jezus Chrystus – prorok i reformator, 
rozważania amerykańskiego historyka chrześcijaństwa Jaroslava Pelikana (au-
tora książki Jezus przez wieki) oraz hermeneutyczną wykładnię Josepha Ratzin-
gera zawartą w pracy Jezus z Nazaretu25.   

Czy w świetle faktów historycznych – przekazanych w opracowaniach 
historiografi cznych, a przede wszystkim podanych w tekstach ewangelicz-
nych – Jezusa można uznać za śmiałego rewolucjonistę podburzającego tłum 
żydowski do wystąpienia przeciwko rzymskiemu okupantowi? Geza Vermes, 
określający Jezusa mianem egzystencjalnego kaznodziei, który przyjął gorącz-
kową postawę eschatologiczną, zdecydowanie przeciwstawia się upolitycznie-
niu jego misji. Pisze:

[…] pomimo patriotycznej gorączki, która opanowała żydowskie, zwłaszcza 
galilejskie społeczeństwo w czasach Jezusa, jego działalność na rzecz królestwa 
była pozbawiona politycznych, czyli rewolucyjnych pobudek. Nie miał żadnych 
uprzedzeń antyrzymskich. Przyjął naukę o niestawianiu oporu złu, a jako miło-
śnik hiperboli orędował nawet za miłością nieprzyjaciół (Mt 5, 39; Łk 6, 29; Mt 5, 
44; Łk 6, 27) […] Charakteryzowało go pokojowe usposobienie i popierał brak 
przemocy: „Jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu drugi” (Mt 5, 39; 
por Łk 6, 29)26.

Także zarzut bluźnierstwa, wskazujący na Jezusa jako osobę uzurpują-
cą sobie prawo do boskości, w świetle faktów ewangelicznych nie jest, według 
Gezy Vermesa, jednoznaczny. Jak twierdzi uczony, Jezus nazywał sam siebie 
częściej „Synem Człowieczym”, nie zaś „Synem Bożym”27: 

Jezus nigdy nie nazywał siebie „Mesjaszem” lub „Synem Bożym”, a kiedy 
inni pytali go o jego godność mesjańską, zazwyczaj odmawiał udzielenia prostej 
odpowiedzi. Jeśli chodzi o epitet „Syn Boży”, nie biorąc pod uwagę wyrażenia 
„Mesjasz, Syn Boży” u Mateusza (Mt 26, 63; 16, 16), gdzie określenia „Syn Boży” 
i „Mesjasz” są synonimami, sam Jezus nigdy nie wypowiedział. […] Jedynie złe 
duchy lub ludzie opanowani przez złe duchy używali tego tytułu w odniesieniu 
do Jezusa (Mt 4, 3; Łk 4, 3.9; Mk 3, 11; Łk 4, 41; Mk 5, 7; Mt 8, 29; Łk 8, 28)28.

Podobne argumenty – wskazujące na pacyfi styczny i eschatologiczny, a nie 
rewolucyjny czy religijny charakter misji Jezusa – podaje Leszek Kołakowski:

25 Swoją metodologię autor książki określa jako próbę połączenia w jedną całość hermeneuty-
ki wiary z hermeneutyką historyczną (zob. J. Ratzinger [Benedykt XVI], Jezus z Nazaretu. Część II Od 
wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, tłum. Wiesław Szymona OP, Kielce 2011, s. 6–7).

26 G. Vermes, Jezus i jego nauczanie…, dz. cyt., s.  436, 437.
27 Notabene, amerykański historyk Kościoła Jaroslav Pelikan, autor wielotomowego dzieła 

Tradycja chrześcijańska, wskazuje, że wśród słów aramejskich występujących na kartach ksiąg Nowe-
go Testamentu przynajmniej cztery oznaczają określenia Jezusa. Są to następujące słowa: rabbi (jako 
nauczyciel); Jezus jako amen albo prorok; Jezus jako messias albo Chrystus; Jezus jako mar albo Pan. 
Pelikan zaznacza jednocześnie, że w środowisku pierwszych chrześcijan upowszechniły się zwłasz-
cza dwa ostatnie określenia Jezusa: „mesjasz” i „Pan” (Zob. J. Pelikan, Rabbi, w: tegoż, Jezus przez 
wieki, tłum. Andrzej Pawelec, Kraków 1993, s. 18, 25).

28 Tamże, s. 437.
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Ten Jezus, chociaż przyjmował hołdy wierzących, nie uważał się za Boga, 
a nawet wręcz zaprzeczał, by mógł za Boga uchodzić; powiadał wszakże, gdy 
go dobrym zwano, że jeden Bóg tylko jest dobry, przyznawał, że nie wie, kiedy 
przyjdzie dzień obiecany, i mówił: „twoja, nie moja wola niech się stanie”. W tym 
znaczeniu niepodobna powiedzieć, że Jezus stworzył chrześcijaństwo, jeśli wiara 
w boskość Jezusa miałaby do fundamentów chrześcijaństwa należeć; raczej Paweł 
był tym, który wszczął proces deifi kacyjny, ten zaś, mimo oporów, nierzadkich 
jeszcze u ojców przednicejskich, zwyciężył ostatecznie, przynajmniej jako domi-
nujące rozumienie chrześcijaństwa, mimo wielokrotnych nawrotów „ariańskich”. 
Ten Jezus, jak wolno sądzić, uważał się za reformatora żydowskiego, obarczone-
go posłannictwem nadprzyrodzonym, za pomazańca, czyli Chrystusa, który od 
Boga – tego samego, któremu ufał razem ze swymi słuchaczami – przyniósł no-
winę o rychłym końcu świata i apel do wszystkich, by niezwłocznie przygotowali 
się na kataklizm ostateczny29. 

Warto przypomnieć, że wskazana przez Kołakowskiego kontrowersyjna 
kwestia dokonanej przez św. Pawła „deifi kacji chrześcijaństwa” stała się jednym 
z podstawowych problemów dyskutowanych w burzliwych dziejach pierwot-
nego Kościoła. Dotyczyła bowiem tożsamości tej wspólnoty i jej stosunku wo-
bec tradycji żydowskiej. O tym, jak istotna była to sprawa, pisze Geza Vermes, 
w krytyczny sposób interpretując rozdział chrześcijaństwa Pawłowego od ży-
dowskich podstaw obecnych w nauczaniu rabbiego z Nazaretu:

Jezus uważał, że jego posłannictwo jest przeznaczone tylko dla Żydów i wy-
raźnie nakazał swym posłańcom, by nie głosili ewangelii poganom. Apostoło-
wie, którzy mieli przekazywać Żydom świeżo dostosowane przesłanie o mesjań-
skiej godności Jezusa, będąc świadkami postępującego fi aska ewangelizacji na 
własnym gruncie, ustąpili pod stanowczą presją Pawła i otworzyli Kościół dla 
wszystkich nacji. Poganie nadchodzili całymi grupami, najpierw rozmywając, 
a potem całkowicie przekształcając żydowskie dziedzictwo Jezusa30. 

Także Jaroslav Pelikan początków procesu „dejudyzacji chrześcijaństwa” 
upatruje w nauczaniu św. Pawła, dotyczącym uniwersalizacji orędzia Chrystu-
sowego, czyli otwarciu Apostoła narodów się na świat pogan:

Myśl chrześcijańska często obarcza św. Pawła głównym ciężarem odpowie-
dzialności za dejudyzację Ewangelii czy wręcz przekształcenie Jezusa-Rabbiego 
w znaczeniu żydowskim w Osobę Boską w znaczeniu greckim. Była to prawie ka-
noniczna interpretacja postaci św. Pawła w niektórych szkołach krytyki biblijnej, 
a szczególnie w szkole Ferdinanda Baura, który spór między św. Pawłem i św. 
Piotrem traktował jako konfl ikt między stronnictwem św. Piotra z jego „judaiza-
cyjnym” wypaczeniem Dobrej Nowiny jako nowego Prawa a stronnictwem św. 
Pawła z jego uniwersalistyczną wizją Dobrej Nowiny jako przeznaczonego dla 
całej ludzkości posłania o Jezusie31. 

29 L. Kołakowski, Jezus Chrystus – prorok i reformator, w: tegoż, Nasza wesoła Apokalipsa. Wybór 
najważniejszych esejów, wybór i układ Z. Mentzel, Kraków 2010, s. 112–113. 

30 G. Vermes, Jezus i jego nauczanie…, dz. cyt., s. 452.
31 J. Pelikan, Rabbi…, dz. cyt., s. 25–26.
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Odmienny punkt widzenia proponuje Joseph Ratzinger. Twierdzi on, że 
wstępna decyzja starszyzny żydowskiej o skazaniu na śmierć Jezusa zapadła 
po wskrzeszeniu Łazarza (wydarzenie to poruszyło i zaniepokoiło członków 
Rady Żydowskiej), a jej zasadność potwierdziła prorocza mowa eschatologicz-
na wygłoszona przez Jezusa po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy, kiedy to 
zapowiedział zburzenie Świątyni i zniszczenie miasta32. Autor Jezusa z Nazaretu 
dowodzi, że scena procesu przed Sanhedrynem stała się zwrotnym momentem 
dziejów i na całe stulecia wyznaczyła relacje między dwoma religiami Księgi: 
judaizmem i chrześcijaństwem:

[…] doszło do dramatycznej konfrontacji urzędującego aktualnie arcykapłana 
Izraela, najwyższej instancji narodu wybranego, z Jezusem, w którym chrześcija-
nie będą uznawali arcykapłana „dóbr przyszłych” (Hbr 9, 11), defi nitywnego ar-
cykapłana „na wzór Melchizedeka” (Ps 110, 4; Hbr 5, 6 i in.)33.

Według Ratzingera wyrok skazujący zapadł dlatego, iż starszyzna żydow-
ska nie zrozumiała istoty przesłania mesjańskiego Jezusa zawartego w zdaniach 
wypowiedzianych podczas sądu u Piłata: „Królestwo moje nie jest z tego świa-
ta” (J, 18, 36)34 oraz: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby 
dać świadectwo prawdzie” (J 18, 37)35.

5.

W konfrontacji dotychczasowych analiz wiersza Czesława Miłosza z poru-
szonymi przez Vermesa, Kołakowskiego, Pelikana i Ratzingera (Benedykta XVI) 
kwestiami dotyczącymi najistotniejszych spraw dialogu żydowsko-chrześcijań-
skiego – ujawnia się ukryty sens interpretowanego utworu. Innymi słowy, no-
blista, poruszając w Synu arcykapłana fundamentalne dla tradycji judeochrze-
ścijańskiej kwestie, podsunął do przemyślenia trzy podstawowe problemy. Po 
pierwsze, przypomniał, że mimo podejmowanych po obu stronach prób dialo-
gu36, kwestia doktrynalnego sporu między przedstawicielami judaizmu i chrze-

32 Ewangelia św. Mateusza rozdz. 24. Zob. J. Ratzinger [Benedykt XVI], Eschatologiczna mowa Je-
zusa, w: tegoż, Jezus z Nazaretu…, dz. cyt., s. 35–63. Według autora: „Nie ma najmniejszej wątpliwo-
ści, że zapowiedział kres świątyni – i to jej kres teologiczny, historiozbawczy” (tamże, s. 45).

33 J. Ratzinger [Benedykt XVI], Jezus z Nazaretu…, dz. cyt., s. 192.
34 Tamże, s. 195–196.
35 Tamże, s. 204, 206–207.
36 Od czasów Soboru Watykańskiego II stanowisko Magisterium Kościoła wobec wyznawców 

religii mojżeszowej jest zdecydowanie bardziej tolerancyjne i skłaniające do dialogu, o czym świad-
czą: deklaracja soborowa Nostra Aetate, dokument Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego 
i Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Dialog i przepowiadanie (1991), encyklika Jana Pawła II Re-
demptoris missio oraz dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii 
chrześcijańskiej (2001) – cyt. za: Z. Kubacki SJ, Judaizm – sakrament odmienności, „Przegląd Powszech-
ny” 1/2011, ss. 128-139. Po stronie żydowskiej wymiernym przykładem podjęcia próby dialogu jest 
deklaracja Dabru emet na temat chrześcijan i chrześcijaństwa. Dokument ten, opracowany w 2000 r. 
przez grupę ortodoksyjnych rabinów amerykańskich, został przetłumaczony na język polski i opu-
blikowany na łamach „Gazety Wyborczej” z dn. 30 IX – 1 X 2000 r., s. 24; był też przedrukowany 
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ścijaństwa jest nadal palącą kwestią, jako że zdecydowana większość Żydów nie 
uznaje w osobie Jezusa z Nazaretu zapowiedzianego w Piśmie Mesjasza. Kwe-
stię tę ilustrują dobrze słowa włoskiego teologa Sergio Quinzio odnoszące się do 
projektu eschatologicznego obu wyznań:

Zachodzi jednak coś przeciwnego: judaizm jawi się jako całkowicie związany 
z tym, co „transcendentne”, co ostateczne, co jest rzeczywistością mesjańską, któ-
ra nigdy nie pogodzi się z historią tego świata. Właśnie z powodu swego wymo-
gu rzeczywistości absolutnej żydowska „religia” nie może wcielić się w ten świat 
i trwa w świecie paradoksalnym, nierzeczywistym i niemożliwym. Dlatego też 
Żyda napawa rodzaj nienawiści i smutnej nostalgii w stosunku do chrześcijanina, 
gdyż dla chrześcijanina Mesjasz przynajmniej ma jakieś imię, oblicze, pewną – na-
wet jeśli straszliwą – historię, ale nie jest on czystą, trwającą od tysiącleci pustką. 
Dlatego też nawrócenie się Żyda na chrześcijaństwo jawi się w tej perspektywie 
jako porzucenie czystego mesjańskiego oczekiwania i przyjęcie owej antymesjań-
skiej idei, że królestwo Boga istotnie już nadeszło w Chrystusie i obecnie pozostaje 
jedynie czekać na jego wypełnienie się37.

Po drugie, Miłosz odnawia wśród wyznawców religii chrześcijańskiej za-
interesowanie prawdziwą naturą Jezusa. Proponuje, aby na nowo przemyśleć 
różnicę między dwoma określeniami: „Synem Człowieczym” i „Synem Bo-
żym”, które pojawiają się na kartach Nowego Testamentu. Jak bowiem zauwa-
żył Geza Vermes:

Jezus nie mówi o sobie „Syn Boży”, na ogół jest tak tytułowany przez innych. 
Tyle że zwrot „Syn Boży” jest używany w tradycji hebrajskiej w kilku znacze-
niach. Synem Bożym może być istota ponadludzka, a dokładniej anioł. Ale nie 
tylko: każdy Żyd mógł być nazwany synem Boga. Jeśli chcemy to pojęcie zastoso-
wać bardziej restrykcyjnie, to synami Bożymi mogą być dobrzy, pobożni Żydzi. 
Dotyczy to również charyzmatycznych cudotwórców lub mesjasza. Ale nie kogoś, 
kto miałby boską naturę. W tradycji żydowskiej nie da się zestawić ze sobą pojęć 
„człowiek” i „Bóg”. One pochodzą z kompletnie innych sfer38.

Po trzecie, postawione w wierszu Miłosza pytanie o naturę Jezusa, pro-
wokuje do zajęcia stanowiska w trwającej od zarania chrześcijaństwa dyspucie 
dotyczącej dogmatu trynitarnego39. Czytając Syna arcykapłana zastanawiamy się, 

w piśmie „New York Times” 11 września 2001 roku (sic!). Autorzy tego dokumentu przywołują 
autorytet Martina Bubera, autora książki Dwa typy wiary (wyd. pol. 1995), który mówił o „swoim 
bracie Jezusie” oraz uważał, że Żydzi i chrześcijanie mają dwie rzeczy wspólne: wspólną Księgę 
i wspólną nadzieję. Deklaracja oparta jest na zasadzie wzajemnej odrębności i tolerancji wyznanio-
wej – w punkcie 6. Dabru emet czytamy: „Różnica pomiędzy Żydami a chrześcijanami nie może być 
przezwyciężona siłami ludzkimi. Stanie się to, gdy Bóg zbawi cały świat, jak obiecuje Pismo” (zob. 
Dabru emet: „Mówcie prawdę”, „Znak” 1/2003, s. 63). 

37 S. Quinzio, Hebrajskie korzenie nowożytności, tłum. M. Bielawski, Kraków 2005, s. 86–87.
38 Spotkałem Jezusa Żyda – z prof. Gezą Vermesem rozmawia Katarzyna Wiśniewska, „Gazeta Wy-

borcza” sobota–niedziela 10–11 stycznia 2009, s. 28.  
39 Zob. Trójca Święta w nauce wiary, w: Katechizm Kościoła Katolickiego, Warszawa 1994, s. 68–72; 

K. Rahner, H. Vorglimler, Mały słownik teologiczny, hasło: Trójca Święta, Warszawa 1987, s. 501–505.
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czy Stwórca świata wyznawany przez Izraelitów (Jahwe) jest tylko jedną Osobą, 
czy też – jak dowodzi teologia chrześcijańska – jest Bogiem Trójjedynym?

Można na te kluczowe kwestie teologiczno-doktrynalne popatrzyć z per-
spektywy dialogu, jaką przyjął Phillip A. Cunningham, amerykański teolog 
zaangażowany od wielu lat w dialog chrześcijańsko-żydowski. Komentując 
wypowiedź kardynała Waltera Kaspera o judaizmie jako „sakramencie każ-
dej odmienności, którą […] Kościół musi nauczyć się rozeznać, uznać i celebro-
wać”40, Cunningham stwierdza: 

Przypisanie judaizmowi katolickiego terminu „sakrament” […] oznacza, że 
chrześcijanie są benefi cjentami Bożej łaski przez pośrednictwo Bożej obecności, 
kiedy duchowo nawiązują dialog z żydowską wspólnotą i tradycją41. 

W kontekście rozważanej kwestii trynitarnej, warto przytoczyć słowa Cun-
ninghama, w których pada propozycja takiego ujęcia istoty Boga Stwórcy, które 
uwzględniałoby zarazem chrześcijański, jak i żydowski punkt widzenia:

Izrael pozostaje w intymnej relacji z Jedynym Świętym, którego chrześcijanie 
znają jako Trójcę Świętą. Zatem, z chrześcijańskiego punktu widzenia, Izrael zna 
objawiający się i zapraszający [do przymierza] Boży Logos nie w formie Chrystu-
sa, ale w żydowskim zmaganiu się z Torą pisaną i ustną. Żydzi są więc „zbawie-
ni” przez mający charakter przymierza i wciąż trwający udział w Bożych planach 
wobec stworzonego świata. Przymierze to z chrześcijańskiego punktu widzenia 
– z tej racji, że Jedyny Święty jest Trójcą – zakłada intymną relację z odwiecznym 
Logosem zjednoczonym z synem Izraela, Jezusem42.

6.

Wydobyte podczas interpretacji wiersza Czesława Miłosza istotne kwestie 
doktrynalne i teologiczne nie poddają się prostej wykładni, unaoczniając spo-

40 Słowa te padły w przemówienia kardynała Waltera Kaspera wygłoszonym 28.10.2002 r. 
z okazji 37. rocznicy ogłoszenia deklaracji soborowej Nostra Aetate (cyt. za: Z. Kubacki SJ, Judaizm – 
sakrament odmienności, art. cyt., s. 128). 

41 Zob. Ph.A. Cunningham, Judaism as „Sacrament of Otherness (05.09.2010), cyt. za: Z. Kubacki 
SJ, Judaizm – sakrament odmienności, art. cyt., s. 128–129.

42  Tamże, s. 130. Taki punkt widzenia jest reprezentatywny dla postawy określanej mianem 
„chrystologii przymierza”. Pisze o tym rabin Irving Greenberg: „Logika zbawienia na drodze Przy-
mierza wyjaśnia, dlaczego judaizm rzeczywiście dał początek chrześcijaństwu. Można by nawet 
przekonywać, że zrodzenie chrześcijaństwa jest koniecznym znakiem witalności judaizmu. To 
znak działania dynamiki Przymierza. Jeśli judaizm nie rodziłby oczekiwań mesjańskich i mesjaszy, 
byłby to znak jego martwoty” (zob. I. Greenberg, Nowy model żydowskiej afi rmacji chrześcijaństwa, 
„Znak” 1/2003, s. 17). W tym kontekście warto przywołać także słowa Abrahama J. Heschela, ży-
dowskiego myśliciela i pioniera dialogu międzyreligijnego, który twierdził, że „tak jak chrześcija-
nie tradycyjnie pojmują judaizm jako praeparatio evangelica, przygotowanie do ewangelii, tak chrze-
ścijaństwo przez tych spośród Żydów, którzy patrzyli na nie pozytywnie, było traktowane jako 
praeparatio mesianica, czyli przygotowanie nadejścia Mesjasza” (zob. głos Stanisława Krajewskiego 
[w:] Bóg Sema i Jafeta. Dyskusja wokół deklaracji „Dabru emet” z perspektywy relacji chrześcijańsko-żydow-
skich, „Znak” 1/2003, s. 69). 
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ry, jakie trwają od stuleci. Dodatkowo Miłosz nie ułatwił zadania odbiorcom; 
posługując się w wierszu proteuszową strategią liryki roli43, nie opowiedział 
się jednoznacznie za którąś z przedstawionych racji wyznaniowych, choć uwy-
puklił bardziej żydowski aniżeli chrześcijański punkt widzenia. Co więcej, Syn 
arcykapłana, podobnie jak wiele innych ważnych wierszy noblisty, zbudowany 
został na zasadzie jedności przeciwieństw (coincidentia oppositorum), która dla 
ludzi poszukujących („sceptyków pełnych wiary”), staje się „dźwignią trans-
cendencji”44. 

Dla Czesława Miłosza napisanie interpretowanego przez nas wiersza sta-
nowiło zwieńczenie problematyki żydowskiej, pojawiającej się na różnych eta-
pach jego twórczości. Sędziwy poeta dokonał w tym utworze podsumowania 
tematyki teologicznej podejmowanej przez wiele lat w rozmaitych tekstach po-
etyckich45, wypowiedziach eseistycznych i publicystycznych46. 

Dla czytelników późnej poezji Miłosza, takie wiersze jak Syn arcykapła-
na pozostają wyzwaniem hermeneutycznym i zarzewiem duchowego fermen-
tu, bez którego życie ludzkie, pozbawione wymiaru dramatu, zamieniłoby się 
w pełną obojętności wegetację sytego zwierzęcia47. 

Bielsko-Biała;  grudzień 2010 – lipiec 2011 r.

43 Jak zauważył Arent von Nieukerken: „Nieokreśloność kategorii podmiotowych w tej twór-
czości przybiera różne postaci” (zob. A. von Nieukerken, O „niewczesności” Norwida, dwóch moderni-
zmach i Miłoszu, w: Poznawanie Miłosza 2, część pierwsza 1989-1998, pod red. A. Fiuta, Kraków 2000, 
s. 391–392. Zob. też poświęconą temu zagadnieniu książkę Joanny Zach, Miłosz i poetyka wyznania, 
Kraków 2002 – przyp. M.B.

44 Zob. S. Weil, Wybór pism, przekład i opracowanie Czesław Miłosz, [Przedmowa], Kraków 
1991, s. 10.  

45 Zwłaszcza w tych, które Miłosz napisał u schyłku życia: Traktacie teologicznym, Księdzu Sewe-
rynie, Orfeuszu i Eurydyce, O zbawieniu – przyp. M.B.

46 Zob. Cz. Miłosz, Metafi zyczna pauza, wybór, opracowanie i wstęp Joanna Gromek, Kraków 
1989.

47 W Przedmowie do Storge Oskara Miłosza padają dające do myślenia słowa noblisty: „Zastą-
pienie dramatu obojętnością – oto co muszę uznać za główną cechę wspaniałych czasów nowych. 
Rozpacze, krzyki, prawowania się z Bogiem, zadawanie pytań o rodowód zła, wszystko to umilkło 
i zagadnienia, z którymi człowiek borykał się przez milenia, zostały sprowadzone do błąkań się 
języka, z którego wygnano pojęcie prawdy albo nieprawdy. […] Niezależnie od przetrwania Ko-
ściołów różnych wyznań, erozja wyobraźni religijnej, której wynikiem jest ta przemiana dramatu 
w obojętność, charakteryzuje już całkowicie świecką cywilizację, a w niej, nie gdzie indziej, prze-
bywa dzisiejsza literatura i sztuka” (cyt. za: Cz. Miłosz, Przedmowa do: O. Miłosz, Storge, w: Cz. Mi-
łosz, Przekłady poetyckie, zebrała i opracowała Magda Heydel, Kraków 2005, s. 444, 445; podkreślenie 
moje – M.B.). 
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HERMENEUTIC CHALLENGE: ”HIGH PRIEST’S SON” 
(AN INTERPRETATION OF CZESŁAW MIŁOSZ’S POEM)

The main topic of Bernacki’s article is interpretation of one of the latest Cz. Miłosz’s 
poem “The High Priest’s Son” (Syn Arcykapłana), written shortly before the poet’s death. 
The author interprets the poem regarding cultural, philosophical and theological con-
texts. One of the most important features of the text is pointing to the confl ict between 
Christian and Jewish perceiving the person of Jesus Christ.
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Świadomie pominąłem w tytule artykułu aspekty polityczne, gdyż nie 
chciałbym popełnić błędu, jakiego dopuszcza się wielu komentatorów tych fe-
nomenów. Należy jasno stwierdzić, że oba te wydarzenia mają charakter reli-
gijny i w takim znaczeniu winny być rozpatrywane. Nie unikniemy jednak od-
niesień do życia politycznego, gdyż polityka oznacza „roztropną troskę o dobro 
wspólne” i jest obowiązkiem dotyczącym wszystkich obywateli, a zatem także 
katolików. Katolicy świeccy są odpowiedzialni za obecność Chrystusa w życiu 
społeczno-politycznym, które nie jest wyjęte spod prawa Bożego, dlatego tak 
ważne są w nim aspekty religijno-moralne. 

Przesłanie objawień fatimskich

Objawienia fatimskie rozpoczęły się, jak wiemy, 13 października 1917 r. 
i od tej daty mija już 95 lat. Jan Paweł II przybył do Fatimy w 1982 r., dokładnie 
rok po zamachu na jego życie. Powiedział wówczas: „Jeśli Kościół przyjął orę-
dzie z Fatimy, to przede wszystkim dlatego, że zawiera ono prawdę i wezwanie, 
które są w swej zasadniczej treści prawdą i wezwaniem samej Ewangelii”1. Orę-
dzie z Fatimy jest wezwaniem do nawrócenia i pokuty. „Pokrywa się ono z we-
zwaniem skierowanym do ludzkości przez samego Chrystusa: «Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię» (Mk 1, 15)”2. Można więc powiedzieć, że utożsamia się 

1 Jan Paweł II, Co znaczy poświęcić świat Niepokalanemu Sercu Maryi?, „L’Osservatore Romano” 
(wydanie polskie) 3(1982) nr 5(29) s. 9. 

2 Tamże. 
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ono z Ewangelią. Orędzie to nie ma wymowy politycznej, ekonomicznej, ale ma 
religijno-społeczną. Włącza się w Boży plan zbawienia, jest wydarzeniem zbaw-
czym, które urzeczywistnia Odkupienie Chrystusa3. Jest ono w naszym stuleciu 
konkretnym wyrazem macierzyńskiej miłości Maryi i Jej troski o zbawczą misję 
Syna. W świetle tego orędzia łatwiej nam zrozumieć sens grzechu, który jest ne-
gacją Boga. Odrzucenie Boga przez człowieka, „jeśli jest ostateczne, prowadzi 
logicznie do odrzucenia człowieka przez Boga, do potępienia”4. Porównując ob-
jawienie fatimskie z orędziem ewangelicznym, musimy pamiętać, że to pierw-
sze ma charakter objawień prywatnych – uznanych przez Kościół, a drugie jest 
objawieniem publicznym. Wiara w Jezusa i głoszoną przez Niego Ewangelię 
stanowi warunek zbawienia, uznanie objawień fatimskich może być jedynie po-
mocne w zbawieniu.

Orędzie fatimskie, podobnie jak Ewangelia, ma charakter powszechny. 
Tak jak zbawienie Chrystusa, obejmuje ono wszystkich ludzi, narody i ludy, 
wszystkie społeczeństwa, którym grozi odejście od Boga i upadek moralny. Jest 
ono więc ściśle związane z życiem Kościoła i całej ludzkości. Nie ma bowiem 
takiej prawdy wiary, która nie byłaby potwierdzona w fatimskim orędziu, pięt-
nującym upadek moralności jako skutek grzechu i obrazy Boga5. W swojej po-
wszechności odnosi się do całej czasoprzestrzeni ludzkiego bytowania, ogar-
nia wszystkie geografi czne i historyczne obszary ludzkiego życia i stawia nas 
w perspektywie eschatologicznej.

To wezwanie przekazane za pośrednictwem Maryi Jan Paweł II nazywa 
odczytaniem znaków czasu. „Wszak wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest 
otwarte ku coraz nowym «znakom czasu». Trzeba do niego wciąż powracać. 
Podejmować je wciąż na nowo”6. Jest aktualne dlatego, że całe społeczeństwa, 
w tym i chrześcijańskie, zmierzają w kierunku przeciwnym, niż wskazywało orę-
dzie fatimskie: bo grzech zapanował nad światem, bo nie ma Boga w ludzkich 
ideologiach, światopoglądach i programach. „Właśnie dlatego to ewangeliczne 
wezwanie do pokuty i nawrócenia, wypowiedziane słowami Matki, jest nadal 
aktualne. Jeszcze bardziej aktualne niż 13 maja 1917 r. I jeszcze bardziej naglące”7. 

Czyż Fatima, miejsce o tak głębokiej wymowie duchowej – pytał Jan Paweł II 
13 maja 1991 roku – nie powinna odegrać doniosłej roli w tej nowej i niezbędnej 
ewangelizacji? [...] Obie części Europy, zarówno wschodnia, jak i zachodnia, które 
czerpią życiodajne soki z chrześcijaństwa, muszą się wzajemnie duchowo uboga-
cać, by Chrystus był przepowiadany w każdym zakątku kontynentu 

– mówił Ojciec Święty do biskupów portugalskich przed synodem poświęco-
nym Europie8.

3 A. C. do Amaral, Zawierzenie Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi, „L’Osservatore Ro-
mano” (wydanie polskie) 3(1982), nr 5(29), s. 29.

4 Jan Paweł II, Co znaczy poświęcić świat Niepokalanemu Sercu Maryi?, dz. cyt., s. 9. 
5 A. C. do Amaral, Zawierzenie Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi, dz. cyt., s. 29.
6 Jan Paweł II, Co znaczy poświęcić świat Niepokalanemu Sercu Maryi?, dz. cyt., s. 9. 
7 Tamże. 
8 Jan Paweł II, W światłach Fatimy nowa ewangelizacja Europy, „L’Osservatore Romano” (wyda-

nie polskie) 12 (1991), nr 7 (134), s. 23. 
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Jan Paweł II wielokrotnie zachęcał do rozpoznawania w objawieniach fa-
timskich jednego z najważniejszych znaków czasu XX wieku. „Dzieje się tak dla-
tego – pisał z okazji 80-tej rocznicy objawień – że w swoim orędziu zapowiada 
wiele innych znaków, które miały wystąpić później, i zachęca do ich właściwego 
odczytania” (1997 r.). Zrozumiała wydaje się potrzeba poświęcenia świata Nie-
pokalanemu Sercu Maryi (na prośbę Maryi, która objawiała się Łucji, Francisz-
kowi i Hiacyncie), gdyż – jak wyjaśniał Jan Paweł II – poświęcić, 

to znaczy przybliżyć się, za pośrednictwem Matki, do samego Źródła Życia, 
które wytrysło na Golgocie […], to znaczy wrócić pod Krzyż Syna. To znaczy 
więcej: odnaleźć ten świat w przebitym Sercu Zbawiciela […]. Odkupienie jest za-
wsze większe niż grzech człowieka i grzech świata9. 

Należy zauważyć, że aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego w łączności z bi-
skupami świata, a zwłaszcza Rosji (zgodnie z orędziem fatimskim) dokonał już 
Pius XII. Niemniej osobiście ponowił go Jan Paweł II 7 czerwca i 8 grudnia 1981 
r., o czym wspomniał podczas pielgrzymki do Meksyku. W Fatimie 13 maja 
1982 r. Ojciec Święty raz jeszcze poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Matki 
(podobnego aktu dokonał 25 marca 1984 r.), bo – jak stwierdził – „poświęcić – to 
znaczy oddać świat Temu, który jest nieskończoną Światłością”. Ponadto pod-
kreślił, że orędzie fatimskie jest ponadczasowe i zostało skierowane ku „nowym 
znakom czasu”10.

Aktualność objawień fatimskich

Dzisiaj nie mamy cienia wątpliwości, że cały pontyfi kat błogosławionego 
Jana Pawła II rzucił nowe światło na wiarygodność tego orędzia. Jako pierwsza 
nasuwa się refl eksja na temat treści orędzia, które pod wieloma względami jest 
podobne do objawienia z Lourdes i jako takie jest ono równie prawdziwe i pro-
ste. Matka Boża ukazuje światu rzeczywistość grzechu i potrzebę nawrócenia, 
zwłaszcza przez modlitwę. Wzywała przecież: „Codziennie odmawiajcie róża-
niec”. Apelowała także o nawrócenie przez zadośćuczynienie i pokutę za obrazę 
Boga, aby wybłagać pokój dla świata i zakończenie wojen. Chciała, by zawierzyć 
Jej świat. Obiecała, że ukaże znak: „Na koniec moje serce zatriumfuje i Rosja się 
nawróci”11. 

Po latach pytamy, w jaki sposób sprawdziło się fatimskie orędzie? Wol-
no stwierdzić, że sprawdziło się ono w upadku komunizmu. Miał w tym swój 
znaczący, osobisty udział Ojciec Święty Jan Paweł II, który oddał świat i Rosję 
Niepokalanemu Sercu Maryi. To dzięki niemu totalitarny reżim komunistyczny, 
który stał się wcieleniem ateistycznego marksizmu i jego polityczną realizacją, 

9 Tamże. 
10 Tamże.
11 U. Poletti, Znaki obecności Matki Bożej Fatimskiej, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 

12 (1991), nr 7 (134), s. 32. 
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stracił władzę w wielu krajach na drodze w większości (poza Rumunią) bezkr-
wawych rewolucji. Równolegle do komunizmu, szczególnie po drugiej wojnie 
światowej, rozprzestrzenia się w świecie, oparty często na skrajnym indywidu-
alizmie, liberalizm gospodarczy i moralny, który prowadzi do zaniku poczucia 
grzechu i szerzy przekonanie, że każdy może sam decydować o tym, co jest do-
bre, a co złe12.   

Upadek berlińskiego muru, żelaznej kurtyny i komunizmu jest skutkiem 
gruntownego przygotowania duchowego świata przez Jana Pawła II. Stał się Oj-
ciec Święty ważnym architektem przeobrażeń politycznych po 1989 roku, cho-
ciaż sam przyznał, iż: 

Byłoby uproszczeniem powiedzieć, że Opatrzność Boża obaliła komunizm. 
Komunizm jako system upadł w pewnym sensie sam. Upadł w konsekwencji 
swoich własnych błędów i nadużyć. Okazał się „lekarstwem groźniejszym od sa-
mej choroby”. Nie dokonał prawdziwej reformy społecznej, choć stał się dla całe-
go świata potężną przestrogą i wyzwaniem. Ale upadł sam, z własnej immanent-
nej słabości13.

Jan Paweł II szczególniej zainteresował się orędziem fatimskim właściwie 
dopiero po zamachu na jego życie. Zwierzył się z tego dziennikarzowi Vittorio 
Messoriemu podczas redakcji wywiadu-rzeki Przekroczyć próg nadziei. Wspomi-
nając pierwsze lata pontyfi katu, papież wyznał: 

Wówczas jeszcze bardzo mało wiedziałem o Fatimie. I oto przyszedł 13 maja 
1981 r. Kiedy zostałem ugodzony kulą zamachowca na Placu św. Piotra, także nie 
uświadamiałem sobie tego, że jest to właśnie ów dzień, w którym Maryja objawiła 
się trójce dzieci w portugalskiej Fatimie i miała wypowiedzieć do nich słowa, któ-
re z końcem stulecia zdają się przybliżać do swego wypełnienia14.

Powiązanie to potwierdził Jan Paweł II wyraźniej, gdy poprosił bpa Fati-
my Alberta Cosme do Amaral, by 25 marca 1984 r. przywiózł do Rzymu statuę 
Matki Bożej z Fatimy. Figura znalazła się w apartamencie Ojca Świętego już 24 
marca. To wydarzenie stanowi konsekwencję jego wcześniejszej wypowiedzi: 

Stałem się na nowo dłużnikiem Najświętszej Dziewicy […]. Czyż mogę zapo-
mnieć, że wydarzenie na Placu św. Piotra miało miejsce w tym dniu, w którym 
od sześćdziesięciu z górą lat wspomina się w portugalskiej Fatimie pierwsze po-
jawienie się Matki Chrystusa ubogim wiejskim dzieciom? Odczułem ową niezwy-
kłą macierzyńską troskę i opiekę, która okazała się mocniejsza od śmiercionośnej 
kuli15.

Podczas pożegnania Jan Paweł II wręczył biskupowi Fatimy szkatułkę 
i powiedział: 

12 Tamże. 
13 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 108–109. 
14 Tamże, s. 108.
15 Jan Paweł II, „Kościół modlił się za niego nieustannie”, „L’Osservatore Romano” (wydanie pol-

skie) 2 (1981), nr 9 (21), s. 4. 
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To jest pocisk wyjęty z mojego ciała 13 maja 1981 r. Drugi zagubił się gdzieś 
na Placu św. Piotra. Nie należy on do mnie, ale do tej, która czuwała nade mną 
i mnie ocaliła. Niech ksiądz biskup zawiezie go do Fatimy i złoży w sanktuarium 
na znak mojej wdzięczności dla Najświętszej Maryi Panny i jako świadectwo wiel-
kich dzieł Bożych16.

Aktualność Ślubów Jasnogórskich

Wiemy, że od wczesnych lat życia Karol Wojtyła był związany z Matką 
Bożą Jasnogórską. Do Niej pielgrzymował, przed Nią się modlił i Jej powierzył 
całe swoje życie. Nie ukrywał, że przykładem w tym zawierzeniu Maryi byli dla 
niego kardynałowie August Hlond i Stefan Wyszyński, którzy mówili o zwycię-
stwie mającym nadejść dzięki Maryi. Nawiązując do myśli polskich kardyna-
łów, już jako Ojciec Święty mówił: „Chrystus przez Nią zwycięży, bo chce, aby 
zwycięstwo Kościoła w świecie współczesnym i przyszłym łączyło się z Nią”. 
Jasna Góra zajmowała więc szczególne miejsce w życiu duchowym Jana Paw-
ła II. Mówił o tym podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Podczas 
kolejnej – w 1983 r. (dwa lata po zamachu) – jego rozważania o Maryi były zwią-
zane głównie z Ikoną Jasnogórską. Papież odnowił akt zawierzenia Maryi, po-
dziękował Jej za zdrowie i dodał: „Zeszłego roku 13 maja byłem w Fatimie, aby 
dziękować i zawierzyć”.

Gdy poruszamy temat związku Jasnej Góry z biografi ą i posługą Ojca 
Świętego, nie można nie odwołać się do Jasnogórskich Ślubów Narodu napisanych 
przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego podczas uwięzienia go i osadzenia przez 
władze komunistyczne w Komańczy17. Ta prymasowska inicjatywa z biegiem 
lat nabrała dla naszego narodu symbolicznego znaczenia.

W świetle teologii biblijnej śluby tylko wtedy mają sens i są chwałą Boga, 
gdy się je wypełnia. Jeśli się ich nie wypełnia, obrażają Boga i kompromitują oso-
by, które je składają. Tu nie ma miejsca na kompromis, gdyż śluby mają wartość 
przyrzeczenia, modlitwy, a nawet ofi ary. Nie wystarczy je mechanicznie powta-
rzać, recytować co roku, trzeba położyć zdecydowany nacisk na ich realizację, 
dotrzymanie, wypełnianie! Są bowiem naszym dobrowolnym zobowiązaniem 
wobec samego Boga. 

Teologia ślubów jest zarazem pouczająca i wymagająca. Myślę, że po pięć-
dziesięciu sześciu latach, jakie upłynęły od pamiętnych Ślubów Jasnogórskich, 
nadszedł czas na ich osadzenie w kontekście nowych czasów i nowych uwarun-
kowań społecznych. Są one w gruncie rzeczy przełożeniem Ewangelii na język 
współczesny i dzisiejsze czasy. Uważnego czytelnika Ślubów Jasnogórskich zadzi-
wia wpisana w nie osobliwa aktualność wymagań: obrona budzącego się życia, 
nierozerwalność małżeństwa, troska o serca i umysły dzieci, miłość, sprawiedli-
wość, zgoda, pokój, walka z przemocą, dzielenie się plonami ziemi i owocami 

16 Zob. U. Poletti, Znaki obecności Matki Bożej Fatimskiej, dz. cyt., s. 33. 
17 S. Wyszyński, Śluby Jasnogórskie, Częstochowa 1956.
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pracy, troska o głodnych, bezdomnych, płaczących. Śluby wymieniają też wady 
narodu: lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość – 
jakby zostały wywiedzione z szeroko zakrojonych współczesnych badań socjo-
logicznych. 

Śluby Jasnogórskie czytane z perspektywy półwiecza mają charakter iście 
profetyczny. Są tak sformułowane, że domagają się wypełnienia. Przyrzekamy 
umacniać, usilnie pracować, dzielić się, wypowiedzieć walkę, zdobywać cnoty, 
iść w ślad za Maryją. Tak sformułowany tekst nie może być tylko czytany, on 
musi być realizowany. Z naszej strony tragicznym minimalizmem byłoby, gdy-
byśmy ich nie dopełniali, a jedynie bezwiednie i bezrefl eksyjnie powtarzali. Pry-
mas Tysiąclecia dlatego ułożył Jasnogórskie Śluby Narodu, aby potwierdzić śluby 
Jana Kazimierza złożone Maryi w czasie potopu szwedzkiego i przypomnieć, że 
śluby te nie zostały zrealizowane. Pragnął zarazem zachęcić do ich wypełniania 
we współczesnej formie, zawartej w Ślubowaniu Jasnogórskim.

Tak więc Śluby Jasnogórskie nakładają na ludzi wierzących obowiązek re-
alizacji zasad moralnych, do których zaliczamy sprawiedliwość i miłość. Obie 
zasady są rozdzielne, choć w życiu społecznym winny występować spójnie. Od 
ich realizacji zależy jakość naszego życia chrześcijańskiego. Nadają one sens 
ludzkiej egzystencji, stanowią także podstawę istnienia oraz współistnienia spo-
łeczeństw i narodów. 

Realizacja zasady sprawiedliwości nie jest łatwa. Można zastanawiać się, 
na ile – w warunkach współczesnego świata – jest to idea utopijna. Możliwość 
jej zastosowania w praktyce zależy, jak wiemy dzięki nauczaniu Ojca Święte-
go Jana Pawła II, od przemiany ludzkich serc i sumień18. Oczywiście, nie może 
to nastąpić z dnia na dzień. Realizacja tej zasady jest możliwa pod warunkiem, 
że w praktyce społecznej zostanie uwzględniona pełna prawda o człowieku, 
a mianowicie to, iż jest on stworzony na obraz Boży i odkupiony przez Syna 
Bożego – Jezusa Chrystusa. Ze względu na dynamizm życia społecznego i jego 
wzrastającą złożoność sprawiedliwość społeczna jest wciąż raczej aspiracją lu-
dzi i narodów, aniżeli społeczno-historyczną rzeczywistością. Niemniej jednak, 
jako idea wywiera zdecydowanie pozytywny wpływ na funkcjonowanie życia 
społecznego. 

Jako konkretne metody realizacji sprawiedliwości społecznej chrześcijań-
stwo proponuje odrzucenie wszelkiej przemocy i odwetu, gdyż rodzi to nową 
przemoc, wyważanie ocen i sądów, stosowanie właściwej miary w stawianiu 
wymagań oraz proporcjonalny do potrzeb i wkładu pracy podział dóbr. W tym 
znaczeniu Jan Paweł II skierował zachętę do podjęcia szlachetnej walki o spra-
wiedliwość. Walka ta musi nosić znamiona miłości19.

Trzeba jednak przypomnieć, że do budowania zdrowych struktur społecz-
nych nie wystarczy sama sprawiedliwość, która jest wprawdzie w stanie zaże-
gnać konfl ikty pomiędzy ludźmi, ale trwałe więzy społeczne może zbudować 

18 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Watykan 1979, nr 16.
19 Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej „Laborem exercens” z okazji 90. rocznicy „Rerum nova-

rum”, Watykan 1981, nr 20.
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tylko miłość. Tylko tam, gdzie obok sprawiedliwości do głosu dochodzi miłość, 
może dokonać się prawdziwa społeczna, polityczna i gospodarcza od-nowa. 
Miłość jest „duszą” sprawiedliwości i wyraża się na wiele sposobów. Jej przeja-
wami są: podejmowanie dialogu, międzyludzka solidarność, posługa miłosier-
dzia oraz różnego rodzaju dobroczynność.

Papież Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia zachęca nas nie tylko 
do szukania „większej sprawiedliwości”, ale także do praktykowania „miłości 
miłosiernej”. Taka bowiem miłość potwierdza międzyludzką solidarność i spra-
wia, że jedni drugich brzemiona nosimy (por. Ga 6, 2). Przemawiając w Gdań-
sku na Zaspie w 1987 r. Ojciec Święty przypominał, że nie ma solidarności bez 
miłości i nie ma solidarności bez miłosierdzia20.

Miłość winna towarzyszyć sprawiedliwości, gdyż sama sprawiedliwość 
może ulec wypaczeniu. Sprawiedliwość jako reguła kierująca postępowaniem 
i obowiązująca przy kształtowaniu wzajemnych stosunków międzyludzkich 
nie wystarcza. Stanowi ona minimum miłości. Sprawiedliwość zrównuje ludzi 
w dobrach przedmiotowych, takich jak dobra materialne, dobre imię, należny 
szacunek, natomiast miłość miłosierna zrównuje ludzi w ich godności, pozwala 
im przezwyciężać własne ograniczenia, słabości i duchowe zniewolenie. Kieru-
jąc się troską o człowieka, Jan Paweł II napisał: 

sprawiedliwość zdolna jest sama z siebie tylko rozsądzać pomiędzy ludźmi, 
rozdzielając wśród nich przedmiotowe dobra słuszną miarą, […] natomiast mi-
łość i tylko miłość […] zdolna jest przywrócić człowieka samemu człowiekowi21. 

Człowiek zasługuje nie tylko na traktowanie go zgodnie z regułami spra-
wiedliwości. Zasługuje na miłość i miłosierdzie. W ten sposób może dojść do 
prawdziwego zrównania pomiędzy ludźmi – zrównania, które przebiegać bę-
dzie na płaszczyźnie człowieczeństwa22. Wedle Jana Pawła II, takie „zrównanie” 
pomiędzy ludźmi jest czymś niezwykle ważnym.

Trzeba apelować do mediów, aby nie epatowały brutalnością i przemocą, 
nie szerzyły kultu człowieka silnego, który toruje sobie drogę przez życie nie siłą 
charakteru, ale łokciami, brutalnością i chamstwem. Doszło bowiem do tego, że 
człowiek boi się wyjść z domu – nie tylko o zmierzchu, ale też w biały dzień, 
i nie tylko na ulice miast, ale również na opłotki wiosek. Należy apelować do 
władz państwowych, aby nie ograniczyły się tylko do usprawniania wymiaru 
sprawiedliwości. Równie ważna jest edukacja i wychowywanie młodego poko-
lenia w duchu pokoju, sprawiedliwości i miłości.

Kościół będzie nadal stawał niezłomnie w obronie chrześcijańskiej mo-
ralności płynącej z Dekalogu i z Ośmiu błogosławieństw, gdyż jest świadomy, że 
broniąc zasad Chrystusowych, broni tym samym człowieka, nie tylko przed 
zewnętrznymi zagrożeniami, ale także przed nim samym. Broniąc wartości, Ko-

20 Jan Paweł II, Nie może być program walki ponad programem solidarności. Do ludzi pracy, „L’Osser-
vatore Romano” (wydanie polskie) 8 (1987), nr 5 bis (90), s. 6.

21 Jan Paweł II, Dives in misericordia, nr 14.
22 J. Czajowski, Człowiek w nauce Jana Pawła II, Rzym 1983, s. 90.
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ściół nie chce się zamknąć w „oblężonej twierdzy”. Żyjemy w świecie plura-
listycznym. Kościół szuka więc sprzymierzeńców, kieruje apel do wszystkich, 
którym leży na sercu dobro człowieka, aby – pomimo istniejących różnic – zjed-
noczyli wysiłki w tym, co najważniejsze. 

Ten apel formułuje Ojciec Święty Benedykt XVI w pierwszej encyklice 
swego pontyfi katu Deus caritas est. W „globalnej wiosce” współczesnego świata 
wszyscy „przebywamy razem” i jeśli nawet 

to „przebywanie razem” niekiedy rodzi nieporozumienia i napięcia – mówi 
papież – to jednak fakt poznania w sposób bardziej bezpośredni potrzeb ludzi sta-
je się apelem o udział w ich sytuacji i trudnościach. […] Nowe czasy domagają się 
zatem nowej gotowości do wychodzenia naprzeciw potrzebującemu bliźniemu23. 

W tym dziele troski o człowieka chrześcijanie chcą współpracować ze 
wszystkimi ludźmi dobrej woli i dla tego dzieła proszą o orędownictwo świę-
tych. Jak pisze bowiem Benedykt XVI we wspominanej encyklice: 

W życiu świętych nie należy brać pod uwagę jedynie ich ziemskiej biografi i, 
ale także ich życie i dzieło w Bogu, po śmierci. Jeśli chodzi o świętych, jest jasne: 
kto zmierza ku Bogu, nie oddala się od ludzi, ale staje się im prawdziwie bliski24. 

Można stąd wyprowadzić wniosek, że sprawiedliwość i miłość stanowią 
podstawowe cnoty warunkujące realizację świętości osobowej i umożliwiają-
ce zarówno autentyczną promocję ludzką, jak i odnowę porządku doczesnego 
w duchu Ewangelii. 

Wiedział dobrze o tym Prymas Tysiąclecia, dlatego sprawiedliwość pojmo-
wał nie w duchu zrównania kolektywistycznego, co czynili – zdobywając tym 
sobie sporą popularność – „teolodzy wyzwolenia”, ale zrównania „w obliczu 
mocy łaski25. Podobnie w Społecznej Krucjacie Miłości, stanowiącej konsekwen-
cję Ślubów Jasnogórskich, bardzo mocno akcentował nadprzyrodzony charak-
ter miłości, także miłości społecznej. W tak zwanym ABC Społecznej Krucjaty Mi-
łości przypominał, że Chrystus żyje w każdym człowieku, podobnie jak żyje we 
wspólnotach zgromadzonych w Imię Jego (por. Mt 18, 20), i że modlitwa stano-
wi ważny nadprzyrodzony środek miłości.

Zakończenie

Na zakończenie należy stwierdzić, że orędzie fatimskie i Jasnogórskie Śluby 
Narodu w jakimś sensie są komplementarne, to znaczy wzajemnie się dopełniają. 
Orędzie fatimskie kładzie główny nacisk na zarówno osobowe, jak i społeczne 
przezwyciężanie grzechu, Śluby Jasnogórskie mówią o potrzebie zwalczania wad 

23 Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Watykan 2006, nr 30.
24 Por. S. Wyszyński, Polska sprawiedliwa milsza Bogu, w: S. Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość 

społeczna, Poznań 1993, s. 135.
25 Tamże.
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narodowych i nałogów. Orędzie fatimskie ukazuje życie człowieka nawrócone-
go, skoncentrowanego na modlitwie, przyjaznym słowie i dobrych uczynkach, 
zawierzającego swoją doczesność i wieczność Pośredniczce Wszelkich Łask – 
Maryi. Śluby Jasnogórskie (26 sierpnia 1956 r.) stanowią zobowiązanie do ochro-
ny życia, stania na straży trwałości małżeństwa, dobrego wychowania młodego 
pokolenia, opierania przyszłości narodowej na zasadach sprawiedliwości i mi-
łości, a więc kładą szczególny nacisk na społeczny aspekt życia chrześcijańskie-
go26. Śluby Jasnogórskie zostały zwieńczone przez „Milenijny Akt Oddania Polski 
w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła, za Wolność Kościoła Chrystu-
sowego” z dnia 3 maja 1966 r. Akt ten mówi już nie tylko o zawierzeniu, ale 
o oddaniu się w „macierzyńską niewolę Maryi”. Teologicznej interpretacji tego 
sformułowania dokonał Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczy-
zny. Papież mówił: „Znaczenie słowa »niewola« tak dotkliwe dla nas, Polaków, 
kryje w sobie podobny paradoks, jak słowa Ewangelii o własnym życiu, które 
trzeba stracić, ażeby je zyskać (por. Mt 10, 39). Wolność jest wielkim darem Bo-
żym. Trzeba go dobrze używać. Miłość stanowi spełnienie wolności, a równo-
cześnie do jej istoty należy przynależeć – czyli nie być wolnym, albo raczej być 
wolnym w sposób dojrzały! Jednakże tego »nie-bycia-wolnym« w miłości nigdy 
nie odczuwa się jako niewoli, nie odczuwa jako niewoli matka, że jest uwiąza-
na przy chorym dziecku, lecz jako afi rmację swojej wolności, jako jej spełnienie. 
Wtedy jest najbardziej wolna! Oddanie w niewolę wskazuje więc na «szczególną 
zależność», na świętą zależność i na «bezwzględną ufność». Bez tej zależności 
świętej, bez tej ufności heroicznej, życie ludzkie jest nijakie! Tak więc słowo «nie-
wola», które nas zawsze boli, w tym jednym miejscu nas nie boli. W tym jednym 
odniesieniu napełnia nas ufnością, radością posiadania wolności!”27. 

Zasadnicze przesłanie orędzia fatimskiego oraz Jasnogórskich Ślubów Naro-
du można zawrzeć w czterech stwierdzeniach: nawracajcie się, wierzcie w Jezu-
sa Chrystusa i Jego Ewangelię, zaufajcie Matce Bożej, kochajcie ludzi!

THE TIMELINESS OF FATIMA REVELATIONS AND VOWS OF JASNA GÓRA 
IN THE CONTEXT OF CURRENT SOCIAL AND RELIGIOUS SITUATION

The author presents the message of Fatima revelations. Moreover proves timeli-
ness of this message and Vows of Jasna Góra in the context of current social and religious 
situation.

26 Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego – w: Przez akt oddania do zawierzenia Maryi w trzecim tysiąc-
leciu, [red. Z.S. Jabłoński, J. Pach], Częstochowa–Jasna Góra 2004, s. 11–13.

27 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry – Częstochowa, 
4 czerwca 1979 – w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Prze-
mówienia, homilie, Kraków 1999, s. 5.
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Refl eksje nad szeroko rozumianym głoszeniem Słowa Bożego często doty-
czą skuteczności przepowiadania. Chodzi o to, by głoszone treści kształtowały 
i modyfi kowały myślenie, wartościowanie i zachowanie odbiorców. W psycho-
logii mówi się w takiej sytuacji o tzw. wyznacznikach zmiany postaw lub też 
o wyznacznikach skutecznej perswazji1. Jest ich wiele, ale dla metodologicznego 
porządku ujmuje się je zwykle w cztery ogólne kategorie: nadawca komunikatu, 
treść i organizacja komunikatu, środek, za pomocą którego jest przekazywany 
komunikat i odbiorca przekazu2. W artykule podjęty zostanie tylko jeden aspekt, 
dotyczący pierwszej sfery, czyli nadawcy przekazu. Chodzi mianowicie o sposo-
by zyskiwania sympatii słuchaczy, które zwiększają skuteczność przekazu.

Z punktu widzenia psychologicznego czymś bardzo istotnym w procesie 
komunikacji jest właśnie przychylność audytorium. Pozytywne nastawienie od-
biorców zwiększa efektywność przekazu. Celem artykułu jest więc zaprezen-
towanie werbalnych sposobów pozyskiwania przychylności i sympatii słucha-
czy. Nie chodzi o osobiste walory mówcy, które znają i cenią słuchacze, ani też 
o często podkreślaną kongruencję, czyli zgodność pomiędzy głoszonymi poglą-
dami a własną postawą życiową, choć elementy te również są istotne. Chodzi 
o wskazanie kilku werbalnych zabiegów, dzięki którym mówca, który dotąd 
był nieznany odbiorcom, może zyskać ich sympatię3. Przykłady będą pochodzi-

1  J. Nuttin, Kontrowersje wokół zmiany postaw, Warszawa 1982; G. Böhner, M. Wänke, Postawy 
i zmiana postaw, Gdańsk 2004.

2  B. Wojcieszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002, s. 218–219.
3 Analogicznie można np. ukazywać zależność między funkcjami kaznodziei a jego sposobem 

zwracania się do słuchaczy: ja, my, ty, wy, oni; zob. W. Przyczyna, Funkcje kaznodziei i ich odzwiercie-
dlenie językowe, w: W. Przyczyna (red.), Sługa Słowa, Kraków 1997, s. 202-208; Por. Sz. Drzyżdżyk, 
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ły z mów wygłoszonych przez najwybitniejszych retorów starożytnego świata, 
Demostenesa i Cycerona4.

Dlaczego retoryka jest tak istotna w przekazie Słowa Bożego? Marcus Fa-
bius Quintilianus (I w.n.e.), słynny z dzieła Institutio oratoria (Kształcenie mówcy), 
określał retorykę jako ars bene dicendi. Nie chodzi więc tylko o technikę skutecz-
nego przekazu, ale o coś więcej i o coś głębszego. Jak pisze Borowski, retory-
ka jest sztuką odnajdywania wspólnych wszystkim ludziom składników czło-
wieczeństwa. Jest także sztuką korzystania z tej wspólnoty, odwoływania się 
do tych składników. W starożytności określano te punkty styczności jako topoi 
koinoi oraz loci communes. Te toposy to obrazy, doświadczenia, składniki wie-
dzy i doświadczenia człowieka o świecie i o nim samym, do których można się 
odwoływać bez szczegółowych i rozwlekłych wywodów. Retoryka klasyfi kuje 
je i uczy, kiedy i w jaki sposób można z nich uczynić np. użytek dowodowy, 
w celu podbudowania i zilustrowania głoszonej tezy5.

Dlaczego sięgnięto do tekstów Demostenesa i Cycerona? Po pierwsze dla-
tego, że uchodzili, i do dziś uchodzą, za najlepszych mówców starożytności. 
Potrafi li precyzyjnie opanować sztukę efektywnego przekazu, a w tym umie-
jętność zyskiwania przychylności słuchaczy. Po drugie – starożytne mowy pu-
bliczne i sądowe za swój istotny cel miały właśnie pozyskanie przychylności 
słuchaczy i sędziów oraz przekonanie ich do prezentowanego przez siebie sta-
nowiska. Starożytni teoretycy retoryki uważali, że jej celem jest przekonywanie 
albo przemawianie zdolne przekonywać, perswadować. Podkreślali, że retory-
ka uczy operowania słowem tak, by miało ono siłę perswazyjną. Możliwe jest to 
zaś dzięki stworzeniu syntezy z naturalnych predyspozycji, teorii, naśladowa-
nia i ćwiczenia6.

Rzymski retor Quintilianus pisał w Institutio oratoria, że dobrym mówcą 
może być tylko człowiek szlachetny i biegły w mowie (vir bonus dicendi peritus). 

Duszpasterstwo i katecheza wobec społecznych i religijnych wyzwań współczesności, w: „Polonia Sacra” 
R VII(XXV) nr 12/56(2003), s. 139-152.

4  Marcus Tullius Cyceron (106–43 p.n.e.) – najsłynniejszy rzymski mówca, znawca greckiej 
fi lozofi i, polityk, kwestor, pretor, konsul, słynny ze stłumienia spisku Katyliny. Zamordowany na 
polecenie Marka Antoniusza.

Demostenes (384–322 p.n.e.) – najsłynniejszy mówca grecki, polityk, przeciwnik macedoń-
skiej dominacji w świecie greckim. Po stracie ojca, pragnąc odzyskać odebrany mu przez opieku-
nów majątek, zajął się wymową. Pomimo słabego zdrowia i wady wymowy występował w mowach 
sądowych, a potem politycznych. Starożytni znali 65 mów Demostenesa, do naszych czasów prze-
trwało 61. Tytuł największego mówcy Grecji przyznają mu zgodnie czasy starożytne i nowożytne. 
W starożytności nazwano Demostenesa mistrzem trzech stylów. Mówcy specjalizowali się zwykle 
tylko w jednym stylu. Gorgiasz w podniosłym, Lizjasz w prostym, Izokrates w średnim. Przecho-
dzenie na inny styl kończyło się zwykle niepowodzeniem. Wyjątkowość sztuki, jaką prezentował 
Demostenes, polegała na tym, że nie tylko potrafi ł napisać mowę w jednym stylu dla niej typowym, 
jak mowę sądową czy popisową, ale w jednej mowie potrafi ł użyć trzech stylów zgodnie z tokiem 
swoich wywodów i charakterem ewokowanego nastroju. Skazany na śmierć, uciekł do Kalaurei. 
Znaleziony przez żołnierzy, popełnił samobójstwo poprzez otrucie. H. Podbielski (red.), Literatura 
Grecji Strożytnej, t. II, Lublin 2005, s. 207–208.

5  A. Borowski, Kaznodzieja jako retor, w: W. Przyczyna (red.), Sługa Słowa, dz. cyt., s. 189.
6  Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Podstawy retoryki klasycznej, Warszawa 1998, s. 27.
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Analiza więc mów najlepszych retorów, a w szczególności stosowanych przez 
nich sposobów dobrej autoprezentacji, może być źródłem inspiracji dla tych, 
którzy chcą efektywnie przepowiadać Słowo Boże. Czas, by retorykę zaprosić 
na ambonę7. 

Kolejność prezentowanych w ramach artykułu zagadnień będzie następu-
jąca: najpierw przedstawione zostaną techniki służące pozyskiwaniu przychyl-
ności słuchaczy, które akcentowane są we współczesnej psychologii i retoryce; 
następnie ukazane zostaną przykłady ilustrujące, w jaki sposób posługiwali się 
nimi starożytni mówcy Demostenes i Cyceron.

Podmiot a skuteczność komunikacji

Co współczesna psychologia i retoryka mówi o skutecznym przekazie, bio-
rąc pod uwagę samego mówcę i sposób jego autoprezentacji? Przekaz kazania, 
podobnie jak i innych rodzajów informacji, można umieścić w kontekście ko-
munikacji perswazyjnej, ponieważ zawiera wszystkie cechy wymagane dla zde-
fi niowania tego procesu. Perswazja rozumiana jest zwykle jako proces przeko-
nywania kogoś do przyjęcia danego zbioru wartości, przekonań lub postaw8. 
W trakcie kazania nadawca prezentuje określone treści za pośrednictwem kana-
łu werbalnego i niewerbalnego, z intencją oddziaływania na poglądy i przeko-
nania odbiorców. Treści kazania uruchamiają w odbiorcach serię procesów po-
znawczych i emocjonalnych, które są reakcją na prezentowany bodziec9.

Na samym wstępie należy zwrócić uwagę na podstawową zasadę, która 
w istotny sposób wpływa na jakość i trwałość przekazu. W niej mieści się także 
odpowiednia prezentacja mówcy i jej wpływ na skuteczność przekazu. Otóż, 
współcześnie w psychologii perswazji badania oparte są w dużej mierze na tzw. 
dwutorowych modelach perswazji. Chodzi o to, że pewne procesy zmian postaw 
i perswazji wymagają relatywnie wysokich ilości umysłowego wysiłku, nato-
miast inne procesy potrzebują go niewiele10. Przykładem może być model prze-
twarzania przekazu perswazyjnego (Elaboration Likelihood Model – ELM).

W modelu ELM wyróżnione są dwa tory przetwarzania informacji – cen-
tralny i peryferyjny. Tym, co decyduje którym torem będzie odbywać się pro-
ces, są dwa czynniki: (1) motywacja odbiorcy do przetwarzania przekazu oraz 
(2) zdolność do elaboracji. Tor centralny bazuje na gruntownej i wymagającej 
wysiłku umysłowego aktywności. Zmiana postawy odbiorcy występuje zatem 

7  L. Szewczyk, Zaprosić retorykę na ambonę. Znaczenie retoryki dla współczesnego kaznodziejstwa, 
w: D. Krok, S. Pawiński (red.), Język przekazu religijnego. Perspektywa psychologii i homiletyki, Opole 
2006, s. 117–125.

8  A. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2001, s. 495.
9  D. Krok, Perswazja w przekazie religijno-moralnym, Opole 2005, s. 7. Por. Sz. Drzyżdżyk, 

Uczestnictwo – wolność – godność, jako kluczowe kategorie antropologii Jana Pawła II, „Polonia Sacra” 
R VIII(XXVI) nr 15/59(2004), s. 141–158.

10  D. Krok, Perswazyjne oddziaływanie języka religijnego, w: D. Krok, S. Pawiński (red.), Język prze-
kazu religijnego. Perspektywa psychologii i homiletyki, Opole 2006, s. 33.
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w wyniku gruntownej analizy argumentów zawartych w komunikacie. Postawy 
uzyskane w ten sposób są bardziej trwałe i odporne na kontrperswazję, wywie-
rają silniejszy wpływ na poznanie i zachowanie niż postawy zmienione w torze 
peryferyjnym. Tor peryferyjny bazuje na zbiorze procesów, które zasadniczo 
nie wymagają wysiłku poznawczego. Jeśli zatem motywacja do przetwarzania 
przekazu lub zdolności będą niskie, proces perswazji będzie się toczył torem 
peryferyjnym. Postawy oparte na procesach peryferyjnych są słabe, podatne na 
zmiany i nie wywierają istotnego wpływu na myślenie i zachowanie jednostki11.

Jak zatem wzbudzać motywację odbiorcy do przetwarzania przekazu oraz 
jak aktywizować jego zdolność do głębszego opracowywania samego przeka-
zu? Można to czynić także przez odpowiednią autoprezentację. Trzeba więc za-
dać sobie pytanie, komu chętniej wierzymy, czy też, jakie cechy rozwijają sym-
patię u odbiorcy? Z punktu widzenia psychologicznego czymś bardzo istotnym 
w procesie komunikacji jest właśnie sympatia słuchaczy. Oczywiście, trzeba pa-
miętać, że własności skutecznego nadawcy z reguły nie są jego obiektywnie ist-
niejącymi cechami. W większym lub mniejszym stopniu są wytworami samych 
odbiorców12.

Gdy cieszymy się sympatią, inni często podejmują dla nas dodatkowe wy-
siłki, wybaczają nam błędy, ułatwiają nam życie. Zabiegi mające na celu zyski-
wanie sympatii innych określa się zwykle pojęciem ingracjacji. Strategii ingracja-
cyjnych jest wiele, tu warto przywołać trzy, które są najistotniejsze ze względu 
na problematykę omawianą w tym artykule13.

1) Pierwsza strategia to wyrażanie sympatii wobec innych. Subtelne po-
chlebstwo jest bardzo skuteczne. Dobre rezultaty można osiągnąć np. prosząc 
innych o radę, wyrażając tym samym uznanie dla ich wiedzy i umiejętności. 
Można to czynić także poprzez wysyłanie komunikatów niewerbalnych.

2) Druga strategia polega na kreowaniu podobieństwa. Powszechnie wia-
domo, że ludzie darzą sympatią osoby podobne do nich samych (strój, poglądy). 

3) Trzecia to prezentowanie się w skromnym świetle. Ludzie, którzy 
umniejszają własne osiągnięcia, cieszą się zwykle większą życzliwością niż oso-
by, które się nimi chlubią.

Dla zdobycia sympatii potrzebny jest oczywiście czas. Wiadomo, że gdy 
ludziom zależy na sformułowaniu trafnego sądu, potrafi ą poświęcić wiele cza-
su i wysiłku na analizę informacji. Co jednak robić, gdy jest go niewiele, jak np. 
w sytuacji kazania, gdy kontakt ze słuchaczem jest stosunkowo krótki? Otóż 
można wtedy oprzeć się na tzw. skrótowych dowodach słuszności, które da się 
pozyskać z trzech źródeł14.

11  R. Perry, D. Wegner, The Elaboration Likelihood Model: Current status and controversies, w: 
S. Chaiken, Y. Trope (red.), Dual-process theories in social psychology, New York 1999, s. 42; R. Petty, 
J. Cacioppo, A. Strathman, J. Priester, To think or not to think: Exploring two routes to persuasion, w: 
T. Brock, M. Green (red.), Persuasion: Psychological insights and perspectives, London 2005, s. 84.

12  B. Wojcieszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, dz. cyt., s. 218–219.
13  D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia społeczna, Gdańsk 2002, s. 192–199.
14  Tamże, s. 249–250.
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1) Pierwszym źródłem jest wiarygodny nadawca. Jak stać się wiarygod-
nym nadawcą? Wiarygodnego nadawcę cechuje specjalistyczna wiedza. Samo 
jednak przekonanie odbiorców, że argumenty opierają się na specjalistycznej 
wiedzy, nie zagwarantuje najwyższej skuteczności perswazyjnej. Trzeba jeszcze 
wykazać, że jest się wiarygodnym źródłem informacji. Co może zrobić nadaw-
ca, by zostać uznanym za człowieka uczciwego i bezstronnego? Ważnym ele-
mentem jest czystość intencji. Bardziej wiarygodni są nadawcy postrzegani jako 
bezinteresowne źródło informacji, niż osoby chcące zmienić nasze poglądy dla 
jakichś własnych korzyści15. Nadawca powinien więc wytworzyć wrażenie, że 
komunikat nie ma na celu zmiany postaw odbiorców w interesie nadawcy, lecz 
przeciwnie, służy interesowi odbiorców. Istnieje również inny, bardziej subtel-
ny sposób. Należy przedstawić argumenty za i przeciw dla dwóch konkuren-
cyjnych poglądów, dzięki czemu nadawca prezentuje się jako człowiek uczciwy 
i obiektywny. Nadawcy zaś, którzy przedstawiają argumenty za i przeciw swo-
jemu stanowisku i wydają się szkodzić własnym interesom, mogą zyskać zaufa-
nie odbiorców oraz wywierać na nich silniejszy wpływ. 

2) Drugie źródło to obserwacja reakcji innych osób na dany komunikat. 
Gdy publiczność entuzjastycznie reaguje na dane wystąpienie, ktoś obserwując 
takie zachowanie może wnioskować, że wystąpienie było dobre i w konsekwen-
cji ulec jego przesłaniu.

3) Trzecie źródło to gotowe idee. Nadawca może przekonywać słuchaczy 
do swego stanowiska poprzez zwiększenie gotowości poznawczej swojej idei, 
czyli uczynienie jej łatwiejszej do przypomnienia lub wyobrażania. Można to 
osiągnąć na dwa sposoby. Pierwszy polega na wielokrotnym przedstawieniu 
idei. Twierdzenia wielokrotnie powtarzane wydają się bardziej wiarygodne. 
Drugi sposób to poproszenie odbiorców o wyobrażenie sobie danej idei lub zda-
rzenia. Gdy raz sobie coś wyobrazimy, łatwiej przywołać ten obraz w przyszło-
ści, a tym samym będzie się nam wydawał bardziej prawdopodobny.

Mówca może także w nieco inny sposób wpłynąć na skuteczność przekazu. 
W retoryce często podkreśla się, że bardzo ważną rolę w jakości recepcji komu-
nikatu pełni początek mowy. Jego celem jest między innymi pozyskanie sym-
patii słuchaczy odnośnie do przedmiotu mowy. Chodzi o takie przygotowanie 
słuchaczy, by byli skłonni wysłuchać dalszej część mowy. Większość autorów 
jest zgodna co do tego, iż najlepiej osiąga się to trzema sposobami: 1) poprzez 
pozyskanie życzliwości słuchaczy, 2) przyciągnięcie ich uwagi oraz 3) wyraże-
nie przez nich gotowości zrozumienia sprawy16.

1) W celu pozyskania życzliwości słuchaczy17 należy zwrócić uwagę na 
cztery istotne elementy wprowadzenia. Pierwszy dotyczy przedstawienia się 
samego mówcy, drugi zreferowania strony przeciwnej, trzeci to pochwała słu-
chaczy, a czwarty dotyczy pochwały samego przedmiotu sprawy.

15  B. Wojcieszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, dz. cyt., s. 222.
16  H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz 2002, s. 152.
17  Tamże, s. 164–169.
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a) Dla pozytywnego zaprezentowania się mówcy przed słuchaczami trze-
ba zwrócić uwagę na trzy elementy:

– Umiejętne pochwalenie się, np. poprzez ukazanie koniecznej dla wyko-
nywania zawodu kompetencji, czy też zaprezentowanie się jako osoba 
godna zaufania. Zaufanie do mówcy rodzi się min. z zasługującej na 
szacunek motywacji przemowy. Trzeba pokazać, że nie działamy we 
własnym interesie, ale dla dobra wspólnego lub też, że imperatywem 
naszego zachowania jest jakaś ważna sprawa czy autorytet, w imieniu 
którego przemawiamy. 

– Unikanie podejrzeń o arogancję. Można to czynić np. poprzez ukaza-
nie swojej pokory, tego, że jesteśmy słabi i nie dorównujemy innym 
talentem, ale także poprzez nie sprawianie wrażenia, że jesteśmy sko-
rzy do obrażania, złośliwości, wyniosłości czy też rzucania na innych 
oszczerstw.

– Ukazywanie reprezentowanej przez siebie strony jako prawej i jedno-
cześnie jako niesprawiedliwie lekceważonej, wyśmiewanej, prześlado-
wanej czy potępianej.

b) W wystąpieniu bardzo istotne jest także właściwe przedstawienie stano-
wiska przeciwnego. Chodzi o takie ukazanie jego mankamentów, błędów, nie-
konsekwencji czy winy, by wyeliminować wobec niego sympatię słuchaczy.

c) Na przychylność słuchaczy wobec mówcy pozytywnie wpływa także 
pochwała audytorium.  Chodzi o to, by energicznie, mądrze i spokojnie przed-
stawić i podkreślić pozytywne cechy słuchaczy, tak jednak, by nie być posądzo-
nym o nadmierne pochlebstwo. Nie chodzi o prostą pochwałę, ale o pochwałę 
połączoną z poparciem dla naszej sprawy.

d) Cenne jest także, gdy w trakcie mowy ukazane zostaną twórcze, pozy-
tywne walory samej sprawy.

2) Przyciągnięcie uwagi słuchaczy18. W każdej minucie nasz umysł wyko-
nuje olbrzymią pracę związaną z selekcją napływających informacji. Można po-
wiedzieć, że dzieje się tak dlatego, ponieważ nieustanne podejmowanie decyzji 
i dokonywanie wyborów jest częścią jego natury. Umysł broni nas przed cha-
osem związanym z zalewem struktur poznawczych przez mało znaczące lub też 
niepotrzebne treści. Nie jesteśmy jednak w stanie przyjąć, przechowywać, ana-
lizować czy też przetwarzać wszystkich docierających do nas informacji. Musi-
my „zdecydować” się na wybór tylko niektórych spośród nich, zaś pozostająca 
część staje się tylko tłem lub też nie zostaje zarejestrowana przez nasz system 
poznawczy. Selekcja ta nie jest przypadkowa. Wybiórcze postrzeganie, zapa-
miętywanie, a w konsekwencji i przypominanie jest przejawem celowej działal-
ności19. Rola uwagi w identyfi kacji bodźców istotnych i ważnych jest kluczowa. 
Procesy uwagi są jednak energochłonne i dłuższe jej utrzymywanie powoduje 
znużenie i zmęczenie. Jej funkcjonowanie może utrudnić np. przekonanie, że 

18  H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz 2002, s. 160–163.
19  M. Cholewa, Tempo i selektywność procesu rozpoznawania informacji jako wskaźnik postaw moral-

nych, Kraków 2009, s. 5–6.
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sprawa jest błaha lub też obojętność słuchaczy wobec mówcy. W celu uniknięcia 
takiego efektu mówca powinien zwrócić uwagę na dwa aspekty.

a) Gdy sprawa wydaje się być błaha, należy zapewnić słuchaczy, że kwe-
stia posiada ogromne znaczenia. Można próbować to osiągnąć werbalnymi sfor-
mułowaniami.

– Pomocne w tym są np. sformułowania typu: Będę mówił o czymś, czego 
nigdy wcześniej nie mówiono.

– Można posłużyć się wyrażeniem zdziwienia, które sprawia, że słuchacz 
zaczyna uważniej słuchać („Często się dziwiłem”; „Nie dziw się”; „Nie-
wątpliwie niektórzy z was się dziwią”).

– Korzystne jest także użycie myśli uniwersalnych, gdzie przegląd histo-
rii świata ma na celu naświetlenie zajmującego nas aktualnie ważnego 
problemu np. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do 
ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez 
Syna (Hbr 1, 1).

b) Gdy słuchacze pozostają obojętni wobec mówcy (zmęczenie, znudzenie, 
wybredność, arogancja), z pomocą może przyjść kilka werbalnych zabiegów.

– Pierwszym jest sama prośba skierowana do słuchaczy o uwagę, np. 
„Słuchajcie w skupieniu”.

– Ważnym jest też zapewnienie o zwięzłości mowy, szczególnie jeśli słu-
chacze są już nieco znużeni.

– Cennym jest także ukazanie sprawy jako ważnej z punktu widzenia 
słuchaczy, np. poprzez sformułowania typu: „Sprawa dotyczy również 
ciebie”.

– Korzyści przynosi także rozbudzenie w słuchaczach emocji (nadzieja, 
strach, radość, zachwyt).

3) Wyrażenie przez słuchaczy gotowości zrozumienia sprawy20. W celu 
zdopingowania słuchaczy do gotowości do zrozumienia sprawy warto zwrócić 
uwagę na dwa istotne elementy.

a) Głównym sposobem jest krótkie wyliczenie części przemówienia. Cho-
dzi o uprzedzenie słuchacza o przedmiocie sprawy, aby myśl nie wisiała w próż-
ni. Pomaga w tym zwięzłe przedstawienie przedmiotu, sedna sprawy, wylicze-
nie elementów, które zamierzamy omówić. Streszczenie kwestii czyni zwykle 
słuchacza otwartym na jej zrozumienie.

b) Pozytywny skutek odnosi także takie sformułowanie, które wywołuje 
u słuchających obawę, iż przegapili jakąś ważną część informacji, to bowiem 
skłania, by w dalszym ciągu słuchali uważnie. 

Powyżej przedstawione zostały najistotniejsze teoretyczne wskazówki, 
które pomagają w uzyskaniu życzliwości i przychylności słuchaczy w odniesie-
niu do mówcy. Dalsza część poświęcona została praktyce. 

20  H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, dz. cyt., s. 163–164.
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Autoprezentacja mówcy – przykłady z mów retorskich Demostenesa 
i Cycerona21

Ta część artykułu zawiera jedenaście fragmentów z mów Demostenesa 
i szesnaście fragmentów z mów Cycerona. To przykłady, które ukazują precy-
zyjnie, jak w mistrzowski sposób można operować słowem, by zoptymalizować 
jakość przekazu. Mowy Demostenesa i Cycerona właściwie nie wymagają żad-
nego komentarza. Łatwo można w nich dostrzec przykłady wszystkich psycho-
logicznych i retorskich wskazówek, o których była mowa w pierwszej części 
artykułu. Są więc dobrym materiałem szkoleniowym dla tych, którzy chcą osią-
gnąć wyższe kompetencje w skuteczności swojego przekazu.

2.1. Demostenes, Pierwsza mowa przeciw Afobosowi22

W Pierwszej mowie przeciw Afobosowi Demostenes ukazuje swą skromność, 
powołuje się na swój młody wiek i związany z tym brak doświadczenia życio-
wego. Wskazuje, że taka sytuacja stawia go w bardzo trudnym położeniu, gdyż 
będzie konfrontował się z doświadczonym i kompetentnym przeciwnikiem. 
Dba więc o jasność wywodu w celu precyzyjnego wyłożenia sprawy. Apeluje 
przy tym do życzliwości i miłosierdzia sędziów, wskazując na szlachetność mo-
tywów swojego postępowania.

[...] niewiele o mnie wiecie [...] Jestem w pełni świadomy tej okoliczności, iż 
niełatwo jest człowiekowi całkowicie niedoświadczonemu z powodu młodego 
wieku prowadzić proces sądowy przeciwko ludziom znającym nie tylko sztukę 
słowa, lecz także różne kruczki prawne. Pod tym względem mają nade mną całko-
witą przewagę. Nie tracę jednak nadziei, iż uda mi się uzyskać od was sprawiedli-
wy wyrok. W tym celu postaram się przedstawić wam cały stan rzeczy i przebieg 
wydarzeń, abyście w pełni poznali sprawę i na podstawie tej szczegółowej wie-
dzy mogli wydać wasz wyrok. Proszę was, sędziowie, abyście wysłuchali mnie 
z życzliwością i wspomogli w moich słusznych roszczeniach, jeżeli uznacie, że 
wyrządzono mi krzywdę. Moim zamiarem jest wyłożyć sprawę w sposób naj-
bardziej zwięzły. Rozpocznę jej przedstawienie od tego momentu, który umoż-
liwi wam najlepsze zrozumienie istoty sporu. Moje położenie jest szczególnie 
nieszczęśliwe i trudne z dwóch powodów: skąd wezmę pieniądze na wiano dla 
siostry i na własne utrzymanie? Poza tym miasto mnie przynagla, abym zapłacił 
podatek na cele wojenne, i ma do tego prawo, bo w końcu ojciec pozostawił mi 
wystarczający na to majątek. Kłopot tylko w tym, że opiekunowie zabrali mi cały 
spadek. Teraz zaś moje usiłowania odzyskania mienia ściągnęły na mnie wielkie 
niebezpieczeństwo.

21  Demostenes, Wybór mów, przełożył i opracował R. Turasiewicz, Wrocław 2005; Marek Tulliusz 
Cyceron, Mowy, przełożyli i opracowali: S. Kołodziejczyk, J. Mrukówna, D. Turkowska, Kęty 1998.

22  Ojciec Demostenesa na łożu śmierci powierzył opiekę nad żoną i swoimi dziećmi oraz za-
rząd znacznego majątku swym krewnym Afobosowi i Demofontowi oraz staremu przyjacielowi 
Terippidesowi. Gdy młodzieniec osiągnął pełnoletniość, nieuczciwi opiekunowie oddali mu tylko 
niewielką część ojcowizny. Demostenes wystąpił na drogę sądową przeciwko złodziejom sierocego 
mienia. Jest to pierwsza z zachowanych pięciu mów, które się wiążą z procesem.
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2.2. Demostenes, W obronie mieszkańców Megalopolis23

W obronie mieszkańców Megalopolis Demostenes wyraźnie podkreśla, że 
w jego postępowaniu interes państwa jest wartością nadrzędną. Dlatego gotów 
jest przyjąć konsekwencje za obronę prawdy. Chce pozyskać sympatię sędziów, 
podkreślając trudność sytuacji, w której się znalazł i prawość zasad, którymi się 
kieruje.

Jestem w pełni świadomy tego, iż trudno jest wskazać wam najlepszą drogę 
postępowania [...] Bez względu na wszystko – jeśli taki już mój los – wolę ucho-
dzić za wyraziciela niedorzecznej opinii, niż pozwolić, aby pewni nieuczciwi 
mówcy narzucili wam pogląd sprzeczny z tym, co uważam za korzystne dla pań-
stwa. Inne kwestie omówię, za waszym pozwoleniem, później, teraz zaś chciał-
bym przypomnieć wam przede wszystkim pewne zasady powszechnie przez was 
uznawane, które moim zdaniem wyznaczają najlepsze działanie w polityce.

2.3. Demostenes, W obronie Rodyjczyków24

W mowie tej Demostenes wskazuje niegodziwość motywów swoich prze-
ciwników. Podkreśla słuszność sprawy i powołuje się na to, że jego obecny apel 
pokrywa się z jego dawną opinią w tej kwestii.

Dziwię się, że ci sami ludzie, którzy namawiają nasze państwo do udzielenia 
pomocy Egiptowi przeciwko królowi perskiemu, wyrażają obawę, że wystąpi on 
w obronie Rodos. Każdy wie, że Rodyjczycy są Hellenami, Egipcjanie zaś jego 
poddanymi. Myślę, że niektórzy z was jeszcze pamiętają o tym, jak w czasie ob-
rad poświęconych polityce Aten wobec króla zabrałem głos jako pierwszy i chyba 
jedyny – może znalazł się poza mną ktoś inny – i oświadczyłem, że wrogość, któ-
rą żywicie wobec króla, nie może stanowić rozsądnego motywu naszych zbrojeń, 
gdyż przygotowania powinniście czynić przeciw otwartym wrogom, przeciwko 
niemu zaś tylko wtedy wystąpić orężnie, kiedy spróbuje was zaatakować. Nie 
tylko zresztą ja tak myślałem. Słuszność mego poglądu uznaliście i wy. Moje dzi-
siejsze przemówienie zgadza się tu z dawnym wystąpieniem [...] Ani mój wnio-
sek domagający się wolności dla Rodyjczyków, ani wasza przyszła akcja, jeżeli 
go przyjmiecie, nie zawierają w sobie niczego nowego [...] Nie jest to odpowiedni 
moment do tego, aby te wszystkie sprawy omawiać szczegółowo.

23  Mieszkańcy Megalopolis, miasta w Arkadii (Peloponez), zagrożeni przez swoich sąsiadów 
Lacedemończyków wysłali swych posłów do Aten z prośbą o pomoc. Przeszkodą w jej udzieleniu 
było krępujące Ateńczyków przymierze ze Spartą. Przymierze ze Spartą Ateny zawarły z obawy 
przed wzrastającą potęgą Teb. Demostenes uważał, że interes państwa jest wartością nadrzędną. 
Ten interes wymaga, aby ani Sparta, ani Teby nie wzrosły zbytnio w potęgę. Mówca nie żąda zbroj-
nej interwencji, lecz podjęcia decyzji przez zainteresowane państwa Megalopolis i Spartę: Megalo-
polis powinno zerwać sojusz z Tebańczykami, Sparta powinna utrzymać pokój. Ateny powinny po-
łączyć się z tą stroną, która dopełni tego warunku, przeciw tej, która go odrzuci.

24  Rodyjczycy zwrócili się do Aten z prośbą o pomoc, ponieważ na ich wyspie panował rząd 
oligarchiczny. Demokraci poprosili Ateny o interwencję zbrojną (351 r.). Uważali Ateny za moral-
nego obrońcę wszystkich ustrojów demokratycznych. Demostenes zachęcał do zbrojnej interwencji.
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2.4. Demostenes, Pierwsza mowa przeciwko Filipowi25

W Pierwszej mowie przeciwko Filipowi Demostenes zwraca uwagę na uniwer-
salność problemu. Podkreśla, że sprawa jest dawna, a jedynym usprawiedliwie-
niem jego wywodu jest to, że do tej pory nie znaleziono właściwych rozwiązań.

Ateńczycy! Gdybyście się mieli naradzać nad jakąś nową sprawą, wstrzymał-
bym się od zabierania głosu do chwili, aż nie wyrazi swej opinii większość na-
szych zwykłych dyskutantów. W razie, gdyby mi odpowiadało któreś z prezento-
wanych stanowisk, zachowałbym milczenie. W przeciwnym natomiast wypadku 
starałbym się wypowiedzieć własny pogląd. Skoro jednak wypada nam rozwa-
żać zagadnienie, które już wielokrotnie było przedmiotem debaty, znajdzie chyba 
w waszych oczach usprawiedliwienie ta okoliczność, iż przemówiłem jako pierw-
szy. Nie byłoby potrzeby naradzania się teraz nad położeniem państwa, gdyby 
w przeszłości udzielono wam skutecznych rad.

2.5. Demostenes, Pierwsza mowa Olintyjska26

W Pierwszej mowie Olintyjskiej Demostenes podkreśla, że sprawa jest bar-
dzo istotna dla słuchaczy. Stara się też wywołać mocne emocje u słuchaczy, mię-
dzy innymi poprzez wyrażenie swojego zdziwienia i zakłopotania ich postawą.

Obecna chwila, Ateńczycy, nie tylko przemawia do was, lecz woła niejako 
wielkim głosem, że sami musicie się zająć sprawą Olintyjczyków, jeżeli rzeczywi-
ście troszczycie się o ich ocalenie. Muszę jednak wyznać, że nasza niezdecydowa-
na postawa wprawia mnie w zakłopotanie. Moim zdaniem należałoby uchwalić 
natychmiastowe zorganizowanie zbrojnej wyprawy.

2.6. Demostenes, Trzecia mowa Olintyjska
W Trzeciej mowie Olintyjskiej Demostenes zwraca uwagę na argumenty, 

które są przytaczane za i przeciw sprawie, akcentuje swoją skromność, szcze-
rość i otwartość, zaznacza też wyraźnie, że nie działa z chęci zysku, lecz dla do-
bra sprawy.

Sprzeczne myśli cisną mi się, Ateńczycy, do głowy, gdy rozważam nasze po-
łożenie polityczne i gdy słucham mów, które się tutaj wygłasza. Bo z jednej strony 
mówi się tyle o potrzebie ukarania Filipa, z drugiej zaś rozwój wypadków przyjął, 
jak łatwo zauważyć, taki obrót, że nasze główne zadanie polega na zabezpiecze-
niu się przed poniesieniem klęski [...] nie wiem po prostu, i to mnie martwi, w jaki 
sposób mam wam, Ateńczycy, sprawę wyłożyć. Z tego, co widziałem i słysza-
łem, nabrałem przekonania, że raczej przez niechęć do wykonania tego, co nale-

25  Macedonia (Filip Macedoński) zajęła kolonię Aten Amfi polis (357 r.). Następnie Filip wkro-
czył do Tracji. Wobec tych wydarzeń Ateny zastanawiały się nad przeprowadzeniem kampanii woj-
skowej.

26  Olint – miasto greckie na Półwyspie Chalkidyjskim. W czasie najazdu Filipa, Olint poprosił 
Ateny o przymierze. Wobec zaistnienia takiej sytuacji Demostenes zachęcał do wysłania fl oty.
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żało, aniżeli przez brak rzeczywistego zrozumienia zaprzepaściliśmy większość 
korzystnych sposobności w sferze polityki. Będę mówił z całą otwartością i dlate-
go proszę was o pobłażliwość, a zarazem słuszną ocenę, czy mówię prawdę i czy 
powoduje mną troska o lepszą przyszłość. Przecież sami widzicie, że niektórzy 
politycy zabiegający tylko o tanią popularność doprowadzili nasze państwo do 
katastrofalnego stanu [...] Powiedziałem już chyba wszystko to, w czym upatruję 
pożytek dla was.

2.7. Demostenes, O pokoju27

W mowie O pokoju Demostenes apeluje u uwagę słuchaczy dla ważnej 
kwestii, akcentując jednocześnie swoją skromność i bezinteresowność.

Takie rozważania i udzielanie rad są zawsze zadaniem niewdzięcznym i trud-
nym: wy, Ateńczycy, uczyniliście je jeszcze trudniejszym. Wszyscy ludzie nara-
dzają się zwykle, zanim dojdzie do czynu lub zanim się coś wydarzy, wy zaś już 
po fakcie dokonanym. Z tego wynika, że w całym tym czasie, który ogarniam 
pamięcią, ten, kto gani błędy, znajduje u was poklask jako dobry mówca, sama 
zaś sprawa i to, co miało być przedmiotem dyskusji, całkowicie uchodzi waszej 
uwagi [...] Mam nadzieję, że uciszycie zgiełk sporów i zechcecie wysłuchać mnie 
z uwagą, która przystoi ludziom naradzającym się nad żywotnymi interesami 
państwa i sprawami najwyższej wagi.[...] Jestem świadomy tego, Ateńczycy, że 
kto ma czelność tu przed wami mówić o sobie i przypominać swe dawne prze-
mówienia, odnosi zawsze niezawodną korzyść. Uważam to jednak za tak przy-
krą i nieznośną praktykę, że bez względu na istniejącą konieczność, wzdragam 
się przed jej użyciem. Sądzę jednak, że możecie sobie wyrobić lepszy pogląd na 
to, co wam pragnę przedstawić, jeśli pokrótce przywołam kilka spostrzeżeń za-
wartych w moich poprzednich przemówieniach. Otóż – co najważniejsze – kiedy 
to w czasie rozruchów na Eubei niektórzy przekonywali was o potrzebie udzie-
lenia pomocy Plutarchowi i podjęcia wojny, która miała przynieść więcej wydat-
ków niż sławy, jako pierwszy i jedyny zresztą mówca wyraziłem swój sprzeciw. 
Za to omal nie rozszarpali mnie ci politycy, którzy dla drobnego zysku namówi-
li was do popełnienia bardzo poważnych błędów. Po krótkim czasie doznaliście 
nie tylko zasłużonego upokorzenia, ale też ponieśliście ofi ary, jakich nigdy ża-
den lud nie poniósł ze strony tych, którym przyszedł z pomocą. Dopiero wtedy 
poznaliście z jednej strony podłość waszych doradców, z drugiej bezwzględną 
słuszność moich rad. [...] Wystąpiłem więc na mównicę i przemówiłem do was; 
uczyniłem to nie z powodu jakiejś osobistej urazy wobec Neoptolemosa ani ze sta-
nowiska publicznego delatora, jak tego w pełni dowiodły późniejsze wydarzenia.
[...] Okazaną przeze mnie w tych okolicznościach umiejętność przewidywania, 
którą przewyższyłem innych, w żadnym wypadku nie mam zamiaru, Ateńczy-
cy, przypisywać jakiejś wyjątkowej bystrości, którą albo rzeczywiście posiadam, 
albo, którą się tylko chełpię. Nie będę ukrywał, iż tę moją umiejętność rozpozna-
wania i przewidywania zawdzięczam dwom czynnikom, które zaraz tu wymie-
nię. Jednym z nich jest po prostu szczęście, które – jak wskazuje moje doświadcze-
nie – więcej znaczy w życiu ludzkim niż wszelka potęga i mądrość. Drugim jest 

27 Demostenes zachęca do zachowania pokoju z Filipem.
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moja absolutna bezinteresowność poglądów i ocen w sprawach publicznych, bo 
nikt nie mógłby mi dowieść, iż czerpię jakiekolwiek zyski z mojej działalności po-
litycznej i z moich przemówień. Trafnie dostrzegam korzystny kurs w sprawach 
polityki tylko dlatego, że rzecz oceniam wyłącznie na podstawie samych okolicz-
ności. Wiadomo, iż jeśli po drugiej stronie, jak na wadze, położy się pieniądze, 
przeważą one szalę i w dół za sobą pociągną zdrowy rozsądek: kto to uczynił, 
w żadnej już sprawie nie jest w stanie wydać słusznego i bystrego osądu.

2.8. Demostenes, Druga mowa przeciw Filipowi
W Drugiej mowie przeciw Filipowi Demostenes apeluje o uwagę, zapowia-

dając, że jego mowa będzie zwięzła. Przedstawia argumenty za i przeciw spra-
wie, wyrażając jednocześnie szacunek dla słuchaczy, którzy sami muszą podjęć 
słuszną decyzję.

Chciałbym prosić was wszystkich, abyście wysłuchali pokrótce moich rozwa-
żań, które doprowadziły mnie do zupełnie przeciwnej konkluzji i uznania Filipa 
za wroga. Jeżeli moje przewidywania okażą się słuszniejsze, przyjmijcie je, jeżeli 
zaś wskazówki tych, którzy mają odwagę mu ufać, im udzielcie swojego poparcia. 
[...] Dostrzegam coraz bardziej zagrażające nam niebezpieczeństwo i chciałbym 
się mylić w moich przypuszczeniach, ale się boję, że jest już blisko.

2.9. Demostenes, W sprawie Chersonezu28

W mowie W sprawie Chersonezu Demostenes wraża zaskoczenie treścią 
mów wygłaszanych przez poprzedników. Do swojego stanowiska stara się jed-
na przekonać swoich słuchaczy, kładąc akcent na swoją szlachetność i bezinte-
resowność.

Często dziwiła mnie, Ateńczycy, treść wygłaszanych tutaj przemówień, jed-
nakże żadne z nich nie zaskoczyło mnie bardziej aniżeli pewna wypowiedź, którą 
niedawno usłyszałem w Radzie [...] Nie wiem, jak rozumieć deklarację owych po-
lityków [...] Od czasu do czasu ktoś tam występuje przed wami i mówi: »Nie masz 
odwagi, Demostenesie, postawić konkretnego wniosku i ponieść ryzyka, bo jesteś 
tchórzem i niewieściuchem (mięczakiem)«. Nie jestem ani tchórzem, ani człowie-
kiem wyzutym z poczucia wstydu i własnej godności – uchowaj boże! Przeciwnie, 
uważam się za mężniejszego od większości waszych doradców, którzy prowadzą 
niebezpieczną politykę. Kto bowiem, Ateńczycy, prowadzi procesy sądowe, do-
konuje konfi skat, przekupuje innych, występuje z publicznym oskarżeniem, nie 
odznacza się szczególną odwagą, bo, zapewniając sobie bezpieczeństwo osobi-
ste swą polityką i wystąpieniami obliczonymi na tanią popularność, jest odważ-
ny bez ryzyka. Kto jednak działając w waszym najlepszym interesie nieraz się 
sprzeciwia waszym życzeniom, kto w swych przemówieniach nie zabiega o wa-
sze względy, lecz tylko o najwyższe wasze dobro, kto z własnego wyboru zajmuje 

28  Mowa Demostenesa w obronie wodza, który zajął kilka miast na Chersonezie, na terenach 
zajętych przez Filipa.
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się tą sferą polityki, w której powodzenie częściej zależy od ślepego trafu niż pla-
nowanego działania, kto bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jedno i dru-
gie, ten jest mężem prawdziwie odważnym i pożytecznym obywatelem. Nie są 
zaś pożyteczni ci, którzy dla chwilowej popularności poświęcają najżywotniejsze 
interesy naszego państwa. Daleki jestem od tego, by tych ludzi naśladować lub 
uważać za obywateli godnych naszego państwa. [...] I ja potrafi łbym nie gorzej od 
innych oskarżać, starać się o popularność, konfi skować mienie i w ogólności robić 
to wszystko, co oni czynią, ale nigdy niczym podobnym się nie parałem, nigdy też 
pod wpływem żądzy zysku czy zaszczytów nie zniżyłem się do takich praktyk, 
lecz nieprzerwanie i niezmiennie udzielam wam rad, które wprawdzie pomniej-
szają mnie w waszych oczach, ale za to wam samym – jeśli ich posłuchacie – przy-
sporzą dużego znaczenia.

2.10. Demostenes, Trzecia mowa przeciw Filipowi29

W Trzeciej mowie przeciw Filipowi Demostenes szczególnie akcentuje swoją 
otwartość, szczerość i skromność.

Uważam, Ateńczycy, iż nie weźmiecie mi za złe, jeśli z całą otwartością po-
wiem tu prawdę. [...] Takie są moje zapatrywania i takie są moje wnioski [...] Jeżeli 
kto potrafi  udzielić lepszej rady, niech wystąpi i przemówi. Jakiekolwiek podej-
miecie postanowienie, proszę bogów, aby obróciło się na wasze dobro.

2.11. Demostenes, O wieńcu
W mowie O wieńcu Demostenes prosi Ateńczyków o życzliwość na miarę 

jego życzliwości. Ukazuje także swoją słabość prosząc bogów o dar umiejętnego 
przemawiania, podkreślając swoje niekorzystne położenie.

Błagam, Ateńczycy, wszystkich bogów i wszystkie boginie o to, bym w cza-
sie tej rozprawy znalazł u was tyle życzliwości, ile ja zawsze okazuję państwu 
i wam wszystkim. Następnie proszę bogów, aby natchnęli was myślą, która by 
najlepiej wyrażała waszą korzyść, sumienie i honor, i abyście przystępując do 
wysłuchania moje sprawy nie ulegli wpływom mojego przeciwnika – byłoby to 
ubolewania godne – lecz praw i przysięgi. [...] Z wielu względów moje stanowi-
sko w tym procesie jest mniej korzystne od położenia Aischinesa. Wspomnę tylko 
o dwóch najbardziej istotnych. Po pierwsze, stawka, o którą walczymy, nie jest 
równa. Utrata bowiem waszej życzliwości ma dla mnie większe znaczenie niż 
dla niego przegranie procesu. Może mnie to kosztować... – nie chcę już w pierw-
szych słowach tej mowy powiedzieć czegoś, co by zabrzmiało jak zła wróżba – 
mój przeciwnik natomiast oskarża mnie tylko dla zwykłej rozrywki. Po wtóre, 
wszyscy ludzie przejawiają zamiłowanie do słuchania wyzwisk i obelg, natomiast 
z największym niesmakiem odnoszą się do człowieka, który sam się chwali. To co 

29  W 336 r. Ktezyfont (Polityl) postawił wniosek o publiczne wyróżnienie Demostenesa złotym 
wieńcem za jego zasługi dla państwa i ofi arność w służbie politycznej. Aischines wystąpił ze skargą 
o bezprawność tego wniosku. Demostenes broni zasadności wniosku Ktezyfonta.
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przyjemne dostało się w udziale Aischinesowi, wszystko zaś, co jest dla ogółu lu-
dzi po prostu przykre, pozostało dla mnie. Bo gdybym tak z przezorności unikał 
jakichkolwiek wzmianek o mojej działalności, to mogłoby powstać mylne wraże-
nie, że nie jestem w stanie odeprzeć postawionych mi zarzutów, ani dowieść, na 
jakiej podstawie roszczę sobie prawo do szczególnego wyróżnienia. [...] wszelka 
strata przynosi przykrość i ból, zwłaszcza gdy jej sprawcą jest osobisty nieprzyja-
ciel, ale najprzykrzejszą i najboleśniejszą dla mnie byłaby utrata waszej życzliwo-
ści i przychylności tak jak ich uzyskanie najcenniejszym dobrem. I o nie właśnie 
toczy się obecny proces. [...] Zwróćcie uwagę na to, jak prosta i słuszna jest moja 
odpowiedź na te wszystkie okropne potwarze, którymi starał się zniesławić moje 
życie prywatne. Nie żyłem na drugim końcu świata, lecz wśród was w tym mie-
ście. Jeżeli uważacie, że jestem taki, jak mnie przedstawia mój przeciwnik, to – 
chociażby moja publiczna działalność znajdowała wśród was najwyższe uznanie 
– odbierzcie mi teraz głos, zerwijcie się z miejsc i bezzwłocznie wydajcie na mnie 
skazujący wyrok. Skoro zaś dobrze wiecie, że jestem od niego o wiele lepszy, że 
pochodzę z lepszego rodu, i wcale nie gorszy – aby nikogo nie urazić – od innych 
zacnych ludzi, zarówno ja sam, jak i cała moja rodzina, nie dawajcie mu zatem 
wiary i w innych sprawach [...] Mnie zaś okażcie tę samą życzliwość, jaką darzyli-
ście mnie wielokrotnie z okazji uprzednich procesów.

2.12. Cyceron, Mowa w sprawie naczelnego dowództwa Gnejusza 
Pompejusza30

W Mowie w sprawie naczelnego dowództwa Gnejusza Pompejusza Cyceron 
chwali swoich słuchaczy, ukazując jednocześnie swoją nieśmiałość i brak kom-
petencji do występowania przed takim szacownym gronem, do którego skłania 
go waga sprawy, w której, jak sam mówi, słów nikomu zabraknąć nie może.

Choć widok waszego tłumnego zgromadzenia, Kwiryci, wydawał mi się za-
wsze nade wszystko miły, a miejsce to do wystąpień najokazalsze i dla mówcy 
najbardziej zaszczytne, od tego dostępu do chwały, który zwłaszcza dla ludzi naj-
lepszych stał zawsze otworem, dotychczas trzymałem się z dala – nie żeby chę-
ci mi brakło, lecz na skutek zasad życiowych, jakie w mojej młodości przyjąłem. 
Do tej pory bowiem nie śmiałem wstąpić na to dostojne miejsce w przekonaniu, 
że należy tu przynosić jedynie dojrzałe i starannie opracowane płody swego ta-
lentu, i sądziłem, że cały mój czas powinienem poświęcić zawikłanym sprawom 
przyjaciół. Tak więc i na tym miejscu nie zabrakło nigdy ludzi broniących wa-
szych spraw i mój sumienny a bezinteresowny wysiłek włożony w obronę ludzi 
prywatnych przyniósł przy waszym poparciu wspaniałe owoce. Kiedy bowiem 
wszystkie centurie na skutek przesunięcia zgromadzeń wyborczych trzykrotnie 
ogłosiły mnie pretorem, z łatwością pojąłem, Kwiryci, co o mnie sądzicie i co in-
nym w stosunku do mnie zalecacie. Jeśli więc jest we mnie tyle powagi, ileście 
jej wymagali powierzając mi urzędy, i tyle zdolności do publicznych wystąpień, 
ile człowiekowi z otwartą głową mogła dać niemal codzienna praktyka sądowa 

30  Pierwsza w pełni polityczna mowa Cycerona, wygłoszona w roku 66. Cyceron popierał 
wniosek, aby naczelne dowództwo w wojnie z królem Pontu Mitrydatesem powierzyć Pompejuszo-
wi. Wniosek przeszedł większością głosów.
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i zaprawa w mówieniu – to na pewno, mając tę odrobinę powagi, użyję jej wobec 
ludzi, którzy mi ją przyznali. I jeśli potrafi ę coś uzyskać moją wymową, wykażę 
się głównie przed tymi, którzy uznali, że i za to należy mi się nagroda. Przede 
wszystkim jednak słuszny powód do radości widzę w tym, że przemawiając z tak 
niezwykłego dla mnie miejsca mam do czynienia ze sprawą, w której słów niko-
mu zabraknąć nie może. Mam bowiem mówić o wyjątkowych osobistych zaletach 
Gnejusza Pompejusza, a mowę na ten temat trudniej skończyć niż rozpocząć. Dla-
tego starać się muszę nie tyle o słów obfi tość, co o miarę w mówieniu.

2.13. Cyceron, Mowa w obronie Mureny31

W Mowie w obronie Mureny Cyceron rozpoczyna od odpowiedniej autopre-
zentacji, nie dla usprawiedliwienia swojego stanowiska, lecz, jak mówi, by zy-
skać uznanie słuchaczy, które ułatwi przyjęcie jego argumentów.

Sędziowie, w owym szczęśliwym dniu, w którym według ustalonego przez 
przodków zwyczaju obwieściłem zgromadzonym centuriom wybór Licyniusza 
Mureny na konsula, prosiłem bogów nieśmiertelnych, aby to wydarzenie okazało 
się dla mnie, dla narodu i ludu rzymskiego szczęśliwe i by nie zawiodło nadziei 
związanych z moim stanowiskiem. Do tych samych bogów nieśmiertelnych zwra-
cam się z podobną prośbą teraz, kiedy chodzi o to, by człowiek ten utrzymał się 
szczęśliwie na stanowisku konsula, by wasze przekonania i głosy były zgodne 
z wolą i głosami narodu rzymskiego, zapewniając jemu i wam pokój, pełne bez-
pieczeństwo i zgodę [...] naraziłem się na zarzuty ze strony oskarżycieli z powodu 
gorliwości, z jaką przystąpiłem do obrony, a raczej przez to, że w ogóle podjąłem 
się tej sprawy, zanim zacznę mówić w obronie Licyniusza Mureny, powiem parę 
słów o sobie. Nie dlatego, zaiste, że mi bardziej teraz zależy na usprawiedliwieniu 
mojego stanowiska niż na obronie klienta, lecz po to, bym mógł, uzyskawszy wa-
sze uznanie dla swego, postępowania, łatwiej odeprzeć ataki jego wrogów, skie-
rowane przeciw jego czci, sławie i całemu majątkowi.

2.14. Cyceron, Mowa w obronie poety Archiasza32

W Mowie w obronie poety Archiasza Cyceron eksponuje swoją skromność 
i brak umiejętności retorskich, podkreślając jednocześnie walory słuchaczy.

Sędziowie, jeśli posiadam jakąś odrobinę talentu (co prawda uświadamiam 
sobie jego nikłość) albo chociaż trochę sprawności krasomówczej (cechującej 
mnie, przyznaję, w skromnym jedynie stopniu), albo wreszcie jakąś teoretycz-
ną wiedzę w tej dziedzinie, opartą na studiach i znajomości najszlachetniejszych 

31  Cyceron broni człowieka oskarżonego o przekupstwo przy wyborach na konsula.
32  Jedna z najbardziej udanych mów w dorobku Cycerona. Archiasz był nauczycielem mło-

dego Cycerona. Treścią mowy jest obrona praw Archiasza do obywatelstwa rzymskiego. Archiasz 
otrzymał obywatelstwo Heraklei, miasta na Sycylii sprzymierzonego z Rzymem i na tej mocy miał 
obywatelstwo rzymskie. W 62 roku Gracjusz poddał w wątpliwość obywatelstwo rzymskie Archia-
sza na podstawie prawa Papijskiego (lex Papia z 65 r.), wykorzystując fakt, że ilekroć przeprowadza-
no spisy majątkowe, tzw. census, tylekroć Archiasz był w Rzymie nieobecny.
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nauk (od których, nie ukrywam, nigdy w życiu nie stroniłem) – o korzyści, jakie 
z tego wszystkiego wypływają, upominać się powinien w pierwszej niemal kolej-
ności, niemal z tytułu należnego mu prawa, ten oto Aulus Licyniusz. Jak daleko 
bowiem umysł mój może ogarnąć okres minionego życia i wywołać najodleglejsze 
wspomnienia dzieciństwa, od najdawniejszych czasów jego właśnie dostrzegam 
jako przewodnika, tak w podjęciu tych studiów, jak i we wkroczeniu na ich dro-
gę. Jeśli więc moja wymowa, ukształtowana z pomocą jego wskazówek i zachęty, 
oddawała czasem ludziom zbawienne usługi, on sam, od którego otrzymałem na-
rzędzie pomocy i ratunku dla drugich, w pełni zasługuje na to, abym go w miarę 
swych możliwości wspomagał i ratował [...] Żeby się jednak komuś nie wydawało 
dziwne, że w sprawie karnej o przekroczenie ustawy i w procesie politycznym, 
który się toczy przed obliczem pretora narodu rzymskiego, człowieka wyjątko-
wych zalet, wobec niezwykle surowych sędziów i tak licznego zgromadzenia, po-
sługuję się rodzajem wymowy obcym nie tylko przyjętym w sądzie zwyczajom, 
lecz w ogóle praktyce publicznych rozpraw – proszę, abyście mi w tej sprawie 
udzielili ustępstwa, które odpowiada osobie oskarżonego, a dla was, mam na-
dzieję, nie będzie przykre. Nie bierzcie mi za złe, że przemawiając w obronie zna-
komitego poety i człowieka niezwykle wykształconego, ze względu na tak liczne 
zgromadzenie ludzi uczonych i waszą duchową kulturę, jak również na prowa-
dzącego ten proces pretora, pomówię nieco szerzej na temat studiów literackich 
i w związku z osobą człowieka, który pędząc życie ciche i oddane pracy umysło-
wej mało miał do czynienia z sądami, posłużę się nowym niemal i niezwykłym 
rodzajem wymowy. Jeśli zrozumiem, że użyczacie mi w tej sprawie zgody i przy-
zwolenia, niewątpliwie potrafi ę was przekonać, że ten oto Aulus Licyniusz nie 
tylko, będąc obywatelem, nie powinien być wyłączony z ich liczby, lecz nawet 
gdyby praw obywatelskich nie posiadał, zasługiwałby na to, by go na listę oby-
wateli wpisano.

2.15. Cyceron, Mowa dziękczynna do ludu33

W Mowie dziękczynnej do ludu Cyceron odwołuje się do swojej bezintere-
sowności, podkreślając, że kieruje nim jedynie troska o sprawę. Podkreśla przy 
tym niezwykłe walory swoich słuchaczy.

Kwiryci! Kiedy siebie i swój dobytek składałem w ofi erze za wasze bezpie-
czeństwo, spokój i wygnanie, zanosiłem modły do Jowisza Największego i Naj-
lepszego, a także wszystkich innych bogów nieśmiertelnych, aby spotkała mnie 
z mojej własnej woli kara wieczna, gdybym kiedykolwiek przełożył względy oso-
biste ponad wasze ocalenie. Jeśli jednak i to, czego poprzednio dokonałem, uczy-
niłem w celu zachowania rzeczypospolitej, i ową nieszczęsną podróż podjąłem 
ze względu na wasze bezpieczeństwo, życzeniem mym było, aby tłumiona nie-
nawiść, jaką żywili od dawna do rzeczypospolitej i wszystkich patriotów ludzie 
występni i zuchwali, na mnie jednym raczej wygasła, nie zwracając się przeciw 
wszystkim najlepszym obywatelom i całemu państwu; jeśli zaś wobec was i wa-
szych dzieci żywiłem takie uczucia, to dlatego, iż pragnąłem gorąco, aby w przy-

33  Cyceron wraca po kilkunastomiesięcznym wygnaniu (władze i lud zezwoliły na jego po-
wrót). We wrześniu 57 roku wygłasza dwie mowy dziękczynne.
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szłości w duszach waszych, w umysłach senatorów i w całej Italii zachowała się 
pamięć o mnie, litość i tęsknota. Przejmuje mnie głęboka radość, że to moje ślubo-
wanie – z woli bogów nieśmiertelnych, dzięki świadectwu senatu, jednomyślnej 
opinii Italii, uznaniu ze strony nieprzyjaciół, wreszcie waszemu boskiemu o nie-
śmiertelnemu dobrodziejstwu – w pełni zostało potwierdzone. Choć więc nie ma 
dla człowieka nic bardziej pożądanego nad los szczęśliwy niezmienny i nieprze-
rwany, gdy życie upływa pomyślnie i bez przeszkód, to jednak, gdyby wszyst-
kie moje sprawy potoczyły się spokojnie i gładko, nie byłoby mi dane doznać tej 
wprost niewiarygodnej i niemal boskiej rozkoszy i radości, jaką dziś dzięki wam 
odczuwam. Cóż milszego dała natura człowiekowi od jego własnych dzieci? Mnie 
zaś tak ze względu na wrodzoną mi łagodność, jak i ich wyjątkowe zalety są one 
droższe nad życie. A przecież nie taką radość sprawiło mi niegdyś ich urodzenie, 
jak dziś odzyskanie. Żadna istota nie była nigdy nikomu droższa niż mój brat; 
mając go przy sobie nie zdawałem sobie z tego sprawy tak jasno jak w czasach, 
kiedy odczuwałem jego nieobecność, i później, kiedyście mnie jemu, jego zaś mnie 
zwrócili. Każdego cieszy własny majątek; odzyskane resztki mego mienia spra-
wiają mi dziś więcej radości niż dawniej dobytek w stanie nietkniętym. Przyjem-
ność, jaką dają stosunki z przyjaciółmi, sąsiadami i klientami, wreszcie igrzyska 
i święta, uświadomiłem sobie wyraźniej wtedy, gdy byłem tych wszystkich rze-
czy pozbawiony, niż wtedy, gdy z nich korzystałem, A chociaż urząd, godność, 
uznanie, znaczenie, stanowisko i dowody waszej łaskawości wydawały mi się za-
wsze czymś olśniewającym, to jednak dziś uzyskane powtórnie, mają w moich 
oczach jeszcze więcej blasku, niż gdyby ich nic nie przyćmiło. A ile miłości za-
chwytu wzbudza sama ojczyzna – na bogów nieśmiertelnych – trudno słowami 
wyrazić!

2.16. Cyceron, Mowa w obronie Plancjusza34

W Mowie w obronie Plancjusza Cycero ukazuje swoje niekorzystne położe-
nie, kłopoty i cierpienia, które go spotkały od wrogich mu ludzi. Podkreśla, że 
nie walczy majątkiem i wpływami, ale prośbami i łzami, wzbudzając litość.

Sędziowie, kiedy widziałem, jak wielu dobrych obywateli sprzyja wyniesieniu 
Gnejusza Plancjusza ze względu na prawdziwie niepospolite zasługi, jakie ten 
położył dla zapewnienia mi bezpieczeństwa, niemałą radość sprawiła mi świa-
domość, że wspomnienie moich nieszczęść pomaga człowiekowi, którego życzli-
wość uratowała mi życie. Skoro zaś dowiedziałem się, że popierają to oskarżenie 
częściowo moi wrogowie, a częścią ludzie, którzy mi zazdroszczą, i że zasługi, 
które pomogły Gnejuszowi Plancjuszowi w czasie starań o urząd, szkodzą mu te-
raz w sądzie, nader bolesny i niemal nie do zniesienia był dla mnie fakt, że życie 
tego człowieka jest nie dość pewne z tego tylko powodu, że swoją życzliwą po-
mocą i opieką zapewnił bezpieczeństwo mojemu życiu. Teraz zaś, sędziowie, po-
krzepia i podnosi mnie na duchu widok waszego zgromadzenia, kiedy pilnie ob-

34  Gdy Cyceron był na wygnaniu, przyjął go ówczesny kwestor Macedonii Gnejusz Plancjusz. 
Plancjusz został wybrany edylem kurulnym, a wtedy jeden z tych, co przegrali, oskarża go w 54 
roku p.n.e. o organizowanie zakazanych prawem klubów wyborczych. Obrony Plancjusza podjęli 
się: Hortensjusz i Cyceron. Plancjusza uniewinniono.
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serwuję twarze poszczególnych ludzi z waszego grona. Nie widzę bowiem wśród 
was nikogo, kto by się nie cieszył moim ocaleniem, kto by mi nie oddał największej 
przysługi, nikogo, z kim by mnie nie wiązało niezatarte wspomnienie wyświad-
czonego dobrodziejstwa. Toteż nie obawiam się, ażeby opieka, jaką mnie otoczył 
Gnejusz Plancjusz, zaszkodziła mu w oczach tych obywateli, którzy serdecznie 
życzyli sobie mego ocalenia, i coraz częściej przychodzi mi do głowy, sędziowie, 
że należy się raczej dziwić, iż Marek Laterensis, który tak bardzo sprzyjał memu 
wyniesieniu, podjął się właśnie oskarżenia Plancjusza, niż obawiać, żebyście nie 
odnieśli wrażenia, iż zrobił on to z ważnego powodu. Nie przypisuję sobie takiego 
znaczenia i nie jestem tak zarozumiały, by uważać, że Gnejusz Plancjusz swoimi 
zasługami wobec mnie zapewnił sobie bezkarność. Jeżeli nie dowiodę nieskazitel-
ności jego życia, najczystszych obyczajów, bezwzględnej uczciwości, wstrzemięź-
liwości, przywiązania do swoich i niewinności, bynajmniej nie będę sprzeciwiał 
się karze. Jeżeli zaś przedstawię dowody wszystkich zalet, jakich należy oczeki-
wać od dobrych obywateli, będę się od was domagał, sędziowie, abyście ulegając 
mej prośbie okazali miłosierdzie człowiekowi, którego współczucie ocaliło mi ży-
cie. Do wszystkich kłopotów, jakie mi ten proces nastręcza w większym stopniu 
niż inne procesy, dołącza się jeszcze ta przykrość, że muszę przemawiać nie tyl-
ko w obronie Gnejsuza Plancjusza, o którego bezpieczeństwo winienem dbać nie 
mniej, jak o swoje, ale i w mojej własnej. Oskarżyciele bowiem powiedzieli niemal 
więcej o mnie niż o sprawie i oskarżonym [...] I mam nadzieję, że nikt nie będzie 
tak okrutny, tak nieludzki, tak niepomny – już nie powiem – moich zasług wobec 
dobrych obywateli, ile ich wobec mnie, żeby siłą oderwał ode mnie człowieka, 
który mi życie ocalił. Nie proszę was, sędziowie, w imieniu człowieka, którego 
obsypywałem dobrodziejstwami, ale w imieniu tego, co strzegł mojego życia. Nie 
walczę majątkiem, wpływami, wziętością, ale prośbami, łzami, wzbudzając wa-
szą litość. Wraz ze mną błaga was ten najnieszczęśliwszy i najlepszy ojciec i tak 
– dwaj ojcowie – zanosimy prośbę o jednego syna. Błagam was przez pamięć na 
was samych, na szczęście wasze i waszych dzieci, nie pozwólcie cieszyć się moim 
wrogom, zwłaszcza tym, którym się naraziłem walcząc o wasze bezpieczeństwo, 
nie pozwólcie, by się chełpili, że wy, niepomni na moją osobę, staliście się wroga-
mi człowieka, który mi życie ocalił. Nie przygnębiajcie mnie smutkiem płynącym 
z obawy, że zmienił się wasz stosunek do mnie. Pozwólcie mi spłacić przy waszej 
pomocy to, co mu, na was polegając, często obiecywałem [...] Nie mogę już mó-
wić. Przeszkadzają mi łzy nie tylko moje, ale i twoje, i wasze, sędziowie. One to 
w moim wielkim strapieniu napełniają mnie nagle nadzieją, że przyczynicie się 
do jego ocalenia tak samo, jak do mojego, bo wasze łzy, które w tej chwili widzę, 
przypominają mi tamte, któreście za mnie często i obfi cie wylewali.

*     *     *

Skoro zarówno współczesna retoryka, jak i psychologia bardzo mocno ak-
centują znaczenie autoprezentacji mówcy dla skuteczności jego odbioru, rodzi 
się zatem pytanie: w jakiej mierze należy te doświadczenia uwzględniać w pro-
cesie przekazu Bożego Słowa?35

35  L. Szewczyk, Zaprosić retorykę na ambonę. Znaczenie retoryki dla współczesnego kaznodziejstwa, 
w: D. Krok, S. Pawiński (red.), Język przekazu religijnego. Perspektywa psychologii i homiletyki, Opole 
2006, s. 117–125.
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Celem artykułu było zaprezentowanie kilku werbalnych sposobów zyski-
wania sympatii słuchaczy. Najważniejsze z nich to: właściwe wzbudzenie mo-
tywacji do przyjęcia mowy, ukazanie skromności, wiarygodności, życzliwości, 
pokory, kultury, otwartości, szczerości, prawości, bezinteresowności czy przy-
chylności wobec słuchaczy.

Wszystkie te cechy są ważne szczególnie, gdy są autentyczne, a nie stano-
wią tylko maski kaznodziei. W przekazie Słowa winna panować harmonia mię-
dzy tym, co pomaga i podnosi skuteczność przekazu, a autentycznością tych 
postaw u mówcy. Ich uwzględnienie w głoszeniu Słowa z pewnością poprawi 
jakość i efektywność przekazu.

W podsumowaniu warto zaznaczyć, że teksty zachęcające do stosowania 
osiągnięć psychologii i retoryki w kaznodziejstwie często zawierają stwierdze-
nie, iż istnieje niechęć do uwzględniania tych wskazówek. Jednym z argumen-
tów jest obawa przed manipulacją słuchaczami, drugim zaś obawa przed po-
sługiwaniem się tylko formą, przy jednoczesnym zaniedbywaniu treści. Nic 
bardziej błędnego. Psychologia i retoryka powinny służyć podnoszeniu skutecz-
ności przekazu słowa, także Bożego Słowa. Bóg zechciał objawić się poprzez sło-
wo, uwzględniając i wykorzystując ludzkie zdolności poznawcze. Psychologia 
i retoryka były zawsze, są i będą obecne na ambonie. Chodzi tylko o to, by wraz 
z przekazywaną treścią tworzyły twórczą syntezę.

SUBJECT IN THE PROCESS OF COMMUNICATION. 
GAINING FAVOUR AND SYMPATHY OF THE AUDIENCE

Gaining favour with listeners seems very important in the process of communica-
tion from a psychological point of view. A positive attitude of the public enhances the ef-
fectiveness of the message. The purpose of the article was to present verbal ways of win-
ning the audience over and gaining their sympathy. The article was aimed at pointing 
out a few verbal procedures, by means of which the speaker, previously unknown to the 
public, can win favour with them. The most important factors are: appropriate stimula-
tion of the audience to comprehend the speech, modesty, reliability, kindness, humility, 
culture, openness, honesty, integrity, selfl essness and goodwill towards the audience.

The examples illustrating the theory came from the speeches given by the greatest 
orators of the ancient world, Demosthenes and Cicero. It is concluded that psychology 
and rhetoric should serve to enhance the effectiveness of transmission of the word, also 
of the word of God. God chose to reveal Himself through the word, acknowledging and 
using human cognitive abilities. Psychology and rhetoric have always been, are and will 
be present at the pulpit. What is important is that they form a creative synthesis with the 
content.
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Już od początku istnienia sztuki ikonopisania zdawano sobie sprawę z fak-
tu, że wszystkie tego typu obrazy sakralne są w swej podstawie chrystologicz-
ne1, gdyż zawsze odnoszą się pośrednio czy też bezpośrednio do tajemnicy 
Wcielenia Drugiej Osoby Trójcy Świętej2. Każda ikona jest chrystocentryczna, 
ponieważ niezależnie od tego, kogo przedstawia, czy to Bogurodzicę czy świę-
tych, zawsze w jakimś stopniu odzwierciedla Wcielone Słowo Boga3. Dogmat 
o Wcieleniu Syna stał się też podstawą istnienia każdej ikony. Chrystus uniżył 
się do tego stopnia, że wcielił się i przyjął ludzkie ciało, nie wyniszczając przy 
tym swej boskości4. Dogmat o Jego dwóch naturach został podkreślony na so-

1  Na temat chrystologii zob. H. Langkammer, Chrystologia, EK, t. III, kol. 305; J. Bujak,  „On 
jest obrazem Boga niewidzialnego”(Kol 1,15): wprowadzenie do chrystologii, Szczecin 2011; G. L. Müuller, 
Chrystologia: nauka o Jezusie Chrystusie, Kraków 1998; G. O’Collins, Chrystologia: Jezus Chrystus w uję-
ciu biblijnym, historycznym i systematycznym, Kraków 2008. 

2  Wcielenie (łac. incarnatio) –  to termin teologiczny, określający przyjęcie przez Drugą Osobę 
Trójcy Świętej, czyli Syna Bożego ludzkiego ciała, a tym samym ludzkiej natury poprzez narodzenie 
z Dziewicy. Dogmat o Wcieleniu potwierdził również sobór chalcedoński (451 r.), na którym stwier-
dzono zjednoczenie w jednej osobie Chrystusa dwóch natur: ludzkiej i boskiej; zob. T. D. Łukaszuk, 
Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Dogmat chrystologiczny w ujęciu integralnym, Kraków 2000; Ta-
jemnica Wcielenia stała się głównym argumentem wykorzystywanym przez apologetów kultu iko-
ny, dla których stał się on podstawą istnienia obrazu sakralnego. Właśnie dzięki temu, że Chrystus 
wcielił się w ludzkie ciało, mógł być przedstawiany w sztuce. Zaprzeczanie możliwości przedsta-
wiania Chrystusa na ikonach równało się z odrzuceniem Jego Wcielenia; zob. S. Bułgakow, Ikona 
i kult ikony, Zarys dogmatyczny, tł. H. Paprocki, Bydgoszcz 2002, s. 14.

3  I. Jazykowa, Świat ikony, tł. H. Paprocki, Warszawa 1998, s. 72; Na temat teologii ikony zob. 
G. Lange, Bild und Wort. Die katechetischen Funktionem des Bildes in der griechischen Theologie des sech-
sten bis neunten Jahrhunderts, Würzburg 1969. 

4  Sobór chalcedoński (451), List papieża Leona do Flawiana 4, w: Dokumenty soborów powszechnych, 
t. I, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 202; „Ingreditur ergo haec mondi infi ma fi lius dei de 
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borze chalcedońskim z 451 r.5, a to połączenie Bóstwa z ludzką naturą ujawnia 
się na każdej ikonie wyobrażającej Chrystusa. Do dogmatu Wcielenia odniósł 
się później także sobór w Nicei6 z 787 r., który podkreślił fakt wcielenia się Syna 
Bożego w ludzkie ciało, co stanowiło wystarczający argument potwierdzający 
konieczność istnienia ikony7.

Na początku istnienia chrześcijaństwa, z uwagi na powtarzające się prześla-
dowania religijne, które mogły przyczynić się do profanacji wizerunków Zbawi-
ciela, unikano wyobrażeń dosłownych i bezpośrednio ukazujących Jezusa Chry-
stusa.8 Początkowo sztuka fi guratywna operowała symbolami9; pierwsze z nich, 
pochodzące z II i III w., wskazywały na Chrystusa jako Zbawiciela, a wśród nich 

caelesti sede descendent et a paterna gloria non precedens novo ordine [...]”; na temat soboru chal-
cedońskiego zob: Bibliografi a: List Leona: E. Schwarz, Acta Conciliorum Oecumenicorum (dalej: ACO), 
Berolini et Lipsiae 1977–1932; ACO cz. 2, II, 1, 24–33; poprzednie tłumaczenie polskie: K. Tomczak, 
w: Leon Wielki, Mowy wybrane, POK 24, Poznań 1958, wstęp, XXXVIII–XLIX; Defi nicja dogmatyczna: 
ACO cz. 2, I, 2, 126–130 (greka); ACO cz. 2, III, 2, 134–138 (łacina); Kanony 1-28: Jan Scholastyk, Syna-
goga, P.P. Joannou, Les canons des conciles oecuménoques, Pontifi ca commisione per la redazione del co-
dice di diritto canonico orientalne. Fonti, Fasc. IX, t. I/1, Grottaferrata–Roma 1962 (dalej: CCO) 69–90 
(greka); Dionizy Mały (z wyjątkiem kanonu 28), tamże (łacina), kanon 28 według wersji Prisca, za: 
G. Alberigo, G. L. Rossetti, P. P. Joannou, C. Leopardi, P. Prodi (wyd.), Conciliorum Oecumenicorum 
Decreta, Edizioni Dehoniane, Colonia 1991, s. 99–100.

5  Sobór chalcedoński (451), List papieża Leona do Flawiana 4, s. 203: „[...] Qui enim verus est deus, 
idem verus est homo. [...] dum in invicem sunt et humilita hominis et altitudo deitatis. [...]”.

6  Postanowienia soboru w Nicei z 787 r. zob. wydania: J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova 
et Amplissima Collectio 13; reprint: Paris 1901, s. 373–380; 415 n; G. Alberigo, G. L. Rossetti, P. P. Joan-
nou, C. Leopardi, P. Prodi (wyd.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Edizioni Dehoniane, Colonia 
1991, s. 133–138 (Dekret); P. P. Joannou, Les canons des conciles oecumeniques, Pontifi cia commisione 
per la redazione del codice di diritto canonico orientalne. Fonti, Fasc. IX, t. I/1, Grottaferrata–Roma 
1962 (CCO), s 120–125; G. Alberigo, dz. cyt., s. 138–156 (Kanony).

7  Sobór nicejski II (787), Dekret wiary 13, s. 337: „[...] ad certitudinem verte et non secundum 
phantasiam Dei Verbi inhumanationis effectae [...]”.

8  Więcej na temat sztuki pierwszych chrześcijan zob. E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześci-
jańska, Warszawa 1988; W. Mole, Sztuka starochrześcijańska, Warszawa 1994.

9  Zob. B. Degórski, Materialne znaki i symbole w pierwszych wiekach Kościoła, w: Chrystus wyba-
wiający. Teologia świętych obrazów,  red. A.A. Napiórkowski, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003, s. 53; 
Def. Symbol – (z gr. sýmbolon) – to obrazowy (namacalny) odpowiednik niewidzialnego abstrak-
cyjnego pojęcia. Można powiedzieć, iż jest to umowny znak wskazujący na inną niewyobrażalną 
rzeczywistość. Różni się on od przeciętnych znaków tym, że przeważnie posiada uniwersalne prze-
słanie i związane jest ze światem duchowym. Natomiast typowe znaki są rozumiane tylko w okre-
ślonej epoce historycznej i w danej grupie społecznej i są związane bardziej z rzeczywistością ziem-
ską. Słowo „symbol” oznaczało początkowo jakiś niewielki przedmiot taki jak, np. pierścień czy 
też tabliczka z określonym napisem czy prawną formułą. Taka rzecz była rozłamywana na dwie 
połówki przez osoby zawierające między sobą istotną umowę. Połówki te wskazywały też na silną 
więź łączącą przyjaciół, którzy gdy się rozstawali, rozłamywali ważną dla nich rzecz na dwie po-
łowy. Jednak powtórnie mogli oni je złączyć w jedną niepodzielną całość (gr. symballein). Symbol 
stanowi zatem znak dwóch części wzajemnie połączonych. Stąd też czasownik symbállo tłumaczono 
jako „składam, łączę”.  Nazwą symbolon określano także dokument, w którym zapisywano praw-
ne zobowiązania. Także odnosiło się ono do wyznania wiary (credo) ustalonego na soborach. Zob. 
K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, tł. Z. Szanter, Warszawa 2007, dz. cyt., s. 133.
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wyróżniały się takie symbole jak: ryba10, baranek11, krzyż12. Z czasem pojawiła się 
konieczność ukazywania wyobrażeń fi guratywnych, ale także jeszcze o symbo-
licznym znaczeniu. Przykładem może być wizerunek Hermesa Krioforosa – Do-
brego Pasterza, ukazanego jako młodzieńca niosącego na barkach owieczkę, któ-
ry w mentalności chrześcijańskiej oznaczał samego Chrystusa13. 

Gdy chrześcijaństwo uzyskało status religii państwowej, artyści uzyskali 
możliwość swobodnego wyrażania się. Przyczyniło się to do tego, że nie musieli 
już oni wtedy operować symbolami, aby zakryć przed odbiorcami prawdziwy 
sens swych dzieł. Symbolizm obecny w sztuce pierwszych chrześcijan nie zaspo-
kajał już potrzeb ludzi nowych czasów, kiedy liturgia rozbudowała się i wyma-
gała bogatszej oprawy, także artystycznej14. Zaistniała konieczność dosłownego 
wyrażania treści dogmatycznych oraz bezpośredniego ukazywania Chrystusa 
w takiej postaci, w jakiej ujawnił się On ludzkim oczom. Istotne w tym wypadku 
były postanowienia Soboru Trullańskiego z 692 r (piąto-szóstego), który w ka-
nonie 82 zawarł następujący tekst: 

[...] Dlatego, aby i w sztuce malarstwa oczom wszystkich przedkładane było 
doskonałe, nakazujemy, aby dotąd wizerunek Baranka, Chrystusa Boga naszego, 
który gładzi grzechy świata, na ikonach zamiast starotestamentowego baranka 
przedstawiać w postaci ludzkiej, abyśmy w ten sposób rozmyślając nad pokorą 
Boga Słowa przypomnieli sobie Jego żywot w ciele, Jego Mękę i zbawczą śmierć15. 

Skoro Chrystus przyjął widzialną postać, tak też mógł być ukazywany, 
a tworzenie wizerunków portretowych uznano za bardziej uzasadnione od 
symboli baranka obecnych w dawnej sztuce16. Widać więc, że wraz z rozwojem 
sztuki chrześcijanie odchodzili od przedstawień symbolicznych na korzyść do-
słownych scen z Pisma Świętego. Jednak w czasach średniowiecznych i nowo-
żytnych znów coraz częściej sięgano do symboli. Ta tendencja szczególnie wi-
doczna była od XVI w. na Rusi. Celem niniejszego artykułu jest właśnie opisanie 
kanonu ikonografi cznego tych przedstawień Chrystusa, w których dopatrzeć się 
można wielu znaczeń symbolicznych. Nie chodzi tu jednak o wczesnochrześci-
jańskie proste przedstawienia, lecz o rozbudowane pod względem teologicznym 
ikony bizantyjskie i ruskie, tworzone u progu czasów nowożytnych. Na ikonach 
tych Zbawiciel przybiera co prawda ludzką postać, jednak znajduje się w otocze-
niu różnych kosmicznych atrybutów lub też ukazany jest w takim kontekście, 

10  B. Degórski, dz. cyt., s. 53; I. Jazykowa, dz. cyt., s. 72.
11  Na temat baranka zob. H. Łysy, Baranek paschalny - biblijny, starochrześcijański i współczesny 

symbol, w: Ad Christianorum unitatem fovendam: księga pamiątkowa dedykowana ks. abp. Alfonsowi Nosso-
lowi, Opole 2007; H. Strąkowski, Chrystus-Baranek w Piśmie Świętym: studium z teologii biblijnej, Lublin 
1961. 

12  Na temat krzyża zob. A. Grün, Krzyż: symbol odkupionego człowieka, Kraków 1998.
13  W. Kurpik, Rozmyślając o genezie wizerunków Zbawiciela, w: Chrystus wybawiający…, dz. cyt., 

s. 129, I. Jazykowa, dz. cyt. s. 72.
14  A.A. Napiórkowski, Z historii teologii świętych obrazów, w: Chrystus wybawiający…, dz. cyt., 

s. 15.
15  L. Uspienski, Teologia ikony, Poznań 1993, s. 61 n; podaję za: W. Kurpik, dz. cyt., s. 133.
16  AA. Napiórkowski, dz. cyt., s. 15.
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że całą scenę można interpretować w symboliczny sposób. Można nawet stwier-
dzić, że to właśnie symboliczne ikony w szczególny sposób ukazują nam zbaw-
czą ekonomię Boga i Jego przedwieczny zamysł odkupienia ludzkości. 

1. Chrystus jako Przedwieczne Słowo ukazany pod postacią Dzieciąt-
ka na ikonie Bogurodzicy „Znaku”

Do symbolicznych przedstawień Chrystusa zaliczały się Jego wizerunki, 
na których występował on jako dziecko. Szczególnie dotyczyło to ikon maryj-
nych, z których tutaj omówiona zostanie ikona Matki Boskiej noszącej nazwę 
„Znamienije”17 lub Wcielenie.

Przecież tak naprawdę ekonomia zbawienia zapoczątkowana została na 
ziemi aktem Wcielenia, a zasadniczą rolę w nim odegrała Bogurodzica, w której 
łonie „Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”18. Dlatego też w kom-
pozycji ikonografi cznej „Znak” (gr. Semantron; ros. Znamienije), występującej tyl-
ko na Rusi, w centrum umieszczona jest nie tylko postać Theothokos przyjmu-
jącej postawę Orantki, ale także na Jej piersi unosi się medalion, we wnętrzu 
którego znajduje się Chrystus-Emmanuel19. Określenie Emmanuel w języku he-
brajskim oznacza „Bóg jest z nami”20, a temat ten ma swoją podstawę źródłową 
w tekstach Pisma Świętego. Bezpośrednio odnosi się do niego przepowiednia 
Izajasza ze Starego Testamentu: Dlatego sam Pan da wam znak: Oto Panna pocznie 
i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14)21. Z Nowego Testamen-
tu zaś pochodzą słowa zwiastującego Maryji anioła: Duch Święty zstąpi na Ciebie 
i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Sy-
nem Bożym (Łk 1, 35)22. Obydwa teksty odnoszą się do aktu wcielenia, które do-
konało się w łonie ziemskiej niewiasty za sprawą Ducha Świętego. Stąd też typ 
ikonografi czny „Znak” może też często nosić nazwę „Wcielenie”23, a tajemnica 
ta została podkreślona przez połączenie dwóch ciał: Matki i Syna. 

Ikona Bogurodzicy-Orantki jest podobna pod względem kompozycyjnym 
do przedstawienia kijowskiej „Świętej Sofi i”. Zarówno Sofi ę, jak i Theothokos 
można tłumaczyć jako zjednoczenie między Stwórcą a stworzeniem. Bo prze-
cież Słowo Boże przyjęło postać ludzką właśnie wewnątrz Bogurodzicy24. Od-
zwierciedla to również kanon w sztukach plastycznych. Na ikonie ukazany jest 

17  Taki tytuł nadano w Rosji wizerunkowi Bogurodzicy-Orantki, a określenie to oznaczało 
„cud” i „znak”, zob. T. Špidlik, M. I. Rupnik, Mowa obrazów, tł. J. Dembska, Warszawa 2001, s. 99. 

18  A. A. Napiórkowski, dz. cyt., s. 13.
19  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 112; por. E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, Warszawa 2008, s. 93.
20  K. Onach, A. Schnieper, dz. cyt., s. 134.
21  Iz 7, 14: „Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum: ecce virgo concipiet, et pariet fi lium, 

et vocabitur nomen ejus Emmanuel” (podaję za: Biblia Sacra juxta Vulgatum Clementam. Editio elec-
tronica. Plurimis consultis editionibus diligenter praeparata a Michaele Tvveedale, Londini MMV).

22  Łk 1, 35: „Et respondens angelus dixit ei: Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissi-
mi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur Filius Dei”.

23  E. Smykowska, dz. cyt., s. 93.
24  Zob. T. Špidlik, M. I. Rupnik, dz. cyt., s. 99. 



83Symboliczne przedstawienia Chrystusa na nowożytnych ikonach...

okrągły medalion symbolizujący łono Bogurodzicy, w którym począł się Bóg-
-człowiek. Chociaż Chrystus jeszcze się nie narodził, to mamy tu wyobrażenie 
przedwiecznego Logosu ukazanego w Jego preegzystencji25. Ikona ta ma więc 
podstawę chrystologiczną, bo Maryja tak naprawdę wskazuje na Chrystusa26, 
a równocześnie wznosi modły do Boga. Natomiast trzeba pamiętać, iż każda 
modlitwa jest u podstawy swej chrystologiczna, gdyż dociera do Ojca tylko za 
pośrednictwem Jego Syna27. Sam Chrystus modli się w Bogurodzicy, a także 
i w każdym człowieku, świadczy o tym Jego poza oranta28.

Emmanuel wyobrażany na tle okrągłej tarczy (łac. clipeus) lub też wewnątrz 
okrągłego ciemnego medalionu w sposób obrazowy wskazuje na tajemnicę 
wcielenia Słowa Bożego. Często występował On sam i nikt mu nie towarzyszył, 
z czasem jednak Jego wizerunek został połączony z przedstawieniem Theotho-
kos, co było charakterystyczne dla sztuki powstającej na terenach chrześcijań-
stwa wschodniego29. Przykładem tego typu ikony jest „Orantka” pochodząca 
z Jarosławia, w której Theotokos unosi do góry ręce w geście modlitewnym. 
Taką postawę przyjmuje też Emmanuel, który skierowany wprost do widza 
równocześnie udziela błogosławieństwa30. Jego głowę otacza krzyżowy nimb31 
mówiący o tym, że mamy do czynienia ze Zbawicielem, który poniesie ofi arę 
podczas śmierci na krzyżu. Na ikonach Chrystus może też dodatkowo w jednej 
ręce trzymać zwój symbolizujący Jego naukę32. Chrystus, chociaż jeszcze się nie 
narodził w ciele, został ukazany w łonie Matki jako Słowo wiecznie istniejące. To 
nawiązuje do anamnezy liturgicznej, gdzie wspomnienie sprawia, że Zbawiciel 
rzeczywiście staje się obecny w eucharystii. Również na ikonie wyrażono sym-
bolicznie fakt, że to, co najpierw zaistniało w myśli, dało następnie początek 
realnej rzeczywistości. Znaczy to, że Bogurodzica najpierw poczęła Chrystusa 
w swoim sercu a dopiero później w ciele33. Słowo określa i wypełnia wnętrze 
Matki, a tym samym i każdego wiernego. Tak jak każda ikona, tak i ta wprowa-
dza do świata duchowego. Jest ona teofanią, co znaczy, że zaświadcza o obecno-
ści Tego, kto jest przedstawiany, zachęca do modlitwy i adoracji34.

Ten symboliczny obraz wiecznie egzystującego Syna Bożego posiada cha-
rakterystyczne cechy. Co prawda Chrystus ma proporcje dziecka lub też mło-
dzieńca, niemniej rysy jego twarzy wskazują na mężczyznę35. Posiada On wyso-
kie duże czoło, podkreślające mądrość, duże zamyślone oczy, bardzo dojrzały 

25   I. Jazykowa, dz. cyt., s. 112; K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt. s. 134.
26   E. Smykowska, dz. cyt., s. 93.
27  T. Špidlik, M. I. Rupnik, dz. cyt., s. 99: J 16, 23: „Et in illo die me non rogabitis quidquam. 

Amen, amen dico vobis: si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis”.
28  T. Špidlik, M. I. Rupnik, dz. cyt., s. 101.
29  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt. s. 134.
30  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 112.
31  E. Smykowska, dz. cyt., s. 23.
32   I. Jazykowa, dz. cyt., s. 112; 83.
33  T. Špidlik, M. I. Rupnik, dz. cyt., s. 101.
34  Por. P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 1996, s. 285; podaję za: P. Nowakowski, Litur-

giczna funkcja ikony w obrządku bizantyjskim, „Liturgia Sacra” 10(2004), s. 313.
35  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 133.
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wyraz twarzy, typowy dla osoby dorosłej, która pogrążyła się w refl eksji. W ten 
sposób nawiązywano do znanego w sztuce antycznej wzoru zwanego paidario-
gerion, który przedstawiał dziecko przypominające z wyglądu starca36.

Ikony ukazujące Emmanuela mają na celu ukazanie Chrystusa jako zapo-
wiadanego Syna Bożego. Wyraźne jest tu nawiązanie nie tylko do proroctwa 
Izajasza (7, 14), ale także do tekstów ewangelicznych. Z Ewangelii św. Mateusza 
pochodzą słowa skierowane do Józefa: Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, 
On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wy-
pełniło Słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co znaczy „Bóg z nami” (Mt 1, 21–23)37.

Trzeba tutaj podkreślić, że Emmanuel często występował sam, co miało 
wskazywać na fakt, że istniał On jeszcze przed dokonaniem się aktu Wciele-
nia. Było to zgodnie z symbolem nicejsko-konstantynopolitańskim, w którym 
ojcowie potwierdzili wiarę w „[…] Syna Bożego jednorodzonego, zrodzonego 
z Ojca przed wszystkimi wiekami […]”38. Samodzielnego znaczenia wizerunek 
Emmanuela nabierał w tzw. „anielskich Deesis”, gdzie ukazywany był przed 
stojącymi przed nim aniołami. Tego typu wyobrażenia spotykane było we wcze-
snej sztuce ruskiej w niskich przegrodach ołtarzowych, zanim jeszcze wykształ-
cił się wysoki ikonostas39. Oczywiście umieszczenie Jego postaci przed Boguro-
dzicą i na tle okrągłego medalionu można interpretować także jako zapowiedź 
Wcielenia. Być może dlatego początkowo nie starano się przedstawiać Go pod 
postacią dziecka, a nawet początkowo w sztuce bizantyńskiej popularne były 
wizerunki dorosłego człowieka, w których wzorowano się na ikonografi i Od-
wiecznego Dniami40. 

2. Chrystus Baranek Boży (Cząstka Prosfory)

Temat ikonografi czny Baranka Bożego w symboliczny sposób ukazuje naj-
ważniejszą część sprawowanej liturgii, jaka dokonuje się za przegrodą ołtarzową 
(ikonostasem), a więc ilustruje to, co pozostaje zasłonięte przed wzrokiem wi-
dza41. A trzeba pamiętać, że wszystko, co znajdowało się za ikonostasem, sym-
bolizowało rzeczywistość niebiańską i otoczone było tajemnicą. Należy dodać, 
że wszelkiego rodzaju obrazy sakralne umieszczone w świątyni mogą być rozu-

36  Tamże, s. 134.
37  Mt 1, 21–23: „Pariet autem fi lium: et vocabis nomen ejus Jesum: ipse enim salvum faciet 

populum suum a peccatis eorum. Hoc autem totum factum est, ut adimpleretur quod dictum est 
a Domino per prophetam dicentem: Ecce virgo in utero habebit, et pariet fi lium: et vocabunt nomen 
ejus Emmanuel, quod est interpretatum Nobiscum Deus”.

38  Sobór Konstantynopolitański I (381), Wyznanie wiary 150 Ojców, w: Dokumenty…, s. 68: „[...] fi -
lium dei unigenitum, ex patre natum ante omnia saecula [...]”.

39  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 84.
40  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 134. 
41  Tamże, s. 137.
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miane właśnie w kontekście liturgii42. Pełnią one w niej tak samo ważną funk-
cję, jak celebrujący liturgię kapłani43. Ikony są fenomenem artystycznym, muszą 
istnieć w określonym środowisku, gdyż w innym wypadku umierają i przestają 
być dobrze rozumiane44.

Ikonografi czna tematyka, jaka występuje w cerkwiach, nawiązuje ściśle 
do liturgii, a w tym konkretnym wypadku do czynności jakie kapłan dokonu-
je w trakcie proskomidii, czyli liturgii przygotowania darów: chleba i wina. Ryt 
ten po grecku nosi nazwę „przynoszenie”, jest wstępną częścią liturgii i polega 
na tym, że kapłan przy pomocy malutkiej włóczni dokładnie wydziela z chleba 
eucharystycznego (prosfory, z gr. ofi ara) poszczególne części. Środkowa Cząst-
ka utożsamiana ze Zbawicielem, czyli Barankiem Bożym, jest najważniejsza 
i dlatego po złożeniu jej na patenie (gr. diskos) otaczana jest innymi cząstkami 
oznaczającymi poszczególne osoby mające swój udział w procesie zbawczym. 
Występują więc tu cząstki symbolizujące Theothokos, Jana Prodromosa oraz re-
prezentantów Starego i Nowego Testamentu, czyli proroków zapowiadających 
przyjście Zbawiciela, następnie apostołów i świętych oraz wszystkich członków 
Kościoła, tworzących ciało Chrystusa45. Wszyscy oni tworzą hierarchię niebiań-
ską i ziemską. Podobne zestawienie tych osób, jakie przejawia się w układzie 
świętych cząstek, widoczne jest na ścianie ikonostasu, zwłaszcza w rzędzie De-
esis (gr. błaganie, wstawiennictwo), gdzie orędownicy wstawiają się do Chrystu-
sa za ludzkością46.

Już od IV w. znano czynność wydzielania środkowej części z chleba eu-
charystycznego, którą utożsamiano z Barankiem złożonym w ofi erze. Ten ryt 
w symboliczny sposób został zobrazowany na przedstawieniu zwanym melis-
mos (od gr. melizo – oznaczającego łamanie lub rozczłonkowanie sakralnego 
chleba). Sama nazwa wyraźnie nawiązuje do obrzędu dzielenia jednej prosfory 
na mniejsze cząstki47. Stąd i wyobrażenie to nosi też nazwę Amnos (gr. baranek), 
którym określano Odkupiciela pod postacią Dzieciątka48. Przeważnie jest On 

42  Liturgia – z gr. tłumaczona jest jako „wspólny czyn”, czy też „działanie na rzecz ludu”. Te-
raz terminem tym określa się wszelkie zrytualizowane, sakralne czynności, które wchodzą w skład 
publicznego kultu. Kult ten, składający się z różnych modlitw i ofi ar, służy do oddawania czci Bogu; 
zob. M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999. W chrześcijaństwie liturgia związana jest z Ofi arą 
Eucharystyczną, która wymaga określonej oprawy artystycznej; zob. na ten temat Z. Fudakowska, 
Liturgia a sztuka, Poznań 1934. Szczególnie widać to w Kościele wschodnim, gdzie ważną rolę pod-
czas sprawowania liturgii posiada ikona. Ten sakralny obraz jest ze swej natury liturgiczny i tylko 
tak można go odczytywać, by zrozumieć jego głęboki sens. Por. I. Jazykowa, dz. cyt., s. 41.  

43  Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, Opole 1998, s. 44n.
44  P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, Warszawa 1904, s. 29.
45  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 137; def. proskomidii zob. I. Jazykowa, dz. cyt., s. 226. 

Zob. szerzej A. Mień, Sakrament, słowo, obrzęd. Prawosławna Służba Boża, Łuków 1992, s. 48n.
46   W kompozycji Deesis centralne miejsce zajmuje postać Chrystusa („Zbawiciel w chwale” 

lub Pantokrator), otaczają Go z jednej strony Bogurodzica, zaś z drugiej Jan Prodromos, za nimi zaś 
apostołowie i Ojcowie Kościoła.; zob. I. Jazykowa, dz. cyt., s. 209.

47  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 137. por. H-J. Schulz, The Byzantine liturgy, New York 
1986, 105-111; podaję za: P. Nowakowski, Liturgiczna funkcja ikony w obrządku bizantyjskim, s. 321.

48  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 137.
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ukazywany w otoczeniu adorujących Go aniołów, którzy trzymają rypidiony 
(gr. rhypidion), czyli okrągłe wachlarze używane w trakcie liturgii49.

Ponieważ to przedstawienie ściśle związane było z liturgią, również jego 
umiejscowienie miało istotną rolę. Ludzie zgromadzeni w świątyni nie mogli go 
bezpośrednio widzieć, gdyż znajdowało się ono zasłonięte za ścianą ikonostasu. 
Nie istniała więc konieczność tworzenia ikon z tym tajemniczym tematem, czę-
ściej były to mozaiki i malowidła na ścianach50.

Jak wszystkie obrazy sakralne, również i ten nie ma na celu rzeczywistego 
portretowania Zbawiciela, lecz jest ikoną Jego obecności. Można więc stwier-
dzić, że freski i ikony znajdujące się wewnątrz świątyni przedstawiały praw-
dziwą tajemnicę, które uobecnia się właśnie w Kościele. Ukazywały one sceny 
zbawcze nierozerwalnie związane z Chrystusem, co sprawiało, iż rzeczywiście 
stawał się On obecny w liturgii, a przede wszystkim w Eucharystii. Pomimo, że 
ryty liturgiczne znane były już dość wcześnie, to jednak temat Dzieciątka uka-
zywanego jako Baranka Bożego pojawił się dość późno. Najstarsze freski znane 
są z końca XII wieku51.

3. „Czuwające Oko Chrystusa”

Kompozycja ta, nosząca też nazwę „Nieśpiące Oko”, popularna w sztu-
ce bizantyjskiej i południowosłowiańskiej w XIV–XVI w., ukazuje w centrum 
Chrystusa spoczywającego na łożu. Z tego też powodu odnosi się do niego grec-
kie określenie Anapeson, co znaczy spoczywający52, pogrążony lub też znajdu-
jący się w stanie śmierci53. Jednak Syn Boży tylko pozornie spoczywa, bo tak 
naprawdę nie śpi. Otwarte oczy wskazują na fakt, że posiada całkowitą wiedzę 
i nieustannie się troszczy o stworzony przez siebie świat54. 

Na Rusi do tego typu przedstawień odnosiły się też określenia Niedrieman-
noje Oko, a także „Obrońca Izraela” oraz „Który Nie Śpi”55. Wszystkie te nazwy 
nawiązywały do wersetu z Psalmu 121 (120), 3–5: On nie pozwoli zachwiać się 
twej nodze, ani się nie zdrzemnie Ten, który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się, ani nie 
zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem. Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym 
boku prawym […]56. Zazwyczaj Chrystus ułożony jest na łożu, co sprawia, że wy-

49  Ripidion (gr. wachlarz) – pozłacany krąg umieszczony na długiej rączce. To utensilium li-
turgiczne początkowo służyło do odpędzenia owadów od darów eucharystycznych. Ważną funkcję 
spełnia podczas święceń diakonów. zob. def. I. Jazykowa, dz. cyt., s. 227.

50  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 137.
51  Tamże.
52  A. Sulikowska, dz. cyt., s. 185; 193.
53  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 136.
54  A. Sulikowska, dz. cyt., s. 189.
55  K. Onasch, dz. cyt., s. 136.
56  Ps 121 (120), 3–5: „Non det in commotionem pedem tuum, neque dormitet qui custodit te. 

Ecce non dormitabit neque dormiet qui custodit Israël. Dominus custodit te; Dominus protectio tua 
super manum dexteram tuam”; por. I. Jazykowa, dz. cyt., s. 84; A. Sulikowska, dz. cyt., s. 189; 202; 
K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 136. 
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daje się odpoczywać zatopiony we śnie57. Zbawiciel jednak nie zamyka oczu, co 
wskazuje, że w przyszłości pokona śmierć. Co prawda leży, ale tak naprawdę 
Jego pozycja jest dość niespokojna, jakby zaraz miał powstać z grobu58.

Przedstawiony jest On tu jako młodzieniec, a niekiedy nawet jako dziec-
ko w charakterze Emmanuela59, którego otaczają z obu stron: Theothokos oraz 
aniołowie z różnymi atrybutami. Tego rodzaju przedstawienie rozwijało się 
w późnej sztuce bizantyjskiej przede wszystkim w formie obrazu na ścianie we-
wnątrz świątyni60, a dopiero potem w ikonografi i, szczególnie od XIV w.61 Ten 
schemat ikonografi czny rozpowszechniał się w zwłaszcza w XVI–XVII w., kie-
dy popularnością cieszyły się sceny symboliczne oraz te odnoszące się do do-
gmatów i ilustrujące ryty liturgiczne62. Widać tu wyraźnie, że sakralny obraz 
związany jest z liturgią i można go zrozumieć tylko w obrębie akcji liturgicznej, 
w której on także uczestniczy. 

Schemat ikonografi czny został rozbudowany w ten sposób, aby streszczał 
całą ekonomię zbawczą związaną ze wcieleniem się Drugiej Osoby Boskiej. Pod-
kreślono tu fakt, że zbawienie świata uzależnione było od kenozy63, Syna Bożego, 
którzy uniżył się i przyjął ludzkie ciało64. Sam kanon opisywanej tu kompozy-
cji został opracowany na podstawie nie tylko Pisma Świętego, ale także chrze-
ścijańskich źródeł pozabiblijnych65. Wyraźnie nawiązano tu do przyrodniczego 
dzieła Physiologos, w którym opisano zwyczaje lwa. Według autora tego tek-
stu lew, nawet gdy śpi, zachowuje nieustanną gotowość do aktywności, o czym 
świadczą jego otwarte oczy. Chrześcijanie zauważyli tutaj analogię do faktu, że 
chociaż ciało Zbawcy pogrążyło się w głębokim śnie, gdy wisiało na krzyżu, to 
jednak Jego boska natura nadal wykazywała czujność, nigdy nie zgasła, gdyż 
wiecznie przebywała ze swym Ojcem66. Istniało też powszechne przekonanie, 
według którego mały lew, co prawda rodzi się jakby martwy, ale ożywia się 
i odzyskuje ducha na trzeci dzień67. Wówczas ojciec lew budzi swym ożywczym 
oddechem lwiątko, które zostaje przeznaczone do panowania nad wszystkimi 
zwierzętami. Występuje tu analogia z faktem, że Bóg Ojciec po trzech dobach 
budzi swego zmarłego Syna, by odnowił całą ludzkość68. 

57  K. Onasch, dz. cyt., s. 136.
58  Por. A. Sulikowska, dz. cyt., s. 199–200.
59   K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 136.
60  Por. I. Bentchev, Engelikonen. Machtvolle Bilder himmelischer Boten, Freiburg–Basel–Wien 

1999, s. 180, podaję za: A. Sulikowska, dz. cyt., s. 185.
61  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 84.
62  A. Sulikowska, dz. cyt., s. 193, 197.
63  Gr. kenosis, co znaczy ogołocenie, wyniszczenie; zob. P. Janowski, Kenoza w teologii katolickiej 

i teologii protestanckiej, EK, Lublin 2000, t. VIII, kol. 1346–1348.
64  Fl 2, 6–8: „qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se æqualem Deo: 

sed semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu in-
ventus ut homo. Humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis”.

65  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 136.
66  Tamże; por. Le Physilogus. Poeme sur la nature des animaux en grec vulgaire et en vers politiques, 

Paris 1873, s. 96–98; podaję za: A. Sulikowska, dz. cyt., s. 187–188.
67  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 136.
68   A. Sulikowska, dz. cyt., s. 186.
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Istniało wiele wariantów tego typu wyobrażeń. Na obszarze Rusi schemat 
ten znany był od XV wieku69. Przedstawiał się on w następujący sposób: w cen-
trum ukazany jest spoczywający Chrystus, asystują Mu: po jednej stronie Bo-
gurodzica, zaś po drugiej anioł70. Jeśli był to archanioł Gabriel, to w pewnym 
sensie można mówić o powtórzeniu sceny Zwiastowania. Odczytuje się to też 
jako zapowiedź Wcielenia, które zapoczątkowało ekonomię zbawczą71. Na in-
nych wyobrażeniach naprzeciw Theothokos, po drugiej stronie Zbawiciela, stoi 
Archanioł Michał, dzierżący w ręku krzyż72. Zdarzało się, że nad Chrystusem 
unosił się anioł z wachlarzem, lub też zlatywali się dwaj aniołowie trzymający 
w dłoniach symbole męki Pańskiej, czyli włócznię, trzcinę i krzyż73. Na niektó-
rych ikonach ruskich aniołowie znajdujący się górnej partii kompozycji trzymali 
w dłoniach rypidiony (wachlarze)74, tak samo jak to występowało w schemacie 
ikonografi cznym ukazującym Dzieciątko jako Amnos, czyli Baranka Bożego75. 

Trzeba również podkreślić, iż na symbolicznych wyobrażeniach Chrystus 
zachowuje ludzką postać, gdyż dobrowolnie przyjął naturę człowieka (Fl 2, 7)76. 
Co prawda na ikonach wyrażano Jego Bóstwo, jednak nigdy człowieczeństwo 
nie zostało przesłonięte. Zawsze obok aspektu chrystologicznego widoczny jest 
też aspekt antropologiczny77. 

Oczywiście w całej scenie widoczna jest też obecność całego Trójosobowe-
go Boga. Często w górnej części ikony, wewnątrz półkolistej hemisfery symboli-
zującej rzeczywistość niebiańską, wyłania się wyobrażenie Odwiecznego Dnia-
mi, którego wygląd zgodny jest z opisem zawartym w proroctwie Daniela (por. 
Dn 7, 9.13–14)78. Wizerunek ten podkreśla wszechpotęgę całego Boga kierujące-
go ekonomią zbawienia.

Wyobrażenie „Czuwające oko” ściśle związane jest z rytem liturgicznym, 
dokonywanym w pierwszym etapie przygotowania do Eucharystii.  Kompozy-
cja została tak przygotowana, aby ilustrowała czynność zwaną proskynesis (gr. 
przynoszenie), polegającą na przygotowaniu chleba i wina. Wówczas celebrans 

69 Por. N. P. Kondakow, Russkaja ikona, Praga 1931, s. 284 (podaję za: A. Sulikowska, dz. cyt. 
s. 195).

70  A. Sulikowska, dz. cyt., s. 196.
71  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 84.
72  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 136.
73  A. Sulikowska, dz. cyt., s. 196.
74  Ripidion (gr. wachlarz) – jest to utensilium liturgiczne, składające się z pozłacanego kręgu 

przymocowanego do długiej rączki; na kręgu ukazany jest serafi n. W czasie liturgii trzymany jest 
przez diakona.; zob. def. I. Jazykowa, dz. cyt., s. 227.

75  A. Sulikowska, dz. cyt., s. 194.
76  Fl 2, 7: „sed semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum 

factus, et habitu inventus ut homo”.
77  Por. A.A. Napiórkowski, dz. cyt., s. 13.
78  Dn 7, 9.13–14: „Aspiciebam donec throni positi sunt, et antiquus dierum sedit. Vestimentum 

ejus candidum quasi nix, et capilli capitis ejus quasi lana munda : thronus ejus fl ammæ ignis: rotæ 
ejus ignis accensus […]. „Aspiciebam ergo in visione noctis, et ecce cum nubibus cæli quasi fi lius ho-
minis veniebat, et usque ad antiquum dierum pervenit: et in conspectu ejus obtulerunt eum. Et dedit 
ei potestatem, et honorem, et regnum: et omnes populi, tribus, et linguæ ipsi servient: potestas ejus, 
potestas æterna, quæ non auferetur: et regnum ejus, quod non corrumpetur”. 
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wydzielał z jednej prosfory kilka mniejszych części, z których najważniejsza jest 
środkowa, oznaczająca Baranka Bożego składanego w ofi erze. Inne cząstki uło-
żone wokół Niego oznaczają Theotokos, Jana Prodromosa, hierarchie niebiań-
ską oraz wszystkich wiernych79. Ponieważ ryt ten dokonywany był w miejscu 
zwanym prothesis, dlatego też przedstawienie nawiązujące do tej sakralnej czyn-
ności często umieszczano w tej kaplicy.

Scena ukazująca Nieśpiącego Chrystusa pod względem kompozycyjnym 
wykazuje też podobieństwo do schematu zwanego melismos, ukazującego Chry-
stusa jako Dzieciątko i utożsamianego z Cząstką prosfory80.

4. Wizerunek Syna Bożego w wyobrażeniach Trójcy Świętej

4.1. Trójca Święta typu Starotestamentowego
Kanon ikonografi czny tego tematu ukształtował się na podstawie tekstu 

z Księgi Rodzaju (18, 1–8), gdzie opisano scenę ukazania się Abrahamowi i Sa-
rze trzech Bożych posłańców81. Za klasyczny przykład tego typu ikony uważa 
się dzieło ruskiego mnicha Andrzeja Rublowa82, który pomijając aspekt histo-
ryczny od razu przeszedł w wymiar symboliczny83 i ukazał wyłącznie trzech 
aniołów-posłańców, bez postaci Abrahama i Sary. 

Istnieją rozbieżności co do faktu, który z aniołów miał by być utożsamiany 
z Drugą Osobą Trójcy Świętej. Niektórzy twierdzą, że to anioł po lewej stronie 
symbolizuje Syna Bożego. Wówczas w środku znajdowałby się Bóg Ojciec, a po 
Jego prawej stronie Syn. Gdy Ojciec błogosławi kielich i poleca misję Synowi, 
Syn posłusznie godzi się na to84. Pod tym względem można tutaj przywołać 
tekst św. Mateusza (14, 62): Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy 
Wszechmogącego.

Odwoływano się też do istnienia ikony należącej do św. Stefana z Permu, 
na której po lewej stronie znajduje się Syn. Podkreśla to napis, „Py” oznaczają-
cy w języku zyriańskim Syna85. Na fakt, że mamy do czynienia z Chrystusem 
wskazywać ma specyfi czna barwa Jego szat. Zewnętrzny himation posiada bar-
wę cielistą, co sygnalizuje, że Chrystus przyjął postać cielesną. Ta ludzka natu-
ra zasłoniła przed ludzkim wzrokiem Jego boską naturę. Niemniej jednak pod 

79  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 226.
80  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt. s. 137.
81  Rdz 18, 1–2: „Apparuit autem ei Dominus in convalle Mambre sedenti in ostio tabernaculi 

sui in ipso fervore diei. Cumque elevasset oculos, apparuerunt ei tres viri stantes prope eum: quos 
cum vidisset, cucurrit in occursum eorum de ostio tabernaculi, et adoravit in terram”.

82  Na ten temat zob. G. Bunge, Inny Paraklet. Ikona Trójcy Świetej mnicha-malarza Andrzeja Ru-
blowa, tł. K. Małuys, Tyniec–Kraków 2001; B. Standaert, Ikona Trójcy Andrzeja Rublowa, Bydgoszcz-
-Kraków 1997 (2002).

83  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 92.
84  Tamże, s. 95.
85  Zob. P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna; tł. M. Żurowska, Warszawa 1999, s. 208.
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spodem widoczny jest fragment chitonu barwy błękitnej, oznaczającej właśnie 
Bóstwo86. Za tym aniołem znajduje się pałac, który można interpretować nie 
tylko dosłownie jako budynek, ale jako symbol Kościoła, czyli ciało Chrystusa 
(Ef 1, 23)87.

Według większości interpretacji to środkowy anioł jest utożsamiany 
z Chrystusem. Kielich eucharystyczny znajdujący się na stole-ołtarzu symbo-
lizuje ofi arę Syna Bożego, jest błogosławiony przez Ojca, który poleca w ten 
sposób Jednorodzonemu do wykonania zadanie. Syn znajdujący się w środku 
przyjmuje postawę pokorną wobec Ojca, co przejawia się w pozycji Jego ciała 
i pochyleniu głowy. Wstawia się u Ojca za rodzajem ludzkim, a Jego dłoń jest 
opuszczona w kierunku kielicha88. W tym wypadku za Synem znajduje się dąb 
Mambre, z którego drewna, według legendarnych przekazów, zrobiony był też 
krzyż męki Chrystusowej. Umieszczenie drzewa za Chrystusem wskazuje rów-
nież na fakt, że to On jest owocem tego drzewa i gwarantuje żywot wieczny każ-
dej osobie, która Go spożyje. Pod drzewem życia widoczny jest więc prawdziwy 
owoc poznania, którego poszukiwał pierwszy człowiek89.

Środkowy anioł najbardziej skupia wzrok obserwatora, m in. dzięki inten-
sywnym barwom swojego ubioru. Dobór kolorystyczny szat ma także swoje 
uzasadnienie teologiczne, nawiązuje do dogmatu ustalonego na soborze chalce-
dońskim (451 r.), według którego Syn Boży jest doskonały zarówno w bóstwie, 
jak i w człowieczeństwie. To równocześnie prawdziwy Bóg, jak i prawdziwy 
człowiek90. Spodni chiton w kolorze intensywnie wiśniowym przykryty jest ze-
wnętrznym himationem o barwie lapis-lazuli. Zestawienie tych kontrastujących 
barw wskazywać ma na połączenie w Chrystusie dwóch natur. Błękit oznacza 
boskość, purpura człowieczeństwo, a także królewski majestat91. Istnieje też inne 
uzasadnienie teologiczne, według którego to czerwień określa ognistą boskość, 
a kolor niebieski człowieczeństwo92. Zaś złota przepaska na głowie symbolizuje 
boską chwałę, na którą zasłużył Syn po wykonaniu zbawczej misji93.

O dwóch naturach mogą przypominać też dwa wysunięte palce dłoni, któ-
rą Chrystus przyjmuje kielich. Świadczyłoby to również, że dobrowolnie godzi 
się On by stać się ofi arą złożoną na ołtarzu94. Środkowa postać ukazana jest fron-
talnie, co świadczy o tym, że daje się całkowicie poznać, w przeciwieństwie do 
dwóch pozostałych aniołów ukazanych w lekkim profi lu. Taki zabieg artystycz-
ny podkreśla fakt, że to Druga Osoba w akcie Wcielenia przyjęła ludzką postać, 

86  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 95.
87  Ef 1, 22–23: “[...] et ipsum dedit caput supra omnem ecclesiam, quæ est corpus ipsius [...]”. 
88   Zob. L. Balter, Pneumatologia ikony, w: Chrystus wybawiający…, dz. cyt., s. 84.
89  T. Špidlik, M. I. Rupnik, dz. cyt., s. 30. 
90  Zob. Sobór chalceodński (451), Defi nicja wiary 11, w: Dokumenty…, s. 222: „[...] eundem perfec-

tum in deitate, eundem perfectum in humanitate [...] Deum verte et hominem verte [...]”.
91  Na temat szat Chrystusa zob. E. Smykowska, dz. cyt., s. 43; A. Adamska, Teologia piękna na 

przykładzie ikon Andreja Rublowa, Kraków 2003, s. 127.
92  T. Špidlik, M. I. Rupnik, dz. cyt., s. 30.
93  L. Balter, dz. cyt., s. 84.
94  Zob. A. Adamska, dz. cyt., s. 129.
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stając się w pełni osiągalną dla ludzi, a nie dotyczyło to dwóch pozostałych Osób 
Boskich. Co prawda ciało Chrystusa było widzialne, ale Boskość nadal pozosta-
wała poza zasięgiem zmysłów. Niemniej jednak już św. Paweł w liście do Kolo-
san określił Chrystusa: On jest obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1, 15)95. Również 
sam Chrystus powiedział o sobie: Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. (J 14, 9)96. 
Z tej to przyczyny Ojca w pełni można poznać patrząc właśnie na Syna, który 
stanowi rzeczywistą ikonę Ojca97. Dlatego też dwaj aniołowie, ten znajdujący się 
po lewej, jak i ten w środku mogli być utożsamiani zarówno z Ojcem, jak i z Sy-
nem. Teologicznie tłumaczy się to w ten sposób, iż patrzenie na Pierwszą Osobę 
Trójcy jest tak naprawdę możliwe poprzez Drugą Osobę. Wobec tego oblicze 
Syna Bożego objawia Osobę Boga Ojca98. Jednorodzony Syn zwraca się ku Ojcu, 
gdyż jest zrodzony przez Niego i Syn równocześnie uznaje swego Ojca99. 

Trzeba podkreślić, że Trójca Rublowa jest niehipostatyczna. Tak naprawdę 
wszystkie z przedstawionych postaci mogły być utożsamiane z każdą z Osób 
Trójcy Świętej. Dlatego też początkowo artyści nie umieszczali nimbu krzyżo-
wego wokół głowy środkowego anioła oraz inskrypcji IC XC, bo to już stanowi-
łoby określenie Syna Bożego100. Również Sobór Stu Rozdziałów, zabraniał takiej 
praktyki101.

4.2. Trójca Święta typu Nowotestamentowego
W „Trójcy” Starotestamentowej nie chodziło o przedstawienie poszczegól-

nych hipostaz Trójcy Świętej, lecz o ukazanie Boga objawiającego się w całości. 
Jednak pod wpływem ikonografi i zachodniej w XVI w. wykształciły się nowe 
schematy ikonografi czne, które nosiły nazwę „Trójcy” Nowotestamentowej102. 
Tutaj wszystkie Trzy Osoby Boskie są ściśle określone, a każda z Nich posiada 
postać charakterystyczną tylko dla siebie.

Ogólnie w przedstawieniach Trójcy Świętej kontrowersje zawsze wzbu-
dzało przedstawienie Pierwszej i Trzeciej Osoby Trójcy, które są niewyobrażal-
ne. Możliwość ukazywania Boga w ciele odnosiła się tylko do Drugiej Osoby, 
która wcielając się, przyjęła ludzką postać. To potwierdził również Moskiew-
ski Sobór Stu Rozdziałów103. Mimo zakazów kościelnych dość często wykony-
wano przedstawienia „Trójcy Nowotestamentowej”, w których wyraźnie roz-

95  Kol 1, 15: „qui est imago Dei invisibilis [...]”.
96  J 14, 9: „[...] qui videt me, videt et Patrem.[...]”. 
97  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 95.
98  Zob. Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa, tł. W. Szymona, Ponań 2001, s. 39.
99  T. Špidlik, M. I. Rupnik, dz. cyt., s. 31.
100  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 94.
101 Zob. E. Smykowska, dz. cyt., s. 80. Sobór ten, odbyty w Moskwie w 1551 r , uznał, że „Trójca 

Święta” Andrzeja Rublowa jest dziełem wzorcowym, godnym naśladowania. Zob. E. Smykowsak, 
dz. cyt., s. 74. Synod „Stogław” ustalił: „trzeba, by artyści malowali ikony według tradycji, by wzo-
rowali się na przykładach malarzy greckich, na Andrzeju Rublowie innych”; zob. I. György, F. Ne-
menyi, Rublow. Malarz fresków i ikon, tł. H. Keszycka,Warszawa 1979, s. 7.

102  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 97; E. Smykowska, dz. cyt., s. 80.
103  Zob. I. Jazykowa, dz, cyt., s. 98.
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różniano poszczególne Osoby Trójcy. W wyobrażeniach typu Ojcostwo, Bóg 
Ojciec ukazywany jest pod postacią starca, Syn Boży – jako dojrzały mężczyzna, 
a Duch Święty jako unosząca się gołębica104.

Istnieje kilka typów Trójcy Nowotestamentowej. W schemacie „Wspólny 
Tron”, na obszernej ławie czy też tronie, Syn Boży zasiada po prawej stronie 
Boga Ojca105, co nawiązuje do słów: Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po 
prawicy Boga (Mk 16, 19)106. Szaty Chrystusa są błękitno-czerwone, co ma wska-
zywać na Jego boską i ludzką naturę. Zbawiciel przyjmuje postawę frontalną 
podobnie, jak i Ojciec. Dzierży też w dłoni krzyż wskazujący na Jego ofi arę lub 
księgę Ewangelii107. Wielokrotnie podkreślano fakt, że Chrystus posiada taką 
samą władzę, jak i Ojciec i panuje wraz z Nim nad całym stworzonym wszech-
światem. Z tego też względu często malowano ich razem trzymających kulę 
ziemską umieszczoną pośrodku kompozycji108.

Do popularnego schematu ikonografi cznego zalicza się temat „Ojco-
stwo”109, w sztuce wschodniej zwany jako Otieczestwo, a w zachodniej jako Pater-
nitas110. W tym wypadku umieszczenie wizerunku Chrystusa w łonie Boga Ojca 
jest nawiązaniem do ikony typu „Znak” (zwanej też Wcieleniem), gdzie podkre-
ślano macierzyństwo Theotokos. Natomiast tutaj na pierwszy plan wysuwa się 
„ojcostwo” Boga Ojca. Wszystkie trzy Osoby Trójcy znajdują się na głównej osi 
kompozycji. Bezpośrednio na tronie zasiada Bóg Ojciec pod postacią Starca (Sa-
baoth). Trzyma On na kolanach, na poziomie swojego łona umiłowanego Syna 
przedstawionego w wieku dziecięcym. Chrystus zaś trzyma na piersi medalion 
z gołębicą Ducha Świętego111. Kompozycyjnie przedstawienie to nawiązuje do 
schematu Spas w Siłach112.

Przy opracowaniu tego kanonu ikonografi cznego nawiązywano do opisu 
wizji, jakiej doznał prorok Daniel (Dn 7,9.13–14): Patrzyłem, aż postawiono tro-
ny, a Przedwieczny zajął miejsce. [...] A oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn 
Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono 
Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języ-
ki113. Podczas gdy Ojciec ukazany jest jako Odwieczny Dniami, to Syn przybiera 
postać Dzieciątka-Emmanuel, co nawiązuje do tekstu z Księgi Izajasza: Dlate-

104  Tamże, s. 97.
105  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 144–145; K. Sommer, Ikonen. Ein Hanbuch fur Sammler 

und Liebhaber, Munchen 1979, s. 52; podaję za: L. Balter, dz. cyt., s. 85.
106  Mk 16, 19: „[...] assumptus est in cælum, et sedet a dextris Dei”.
107  Por. I. Jazykowa, dz. cyt., s. 97.
108  E. Smykowska, dz. cyt., s. 80.
109  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 98.
110  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 144.
111  Zob. L. Balter, dz. cyt., s. 85.
112   K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 135.
113 Dn 7, 9.13–14: „Aspiciebam donec throni positi sunt, et antiquus dierum sedit [...] et ecce 

cum nubibus cæli quasi fi lius hominis veniebat, et usque ad antiquum dierum pervenit: et in con-
spectu ejus obtulerunt eum. Et dedit ei potestatem, et honorem, et regnum: et omnes populi, tribus, 
et linguæ ipsi servient: potestas ejus, potestas æterna, quæ non auferetur: et regnum ejus, quod non 
corrumpetur”.
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go Pan sam da wam znak: oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go Emmanuel 
(Iz 7, 14)114. Chrystus posiada jednak twarz i proporcje ciała charakterystyczne 
dla mężczyzny w średnim wieku, co ma podkreślać Jego duchową dojrzałość115. 
Na ikonie „Trójcy” Nowotestamentowej ukazuje się różne relacje między Ojcem 
i Synem.

Przykładowo na ikonie zatytułowanej „Przedwieczna Narada” Bóg Ojciec 
i Syn Boży zdają się być pochłonięci dialogiem116. Jednak na niektórych przed-
stawieniach Chrystus może podchodzić do pustego tronu117. W zachodniej sztu-
ce bardziej charakterystyczny był temat zwany „Tron Łaski”. Tutaj Bóg Ojciec 
zasiada na tronie i trzyma ukrzyżowanego Syna bądź to w ramionach lub na 
poziomie swych kolan118.

5. Wyobrażenia Chrystusa pod postacią anioła

5.1. Chrystus Święte Milczenie
Tego typu wyobrażenie Chrystusa pod postacią anioła spotykane było bar-

dzo rzadko, a bardziej popularne stały się dopiero w XIX w. w Rosji119. Tytuł ta-
kiego obrazu odwołuje się do proroctwa zawartego w księdze Izajasza: Oto mój 
Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że 
Duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił 
głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze (Iz 42, 1–2)120.

Chrystus przedstawiony jest jako poważny, przyjmujący dostojną pozę 
anioł, który krzyżuje ręce na piersiach121. Posiada zamknięte usta, wyczuwa się 
w Nim ciszę i spokój. Wokół Jego głowy widoczny jest ciemny nimb. Zazwy-
czaj okrągły kształt tej otoczki wskazuje na wieczność i boskość122. Wewnątrz 
umieszczona jest gwiazda o ośmiu ramionach, w której na przemian powtarzają 
się dwa kolory123. Płomienna czerwień symbolizuje Bóstwo, natomiast ciemno-
zielona lub ciemnobłękitna barwa wskazuje na nieosiągalność i niepoznawal-
ność boskiej istoty dla zmysłów śmiertelników124. Zestawienie błękitu i czer-

114  Iz 7, 14: „Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum: ecce virgo concipiet, et pariet fi -
lium, et vocabitur nomen ejus Emmanuel”.

115  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 144.
116  Tamże, s. 145.
117  E. Smykowska, dz, cyt., s. 80.
118  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., 144–145.
119  Tamże, s. 133. 
120 Iz 42, 1–2: „Ecce servus meus, suscipiam eum; electus meus, complacuit sibi in illo anima 

mea: dedi spiritum meum super eum: judicium gentibus proferet. Non clamabit, neque accipiet per-
sonam, nec audietur vox ejus foris”.

121  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 132–133.
122  Nimb (łac. obłok, chmura) – symboliczne wyobrażenie światłości otaczające głowę. Zazwy-

czaj jest okrągły lub przyjmuje formę promienistą. Ma na celu podkreślenie boskiej chwały; zob. 
E. Smykowska, dz. cyt., s. 55.

123  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 132.
124  Na temat znaczenia barw w nimbie, zob. E. Smykowska, dz. cyt., s. 55. 
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wieni może symbolizować też połączenie w Chrystusie dwóch natur: boskiej 
i ludzkiej. Ogólnie można powiedzieć, że dwie barwy, chociaż znacznie się róż-
nią, to tworzą pewną jedność i często występują razem. Czerwień wielokrotnie 
oznaczała świat ziemski, a błękit niewidzialną rzeczywistość niebiańską. Zesta-
wienie barw bordowej i błękitnej obecne było często na szatach Chrystusa. Do-
gmat Wcielenia, mówiący, że prawdziwy Bóg stał się prawdziwym Człowie-
kiem, został wyrażony właśnie za pomocą określonych środków artystycznych, 
a mianowicie dzięki zestawieniu obok siebie dwóch barw na zasadzie kontra-
stu125. Jeśli chodzi o wyobrażenie Chrystusa pod postacią anioła, to Zbawiciel 
może posiadać dość duże, przytłaczające skrzydła, na których widoczne są wy-
raźnie zaznaczone barwne pióra126. 

5.2. Chrystus ukrzyżowany serafi n (Dusza Chrystusa)
Ogólnie wszystkie wyobrażenie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa pod po-

stacią anielską stały się popularne zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba było się prze-
ciwstawić szerzącym się heretyckim poglądom bogumiłów127. Uważali oni, że 
Zbawiciel był istotą anielską, a nie człowiekiem, nie mógł więc ponieść śmierci 
krzyżowej, bo Jego ciało nie podlegało cierpieniu i nie mogło być upokorzone128.

Temat ukrzyżowanego anioła w ikonografi i ruskiej ukształtował się pod 
wpływem sztuki i mistyki zachodniej, m. in. w oparciu o teksty opisujące styg-
matyzację św. Franciszka z Asyżu (zm. 1226)129. Przykładowo Tomasz z Celano 
w Traktacie o cudach św. Franciszka opisał wizję Ukrzyżowanego Serafi na jakiej 
miał doznać biedaczyna z Asyżu. Święty podczas kontemplacji 

ujrzał w widzeniu rozciągniętego nad sobą Serafi na, wiszącego na krzyżu, ma-
jącego sześć skrzydeł, za ręce i nogi przybitego do krzyża. Dwa skrzydła unosiły 
się mu nad głową, dwa wyciągały do lotu, a dwa okrywały całe ciało. [...] Cieszył 
się z łaskawego wejrzenia, jakim Serafi n patrzył na niego, ale przybicie do krzyża 
przeraziło go. [...] Otóż, podczas gdy szukając wyjaśnienia na zewnątrz, poza sobą, 
nie znalazł rozwiązania, nagle objawiło mu je w nim samym odczucie bólu130.

W tym miejscu należy podkreślić, że serafi ny oznaczały istoty niebiańskie 
posiadające ognistą naturę, a ich nazwę wywodzono od hebrajskich słów ozna-

125  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 35.
126  K. Onasch, A. Schnieper, dz. cyt., s. 138.
127  Bogomili (bogomiłowie) – sekta ta powstała w Bułgarii w X w., łączyła elementy zaratu-

strianizmu (dualizm) z chrześcijaństwem, odrzucała hierarchię duchownych, władzę państwową, 
porządek społeczny oparty na zasadach feudalnych, była przeciwna kultowi świętych. Ponieważ 
sądzili oni, iż widzialny świat został stworzony przez Szatana, nie mogli uznać człowieczeństwa 
Chrystusa, a tym bardziej jego śmierci krzyżowej, która polegała na męczeństwie Jego ciała. Na te-
mat bogumiłów zob. D. Angelov, Bogomilstvo v Bolgarii, Moskwa 1904; G. Szwat-Gyłybowa, Bogomil-
stwo. Powieść elementarna, w: Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej, Warszawa 2005; 
T. Manteuffel, Historia powszechnia. Średniowiecze, Warszawa 2002, s. 136.

128  K. Onasch, A. Schnieper, dz. czyt, s. 138.
129  Tamże.
130  Tomasz z Celano, Traktat o cudach św. Franciszka z Asyżu 3C 4. 
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czających „płonąć, palić się”. Stąd też w ikonografi i ukazywano je w barwie po-
marańczowej lub jaskrawo czerwonej. Według Pseudo-Dionizego Areopagity 
stały one na szczycie hierarchii anielskiej wraz z cherubinami131. Ich wygląd zo-
stał opisany przez proroka Izajasza: [...] ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wy-
niosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafi ny stały ponad nim; każdy 
z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, 
a dwoma latał (Iz 6, 1–2)132. W sztukach plastycznych te duchowe istoty wyobra-
żane były jako postacie z ciałami ludzkimi, ale w całości zakryte przez duże 
skrzydła. Jedna para skrzydeł unosząca się do góry zakrywała twarz, co miało 
wskazywać na to, że nie są oni godni patrzeć na Stwórcę. Druga para skrzydeł 
zakrywała ich ciała wraz z nogami, co oznacza, iż pozostawali oni niegodni, 
aby Stwórca ich widział. Za pomocą trzeciej, ostatniej pary skrzydeł, unosili się 
w powietrzu, co miało im ułatwiać wypełnianie boskich misji133.

Kompozycja ukazująca Ukrzyżowanego serafi na może nawiązywać do 
przedstawienia „Zbawiciela w majestacie”, jeśli chodzi o rozmieszczenie sym-
bolicznych fi gur geometrycznych. W przedstawieniu, które popularnie nosi ty-
tuł „Spas w siłach”, czerwony „dolny” kwadrat oznaczał rzeczywistość ziemską, 
a błękitny owal wskazywał na sferę niebiańską134. Na jednej z ikon pochodzącej 
z kręgu moskiewskiego również cała scena umieszczona została na tle prostoką-
ta o barwie czerwonej. Tak samo jak to było widoczne na wizerunku „Zbawcy 
w chwale”, na rogach tej fi gury umieszczone zostały symbole czterech ewange-
listów. Czworokąt wydaje się być rozciągnięty, a na jego powierzchni nałożony 
jest ciemny romb. W tym wypadku można go traktować jako odpowiednik błę-
kitnego kręgu obecnego na przedstawieniu „Pantokratora w majestacie”. Dolny 
narożnik tego rombu wchodzi w głąb szczytu Golgoty, we wnętrzu której znaj-
duje się czaszka pierwszego człowieka135. Te fi gury geometryczne stanowią tło 
dla postaci umieszczonych w centrum. Otóż najważniejszą rolę odgrywa tutaj 
Chrystus ubrany jak najwyższy arcybiskup (ros. archijerej). Z samej góry spły-
wają na Niego promienie oznaczające obecność Trzeciej Osoby Boskiej. Zbawca 
ukazuje krzyż z ukrzyżowaną postacią, która prawie w całości przesłonięta jest 
przez olbrzymie skrzydła białego serafi na. Jedynie widoczne są przebite dłonie 
i stopy wskazujące na śmierć krzyżową. Osoba rozpostarta na krzyżu jest w spe-
cyfi czny sposób przesłonięta przez serafi na, co sprawia wrażenie, że jej głowa 
należy też do anioła136. 

Te wszystkie nowe tendencje w sztuce pojawiały się pod wpływem za-
chodnich trendów i przejawiały się właśnie w tworzeniu ikon Ukrzyżowanego 

131  E. Smykowska, s. 70; na temat aniołów zob. P. O’ Sullivan, Wszystko o aniołach, Gdańsk 2000.
132  Iz 6, 1–2: „[...] vidi Dominum sedentem super solium excelsum et elevatum; et ea quæ sub 

ipso erant replebant templum. Seraphim stabant super illud: sex alæ uni, et sex alæ alteri; duabus 
velabant faciem ejus, et duabus velabant pedes ejus, et duabus volabant”.

133  E. Smykowska, dz. cyt., s. 70.
134  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 80.
135  K. Onach, A. Schnieper, dz. cyt., s. 139.
136  Tamże, rys. 139.
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Anioła. Nie odpowiadały one jednak w pełni mentalności rosyjskiej i krytyko-
wał je m. in. diak Iwan Michałowicz Wiskowaty137. 

5.3. Ikona Sofi i – Mądrości Bożej
Mądrość (gr. Sophia, ros. Priemudrost)138 początkowo była rozumiana przez 

ludzi jako umiejętność typowo praktyczna, a dopiero później zaczęła odnosić 
się do sfery intelektualnej i kontemplacyjnej139. Sofi a w ujęciu Ojców Kościoła 
zazwyczaj była interpretowana jako odbicie Mądrości Bożej i utożsamiona zo-
stała z Logosem-Słowem Bożym, czyli Drugą Osobą Trójcy Świętej. Tradycja ta 
znana była już od samego początku istnienia chrześcijaństwa140. Świadczą o tym 
także pierwsze zabytki sztuki bizantyjskiej (IV–V w.) np. przedstawienie skrzy-
dlatego Zbawiciela zachowane na ścianach katakumb Aleksandrii. O tym, że 
mamy tutaj do czynienia z mądrością świadczy grecka inskrypcja: „Sofi a Jezus 
Chrystus”141. Mądrość Boża, tak jak Chrystus zasiada na tronie niebiańskim i jest 
pełna niebiańskiego blasku, tak jak Syn Boży, który jest obrazem swego Ojca142. 

Mądrość mogła być interpretowana na wiele sposobów i wyobrażano ją 
za pomocą wielu fi gur, zazwyczaj też występowała w rodzaju żeńskim. Mo-
gła być utożsamiana z trzecią hipostazą Trójcy Świętej, Kościołem, Theotokos143, 
albo też stanowiła atrybut trynitarnego Boga. W księgach mądrościowych trak-
towana była jako zasada, według której stworzony został cały wszechświat, jako 
twórcza miłość Boskiego Kreatora i Jego odwieczna mądrość, która zawsze Mu 
towarzyszyła144. 

W Starym Testamencie Mądrość wysławia siebie mówiąc: Przed wiekami, na 
początku mnie stworzył, i po wiek wieków nie przeminę (Syr 24, 9)145. W Księdze Mą-
drości o Sofi i napisano: Jest odblaskiem wiecznej światłości i nieskalanym zwiercia-
dłem Boskiego działania oraz odbiciem Jego dobroci (Mdr 7, 25)146; Jest ona wspanialsza 
od słońca i przewyższa wszystkie gwiazdy, a w porównaniu ze światłem – świeci jaśniej 
(Mdr 7, 29)147.

Ikonografi czny temat „Mądrości” ukształtował się na podstawie tekstu 
z Księgi Przysłów: Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabi-
ła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych 

137  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 85.
138  E. Smykowska, dz. cyt., s. 72.
139  T. Špidlik, M. I. Rupnik, dz. cyt., s. 123.
140  Zob. Florenski, dz. cyt., s. 43; T. Špidlik, M. I. Rupnik, dz. cyt., s. 124; K. Onasch, A. Schnie-

per, dz. cyt., s. 140.
141  E. Smykowska, dz. cyt., s. 72.
142  T. Špidlik, M. I. Rupnik, dz. cyt., s. 124.
143  E. Smykowska, dz. cyt., s. 72.
144  Tamże.
145  Syr 24, 9: „Et in omni terra steti: et in omni populo [...]”.
146  Mdr 7, 25: “Vapor est enim virtutis Dei, et emanatio quædam est claritatis omnipotentis Dei 

sincera, et ideo nihil inquinatum in eam incurrit”.
147  Mdr 7, 29: “Est enim hæc speciosior sole, et super omnem dispositionem stellarum: luci 

comparata, invenitur prior”.
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miejsc miasta: Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie. Do tego, komu brak mądrości, 
mówiła: Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie 
głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi! (Prz 9, 1–6)148.

W Nowym Testamencie Sofi a nie jest już mądrością bezosobową, ale ujaw-
nia się personalnie w samym Chrystusie. W takim kontekście wypowiadał się 
św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian: Natomiast tym, którzy są powołani 
zarówno spośród Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa jako moc i mądrość Bożą (1, 
14)149. List do Hebrajczyków mówi o Synu Bożym, który często był utożsamia-
ny z Bożą Mądrością: On, jako odbicie ukazujące Jego chwałę i jako obraz Jego istoty, 
podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem. On dokonał oczyszczenia z grzechów 
i zasiadł w niebie po prawicy (Bożego) Majestatu (1, 3)150. On jest obrazem Boga nie-
widzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko 
stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Tro-
ny, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Nie-
go zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1, 
15)151. Św. Jan Ewangelista utożsamia Słowo Boga z Jego Synem, dzięki któremu 
cały wszechświat zawdzięcza swoje istnienie: Na początku było Słowo, a Słowo było 
u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na począku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, co się stało (J 1, 1–3)152. Dlatego też Mądrość Bożą jako 
siłę stwórczą utożsamiano z Synem Bożym.

Można wyróżnić kilka typów ikonografi cznych ukazujących Sofi ę, nie-
mniej jednak najbardziej znaną kompozycję reprezentuje typ nowogrodzki 
z centralną postacią anioła153. Warto tu zaznaczyć, że w tradycji rosyjskiej Mą-
drość była rozumiana jako ożywcze tchnienie i wyobrażano ją sobie właśnie jako 
niewieścią lub anielską postać154. Ukazanie tutaj Anioła ma swoje nawiązanie do 
Księgi Izajasza, gdzie występuje „Anioł Wielkiej Rady”. Ten tytuł oznaczał za-
wsze Słowo Boże, które wcieliło się w widzialne ciało i zostało posłane do ludzi 
z określoną misją przez całą Trójcę Świętą155. W takim ujęciu mamy do czynienia 
z symbolicznym wyobrażeniem Chrystusa.

148  Prz 9, 1–6: „Sapientia ædifi cavit sibi domum: excidit columnas septem. Immolavit victimas 
suas, miscuit vinum, et proposuit mensam suam. Misit ancillas suas ut vocarent ad arcem et ad mœnia 
civitatis. Si quis est parvulus, veniat ad me. Et insipientibus locuta est: Venite, comedite panem meum, 
et bibite vinum quod miscui vobis. Relinquite infantiam, et vivite et ambulate per vias prudentiæ”.

149  1 Kor 1, 14: „ipsis autem vocatis Judæis, atque Græcis Christum Dei virtutem, et Dei sa-
pientia”.

150  Hbr 1, 3: „qui cum sit splendor gloriæ, et fi gura substantiæ ejus, portansque omnia verbo 
virtutis suæ, purgationem peccatorum faciens, sedet ad dexteram majestatis in excelsis”. 

151  Kol 1, 15: „qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creaturæ: quoniam in ipso 
condita sunt universa in cælis, et in terra, visibilia, et invisibilia, sive throni, sive dominationes, sive 
principatus, sive potestates : omnia per ipsum et in ipso creata sunt: et ipse est ante omnes, et omnia 
in ipso constant”.

152  J, 1, 1–3: „In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. 
Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod 
factum est”.

153  P. Florenski, dz. cyt., s. 44–45.
154  T. Špidlik, M. I. Rupnik, dz. cyt., s. 123.
155  P. Evdokimov, Sztuka…, s. 286.



98 Olga Cyrek

W Rosji wyobrażenia sofi jne ukształtowały się w XIV–XV w. i charakte-
ryzują się urozmaiconą symboliką156. Najbardziej typowa pod tym względem 
jest ikona pochodząca z Nowogrodu z 1500 r. W centrum jej kompozycji na zło-
tym tronie, bezpośrednio na poduszkach zasiada długowłosa postać anielska 
ubrana w szaty wskazujące na jej cesarską władzę i wszechpotęgę. Na drogo-
cenną dalmatykę i omoforion nałożony jest złoty epitrachylion używany pod-
czas koronacji157. Na głowę anioła wetknięta jest korona, która formą nawiązuje 
do zwieńczenia obronnego muru158, a całą głowę dodatkowo otacza złoty nimb. 
Na uwagę zasługują tutaj wijące się wokół uszu i we włosach tasiemki-opaski. 
Noszą one nazwę „słuchy” (gr. pendition, ros. toroki lub słuchi) i mogą przybie-
rać formę jednej wstążki umieszczonej nad czołem anioła i rozchodzącej się na 
boki. Toroki symbolizują czujny słuch aniołów na Boże polecenia i gotowość 
pokornego ich wypełniania159. Tron ma cztery główne podpory, ale podtrzymy-
wany jest także przez siedem ognistych kolumn – prętów160, które symbolizują 
siedem darów Ducha Świętego161, siedem sakramentów, a także wskazują na 
niezachwianą siłę i trwałość panowania162. Lico anioła, dłonie oraz rozpostarte 
skrzydła są barwy ognistoczerwonej163. Warto tutaj podkreślić, że czerwony ko-
lor był często stosowany na obszarach północnej Rusi oraz w Nowogrodzie164. 
Skrzydła wskazują, że mamy do czynienia z istotą niebiańską, a ich jaskrawy 
kolor oznacza uduchowienie. Purpurowa barwa symbolizuje też przedwieczny 
świt, jaki panował jeszcze przed stworzeniem świata. Wtedy istniała tylko bez-
kształtna otchłań, z której Bóg stworzył byty istniejące wcześniej w jego zamy-
śle. Ta ciepła barwa zapowiada również światłość prawdziwego Słońca, czyli 
Słowa Bożego, wtedy, kiedy nastąpi Paruzja i powtórne Jego przyjście165. Barwa 
czerwona często symbolizowała też ogień Ducha166. Blask anioła tym bardziej 
rzuca się w oczy, że kontrastuje z ciemnym tłem, co nawiązuje do słów: Światłość 
w ciemności świeci (J 1, 5)167. 

Sofi a w jednej ręce dzierży królewskie berło, będące znakiem panowania, 
a w drugiej pergaminowy zwój, oznaczający samą treść i istotę Mądrości168. Ka-
duceusz (laska, rabdos) jest też symbolem zwierzchności nad duszami ludzki-
mi. Natomiast zwinięty zwój Pisma zostaje przyciśnięty do serca, czyli do miej-
sca, które sprawuje największą władzę w całym organizmie169. 

156  E. Smykowska, dz. cyt., s. 72.
157  Por. P. Florenski, dz. cyt., s. 46; E. Smykowska, dz. cyt., s. 73; P. Evdokimov, dz. cyt., s. 285.
158  P. Florenski, dz. cyt., s. 49.
159  Tamże; E. Smykowska, dz. cyt., s. 62.
160  Zob. P. Florenski, dz. cyt., s. 46.
161  P. Evdokimov, dz. cyt., s. 285.
162  E. Smykowska, dz. cyt., s. 73.
163  P. Florenski, dz. cyt., s. 46; Evdokimov, dz. cyt., s. 285.
164  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 33.
165  P. Evdokimov, dz. cyt., s. 290-291.
166  I. Jazykowa, dz. cyt., s. 33.
167  J, 1, 5: „et lux in tenebris lucet”.
168  P. Evdokimov, dz. cyt., s. 285.
169  P. Florenski, dz. cyt., s. 48–49.
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Anioł kładzie swe stopy na twardym kamieniu, który może być interpre-
towany jako skała wiary, fundament Kościoła. Kolista forma kamienia wskazu-
je także na doskonałość i pełnię170. Figura Mądrości, umieszczona w otoczeniu 
niebiańskich sfer, wpisana została bezpośrednio w ośmioramienną gwiazdę. Ta 
wielka gwiazda znajduje się na tle kręgów-pierścieni, zabarwionych na różne 
odcienie błękitu; wewnątrz nich widoczne są złote mniejsze gwiazdy171. Mamy 
tutaj do czynienia z kosmicznymi sferami wyobrażającymi cały wszechświat, 
który w akcie twórczym zostanie powołany do istnienia przez Stwórcę172. Te ele-
menty w jeszcze większym stopniu podkreślają aspekt kosmiczny i wszechwła-
dzę Sofi i nad światem. Błękitna barwa wskazuje na czystość nieba oraz rzeczywi-
stość duchową, a z drugiej strony pobudza do kontemplacji173. Sfery przybierają 
formę kolistą, co ma też teologiczne uzasadnienie, a kształt okręgu wskazuje 
na doskonałość wiecznej rzeczywistości, zdolnej do ciągłego odradzania się174. 
Symbolika kosmiczna pojawia się w różnych partiach na ikonie. Przykładowo 
odnosi się ona także do przedstawienia popiersiowego Chrystusa, znajdującego 
się na samej górze ikony zaraz nad fi gurą Anioła. Z pewnością mamy tutaj do 
czynienia z Synem Bożym, o czym zaświadcza krzyżowy nimb. Otacza Go do-
datkowo gwiazda, a na zewnątrz niej pierścień usiany gwiazdami175. Chrystus 
spuszcza ręce na dół, wskazując tym samym na postać Sofi i176, może też wyko-
nuje gest błogosławieństwa177. Powyżej postaci Chrystusa ukazana jest rozwija-
jąca się tęcza. Jest ona wypełniona wewnątrz gwiazdami, co również jest moty-
wem kosmicznym. Ma to znaczenie o tyle, iż w centrum tej strefy znajduje się 
tzw. tron eucharystyczny178. Ten boski ołtarz, określany także tronem przygoto-
wanym, zwiastuje paruzję i czeka na powtórne przyjście Syna Bożego. W języ-
ku greckim nosi nazwę hetojmazja (co oznacza „przygotowanie”, a w rosyjskim 
ugotowannyj priestoł)179. Na tym złotym ołtarzu leży księga – Ewangelia oraz na-
rzędzia męki, które wskazują na śmierć krzyżową i zapowiadają dokonanie się 
eucharystii180. 

Cała kompozycja wykazuje pewną analogię do schematu Deesis, gdyż głów-
nej postaci asystują po obu jej stronach: Jan Chrzciciel oraz Matka Boża. Theotho-
kos w tym wypadku unosi na rękach Emmanuela181, przedstawia Go w okrągłym 
medalionie, co znaczy, iż ukazuje obraz preegzystującego Słowa, które istnia-
ło jeszcze przed swym wcieleniem oraz przed stworzeniem wszelkiego bytu. 
Zgadza się to z pierwszymi słowami Ewangelii św. Jana: Na początku było Słowo 

170  P. Evdokimov, dz. cyt., s. 285.
171  P. Florenski, dz. cyt., s. 46.
172  P. Evdokimov, dz. cyt., s. 290–291.
173  P. Florenski, dz. cyt., s. 49.
174  E. Smykowska, dz. cyt., s. 73.
175  P. Florenski, dz. cyt., s. 48.
176  P. Evdokimov, dz. cyt., s. 285.
177  E. Smykowska, dz. cyt., s. 73.
178  P. Florenski, dz. cyt., s. 48.
179  E. Smykowska, dz. cyt., s. 30.
180  P. Florenski, dz. cyt., s. 48.
181  P. Evdokimov, dz. cyt., s. 285.
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(J 1, 1)182. Widać więc, że wizerunek Zbawiciela powtarza się na jednej płaszczyź-
nie ikony i jest umieszczony w różnych jej miejscach. Sama postać anielska mogła 
mieć niekiedy głowę otoczoną nimbem krzyżowym oraz atrybuty wskazujące na 
Drugą Osobę Boską183. Co prawda przedstawienie Mądrości Bożej jest traktowa-
ne najczęściej jako symboliczne wyobrażenie Drugiej Osoby Boskiej, ale też spo-
tyka się interpretacje, wedle których Sofi a utożsamiana jest z Duchem Świętym. 
Jeśli przyjmie się za fakt, że Sofi a to Słowo Boże, wówczas będziemy mieć do czy-
nienia z powtórzeniem wizerunku Chrystusa na jednym obrazie. 

Inną kompozycję sofi jną reprezentuje typ jarosławski, popularny między 
XVI a XVIII w. W centrum kompozycji umieszczone jest cyborium o sześciu ko-
lumnach, a w jego wnętrzu tron eucharystyczny. Za tym ołtarzem znajduje się 
krzyż z ukrzyżowanym Zbawicielem. Ten element równocześnie spełnia rolę 
siódmej kolumny184, a Chrystus jest najważniejszym fi larem Kościoła. Tego typu 
wyobrażenia, w których Sofi ę interpretuje się jako odzwierciedlenie całego Ko-
ścioła, noszą też nazwę „Sofi a z ukrzyżowaniem”185. Krzyż stanowi tu centrum, 
któremu podporządkowane są inne elementy na ikonie, czyli wszystko to, co go 
otacza. Krzyż łączy świat stworzony z nadprzyrodzonym. W sztuce chrześci-
jańskiej motyw ten nie tylko obrazowo przedstawiał mękę Chrystusa, ale także 
niósł ze sobą bogatą symbolikę teologiczną. W jarosławskiej wersji mamy do 
czynienia z Sofi ą Krzyżową, która stanowi symbol Kościoła jednoczącego w so-
bie hierarchię niebiańską oraz ziemską186.

Wyobrażenie Sofi i jest symboliczne, dlatego często wzbudzało pewne 
wątpliwości, tym bardziej, że sobór trullański zabronił używania w sztuce sym-
boli odnośnie Drugiej Osoby Trójcy Świętej już po akcie Wcielenia. Chodziło 
nie tylko o wyobrażenia baranka, czy ryby, ale także anioła187. Przedstawie-
nia z Sofi ą odzwierciedlają cały boski plan i ekonomię zbawczą, zaczynając od 
wcielenia Syna Bożego, przechodząc przez jego śmierć i zmartwychwstanie, 
a kończąc na ostatecznym Jego przyjściu w pełni chwały188. Mądrość to Boże 
Słowo, Jednorodzony Syn, przez którego i dzięki któremu wszystko powstało. 
To On przyjął ludzkie ciało, jak to pisał Jan Ewangelista: Bogiem było Słowo189, 
Słowo stało się ciałem (J 1, 14)190. Ikona wyraża aspekt i ukazuje już przedsmak 
wieczności191. Ukazany jest tu ostateczny cel wszechświata, czyli jego całkowi-
te przebóstwienie łącznie z człowiekiem. Są to czasy, kiedy nastąpi Królestwo 
Boże w pełni chwały192. Ten obraz zapowiada już blask Ósmego Dnia, promie-

182  J 1, 1: „In principio erat Verbum [...]”.
183  P. Florenski, dz. cyt., s. 50.
184  Tamże, s. 51.
185  E. Smykowska, dz. cyt., s. 73.
186  Na ten temat por. S. Bułgakow, dz. cyt., s. 98.
187   P. Evdokimov, dz. cyt., s. 286.
188  E. Smykowska, dz. cyt. s. 72.
189  J 1, 1 „[...] et Deus erat Verbum”.
190  J, 1, 14: „Et Verbum caro factum est [...]”. 
191  P. Evdokimov, dz. cyt., s. 291.
192  Por. E. Smykowska, dz. cyt., s. 73.
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niowanie chwały całego Trójosobowego Boga193. Centralny anioł zapowiada 
więc przyszłe Królestwo, w którym panować będzie Duch Święty194. Może być 
on interpretowany zarówno jako Druga, jak i Trzecia Osoba Trójcy. Przecież 
Duch Święty kontynuuje misję Syna Bożego po Jego Wniebowstąpieniu aż do 
Jego powtórnego przyjścia. Trzeba tutaj dodać, iż każda ikona wyraża sofi jność 
stworzonego świata. Przedstawienie Sofi i można traktować jako obraz samego 
Stwórcy195.

Zakończenie

Do symboliki biblijnej odwoływali się już pierwsi chrześcijanie, malując 
dość schematycznie znaki i przedstawienia, które pomimo swojej prostoty już 
od samego początku niosły ze sobą określoną głębszą treść196. Oczywiście, trzeba 
podkreślić, że te najwcześniejsze wyobrażenia nie miały jeszcze rozbudowanego 
znaczenia teologicznego, można nawet powiedzieć, że cechuje je swoisty prymi-
tywizm, jeśli chodzi przesłanie alegoryczno-symboliczne197. Ewolucja sztuki była 
jednak czymś nieuniknionym, a schematy ikonografi czne coraz bardziej się uroz-
maicały, co widać zwłaszcza w czasach nowożytnych. Oczywiście, ważne jest, 
że już od samego początku swego istnienia każda ikona posługuje się językiem 
symboli; tylko w ich kontekście może być odczytywana i sama działa jak sym-
bol. Nie musi posługiwać się ona iluzją, by wprowadzić wiernych do duchowej 
rzeczywistości, lecz to, co niewidzialne wyraża przez odpowiednie zestawienie 
znaków i formę artystyczną198. Nigdy nie może być ona naturalistyczna, bo nie 
odzwierciedla widzialnego świata, lecz posiada emblematyczną naturę199. Wła-
śnie dlatego, że przekazuje dogmat, stanowi wizję niewidzialnego świata. Staje 
się przez to widzialną Ewangelią, bo to, co Pismo Święte przekazuje za pomocą 
litery, ona ukazuje obrazem200. Ten obraz odczytuje się jak tekst i niesie on ze sobą 
określony przekaz skierowany do osoby kontemplującej ikonę201. 

Jeśli chodzi o symboliczne wyobrażenia Chrystusa, jakie pojawiały się 
w czasach nowożytnych, a zwłaszcza na obszarach Rusi, to wymagają one do-
głębnej analizy, właśnie ze względu na wyjątkowo urozmaicony schemat ikono-
grafi czny. Przy ich omawianiu trzeba się liczyć z wielością interpretacji, a doty-
czy to zwłaszcza wyobrażeń Chrystusa pod postacią anioła. Nie zawsze wiadomo 
dokładnie czy mamy do czynienia z samym Chrystusem, czy też z Trzecią Oso-
bą Trójcy Świętej, jak to występowało na ikonie Sofi i Mądrości Bożej. Ikony tego 

193  Por. P. Evdokimov, dz. cyt., s. 291.
194  Tamże, s. 291.
195  Por. S. Bułgakow, dz. cyt., s. 99.
196  Por na ten temat I. Jazykowa, dz. cyt., s. 24.
197  S. Bułgakow, dz. cyt., s. 12.
198  Zob. I. Jazykowa, dz. cyt., s. 22.
199  Zob. S. Bułgakow, dz. cyt., s. 45.
200  Por. P. Evdokimov, Prawosławie…, s. 280.
201  Por. T. Špidlik, M. I. Rupnik, dz. cyt., s. 20.
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rodzaju w jeszcze większym stopniu niż przedstawienia portretowe i dosłowne 
wyrażały ekonomię zbawczą, jaka stała się udziałem całej Trójcy Świętej. Cały 
zaś proces odkupienia ludzkości rozpoczął się już w akcie Wcielenia w łonie 
Bogurodzicy, co odzwierciedla ikona „Znaku” z wyobrażeniem Emmanuela – 
przedwiecznie istniejącego Słowa Bożego. Zapowiedź przyszłej męki Chrystu-
sa uwidacznia się w schemacie ikonografi cznym „Czuwające Oko Chrystusa”, 
gdzie niekiedy umieszczani są aniołowie z atrybutami męki krzyżowej. Ikona 
ta także zapowiada przyszłe zmartwychwstanie Zbawiciela, który nieustannie 
czuwa i troszczy się o ludzkość. Ważny jest również fakt, że schematy „Czuwa-
jące Oko” czy też Chrystus ukazany jako Baranek Boży (Cząstka Prosfory) ściśle 
wiążą się z rytami liturgicznymi, jakie dokonywane są w trakcie proskomidii. 
Ikonografi a tutaj w pewien sposób odzwierciedla układ cząstek prosfory na di-
skosie. Godne uwagi są także wyobrażenia Chrystusa w przedstawieniach całej 
Trójcy Świętej. W Trójcy typu Starotestamentowego ukazany jest On jako jeden 
z trzech aniołów, a w Trójcy typu Nowotestamentowego pod postacią dojrzałe-
go mężczyzny w szatach błękitno-czerwonych wskazujących na jego dwie na-
tury. Te wszystkie wyobrażenia są znacznie urozmaicone i niosą bogate treści 
teologiczne, co je zdecydowanie odróżnia od pierwszych symboli chrześcijań-
skich. Istotne jest również to, że wiele z nich stała się popularna dzięki rozwojo-
wi rytów liturgicznych.

A SYMBOLIC REPRESENTATION OF CHRIST ON MODERN ICONS OF BYZANTINE AND RUTHE-
NIAN. CANON AND EXPLANATION OF THEOLOGICAL ICONOGRAPHIC

The article describes the iconographic scheme of symbolic representations of Christ, 
which were present in the Russian and Byzantine art. In comparison to the fi rst characters 
used on the early these icons have theological content. They represent the whole process 
of salvation for mankind, and many of them associated with the liturgy. For example, 
images of Christ as a “Watchful eye” or as the Lamb of God refer to the rites performed 
during the initial part of the Liturgy. Also important are the images of Christ in the per-
formances of the whole Trinity. The type of the Old Testament Trinity He is shown as 
one of the three angels, and New Testament Trinity in the form of a man in robes of blue 
and red. Distinct type of representation is the Son of God in the form of an angel. There is 
here such topics as: Christ the Holy Silence, Christ Crucifi ed Seraph and Sophia-Wisdom 
of God. 
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Jednym z ważniejszych pojęć współczesnej cywilizacji jest „wolność”. O nią 
wielu walczy, dla niej poświęca siły i życiową energię, w niej dostrzega istotę re-
alizacji będących przed człowiekiem możliwości. Dla chrześcijanina strumienie 
wolności wypływają z nie do końca uchwytnego i defi niowalnego źródła, jakim 
jest łaska. Ona właśnie, jak pisał przed laty ks. Tischner, zaczęła w refl eksji teo-
logicznej przybierać charakter „wyzwolenia”. Myśląc „wolność”, myślimy „wy-
zwolenie”. Myśląc „wyzwolenie”, myślimy „łaska”1. Jeżeli we współczesnym 
chrześcijaństwie, zwłaszcza po soborowej Deklaracji o wolności religijnej, można 
zaobserwować pewien renesans idei wolności, to nie jest on niczym innym, jak 
skutkiem założenia, że łaski i wolności w paśmie czynów ludzkich nie wolno 
rozdzielać poprzez przypisywanie im osobnych kategorii czynów2. 

Wolność chrześcijańska jest żywym konkretem, a nie pustą ogólnością. Ile 
razy mamy do czynienia z wolnością, tyle razy mamy do czynienia z wyzwo-
leniem, a ile razy doświadczamy wyzwolenia, tyle razy doświadczamy łaski. 
Sądzenie, iż wolność i łaska są nie do pogodzenia, wypływa z przypisywania 
przez nas Bogu materialistycznego determinizmu, co – jak wszelkie zresztą teo-
retyczne rozważania o Bogu – jest absurdalną uzurpacją. Łaska wznosi człowie-
ka na nowy poziom życia. Nie niszczy wolności, lecz umożliwia jej istnienie na 
nowym poziomie3. 

1  Por. P. Andryszczak, Przez człowieka do Boga, „Logos i Ethos” Nr 10, s. 53–54.
2  J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993, s. 10.
3  Sz. Drzyżdżyk, Cheścijaństwo i liberalizm. Mirosława Dzielskiego koncepcja liberalizmu chrześci-

jańskiego, Bielsko Biała 2000, s. 107.
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Dzięki wolności, która stała się darem łaski, człowiek może być sobą u siebie. 
Łaska w pewnym sensie kusi, nie tylko tym, że dobrze jest nie kłamać, ale i tym, że 
wspaniale jest wybrać życie w prawdzie. W niej i poprzez nią sama wolność staje 
się najwspanialszą, bo najbardziej ludzką pokusą człowieka4. 

Ważne jest także i to, że horyzont spotkania pomiędzy łaską a wolnością 
stanowi jednocześnie horyzont spotkania nauki i wiary, horyzont w globalizu-
jącym się świecie niezwykle istotny. 

Łaska stanowi centrum chrześcijańskiego posłannictwa. Łaska jest naj-
większym możliwym zbliżeniem się Boga do człowieka. Jest największym da-
rem i zadaniem, zarówno dla naszego rozumu, jak i dla naszej wolności. Jest 
tak ważna, bo w niej zbiegają się, koncentrują i ogniskują właściwie wszystkie 
inne tematy chrześcijaństwa i teologii. Bo skoro centralnymi tematami chrześci-
jaństwa są: Bóg, człowiek i ich spotkanie, to właśnie łaska jest najwyższą i naj-
ważniejszą formą tego spotkania. Spotkania, które najpierw wyzwala wolność 
człowieka, by ją potem najbardziej dla siebie zaangażować. Jeżeli z kimkolwiek 
zaczynamy rozmawiać o wierze chrześcijańskiej, to wkrótce konieczna jest roz-
mowa o łasce. Dlatego zagadnienie łaski jest w gruncie rzeczy zagadnieniem do-
tyczącym miejsca Boga, Jego potrzeby w tym świecie, w życiu człowieka. Chyba 
każdego człowieka. Wyczuwają to dobrze również agnostycy, a właściwie lu-
dzie znajdujący się na drodze do wiary5.

Łaska jest bardzo ważnym tematem w teologii. Objawienie Boga jako ła-
skawego jest jednym z najistotniejszych novum, jakie wprowadza w świat chrze-
ścijaństwo. Jednak na przestrzeni wieków charytologia wydawała się być ze-
pchnięta na bok. Dopiero wiek dwudziesty przyniósł pewne ożywienie w tej 
refl eksji. Osobą, która w naszym kraju znacząco przyczyniła się do ożywienia 
refl eksji nad łaską był ks. Józef Tischner. Jego przemyślenia dotyczące łaski 
i tego, czym jest usprawiedliwienie, stanowią ważną część tworzonej przez nie-
go fi lozofi i dramatu. Pytanie o istnienie i charakter łaski, która usprawiedliwia, 
jawi się tam jako problem podstawowy, fundamentalny dla każdej ludzkiej eg-
zystencji. Tylko odpowiedź na to pytanie może nam pozwolić budować w życiu 
jakąś sensowną nadzieję. Tischner przedstawia zatem problem łaski wcale nie 
jako przedmiot teoretycznych rozważań teologów, lecz jako aktualne i naglące 
dla każdego człowieka pytanie. Człowiek błądzący w żywiołach piękna, praw-
dy i dobra, nie znajduje w nich usprawiedliwienia. Czuje, że nie ma prawa do 
bycia. Przeżywa w sobie poczucie winy. Ostatecznie wydaje się być skazany na 
rozpacz. Jednak nie takie jest nasze przeznaczenie. Z pomocą człowiekowi przy-
chodzi Bóg, który ofi aruje mu swoją łaskę, dar darmo dany6.

4  J. Tischner, Podglądanie Pana Boga, „Znak” Nr 511, s. 24.
5  D. Oko, Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu Kościoła i współczesnej teologii, Kraków  1997, 

s. 11.
6  Por. P. Andryszczak, Wiara jako podstawowe odniesienie do Boga, w: Czyń, co widzisz. W nurcie 

duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, red. A. Sielepin, Kraków 2012, s. 16–20.
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Analiza pojęcia „łaska”

Aby móc przedstawić koncepcję Tischnera dotyczącą usprawiedliwienia 
przez łaskę, należy najpierw przybliżyć rozumienie przez niego, samego poję-
cia łaski. Analizy zostaną podzielone na kilka punktów, stosownie do sposobów 
ujmowania omawianego zagadnienia przez Tischnera. I tak, przedstawione zo-
staną: analiza etymologiczna i fenomenologiczna pojęcia łaski, jej wymiar dra-
matyczny oraz próby defi nicji. 

Analiza etymologiczna i fenomenologiczna
Tischner podając etymologię słowa „łaska”, wywodzi je od greckiego cha-

ris (χάρις). Wśród możliwych tłumaczeń wyróżnia przede wszystkim te, które 
wskazują na wymiar estetyczny, jak np. czar, wdzięk, urok7.  Tym samym na-
kierowuje czytelnika na taki wymiar łaski, który zbliża ją do pojęcia piękna, zda-
je się sugerować, że łaska ma w sobie właśnie coś z piękna. Gdzie indziej pisze 
wprost o wdzięku jako „wyrazie piękna”. Jest on tym, co „pociąga”, nie niszcząc 
wolności skłania ku czemuś8. Wdzięk, gdy człowiek staje wobec niego, jest za-
powiedzią „nowej przygody życia”9. Łaska, która jest „wdziękiem”, wskazuje 
człowiekowi nowy sens życia, nową drogę, nowy wymiar egzystencji. Tischner 
odwołuje się tu do ewangelicznej sceny połowu ryb, w której Piotr odkrywa, że 
„dobrze jest łowić ryby, które zaspokajają głód człowieka, ale jeszcze lepiej ło-
wić ludzi – istoty, które nie samym chlebem żyją, ale również słowem wycho-
dzącym z ust Boga”10. Łaska to otwarcie człowiekowi drogi do życia pełniejsze-
go, jak gdyby „głębszego”. Pozostając w klimacie sceny ewangelicznej, można 
powiedzieć, że łaska jest jakby wezwaniem płynącym od Boga: wypłyń na głębię. 

Tischner stwierdza również, że łaska kusi. Jest to specyfi czne kuszenie, 
gdyż skłania ono do dobra, a nie do zła. To jest, jak się wydaje, istotne podkre-
ślenie, że łaska nie tylko pokazuje, czego robić nie należy (nie jest tylko np. ła-
ską unikania kłamstwa). Łaska również, a może przede wszystkim, przedstawia 
nam to, co prowadzi do szczęścia (analogicznie do poprzedniego przykładu: 
zachęca nas do życia w prawdzie, pokazuje wspaniałość życia w prawdzie)11. 

Gdy Tischner szuka właściwego określenia dla łaski, to, odrzucając sto-
sowane w tradycyjnej teologii scholastycznej (przyczyna, moc, jakość, forma), 
proponuje między innymi takie słowa, jak „światło” czy też „lekarstwo” – oczy-
wiście rozumiane metaforycznie. „Światło służy zaślepionym, lekarstwo służy 
słabym”12. Widać tu, że łaska jest rozumiana jako pomoc dla człowieka, jako dar 
mający uzdolnić go do dobra.    

7  Por. J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 129.
8  Por. J. Tischner, Zarys fi lozofi i człowieka dla duszpasterzy i artystów, Kraków 1991, s. 101.
9  J. Tischner, Ksiądz na manowcach, Kraków 1999, s. 275.
10  Tamże.
11 Tamże.
12  Tamże, s. 275.
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By zrozumieć znaczenie pojęcia łaski, Tischner posługuje się także metodą 
analizy fenomenologicznej. Stwierdza, iż „łaska zakłada hierarchię”13. Zawsze 
relacja łaski zakłada kogoś stojącego wyżej, i kogoś niżej. Daje przykład relacji 
króla do poddanych. Gdy król coś poddanym daje (trzeba dodać – coś, co im się 
nie należy), wtedy wyświadcza „łaskę”. Jednak poddani nie są w stanie w żaden 
sposób wyświadczyć „łaski” królowi. Podziękowania poddanych nigdy nie są 
rozumiane jako „łaska”14.

Taką relację opisuje Tischner szerzej w innym miejscu, jako jeden ze spo-
sobów „bycia wobec” drugiej osoby. Zakłada to władanie jednego nad drugim. 
Ale „władanie” rozumiane specyfi cznie, w opozycji do „bycia przeciwko”. Wła-
danie w rozumieniu „włodarstwa” nad powierzonym sobie mieniem, które na-
leży otoczyć taką troską i tak o nie dbać by mogło zostać pomnożone. Ten, kto 
włada, troszczy się o poddanego. „To, co wyższe, chroni to, co niższe i słab-
sze”15. Ten, który jest w tym związku „niżej”, jest wezwany do powierzenia się 
opiece tego, który włada. Widać tu wyraźnie, że Tischner rozumie hierarchicz-
ność w sposób pozytywny, choć nie wyklucza, iż może ona ulegać różnym wy-
paczeniom16. Takie rozumienie hierarchiczności wydaje się być w pełni do zaak-
ceptowania, jako warunkujące obecność „łaski”. Implicite odsyła tu Tischner do 
relacji między Bogiem i człowiekiem, relacji opartej na ojcowskiej trosce Tego, 
który jest Miłością miłosierną, nad tym kruchym i słabym stworzeniem, które 
stało się przybranym Bożym dzieckiem.

W innym miejscu17, pisząc o wypaczonych teoriach teologicznych dotyczą-
cych łaski, Tischner przytacza taki model, w którym władza jest „dominacją”. 
Bóg to Ten, który „dominuje”. Wyraża się to w relacji przyczynowo-skutkowej. 
Obrazuje to przykład z kulą bilardową: „Oto kula bilardowa. Toczy się po płasz-
czyźnie. Dotyka drugą kulę i wprawia ją w ruch”18. Jedna bila jest przyczyną 
sprawczą ruchu drugiej. Zachodzi to w sposób konieczny. Analogicznie w takiej 
koncepcji ma się sprawa z Bogiem i łaską. Bóg „dotyka” człowieka łaską i wtedy 
ten człowiek zaczyna działać. Tyle, że pojawia się tu poważna obawa o ludzką 
wolność, o to, czy dla niej jest jeszcze w takim modelu miejsce.

Wyboru między Bogiem, który „dominuje” i tym, który „się troszczy”, do-
konuje Tischner powołując się na obraz Boga zawarty w Piśmie Świętym. Ten 
Bóg nie chce „dominować”, nie podkreśla swojej wyższości, ale przychodzi do 

13  J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 129.
14 Por. tamże, s. 129. Wydaje się, że przy takiej analizie potocznego znaczenia „łaski”, umknął 

Tischnerowi pewien istotny moment znaczeniowy. Otóż, szczególnie przy stosowaniu tego słowa 
tak jak w powyższym przykładzie, nabiera ono pewnego negatywnego odcienia znaczeniowego. 
„Łaska” jest rozumiana jak coś danego, jak czytamy w słowniku języka polskiego, „jakby się nie 
należało, niedbale, od niechcenia” (Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1999, s. 403). Król, wy-
świadczając „łaskę”, okazuje ostentacyjnie swoją wyższość.  Stosowanie takiej analogii jest więc 
o tyle niebezpieczne, że może prowadzić do kształtowania obrazu Boga na wzór takiego właśnie 
króla.  

15  J. Tischner, Filozofi a dramatu, Kraków 1998, s. 289.
16  Por. tamże, s. 289 n.
17  Por. J. Tischner, Ksiądz…, dz. cyt., s. 248.
18  Tamże.
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człowieka, „zniża się”, wreszcie: oddaje życie. Wybór jest oczywisty, bo zasad-
nicza różnica polega na tym, czy człowiek jest wolny (Bóg „zatroskany”), czy nie 
jest (Bóg „dominator”). Jeśli człowiek ma w ogóle być, to musi być wolny. Wol-
ność to najwyższa wartość, więc Bóg jest Bogiem, który „się troszczy”: „...stając 
wobec Boga, człowiek wszystko może i niczego nie musi”19. Ze strony przyjmują-
cego dar musi wystąpić wolna odpowiedź, gotowość do przyjęcia daru. 

Powracając do hierarchiczności, to jest ona ważna przy pojęciu „łaski” 
jeszcze z jednego powodu, mianowicie dlatego, że aby coś mogło być rozumia-
ne jako „dar łaski”, musi być dane w sposób wolny. Nie może nim być to, co 
płynie z jakiegoś przymusu. Dlatego dający musi być niejako „ponad” obda-
rowywanym, żeby nie podlegał żadnym naciskom z jego strony, żeby nie była 
ograniczana wolność dawcy20. Jak trafnie zauważa w analizach relacji Boga do 
człowieka u Tischnera Igor Strapko, wolność staje się jak gdyby wspólnym mia-
nownikiem dla Obdarowującego i obdarowanego, umożliwiającym nawiązanie 
relacji wzajemności, której rozum sam w sobie nie dopuszcza, uznając ją za swo-
isty paradoks21. 

Z wolnością wiąże się bezinteresowność. Gdy daję po to, aby osiągnąć jakąś 
korzyść, to w sposób oczywisty nie wyświadczam już nikomu „łaski”22. Łaska 
wyklucza utylitaryzm. A z utylitaryzmu wyzwala według Tischnera wspaniało-
myślność. Pojęcie to, zaczerpnięte od Schelera, opisuje jako „akceptację warto-
ści dla niej samej”23, bez pytania o korzyści. W kontekście łaski można powie-
dzieć, że jest to obdarowanie kogoś dlatego, że jest, bez oczekiwania od niego 
żadnej odpłaty i bez żadnej jego zasługi. Pisze Tischner: „Doświadczamy jako 
łaski każdego dobra, jakie w sposób niezasłużony staje się naszym udziałem”24. 
Człowiek wspaniałomyślny pozwala drugiemu być. Jak celnie zauważa Karol 
Tarnowski, wspaniałomyślność oznacza „rezygnację z posiadania innego”25. 
Wspaniałomyślność przedstawia się tu jako istotny wymiar łaski. Opisując ją 
w tekście O Duchu Świętym, Tischner pisze, że „wszystko wskazuje na to, że jest 
ona darem, który przychodzi z góry”26. To przychodzenie z góry jest cechą wspólną 
wspaniałomyślności i łaski. Także w innym miejscu (w tekście wcześniejszym), 
Tischner określa ją jako cechę istotną łaski, a w drugim jako jej rodzaj, względnie 
jej szczególny przypadek27. 

19  Tamże.
20  Por. J. Tischner, Spór…, dz. cyt.,, s. 129.
21  Por. I. Strapko, Apologia nadziei w fi lozofi i i pedagogice Józefa Tischnera, Kraków 2004, s. 154 n; 

J. Tischner,  Spór…, dz. cyt.,, s. 289.
22  Por. I. Strapko, Apologia nadziei w fi lozofi i…, dz. cyt.,, s. 130; P. Andryszczak, Solidarność 

cnotą obywatelską, w: red. P. Andryszczak, Chrześcijanin wobec…zagadnień społecznych, Kraków 2002, 
s. 75–76.

23  Por. J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1992, s. 144.
24  J. Tischner, Zarys fi lozofi i człowieka dla duszpasterzy i artystów, dz. cyt., s. 101.
25  K. Tarnowski, Filozof dojrzałej wiary, w: „Znak” 3(550)/2001, Kraków 2001, s. 55.
26   J. Tischner, Ksiądz…, dz. cyt.,, s. 99.
27  Nie jest to do końca paradoksalne, gdy wprowadzimy rozróżnienie na łaskę wyświadczaną 

przez Boga i przez człowieka. Otóż u Boga łaska jest ze swej natury zawsze darem wspaniałomyśl-
nym, ponieważ Bóg nie jest nikomu nic winien. Jednocześnie może On udzielić człowiekowi szcze-
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Mimo tego, że dar łaski jest darem bezinteresownym, to jednak nie jest on 
pozbawiony motywacji. To właśnie odróżnia łaskę od kaprysu. Tischner daje do 
zrozumienia, że taką motywacją mogłaby być prośba o łaskę, wyrażona przez 
jakiegoś pośrednika, gdy sam potrzebujący nie potrafi  ubłagać łaskawcy. Po-
średnik przekonuje dawcę, że warto okazać łaskę, że ma to sens28. Wydaje się, 
że Tischner implicite odnosi się tu do Chrystusa, jako Jedynego Pośrednika. To 
Chrystus jest Tym, który wstawia się za nami u Ojca. Pod wpływem Dzienniczka 
św. s. Faustyny Tischner stwierdzi później, że prosząc Ojca o miłosierdzie, „za-
słaniamy się” Chrystusem, pragnąc, by Ojciec widział Jego zamiast nas.

Przy pomocy metody fenomenologicznej Tischner odkrywa też, że istnieje 
pewna określona logika daru łaski. Nie jest nią o n t o l o g i a, ale a g a t o l o g i a, 
ponieważ w tym, co jest dawane, wyraża się zawsze jakieś dobro (czyli wartość). 
Nie jest to pierwszy i nie ostatni sprzeciw Tischnera wobec ontologizacji warto-
ści. Opisując łaskę należy wystrzegać się stosowania kategorii ontologicznych, 
ponieważ one nie pozwalają nam dotrzeć do tego, co istotnie ważne w tym poję-
ciu. Dobro jest „poza bytem i niebytem”29. W innym miejscu stwierdza, że dobro 
„nie jest przedmiotem, rzeczą, układem struktur”30. Jeszcze gdzie indziej pod-
kreśla, że dobro nie kieruje się zasadami przyczynowości bytu31. Trzeba porzu-
cić ontologię, bo ona nie jest w stanie odpowiedzieć na fundamentalne pytania 
dotyczące egzystencji człowieka: „Nie bawimy się w nowe układy pionków, bo 
nowych układów już nie ma, lecz porzucamy całą szachownicę. Dawne prze-
ciwności pozostają poza nami. Innymi słowy: oczyszczamy wiarę ze szczątków 
tradycji arystotelesowskiej i przywracamy jej biblijny, dialogiczny wymiar”32.

Tischner pragnie uniknąć przedstawiania łaski jako „dobrego fatum” – jako 
czegoś, co zmusza człowieka do czynienia dobra, co odbiera wolność. Stawia ra-
czej oba wyrażenia jako stojące do siebie w opozycji. Chrześcijaństwo, wchodząc 
w świat grecko-rzymski, przezwyciężyło pogański obraz ludzkiej egzystencji 
jako obłożonej nieszczęsnym fatum. Łaska współdziała z człowiekiem, pozwala 
mu na świadome kształtowanie własnego życia. Łaska afi rmuje rozum i wolę 
człowieka. Jak refren powraca w tischnerowskim myśleniu o łasce kwestia wol-
ności. Bóg chce zbawić człowieka wolnego33. 

Moment, w którym Tischner wprowadza do swojego myślenia, do swoje-
go wywodu o człowieku rzuconym w rozpacz, tkwiącym w rozpaczy, ideę łaski 
przychodzącej „z góry”, od Boga, jest momentem, w którym przestaje on być fi -
lozofem; staje się teologiem. Racjonalne myślenie nie jest uprawnione do takiego 
skoku, a Tischner nie przedstawia dowodu na istnienie Boga, po prostu w Niego 

gólnej łaski wspaniałomyślności, do której ten sam z siebie nie jest zdolny. Natomiast w przypadku 
człowieka wspaniałomyślność nie będzie nigdy łaską wyświadczaną, dawaną drugiemu, ale jedynie 
cechą istotną tejże. 

28  Por. J. Tischner, Spór…, dz. cyt.,, s. 130.
29  J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 130.
30  Tamże, s. 176.
31  Tamże, s. 286.
32  J. Tischner, Ksiądz…, dz. cyt., s. 249.
33  Tamże, s. 257.
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wierzy. Wychodzi z założenia, że tak być musi, żeby człowiek znów mógł zaist-
nieć, znów mógł ożyć. Zaczyna mówić z pozycji wiary. Dzieje się tak, ponieważ 
Tischnerowi nie chodzi o ontologię. W swoim życiu był nie tylko fi lozofem, ale 
też duszpasterzem, dlatego pragnie udzielić odpowiedzi na pytanie: „jak wycią-
gnąć człowieka z rozpaczy?”. I, gdy odpowiedzi nie znajduje na gruncie fi lozo-
fi i, przechodzi na grunt teologii. W tym momencie jego myśl przestaje być neu-
tralna, akceptowalna również dla ateistów czy agnostyków. Ale najwyraźniej 
Tischner uznał, że bez tego nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie o sposób 
wyjścia człowieka z rozpaczy34.

Osobną kwestią jest pewien sposób opisywania łaski przez Tischnera, gdy 
przedstawia ją jako coś na kształt wezwania, słowa Bożego, Dobrej Nowiny. Łaska 
jest tu darem, który przychodzi do człowieka wraz z samym już tylko pojawie-
niem się Boga w życiu człowieka, „na horyzoncie” jego życia. Łaska daje czło-
wiekowi możliwość wyjścia z rozpaczy. To jest bardzo subtelny moment w całej 
wizji antropologicznej Tischnera. Skoro łaska przychodzi jako możliwość (lepiej 
chyba powiedzieć: zdolność), to w takim wypadku np. łaska uświęcająca uzdal-
nia do zjednoczenia z Chrystusem. Ale jest to zależne od wolności człowieka, 
od otwarcia się na Boga, od tego, co określamy capax Dei. W tym miejscu warto 
zadać fundamentalne pytanie, czy bez tego otwarcia możemy w ogóle mówić 
o zaistnieniu łaski uświęcającej? Tischner jakby przesuwał tu łaskę na pozycję 
samej możliwości wyboru Boga, a nie na bycie z Bogiem. Przynajmniej, jeśli cho-
dzi o łaskę podstawową, fundamentalną, przychodzącą na początku. Przebywa-
nie z Bogiem musiałoby być przy takim rozumieniu zaliczane raczej do owoców 
łaski35. Patrząc z innej strony, łaską jest sam Żywy Bóg, a raczej to, że On się 
objawia, i daje przez to człowiekowi właśnie ową zdolność wyboru dobra. Ti-
schner sam nazwał to w jednym ze swoich tekstów „dotknięciem przez Dobro 
Nieskończone”, które uzdalnia człowieka do nadziei. Wszystko to jest zawar-
te, bardziej lub mniej explicite, w analizach Tischnera dotyczących nawrócenia. 
Możliwość nawrócenia otwiera się przed człowiekiem wówczas, gdy Inny przy-
chodzi i „zwierza się i powierza”36. Zdolność do przemiany życia musi przyjść 
z zewnątrz, być łaską. I też, to właśnie ta zdolność jest najbardziej łaską, na którą 
człowiek odpowiada w akcie nawrócenia37.

34  W kwestii wchodzenia Tischnera na grunt teologii zob. szczególnie: I. Strapko, Apologia na-
dziei w fi lozofi i i pedagogice Józefa Tischnera, dz. cyt., s. 155 n. 

35  Czyli mówienie, że przebywanie z Bogiem jest łaską byłoby nieprecyzyjne. Raczej: jest moż-
liwe dzięki łasce. Por. J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, dz. cyt., s. 289n; I. Strapko, Apologia nadziei 
w fi lozofi i i pedagogice Józefa Tischnera, dz. cyt., s. 154.

36  J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 208.
37  Por. tamże, s. 201–210 oraz kolejny paragraf tej pracy. Podobnie pisze Dariusz Oko, oma-

wiając relację łaski do wolności. Posługuje się analogią z leczeniem kogoś z choroby alkoholowej. 
Po przekroczeniu pewnych granic, człowiek traci zupełnie swoją wolność i niezbędna jest wówczas 
pomoc z zewnątrz, seria kroków, która musi być podjęta, by uratować człowieka. Nie chodzi tu 
o pozbawienie kogoś wolności, ale o jej wyzwolenie. Tak więc łaska jest tym, co działając z zewnątrz 
wyzwala naszą spętaną wolność. Pozwala wolności wrócić do siebie. Por. D. Oko, Łaska i wolność…, 
dz. cyt., s. 290.
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Wymiar dramatyczny
O łasce nie można mówić poza wymiarem dramatycznym, gdyż „łaska za-

kłada relację dialogiczną pomiędzy przyjmującym łaskę (doświadczającym jej) 
człowiekiem oraz Bogiem”38. To, co jest wydarzeniem dialogicznym, należy do 
porządku dramatycznego. Tischner po raz kolejny zdecydowanie odrzuca on-
tologizację łaski. Relacja łaski nie może być zamykana w ramy ontologii i jej po-
jęć, bo w tej relacji zachodzi paradoks, nie ma logicznego wynikania. Według 
Tischnera ontologia nie potrafi  nam wyjaśnić, dlaczego byt nieskończony – Bóg, 
chce bytu skończonego – człowieka. Tylko miłość może być powodem, ale mi-
łość pojmowana ontologicznie, jako relacja między bytami, nie różni się niczym 
od sprawiedliwości. Dopiero więc w rozumieniu dramatycznym staje się racją 
istnienia człowieka39. 

Istotą dramatu jest to, że rozgrywa się on w horyzoncie dobra i zła40. Z tym 
ściśle wiąże się łaska. Każde zetknięcie się z dobrem lub złem jest w jakimś stop-
niu doświadczeniem łaski lub jej braku. Dlatego, również łaska należy do istoty 
dramatu. Każdy dramat wydarza się w odniesieniu do łaski – jest dramatem, 
w którym łaska jest obecna, lub w którym jej nie ma. Ale nawet, gdy jej nie ma, 
to ważne jest to, że może być. A skoro może być, to może też w tym dramacie 
pojawić się dobro. Bez możliwości łaski nie ma możliwości dobra, nie ma więc 
mowy o horyzoncie dobra i zła, który jest zakładany przez dramat41. 

Jakkolwiek łaska uzdalnia do dobra, to jednak człowiek może ją odrzu-
cić. Strapko wskazuje na dwie aporie, jakie Tischner odnajdywał w człowieku 
pogrążonym w rozpaczy, a które to aporie nie pozwalały na przezwyciężenie 
tego stanu i wyjście ku nadziei, a więc i ku czynieniu dobra przez podążanie za 
wezwaniami płynącymi od Dobra. Pierwsza aporia dotyczy tego, że człowiek 
zrozpaczony ma siebie za niegodnego nadziei. Druga zasadza się na tym, że 
w swojej pysze przyjmować żadnej nadziei człowiek ów nie zamierza42. Widać 
tu wyraźnie, że człowiek wobec łaski pozostaje zawsze wolny, łaska nie znosi 
wolności.

Wolność jest na poziomie dramatycznym podstawową wartością. I ona 
też wysuwa się na pierwszy plan przy tischnerowskich rozważaniach o łasce 
i usprawiedliwieniu. Dzieje się tak, gdyż, refl eksja nad łaską jest prowadzona 
w opozycji do stanowiska m.in. św. Tomasza. Co do niego Tischner formułuje 
jedną zasadniczą obawę: „Czy wolność nie została złożona w ofi erze na ołtarzu 
łaski?”43. Przeniesienie refl eksji na poziom dramatyczny ma niejako „uratować” 
wolność człowieka, którego Bóg obdarowuje łaską. 

38  I. Strapko, Apologia nadziei w fi lozofi i i pedagogice Józefa Tischnera, dz. cyt., s. 154.
39  Por. J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 195 n.
40  Por. P. Andryszczak, Chrześcijaństwo wobec pokusy utopizmu. Społeczno-polityczne implikacje 

dogmatu o grzechu pierworodnym, „Polonia Sacra” Nr 23/67, s. 117–122.
41  J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 220.
42  Por. I. Strapko, Apologia nadziei w fi lozofi i i pedagogice Józefa Tischnera, dz. cyt., s. 154.
43  J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 162.
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Próby defi nicji
Trudno znaleźć u Tischnera jasną i ostateczną defi nicję łaski. W znacze-

niu religijnym, przytacza defi nicję Ch. Baumgartnera SJ, iż łaska jest „darmową 
i miłosierną przychylnością Boga w Jezusie Chrystusie w stosunku do grzesz-
nych ludzi”44. Można odnieść wrażenie, że ta defi nicja odpowiada mu ze wzglę-
du na podkreślanie dialogicznej relacji Boga do człowieka, kluczowe mogło być 
tu słowo „przychylność”, które przecież bynajmniej nie jest jednym z pojęć on-
tologii, ale, wprost przeciwnie, wydaje się, że wskazuje na pewien aspekt egzy-
stencjalny. W każdym razie i tak ta defi nicja jest tylko pewnym punktem wyjścia 
w rozważaniach i wskazuje tylko na pewien aspekt łaski.

Istotę łaski określa Tischner w odniesieniu do myśli św. Tomasza, rozwa-
żając podane przez Doktora Anielskiego owoce łaski i jej przejawy. Owocami są 
cnoty teologalne i kardynalne, a także dary Ducha Świętego. Oprócz tego da się 
wyróżnić przejawy łaski, takie jak usprawiedliwienie z grzechów i to wszyst-
ko, co pozwala uzdrowić z grzesznych przyzwyczajeń. Za wspólne cechy tych 
owoców i przejawów łaski Tischner uznaje po pierwsze to, że jawią się one jako 
dobra darowane, po wtóre zaś to, że są zawsze zawdzięczane jakiejś drugiej Oso-
bie (człowiekowi lub Bogu). Człowiek nie może uzyskać ich sam, wypracować 
czy wykształcić bez zewnętrznej pomocy. Jednak, gdy zostaną mu przez kogoś 
darowane, wtedy może je udoskonalać. „Natura” nie wystarczy do powstania 
cnót, warunkiem tego, by w człowieku zaistniały, jest „dialog, i to dialog z Bo-
giem-Człowiekiem, a nie bytem per se”45. 

Kontynuując tę refl eksję, Tischner dochodzi do wniosku, że łaska zawsze 
przejawia się jako jakieś dobro. Człowiek, żeby być dobrym, potrzebuje łaski, 
potrzebuje dobro niejako „przyjmować”. „Na tym też polega skończoność bytu 
ludzkiego”46. W innym miejscu fi lozof wydaje się utożsamiać łaskę z dobrem 
istotnym, wychodząc od faktu, że obydwie rzeczywistości są darami niezasłu-
żonymi. Powołuje się także na to, że w myśli chrześcijańskiej łaska symbolizu-
je dobro47. A opisując dobro, podkreśla przede wszystkim jego transcendentny 
względem świata charakter, jego odmienność względem wszystkiego, co jest 
w doczesności przez ludzi doświadczane. Za Mistrzem Eckhartem stwierdza, iż 
„Dobroć nie jest stworzona, uczyniona ani zrodzona”48.

Ta niestworzoność dobra wydaje się korespondować z ideą „łaski nie-
stworzonej”, której temat podejmuje Tischner co najmniej dwukrotnie. Za 
pierwszym razem, gdy opisuje, za Otto Peschem, zmianę koncepcji łaski, do-
konaną w XX stuleciu. Z powodu wielu czynników, wśród których wymienia 
badania nad spuścizną Ojców Kościoła i scholastyki, ekumenizm, sekularyza-
cję i inne, akcent w refl eksji nad łaską został przesunięty z łaski stworzonej, 
pomagającej w spełnianiu dobrych uczynków, na łaskę niestworzoną – którą 

44  Tamże, s. 129.
45  Tamże, s. 155.
46  Tamże, s. 156.
47  Por. J. Tischner, Zarys fi lozofi i człowieka dla duszpasterzy i artystów, dz. cyt., s. 101.
48  Mistrz Eckhart, Księga Boskich pocieszeń, w: Traktaty, tł. W. Szymona OP, Poznań 1987, s. 81 n.
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jest żywy Bóg49. Tischner powtarza jednak za Hansem Küngiem, że łaska nie-
stworzona, choć to jej należy się centralne miejsce w teologii, jest uprzedza-
na w człowieku przez łaskę stworzoną, poprzez którą Bóg niejako „przygoto-
wuje sobie mieszkanie” w człowieku50. Łaska jest więc zamieszkaniem Boga 
w człowieku. Tischner zgadza się z ks. Dariuszem Oko, gdy ten określa ła-
skę niestworzoną jako pewnego rodzaju relację, pewne zachowanie się Boga
w stosunku do człowieka, a w końcu jako samego Ducha Świętego51.

Podsumowując, wydaje się, iż do  najważniejszych cech łaski wedle Tisch-
nera należą: darmowość, pojawianie się jej w relacji dialogicznej, występowa-
nie zawsze jako jakieś dobro, oraz to, że jest kojarzona z wolnością. Nie wydaje 
się możliwe sformułowanie jednej defi nicji łaski, na którą sam Tischner by się 
zgodził, ale gdyby chcieć przytoczyć tekst najlepiej ukazujący, jak ten fi lozof ro-
zumiał omawiane pojęcie, można by zacytować następujący fragment: „Łaska 
wyjaśnia to, co wydaje się niemożliwe do wyjaśnienia: jak w świecie zła – we 
wnętrzu logiki wzajemności pojętej jako odwet – może się pojawić dobro? Łaska 
i dobro sprawiają, że coś chcę mieć i czemuś chcę się oddać”52. Aleksander Bob-
ko w tym duchu stwierdza, że łaska jest tym, co umożliwia rzeczy pozornie nie-
możliwe, przede wszystkim – umożliwia istnienie człowieka, a „przynajmniej 
stwarza warunki dla jego powtórnych narodzin”53.

Opis łaski nie był nigdy dla Tischnera celem samym w sobie. Zaintereso-
wał się tym tematem ze względu na człowieka, dla którego niemożliwe stało się 
ocalenie z rozpaczy. Drogę wyjścia Tischner dostrzegł w łasce. Dlatego przy-
toczony tekst ze Sporu o istnienie człowieka należy uznać za tak istotny i trafny. 
Tischner, tworząc swoją fi lozofi ę dramatu, odkrył w człowieku rozpacz, odkrył 
też (był co do tego głęboko przekonany), że szczęście ludzkie wiąże się zawsze 
z nadzieją i z wybieraniem dobra. Człowiek zrozpaczony nie jest zdolny sam 
z siebie ani do jednego, ani do drugiego. Dlatego potrzeba „interwencji z zewną-
trz”54. Używając języka metaforycznego, można powiedzieć, że łaska, Boże we-
zwanie, jest jak gdyby „otwarciem drzwi” do nadziei. Jest budzeniem uśpionej 
ludzkiej wolności. 

Wybór przez Boga – usprawiedliwienie jako dar łaski

Rzeczywistość łaski, o której była tu mowa do tej pory, ma sens przede 
wszystkim jako niosąca człowiekowi usprawiedliwienie. Łaska to na pierw-
szym miejscu dar od Boga, który przez swoje działanie daje podstawę bycia ist-
nieniu do tej pory nieusprawiedliwionemu. 

49  Por. J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 163 n.
50  Tamże., s. 210.
51  Por. J. Tischner, Ksiądz…, dz. cyt., s. 261.
52  J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 220.
53  A. Bobko, Poszukiwanie prawdy o człowieku, w: „Znak” 3(550)/2001, s. 69.
54  Por. P. Andryszczak, Królestwo Boże na ziemi? Nadzieje przeciwko Nadziei, „Społeczeństwo” 

Nr 2 (2008), s. 197–206.
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Człowiek pogrążony w rozpaczy nie jest w stanie sam z siebie jej przezwy-
ciężyć. Nie jest w stanie przejść z rozpaczy do nadziei. Konieczna jest łaska. Roz-
pacz to istnienie istnieniem nieusprawiedliwionym. Rozpaczam, gdy wiem, że 
istnieję, choć nie powinienem. Nie powinienem dlatego, ponieważ zgrzeszyłem. 
Jestem słusznie potępiony.  Zdradziłem i nie jestem „wart nadziei”. Dopiero 
człowiek, który posiada takie przekonanie, może dostąpić usprawiedliwienia55.  

Tischner przypomina, że u źródeł usprawiedliwienia leży akt odkupie-
nia. „Nie ma usprawiedliwienia bez zbawiciela”56. Potrzebny jest ktoś, kto sam 
jest „sprawiedliwy”, i kto dokona „aktu odkupienia” – Bogu pozwoli na „akt 
sprawiedliwości”, a grzesznikowi na „podniesienie” się do „sprawiedliwości”57. 
Usprawiedliwienie nie może być tylko „kaprysem” Boga. Ma ono swoją podsta-
wę w ofi erze Chrystusa – dokonuje się „ze względu na ofi arę Chrystusa”58. Nie 
jest to bynajmniej żadna „racja dostateczna” usprawiedliwienia – Tischner, jak 
zwykle, odcina się od wszelkiej ontologii. Ofi ara Chrystusa daje raczej dla dzia-
łania Boga pewne „uzasadnienie”. Bóg swój dar łaski ofi aruje w sposób wolny, 
ale nie jest to, jak już zostało wspomniane, Jego „kaprys”59. 

Ze strony Boga, usprawiedliwienie dokonuje się przez akt powiernictwa. 
„Bóg powierza siebie człowiekowi”60. Szerzej to powierzenie opisuje Tischner 
w swoim zbiorze Świat ludzkiej nadziei, w eseju Praca nad nadzieją bliźniego61. 
Przedstawia tam Chrystusa, który, w momencie zdrady Judasza i zaparcia się 
Piotra, zachowuje się wyjątkowo. Te wydarzenia „nie spowodowały wycofa-
nia przez Niego swojego aktu powiernictwa nadziei skierowanego ku jednemu 
i drugiemu”62. Dzięki temu obaj uczniowie zostali, jak wyraża się Tischner, „do-
tknięci wiernością”63 –  doświadczyli, że jest Ktoś wierny absolutnie, zawsze. 
Jeśli Ten Ktoś przechodzi własną mocą ze śmierci do życia, czyli daje pewność, 
że będzie wierny bez końca, wtedy może On dać absolutne usprawiedliwienie. 

Drugą stroną tego aktu powiernictwa jest przeżycie własnej wartości, od-
krycie posiadanej godności. Jeśli ktoś powierza mi swoją nadzieję, to znaczy, 
że ja na powrót „jestem wart” nadziei64. Jeśli tym Kimś, kto składa we mnie na-
dzieję, jest sam Bóg, to otwiera mi się możliwość usprawiedliwienia. A według 
Tischnera właśnie tak jest. Chrystus jest tym, który doświadcza w sobie tzw. 
„pokusy do heroizmu”65. Każdy heroizm wyraża się w jakimś akcie powiernic-
twa nadziei drugiej osobie. Najlepiej, według Tischnera, widać to w Eucharystii: 
„Eucharystia w całej swej prostocie i jakiejś pełnej liryzmu bezradności wobec 

55  Por. J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 190.
56  Tamże.
57  Tamże, s. 189 n.
58  Tamże, s. 191.
59  Tamże, s. 191 n.
60  Tamże, s. 192.
61  Por. J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, dz. cyt., s. 91–106.
62  Tamże, s. 97.
63  Tamże.
64  Por. J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 192.
65  Oczywiście, trzeba wziąć w nawias ten metaforyczny język Tischnera – nie znaczy to bynaj-

mniej, że heroizm jest czymś złym. 
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żywiołów tej ziemi stanowi piękny wyraz aktu powiernictwa nadziei ludzio-
m”66. Stała obecność Chrystusa pod Postaciami Eucharystycznymi oznacza za-
tem Jego stałą dyspozycję do zawierzenia się człowiekowi67. 

Przedstawiony został tu akt wybrania, powierzenia się Boga, który to akt 
jest zawsze w usprawiedliwieniu pierwszy. Pisze Tischner: „Wola ma dwie stro-
ny – aktywną i pasywną. Wola człowieka jest wolą skończoną. W woli skończo-
nej – w odróżnieniu od nieskończonej – pasywność uczestnictwa poprzedza jej 
działanie”68. Czyli usprawiedliwienie przychodzi najpierw jako dar od Boga – 
właśnie w nadmienionym już akcie wybrania. Nie jest on jednak wystarczający. 
Aby dokonało się usprawiedliwienie, musi zostać dopełniony przez wolną od-
powiedź ze strony człowieka.  

Dramat usprawiedliwienia to jakby dramat rozgrywający się pomiędzy 
nieskończoną wolnością Boga i skończoną wolą człowieka. Bóg w sposób wol-
ny obdarza człowieka łaską, ale nie wymusza odpowiedzi. Człowiek w przy-
jęciu usprawiedliwienia również pozostaje wolny. Ma możliwość je odrzucić.  
Tischner jasno to wyraża w słowach: „jakieś usprawiedliwienie wyraża się już 
w wybraniu, ale o pełnym usprawiedliwieniu mówi się jednak dopiero po na-
wróceniu”69. Odpowiedź człowieka na wybranie, jego akt przyjęcia usprawiedli-
wienia, nazywa zatem Tischner nawróceniem. Co faktycznie oznacza to pojęcie? 

Nawrócenie jako otwarcie na „zwierzenie”70

„Nawrócenie to odpowiedź na wybranie – to wybór wybrania, pierwsze 
przyjęcie zwierzenia, otwierające horyzont wierności”71 – tak Tischner defi niuje 
omawiane pojęcie. Co znaczą te słowa? Spróbujmy to przeanalizować. 

Co to znaczy, że nawrócenie jest „wyborem wybrania”? To określenie do-
tyka kwestii wolności. Nawrócenie jest wyborem, czyli aktem woli ludzkiej. 
Przykładem takiego wyboru jest dla Tischnera św. Paweł Apostoł. Jego akt woli, 
„wybór wybrania” Chrystusa, musi być jednocześnie negacją dotychczasowego 
życia, całej aksjologii, na której dotąd się opierał; przyznaniem, że jest nawet nie 
tyle błędna, co po prostu zła, oparta na złym fundamencie72. Dokonuje się to, 
co św. Paweł w swoich listach nazywa „śmiercią starego człowieka”73. Negacja 
całej aksjologii, fundamentu wszystkich dotychczasowych wyborów, oznacza, 

66  J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, dz. cyt., s. 100.
67  Dlaczego Tischner mówi, że Chrystus się człowiekowi „zawierza” i nazywa to heroizmem? 

Ponieważ człowiek nie daje Mu gwarancji wierności. Akt łaski, akt usprawiedliwienia udzielany 
przez Chrystusa może być (od razu lub po czasie) przez człowieka odrzucony. Dlatego pojawia się 
tu kategoria nadziei – Chrystus ma nadzieję, że nie zostanie odrzucony, że człowiek przyjmie łaskę. 
Posiadanie takiej nadziei co do ludzi, którzy zdradzili (lub raczej: wciąż i wielokrotnie zdradzają), 
jest, jak słusznie zauważa Tischner, wielkim aktem heroizmu.

68  J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 215.
69  Tamże, s. 189.
70  Tytuł zaczerpnięty z: J. Tischner, Spór… , dz. cyt., s. 201. 
71  Tamże.
72  Tamże, s. 205. 
73  Zresztą do tej metaforyki Tischner explicite nawiązuje, por. tamże.
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że „aksjologiczne Ja błądzącego wychodzi na jaw jako to, co właśnie traci sen-
s”74. Człowiek, żeby znaleźć sens swojego istnienia – jego usprawiedliwienie – 
musi najpierw zgodzić się utracić to, co ten sens dotychczas zastępowało. Brzmi 
w tych rozważaniach Tischnera echo słów Jezusa: kto chce zachować swoje życie, 
straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa (Łk 9, 24). 

Decyzja na zanegowanie własnego Ja aksjologicznego, na porzucenie wszyst-
kiego, co do tej pory było treścią życia, nie przychodzi łatwo. Pisze Tischner: 

Stary człowiek odsłania racje swej aksjologii. Jakby się chciał obronić przed na-
dzieją. Chwila nawrócenia jest dramatycznym zawieszeniem między szczęściem 
i nieszczęściem, radością i smutkiem, starą rozpaczą i nową nadzieją – słowem: 
między życiem i śmiercią75. 

Zatem wybranie wiąże się jakoś z walką i wyrzeczeniem. Ale Tischner po-
kazuje też paradoks człowieka, który nie chce przyjąć dobra dla siebie przezna-
czonego. Jeśli „broni się przed nadzieją”, to dlatego, że boi się wyrzeczeń, jakie 
się wiążą z jej przyjęciem. Jeśli mam nadzieję złożoną w Bogu, to nie mogę jej 
pokładać w niczym innym. Zatem porzucone zostać muszą te wszystkie rzeczy, 
które były dotąd substytutami szczęścia. Porzucone, zanim pełne szczęście zo-
stanie przyjęte. Mówiąc obrazowo: powinienem oddać wszystko, co mam (na-
wet jeśli nie jest tego wiele), i zostać z obietnicą otrzymania nieskończenie więcej 
w zamian. Ale właśnie: nie otrzymuję już od razu tego „nieskończenie więcej”, 
a tylko obietnicę. Tischner mówi tu o „spętaniu małą aksjologią”, podając przy-
kłady z życia św. Augustyna czy Kierkegaarda. Chodzi o przywiązanie się do 
tego, co nie jawi mi się jako wartość wyjątkowo wzniosła, wielka, ale za to jest 
wartością bliską – szczególnie często powiązaną ze zmysłowością76. 

Aby móc przezwyciężyć te przywiązania, Tischner radzi, za św. Janem od 
Krzyża, oczyszczanie pamięci. Przytacza słowa świętego, że „dusza, chcąc do-
stąpić zjednoczenia z Bogiem w nadziei, musi się wyzbyć wszelkiego posiada-
nia pamięciowego. Aby bowiem osiągnąć pełną nadzieję w Bogu, trzeba wpierw 
wyrzucić z pamięci wszystko, co nie jest Bogiem”77. Znowu powraca motyw ob-
umierania „starego człowieka”. To jest kluczowe w procesie otwierania się na 
łaskę usprawiedliwienia.  

Przechodząc dalej, należy rozważyć rozumienie nawrócenia jako „pierw-
szego przyjęcia zwierzenia”. Wydaje się, że chodzi tu Tischnerowi o uwypukle-
nie aspektu  przyjęcia nadziei, przyjęcia daru. Chce powiedzieć, że owo wybra-

74  Tamże.
75  Tamże. To, że taka walka ma w człowieku miejsce, stanowi dowód nie wprost, że interwen-

cja Boga, przychodzącego ze swoją łaską, nie zawiesza ludzkiej wolności. Tischner nie dopuszcza 
możliwości takiego „urzeczenia” łaską, które by zawieszało wszelkie ludzkie wątpliwości, czyniąc 
wybór „łatwym”. Mówiąc jego językiem, wybór Boga nie jest wyborem podejmowanym przez ludz-
ką „swawolę”. To nie jest tak, że Bóg sprawia, iż człowiekowi „chce się” żyć dla Niego. Bóg pozosta-
wia wolność w sposób radykalny, tak, by człowiek w sposób świadomy „chciał” Go wybrać.

76  Por. tamże, s. 206.
77  Św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, tłum. o. Bernard od Matki Bożej OCD, Kraków 

1961, księga III, 7, 2.
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nie, które człowiek wybiera, jest właśnie zwierzeniem. Jeśli mówi się: „wybrać 
wybranie”, to zakłada się, że ktoś już wcześniej wybrał wybierającego78. Obra-
zuje to przytaczany przez Tischnera przykład św. Pawła. Kluczowe jest pytanie 
zadane przez Jezusa: „Dlaczego Mnie prześladujesz?”. Nie chodzi w nim o treść, 
o to, żeby Paweł wytłumaczył się z motywów swojego postępowania. Chodzi 
raczej o sposób, w jaki Chrystus pyta. Pisze Tischner: 

Sposób pytania wyrażał dobro Innego – dobro prześladowanego. Ono nisz-
czeje. To sam Szaweł je niszczy. Teraz oto – w pytaniu – owo dobro powierza się 
Szawłowi. To unicestwia dotychczasową aksjologię Szawła. „Wierność płynie ze 
słuchania”79. 

Szaweł orientuje się, że Ten, którego prześladuje, jest dobry. I ważne zda-
nie: „Nawrócenie nie polega na tym, że szukam ratunku u tego, kogo prześlado-
wałem; nawrócenie polega na tym, że ten, kogo prześladowałem, szuka ratunku 
u mnie, a ja wiem, że ratując go, ratuję siebie”80. Co znaczy to zdanie? Tischner 
uwypukla tu pierwszeństwo inicjatywy Boga. Najpierw jestem obdarowany za-
ufaniem, najpierw Bóg składa swoją nadzieję we mnie. Jeśli składa, to wystawia 
się na prześladowania, ale jednocześnie prosi o ratunek. Prosi, bym Go ocalił. 
Ocalił w sobie. Jeśli nawrócenie jest „pierwszym przyjęciem zwierzenia”, to jest 
w takim razie dla Tischnera przyjęciem Chrystusa prześladowanego „pod swoją 
opiekę”. Nawrócenie jest więc w swej istocie najpierw zachowaniem, nie-odrzu-
ceniem daru łaski. 

Cechą nawrócenia, jaką Tischner wymienia, jest to, że ono „otwiera hory-
zont wierności”. Nawrócenie, czyli przyjęcie samego Chrystusa, pozwala czło-
wiekowi na stanie się wiernym. Daje nadzieję na to, że nie zdradzi. Otwarcie 
horyzontu wierności to również postawienie w ogóle tej kwestii w życiu danego 
człowieka. Oto Jezus jest mi wierny. Czy ja odpowiem Mu wiernością?  

Dalsza część rozważań musi skupić się na tym, co dzieje się w momencie 
przyjęcia Chrystusa, w momencie, gdy człowiek decyduje się na nawrócenie. Ten 
opis dramatu człowieka z Bogiem opiera Tischner w dużej mierze na tekstach 
Mistrza Eckharta. Przytacza cytat: „Jeśli wyrzekłem się swojej woli przez to, że 
złożyłem ją w ręce przełożonego i niczego już nie chcę dla siebie, to wówczas Bóg 
musi chcieć dla mnie, a jeśli straci coś dla mnie, straci również dla siebie”81.

„Wyrzeczenie się swojej woli” można przyrównać do tego, co zostało w po-
przednim passusie nazwane wyrzeczeniem się „starego człowieka”. Komentu-
jąc Eckharta, Tischner powtarza po części to, co mówił, komentując nawrócenie 
św. Pawła (choć, co prawda, używa przy tym odmiennej metaforyki). Idzie jed-
nak o krok dalej. Pokazuje owoc nawrócenia – dzięki niemu Bóg obdarza czło-

78  Należy zdawać sobie sprawę z karkołomności tego języka, natomiast wydaje się, iż nie jest 
dobrym wyjściem używanie tu synonimów. Zwrot „wybranie” jest dla Tischnera na tyle ważny, że 
warto zaryzykować niezręczność językową dla osiągnięcia pewnej ścisłości co do sensu.

79  J. Tischner, Spór… , dz. cyt., s. 207.
80  Tamże, s. 208.
81  Mistrz Eckhart, Pouczenia duchowe, w: Traktaty, tłum. W. Szymona OP, Poznań 1987, s. 18.
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wieka dobrem. „Musi” to robić. Skoro dusza dała się „zapłodnić” dobru (czyli 
otworzyła się na dar, którym jest sam Bóg), to musi również „zrodzić” dobro. 

Metafora rodzenia jest bardzo ważna dla tischnerowskiego myślenia
o łasce. Tischner wyklucza działanie łaski na zasadzie przyczynowo-skutkowej. 
Takie ujęcie eliminuje wolność. Bóg nie „musi” obdarzyć dobrem na zasadzie 
konieczności ontologicznej. Natomiast jak gdyby „musi” odpowiedzieć dobrem 
na dobro, bo takie są prawa agatologii. Bóg, jako Dobro Najwyższe, sprzeciwił-
by się sam sobie, gdyby nie zareagował. Podobnie ze strony człowieka: nie jest 
on zmuszony do dobra. Dobro nie jest „przyczyną” innego dobra, natomiast, jak 
mówi za Eckhartem Tischner, dobroć jest „rodząca i rodzi dobrego, on zaś jako 
taki nie jest stworzony ani uczyniony, lecz jest zrodzonym dzieckiem i synem 
dobroci”82. Warto jeszcze raz przypomnieć, że wszystko odbywa się wedle reguł 
agatologii, a nie ontologii. 

Tischner za Eckhartem stwierdza, że ofi ara, jaką człowiek składa, czy na-
zwiemy ją „wyrzeczeniem się własnej woli”, czy też „zanegowaniem Ja aksjolo-
gicznego”, nigdy jednak nie może pozostać ofi arą bezowocną. „Ona jest bowiem 
ofi arą, która wyzywa. Dobro Najwyższe, czyste i absolutne, nie może pozostać 
obojętne wobec takiego wyzwania”83. Dobro Najwyższe, Bóg, jest „wyzwany” 
przez człowieka, jakby „sprawdzany”, czy aby na pewno odpowie dobrem. 
W takiej sytuacji Bóg „nie może” nie odpowiedzieć. 

Czy jednak „wyrzeczenie się siebie” nie jest po prostu zrezygnowaniem 
z własnej, odrębnej tożsamości? Czy nie pociąga za sobą „rozpłynięcia się 
w Bogu”? Teoretycznie mogłoby tak być. Jednak miłość Boga do człowieka nie 
pozwala na to. W odpowiedzi na zwierzenie się człowieka, Bóg go „potwier-
dza”84. Pisze Tischner, że w relacji Boga do człowieka (w tym przypadku do św. 
Faustyny) „On także w pewnym sensie się w niej zatraca. W miłości traci siebie 
i zarazem odzyskuje siebie. Dzieje się coś takiego, że Ja i Ty jesteśmy dla siebie 
i dzięki sobie”85. Przez to Bóg chce dla człowieka tego samego, czego chce dla 
siebie86. 

Usprawiedliwienie w Chrystusie

Ofi ara Chrystusa jest jedyna; dopełnia i przekracza wszystkie ofi ary (por. 
Hbr 10, 10). Jest ona ofi arą Syna Bożego, który stał się człowiekiem; dobrowolnie 
i z miłości (por. J 15, 13) ofi aruje On swoje życie (por. J 10, 17–18) Ojcu przez Ducha 
Świętego (por. Hbr 9, 14), aby naprawić nasze nieposłuszeństwo87. 

W tych słowach Katechizm Kościoła Katolickiego wyraża prawdę, że 
usprawiedliwienie dokonało się przez Ofi arę Chrystusa. U Tischnera jest to nie-

82  Mistrz Eckhart, Księga Boskich pocieszeń…, dz. cyt., s. 81–82.
83  J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 289.
84  Por. J. Tischner, Drogi i bezdroża miłosierdzia, Kraków 1999, s. 69. 
85  Tamże. 
86  Tamże. 
87  Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2012, n. 614.



118 Ks. Szymon Drzyżdżyk, ks. Grzegorz Pasternak

zbyt mocno wyakcentowane88, jednak są teksty, w których zwraca uwagę na 
tę prawdę. Pisze m.in. tak: „Św. Paweł użył następującej formuły: (...) w Nim 
[Chrystusie] znaleźliśmy usprawiedliwienie. Co znaczy w Nim? W Nim znaczy: 
w miłości, jaką Bóg ma do Chrystusa, a Chrystus do wszystkich ludzi”89. Ofi ara 
krzyżowa jest w tym rozumieniu przede wszystkim wyrazem miłości Jezusa do 
każdego człowieka. Motywem, dla którego Syn Boży umarł na krzyżu, jest mi-
łość do ludzi. 

W innym miejscu90 poddaje Tischner nie wprost pewną myśl o Odkupie-
niu, prezentując własną interpretację anzelmiańskiej koncepcji równowartościo-
wego zadośćuczynienia. Rozważa ją w kontekście miłości. Miłość ze swej natury 
wymaga poświęcenia, zakłada je. Jednak tutaj mamy do czynienia bardziej z mi-
łością Syna do Ojca. „Syn Człowieczy bierze na siebie winy świata; swą ludzką 
i zarazem boską ofi arą daje jedyne w swoim rodzaju zadośćuczynienie”91. Wi-
dząc obrazę, jakiej ludzie dopuścili się względem Ojca, Syn, motywowany miło-
ścią, sam staje się człowiekiem, aby niejako „w imieniu” całej ludzkości dać Ojcu 
doskonałe zadośćuczynienie. Oba spojrzenia na Ofi arę krzyżową – i to akcen-
tujące motyw miłości do Ojca i to akcentujące motyw miłości do ludzi – uważa 
Tischner za komplementarne. 

Wracając do zadośćuczynienia – nie jest ono zwykłym „wyrównaniem ra-
chunków” między Bogiem a człowiekiem. W Chrystusowym zadośćuczynieniu 
za grzechy ludzkości mieści się już w jakimś stopniu jej przebóstwienie92 – pew-
ne wywyższenie, udział w godności Boga. Wydaje się, że chodzi tu Tischnerowi 
bardziej o jakieś zwiększenie samorozumienia godności człowieka, niż o danie 
mu dodatkowych „sprawności” czy uczynienie go „lepszym”. 

O ile, w przytoczonym na początku tego passusu tekście z Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, podkreślony jest przede wszystkim wymiar uwolnienia 
od grzechu, można by powiedzieć: „naprawcza” strona Odkupienia, o tyle Ti-
schner podkreśla stronę „twórczą”. Dla niego odkupienie to przede wszystkim 
„nowe stworzenie”. Chrystus, obdarzając łaską Odkupienia, ofi aruje zarazem 
więcej, niż wcześniej było w udziale człowieka – wcześniej, czyli przed grze-
chem. Królestwo Niebieskie, które przynosi, jest czymś większym niż ogród raj-
ski, w którym przebywali pierwsi rodzice93. 

Wszystkie te fragmenty pokazują, że kwestię usprawiedliwienia Tischner 
łączył z ofi arą Chrystusa, z dokonanym przez Niego Odkupieniem. Natomiast 
nie można znaleźć u Tischnera systematycznej nauki o człowieku odkupionym 
przez Syna Bożego, czy o dziele Odkupienia sensu stricte. Jest ona implicite za-
warta w nauce o usprawiedliwieniu przez łaskę. 

88  Bierze się to raczej z fi lozofi cznego niż teologicznego charakteru jego twórczości.
89  J. Tischner, Spór…, dz. cyt., s. 199.
90  Por. J. Tischner, Drogi i bezdroża miłosierdzia, dz. cyt., s. 81–104.
91 Por. tamże, s. 99.
92  Por. tamże, s. 101.
93  Por. J. Tischner, Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z ks. Tischnerem, wyb. i oprac. W. Bono-

wicz, Kraków 2000, s. 43. 



119Usprawiedliwienie przez łaskę w refl eksji ks. Józefa Tischnera

Podsumowując, trzeba jeszcze raz postawić pytanie: czym jest usprawie-
dliwienie dla Tischnera? Jest ono przede wszystkim dokonanym przez Boga, 
który okazuje swoją darmową łaskę, uznaniem człowieka i powierzeniem się 
jemu. Jest zawiązaniem relacji powiernictwa nadziei. 

EXULPATION THROUGH GRACE IN REV. JÓZEF TISCHNER’S THOUGHT

The article presents an outline of grace and exulpation conception in Rev. Józef 
Tischner’s thought. It concerns the possibility to justify man who recognises himself as 
guilty. What Tischner understood as ”grace” has been shown and defi ned. Especially im-
portant is the analysis of grace as drama among people as well as between man and God.  

The article also shows grace as the way God justifi es man, owing to which man 
fi nds the right and reason for his existence. Grace is presented as relative reality con-
tained in the mystery of Holy Trinity.

Exulpation is not only the court ” not guilty sentence” - it is trusting God and God’s 
trusting man, which means new relationship, desribed as hope trusteeship by Tischner.
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Y. Congar w książce Wierzę w Ducha Świętego napisał: 

Związek pomiędzy Kościołem a „Duchem Świętym był nie tylko realizowa-
ny i przeżywany, lecz był w ciągu wieków potwierdzany. Któż mógłby zliczyć te 
działania w dziele uświęcenia ludzi lub opisać nieskończoną różnorodność form 
tego związku? Wiemy już, że średniowiecze uważało, iż Duch Święty nadal jest 
„natchnieniem” soborów, uczonych, głównych postanowień ustawodawstwa ka-
nonicznego, aż do wyboru i działań sług ludu Bożego1. 

W tym syntetycznym stwierdzeniu autor opisuje Kościół jako rzeczywi-
stość, która rodzi się i żyje pod znakiem Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, 
choć nie zawsze w ciągu wieków samoświadomość ta była jasno eksplikowana. 
Dotyczyło to przede wszystkim życia Kościoła w wierności wierze otrzymanej 
od apostołów. Takie było głębokie przeświadczenie Ojców Kościoła. I nikt nie 
wyraził tego bardziej precyzyjnie niż św. Ireneusz, który ukazuje wiarę obec-
ną w Kościele jako miejscu jej zamieszkiwania, wspartą na świadectwie pro-
roków, apostołów i uczniów, wiarę, „która pozostaje zawsze pod działaniem 
Ducha Świętego, jak kosztowny napój przechowywany w drogocennym naczy-
niu, odmładza naczynie, które go zawiera, i sprawia, że naczynie to przywraca 
młodość”. W tym darze wiary powierzonym Kościołowi zawiera się głębokie 
zjednoczenie z Chrystusem, to znaczy Duch Święty. „Tam bowiem, gdzie jest 

1 Y. Congar, Wierzę w Ducha Świętego, I, Warszawa 1995, 209.
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Kościół, tam także jest Duch Boży, a tam, gdzie jest Duch Boży, jest Kościół i cała 
łaska. A Duch – to prawda”2.

Jednakże w XVI wieku ta oczywista świadomość została poddana dysku-
sji, kiedy z wystąpieniem czołowych przedstawicieli Reformacji wyakcentowa-
na została w sposób prawie absolutny wolność Ducha Świętego w Jego prze-
ciwstawieniu Kościołowi. W odpowiedzi na tak sformułowaną tezę pierwsi 
apologeci obozu kontrreformacyjnego będą podkreślać w sposób jednoznaczny 
rolę trzeciej Osoby Trójcy Świętej, która gwarantuje swoją asystencję rzeczywi-
stości eklezjalnej, a w szczególności Magisterium, przede wszystkim przez pod-
kreślenie wiecznotrwałej wierności Kościoła Tradycji3. Jest rzeczą zrozumiałą, 
że tego rodzaju stwierdzenia, uzasadnione w Tradycji, kryły w sobie możliwość 
absolutyzowania instytucji kościelnej, dając Urzędowi Nauczycielskiemu nie-
mal bezwarunkową gwarancję prowadzenia przez Ducha Świętego4 i prowa-
dziły ostatecznie do pewnego zaćmienia wymiaru pneumatologicznego Kościo-
ła, a w to miejsce wyeksponowania jego wymiaru społeczno-hierarchicznego. 
Przez prawie cztery wieki Magisterium i teologia katolicka zostały mocno ukie-
runkowane na zwalczanie sformułowań luterańskich i kalwińskich, a następnie 
tez gallikanizmu i febronianizmu: troska, aby bronić Kościół, prowadziła w ten 
sposób do rozwoju w sposób prawie wyłączny wymiaru widzialnego, instytu-
cjonalno-hierarchicznego Kościoła5.

Jednakże przy takiej koncentracji refl eksji o Kościele wokół doktryny Ma-
gisterium, także inny faktor historyczno-teologiczny przyczynił się do eklezjo-
logicznej redukcji teologii zachodniej ostatnich wieków. Rozważa się, jak przy-
pomina K. Kasper, doktrynę trynitarną, która, odnosząc się do nauczania św. 
Augustyna, proponuje na pierwszym planie jedność boskiej natury (dzięki któ-
rej całe działanie Boga w świecie jest dziełem wspólnym trzech Osób Boskich), 
wywołując w ten sposób konkretne konsekwencje w wizji eklezjologicznej6.

W XX wieku, a szczególnie w ostatniej jego części, zauważamy obecność 
okresu odkrycia roli Ducha Świętego, który rodzi i rozprzestrzenia ruchy pen-
takostalne, kształtujące, przynajmniej na poziomie doświadczenia religijnego, 
najbardziej widoczny aspekt obecności i działania Ducha Świętego. Jednakże 
korzenie tego rodzaju odkrycia zanurzają się w odnowie klimatu kulturalnego 
wspomnianego wieku zarówno na poziomie fi lozofi cznym, jak i teologicznym. 
Na polu fi lozofi cznym kryzys pozytywizmu sprawia, że wiek XX powraca po-
nownie do zagadnienie ducha. Ma to miejsce w różnych formach spirytualizmu, 
otwierających się na wymiar transcendentny, i w konstrukcjach neoidealizmu, 
które prowadzą do jednej odpowiedzi typu immanentnego. Również na pozio-

2 Św. Ireneusz, Adversus Haereses, III, 24, 1: (PG 7 966–967). Tłumaczenie za Y. Congar, Wierzę 
w Ducha Świętego, 209.

3 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia e l’ecclesiologia nella teologia italiana post-conciliare, Roma 
1999, 5.

4 Y. Congar, Wierzę w Ducha Świętego, 211.
5 J. Frisque, „L’ecclesiologia nel XX secolo”, w: Bilancio della teologia del XX secolo, III, ed. R. Vander 

Gucht – H. Vorgrimler, Roma 1972, 217.
6 W. Kaper, „Spirito-Cristo-Chiesa”, w: L’esperienza dello Spirito, Brescia 1974, 64–65.
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mie teologii dokonuje się pneumatologiczne przebudzenie. Ograniczając się do 
pola teologii katolickiej, zauważa się, że przede wszystkim eklezjologia winna 
być miejscem dotkniętym przez tego rodzaju odkrycie Ducha Świętego. Praca, 
twórcza i cudowna, teologów, biblistów i liturgistów, wywodząca się od po-
czątku minionego wieku, nadała właściwy ruch eklezjologii katolickiej, przy-
gotowując wielki zwrot w postaci Soboru watykańskiego II. Doprowadził on 
do wizji Kościoła bardziej biblijnej, bliższej myśleniu patrystycznemu, bardziej 
wpisanej w wymiar historyczny. Innymi słowy, eklezjologia, która rozwija się 
w obrazie trynitarnym, pozwoliła na zrównoważenie wzajemnego przenikania 
się elementów chrystologicznych i pneumatologicznych7.

Omawiając relację pomiędzy pneumatologią a eklezjologią, odwołamy się 
w naszej refl eksji jedynie do teologii włoskiej. Wychodząc od Soboru watykań-
skiego II teologia ta koncentruje się na tematyce Kościoła, lecz ilość artykułów 
i książek całkowicie poświęconych temu tematowi jest niewielka, a wypowie-
dzi te nie pretendują do roli opracowań systematycznych. Aspekt, który zosta-
je najbardziej przestudiowany zaraz po Soborze, dotyczy zagadnienia Kościoła 
lokalnego, co w następstwie doprowadzi do tematu komunii, który stanie się 
zagadnieniem dominującym w eklezjologii. Niewielu jest zatem teologów, któ-
rzy dokonują organicznego przedstawienia misterium Kościoła, postrzeganego 
w ścisłym powiązaniu z misterium trynitarnym, wychodząc od perspektywy 
nakreślonej przez Konstytucję dogmatyczną Lumen gentium. Zalicza się do tych 
twórców trzy najbardziej znaczące nazwiska: Luiggi Sartori, Severino Dianich 
oraz Bruno Forte. Autorzy ci w swoich opracowaniach w nawiązaniu do Soboru 
watykańskiego II ukazują Kościół w kluczu trynitarnym, a zatem wydobywając 
i akcentując jego wymiar pneumatologiczny. W kontekście wspomnianych teo-
logów zajmiemy się w naszym artykule jedynie omówieniem relacji pomiędzy 
pneumatologią i eklezjologią, jaką znajdujemy w twórczości teologicznej B. Forte.

Nim jednak przejdziemy do szczegółowego omówienia wspomnianego za-
gadnienia, musimy nakreślić horyzont historyczno-teologiczny, w jakim kształ-
tował się sam Autor i dojrzewała jego teologiczna refl eksja. Cześć ta wydaje się 
być konieczna, bowiem, jak stwierdza sam B. Forte, każda teologia rodzi się we-
wnątrz określonej sytuacji społeczno-kulturowej i jest wcielona w niepowtarzal-
ną rzeczywistość eklezjalnego życia. Innymi słowy, teologia jest głęboko osa-
dzona w historii. Jak pisze B. Forte, teologia, która nie chce ograniczyć się do 
abstrakcyjnej interpretacji świata, lecz chce wywrzeć na nim przekształcające 
działanie praktyczno-krytyczne, nie może nie być teologią „usytuowaną”. 

Słowo czyni się obecne w słowach teologii, jeśli ta ma odwagę rodzić się po-
przez historię, jednakże bez redukowania się do historii i ma odwagę żyć w kon-
fl ikcie, jednakże bez wyczerpania się w nim. Teologia nie „usytuowana” odkrywa 
skazanie się na milczenie śmierci8.

7 Por. T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia,7.
8 B. Forte, „Teologia e storia. Per una teologia „situata”, w: Parola e Spirito, II, Fs. C. Cipriani, Brescia 

1992, 940.



Te stwierdzenia wydają się ważne szczególnie dla eklezjologii, ponieważ 
istnieje nierozdzielne odniesienie pomiędzy opracowaniem doktrynalnym, któ-
re obrazuje świadomość, jaką Kościół ma w sobie, a sposobem, w którym on 
żyje i w jaki sposób odnosi się do społeczności, w którą jest wpisany. Eklezjolo-
gia, jeśli nie chce stać się abstrakcją, musi być historyczna: bez absolutyzowania 
danych historiografi cznego poszukiwania, które zawiera ograniczenia metodo-
logiczne, potrzeba zawsze przypominać, że pojęcie Kościoła, które zostaje wy-
pracowane w różnych epokach jest nacechowane, w sposób istotny, przez kon-
kretną formę egzystencji samej rzeczywistości eklezjalnej. Zatem jest dość łatwo 
pojąć, jak koniecznym jest nakreślenie horyzontu historyczno-teologicznego, 
który jest potrzebny, aby zrozumieć korzenie eklezjologiczne refl eksji B. Forte. 
Tym samym można zdefi niować kontekst kulturowy i eklezjalny, w którym teo-
log dojrzewał w swojej formacji, a który pozwolił mu w medytacji nad Kościo-
łem umieścić ją wewnątrz perspektywy trynitarnej i wydobyć tym samym jej 
wymiar pneumatologiczny.

1. Wymiar pneumatologiczny w eklezjologii włoskiej XX wieku

Nasze poszukiwania rozpoczniemy od encykliki Divinum Illud Munus Le-
ona XIII, dokumentu, który na końcu XIX wieku rozwinął idee ścisłego związku 
pomiędzy Duchem Świętym a Kościołem. Następnie pokażemy drogę refl eksji 
doktrynalnej nad Kościołem począwszy od encykliki Divinum Illud Munus do 
encykliki Mystici Corporis, w której obecny był bardzo wyraźnie wymiar pneu-
matologiczny. Następnie przeanalizujemy encyklikę Mystici Corporis i jej wpływ 
na teologię włoską. Osobne miejsce poświęcimy na rozważeniu wkładu ency-
kliki Piusa XII w odnowę eklezjologiczną i będziemy starali się pokazać, w jaki 
sposób pojmuje ona eklezjalną rolę Ducha Świętego. Przede wszystkim jednak 
dokonamy syntetycznej analizy nauczania Soboru watykańskiego II ukazujące-
go wymiar pneumatologiczny w eklezjologii i omówimy rozwój tematów wy-
nikających z tej refl eksji w okresie pontyfi katu Pawła VI. Nauczaniem bowiem 
tego papież kształtuje punkt odniesienia obligujący do mówienia o obecnej rze-
czywistości wymiaru pneuamtologicznego we współczesnej eklezjologii.

1.1. Relacja pomiędzy pneumatologią a eklezjologią w nauczaniu Leona XIII
Encyklika Divinum Illud Munus9 (9.05.1897) papieża Leona XIII jest pierw-

szym dokumentem, poprzedzającym Konstytucję dogmatyczną Lumen gentium, 
zajmującym się w sposób wyraźny dziełem Ducha Świętego w Kościele. Przy 
analizie ten dokumentu, podstawową rzeczą jest istotne zauważenie, jak w cza-
sie, w którym Kościół jeszcze zajmuje się obroną właściwego obrazu społeczno-
ści autentycznie założonej przez Chrystusa i hierarchicznie zbudowanej wokół 

9 Leon XIII, Divine Illud Munus, w: Encykliki Leona XIII, oprac. W. Mysłek, M. Siwiec, B. Drozdo-
wicz, Słupsk 1997.
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papieża, Leon XII naucza o konieczności zwrócenia uwagi na rolę i funkcję Du-
cha Świętego10. Papież wychodzi od dostrzeżenia stanu rzeczywistego: „I dzisiaj 
może nie brakować takich, którzy, gdyby ich zapytać, jak kiedyś Paweł apostoł, 
czy przyjęli Ducha Świętego, odpowiedzieliby podobnie Nawet nie słyszeliśmy, że 
istnieje Duch Święty (Dz 19, 2)”11.

Encyklika koncentruje się wokół centralnej osi, którą jest temat misji Ducha 
Świętego: zbawcze dzieło Chrystusa doskonali się w mocy działania właściwe-
go Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Konieczne zatem jest wyjście od misterium 
Trójcy Świętej, które Leon XII powtórnie wydobywa, aby rozwinąć temat ency-
kliki, misterium, które jest istotą Objawienia i wiary katolickiej. Każdy dyskurs 
o Duchu Świętym jest zawsze umiejscowiony, według dokumentu, wewnątrz 
misterium trynitarnego, ponieważ nie popada w niebezpieczeństwo rozdziele-
nia jednej natury Osób Boskich. Z tego powodu, odnosząc się do tradycyjnego 
nauczania Kościoła, papież wyjaśnia krótko doktrynę o apropriacjach, klucz do 
zrozumienia dzieła Boga ad extra, a zatem w szczególności misji Ducha Święte-
go. Ojciec jest przyczyną sprawczą wszystkiego, co istnieje, Syn jest przyczy-
ną wzorczą każdej rzeczy, ponieważ przez Niego wszystko zostało stworzone, 
a Duch Święty jest przyczyną ostateczną, to znaczy Tym, który prowadzi do do-
skonałego wypełnienia dzieła zbawczego dla ludzkości12. 

1.2. Duch Święty a Jezus Chrystus
Po zaprezentowaniu właściwej teologii dotyczącej Trójcy Świętej imma-

nentnej encyklika, naśladując drogę zstępowania, przechodzi do rozważania 
ekonomii zbawienia i podkreśla pierwszą ze wszystkich ról Ducha Świętego 
jaką jest obecność w życiu ziemskim Jezusa13. Ten związek pomiędzy chrystolo-
gią i pneumatologią, długo zapomniany w refl eksji teologii katolickiej, a ukaza-
ny w nowym świetle przez Divinum Illud, jest zwiastunem późniejszego rozwoju 
dla eklezjologii 14.

10 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 18.
11 Leon XII, Encyklika Divinum Illud, 349.
12 Leon XII, Encyklika Divinum Illud, 344. „W ten sposób Ojciec, który jest „po czątkiem całej 

Boskości” tak samo jest przyczyną sprawczą wszystkich rzeczy i Wcielenia Słowa i uświęcenia 
duchów; „z Niego jest wszystko”; z Niego czyli z Ojca. Syn zaś „Słowo, Obraz Ojca” tak samo 
przyczyną wzorczą, przez którą wszystkie rzeczy naśladują formę i piękno, porządek i harmonię 
i stał się dla nas drogą, prawdą i życiem, pojednawcą człowieka z Bogiem „przez Niego jest wszystko” 
- przez Niego czyli przez Syna, zaś Duch Święty tak samo jest ostateczną przyczyną rzeczy, dlatego 
że w Nim, jak w swoim celu, znajduje zaspokojenie wola i w ogóle wszystkie rzeczy; nie inaczej 
też On, który jest Bożą dobrocią oraz samą miłością Ojca i Syna między sobą, dokonuje i dopełnia 
jakimś ważnym i ujmującym poruszeniem, tego tajemniczego dzieła dla wiecznego zbawienia ludzi 
- „w Nim jest wszystko”, w Nim, to znaczy w Duchu Świętym”. 

13 Por. T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia,19.
14 Leon XIII, Encyklika Divinum Illud, 345. „Przez działanie Ducha Świętego dokonało się 

nie tylko poczęcie Chrystusa lecz także uświęcenie Jego duszy, które w świętych księgach nosi 
nazwę „namaszczenia” (Dz 10, 38), tak samo też każde Jego działanie „odbywało się w obecności 
Ducha” 9, przede wszystkim zaś złożenie ofi ary z siebie: „Przez Ducha Świętego ofi arował siebie 
niepokalanego Bogu” (Heb 9, 14). Por. T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia,19.
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Duch Święty działa przede wszystkim, przypomina Leon XIII, w misterium 
Wcielenia Słowa, największym pośród wszystkich dzieł Boga ad extra. Pierw-
szym motywem Wcielenia jest miłość Boga do człowieka, stworzonego na Jego 
obraz i podobieństwo i potrzebującego, z powodu upadku, boskiego zbawie-
nia. Nie przez zasługi człowieka, lecz dzięki Łasce, która jest darem właściwym 
Duchowi Świętemu, natura ludzka została wyniesiona do jedności osobowej ze 
Słowem. Działanie właściwe Duchowi Świętemu dostrzega się przede wszyst-
kim w tym, że dzięki niemu relacja miłości, istniejąca pomiędzy Ojcem a Synem, 
wypływa na „zewnątrz” Boga, a zatem dziełem Ducha jest otwarcie boskości 
w kierunku świata, które aktualizuje się we Wcieleniu. Następnie dzieło Ducha 
Świętego w rzeczywistości Słowa wcielonego nie ogranicza się do dziewiczego 
poczęcia z Maryi, lecz realizuje całe uświęcenie Chrystusa, kieruje Jego posługi-
waniem i prowadzi aż do ofi ary na krzyżu15. 

1.3. Duch Święty a Kościół
Kościół otrzymał cel, powierzony przez Chrystusa, aby uczynić historycz-

nie widzialną boską i zbawczą prawdę, która się ukazuje w Jezusie, lecz nie 
może, sama przez się, dać gwarancji wiarygodności. Duch Święty nieustannie 
komunikuje Kościołowi tę boską prawdę, ponieważ to On czyni ją widzialną: 
cel chrystologiczny wspólnoty chrześcijańskiej aktualizuje się jedynie na drodze 
pneumatologicznej. Encyklika wskazuje na paralelizm, kontynuuje encyklika, 
pomiędzy działaniem Ducha Świętego na Chrystusa – które posiada wymiar wi-
dzialny (poczęcie) i niewidzialny (odnoszący się do duszy Chrystusa), a działa-
niem, które Paraklet urzeczywistnia w ludzkości, w sposób widzialny odnosząc 
się do Kościoła instytucjonalnego i do poziomu niedostrzegalnego na zewnątrz 
w duszach poszczególnych ludzi16.

Działanie Ducha Świętego na Kościół jest osadzone przez Leona XIII w prze-
strzeni doktryny o Ciele mistycznym. Papież zatem ukazuje w tym świetle nie 
tylko aspekt jurydyczno-zewnętrzny rzeczywistości eklezjalnej, lecz wskazuje na 
jej życie wewnętrzne, które wypływa i jest ożywiane przez Parakleta: „Kościół 
był poczęty już i wyszedł z boku drugiego Adama jakby śpiącego na krzyżu, 
zaś pierwszy raz ujawnił się mocno w życiu ludzi w najbardziej uroczysty dzień 
Pięćdziesiątnicy. W tym samym dniu Duch Święty zaczął dokonywać swoich do-
brodziejstw w mistycznym ciele Chrystusa przez to dziwne wypływanie, które 
opisał już prorok Joel (Joel 2, 28–29), bowiem Pocieszyciel „spoczął nad apostoła-
mi, by na głowy ich zostały nałożone nowe duchowe korony w postaci ognistych 
języków”. Wtedy bowiem apostołowie „zeszli z góry – jak pisze Chryzostom - 
niosąc nie kamienne tablice w swych rękach jak Mojżesz, lecz obnosząc Ducha 
w umyśle i rozlewając jakiś skarb, źródło dogmatów i charyzmatów”17.

Ten znaczący wymiar wewnętrzny Kościoła ponownie wiąże się ze staro-
żytną doktryną Ciała mistycznego, które, wychodząc od Ewangelii Jana i Listów 

15 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia,20.
16 Tamże.
17 Leon XIII, Encyklika Divinum Illud, 345.
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Pawłowych, konstytuuje jasne wyrażenie refl eksji wiary nad misterium chrze-
ścijańskim już od swoich początków. Jan Chryzostom, Cyryl Aleksandryjski, 
a przede wszystkim Augustyn odwołują się ciągle do jednoczącej łaski Chrystu-
sa, która czyni ochrzczonych wcielonymi w Niego, kształtując ich w jedno ciało, 
którego On jest Głową. Również św. Tomasz mówi o chrześcijanach jako Ciele 
mistycznym i również on odnosi to misterium do zasadniczej łaski Chrystusa 
i do jego zbawczych aktów, rozpoznając w Duchu Świętym zadanie prowadzące 
do wypełnienia tego dzieła18.

Temat Ciała mistycznego, w części zapomniany przez tradycyjną teologię 
XVIII i XIX wieku, został przywrócony przez Leona XIII, który rozpoznaje aku-
rat w Duchu Świętym rolę duszy dla tego Ciała jako zasadę jedności życia.

Duch Święty ożywia w Kościele całą prawdę19 i strzeże go, aby nie popadł 
w błąd oraz sprawia, że „zarodki boskiej nauki” zostają nieustannie ożywia-
ne i doprowadzone do dojrzałości w rozprzestrzenieniu prawdziwej doktryny 
pośrodku wszystkich ludów. Ponieważ Kościół jest środkiem zbawienia aż do 
skończenia wieków, Duch Święty podtrzymuje i ożywia to jego wieczne zada-
nie na drodze sukcesji biskupiej i kapłańskiej: biskupi i kapłani zostali ukształ-
towani przez Parakleta, aby paśli i prowadzili cały lud Boży. Lecz oczywiście 
Duch Święty podtrzymuje Kościół i wraz z ukazywaniem widzialności obecne-
go w nim wymiaru boskiego, ujawnia również rozdawanie z hojnością i różno-
rodnością charyzmatów. 

Rozważanie encykliki pod kątem zagadnienia działania Ducha Świętego 
na Kościół w oczywistym sensie syntetyzuje doktrynę pneumatologiczną Le-
ona XIII w następującym zdaniu: „że ponieważ Chrystus jest głową Kościoła, 
Duch Święty jest jego duszą”20. W tej defi nicji Ducha Świętego jako duszy Ciała 
mistycznego Chrystusa zostają wypowiedziane różne elementy, które według 
encykliki charakteryzują odniesienie Parakleta do Kościoła. Po pierwsze, jak cia-
ło zostaje ożywione przez duszę, tak samo Kościół pozostaje ożywiany przez 
Ducha: bez Niego byłby rzeczywistością martwą, niezdolną do jakiegokolwiek 
działania. Po drugie, wyrażony paralelizm rzuca światło na uczynienie wi-
dzialnym Ducha Świętego w Kościele. Istotnie, jak dusza wyraża się widzialnie 
w ciele, tak samo Duch Święty, który sam w sobie nie jest widzialny, ponieważ 
nie przyjął ciała ludzkiego jak Słowo, manifestuje się poprzez Kościół21. W koń-

18 Y. Congar, „Pneumatologie ou „Christomonisme” dans la trdition latine?”, w: Ecclesia a Spiritu 
Sancto edocata, Fs. G. Philips, Gembloux 1970, 56–60.

19 Leon XIII, Encyklika Divinum Illud, 345. „Ten bowiem, który jest Duchem prawdy, wraz 
z Ojcem, który jest wieczną prawdą, wraz z Synem, który jest pochodzącą prawdą substancjalną – 
czerpie od obydwu razem z istotą wszelką pełnię prawdy, jaka tylko jest i prawdy tej udziela 
i obdarowuje nią Kościół zabezpieczając wciąż obecną pomocą by nie została kiedykolwiek narażona 
na jakikolwiek błąd a zarodki Boskiej nauki były z każdym dniem obfi ciej żywione i dostarczały dla 
ludów owocnego zbawienia”.

20 Leon XIII, Encyklika Divinum Illud, 346. Papież cytuje w tym miejscu słowa św. Augustyna.
21 Leon XII, Encyklika Divinum Illud, 345. „Tak więc, zarówno przez widzialną obecność Ducha 

Świętego nad Chrystusem oraz przez zewnętrzną cnotę w Jego duszy, była zasygnalizowana Jego 
podwójna misja a mianowicie ta, która jest wyraźnie widoczna w Kościele”.  
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cu, jak dusza i ciało są elementami konstytutywnymi tej samej rzeczywistości, 
podobnie jest nierozdzielna pneumatologia od eklezjologii22.

1.4. Duch Święty w duszach ludzkich
Działania Ducha Świętego w świecie nie zatrzymują się zatem na Kościele, 

lecz rozciągają się na pojedyncze osoby. To działanie, jak utrzymuje papież, jest 
najbardziej trudne do poznania, gdyż jest niewidoczne dla oczu. Podwójna misja 
Ducha Świętego: w Kościele i w duszach sprawiedliwych, nie może być jednak 
pojmowana jako możliwa do wewnętrznego rozdzielenia. Encyklika przywo-
łuje dla obu działań jako moment początkowy jednocześnie wydarzenie Pięć-
dziesiątnicy i zwraca uwagę na wyraźny związek Kościoła z Duchem Świętym, 
pokazując tym samym, jak Paraklet działa w pojedynczych ludziach wierzących 
poprzez sakramenty, a szczególnie w chrzcie i w bierzmowaniu. Duch zamiesz-
kiwał również w sprawiedliwych Starego Testamentu, ponieważ w Pięćdzie-
siątnicy Paraklet nie rozpoczął rozlewania swoich darów, lecz bardziej wzmógł 
i wzbogacił ich rozdawanie. Także po uwielbieniu Chrystusa Pocieszyciel dzia-
łał i działa w duszach ludzi, czyniąc ich przybranymi synami Bożymi23.

W trzeciej części encykliki zostaje przypomniane nauczanie odnoszące 
się do samego Daru Ducha Świętego, to znaczy do rzeczywistości „zamieszki-
wania”, bez której nie jest możliwe ani zapoczątkowanie drogi, ani jej rozwój 
w drodze do wiecznego zbawienia. Wielość darów Ducha Świętego, tradycyjnie 
nazwana „siedmioma darami”, ma za cel prowadzić do świętości – jest to kon-
sekwencja pierwszej i fundamentalnej rzeczywistości, jaką jest zamieszkiwanie 
Ducha Świętego w Kościele. On jest, jak mówi św. Tomasz Akwinu jak „Serce 
wywierającym jakiś ukryty wpływ i dlatego Duch Święty jest porównywany do 
serca, które niewidzialnie ożywia i jednoczy Kościół”24. Papież w encyklice za-
myka przedstawienie swojego pneuamtologicznego myślenia wezwaniem wier-
nych do poznania Ducha Świętego, miłowania i proszenia Go, ponieważ On 
rozdaje swoje dary z wielką obfi tością25.

Nauczanie Leona XIII zmierzało do wypracowania pneumatologii we-
wnątrz eklezjologii: Kościół i Duch Święty zostają zrozumiani w ścisłym odnie-
sieniu, ponieważ razem przedłużają w czasie boski urząd Chrystusa (divinum 
illud munus). A zatem, przywracając ponownie światło na eklezjalną rolę Ducha 
Świętego (lecz klucz lektury pozostaje niestety kluczem zbyt abstrakcyjnym), 
Leon XIII proponuje pneumatologię, która wiąże się z chrystologią i eklezjolo-
gią w sposób ahistoryczny i nie zatrzymuje się w żadnym wypadku na konkret-
ności historii ludzkiej, w której realizuje się jedność wierzących kształtujących 
wspólnotę eklezjalną26. 

22 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 23.
23 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 23–24.
24 Leon XIII, Encyklika Divinum Illud, 348.
25 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 24.
26 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 25.
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2. Eklezjologia w Italii: od encykliki Divinum Illud do encykliki 
Mystici Corporis

Encyklika Divinum Illud nie została jednak przyjęta natychmiast jako istot-
ny bodziec do ponownego przemyślenia doktryny eklezjalnej27. Jasnym tego 
znakiem był fakt, że Civiltà Cattolica, prestiżowe wydawnictwo jezuitów, pu-
blikując tekst encykliki, nie poświęca jej żadnego komentarza, jak to czyniło 
w odróżnieniu od innych pism urzędowych Leona XIII takich jak na przykład 
encykliki Aeterni Patris, Grande Munus czy Immortale Dei lub Humanum Genus. 
Jednakże, niemalże po roku od jej promulgowania, wydawnictwo, prezentując 
książkę dominikanina P. Forgeta De l’habitation du Saint-Esprit o zamieszkiwa-
niu Ducha Świętego w duszach sprawiedliwych, odwołuje się do Divinum Illud 
i określą ją mianem „zadziwiająca Encyklika”, w której papież wyraża swoje ży-
czenie, ażeby wzbudzała się w wiernych pobożność i uległość wobec boskiego 
Ducha, do którego przychodzą zarówno wierni, jak i ci, którzy naśladują drogę 
prawdy i sprawiedliwości. Nawiązanie do encykliki ograniczyło się jedynie do 
obecności Parakleta w duszach ochrzczonych, lecz nie czyni żadnej wzmianki 
o roli Ducha w całym Kościele.

Z pontyfi katem Leona XIII rozpoczął się okres generalnego ożywienia na-
uki teologicznej, które dotyka wreszcie także włoską kulturę katolicką, prezen-
tującą się w ostatnich dziesiątkach lat XIX wieku w obrazie ubogim i mocno 
zacofanym w stosunku do ruchu teologicznego już intensywniej rozbudzonego 
w innych krajach.

Kolejna encyklika, Aeterni Patris28 (4.07.1879), urzędową fi lozofi ą Kościoła 
uczyniła (w pewnym sensie) tomizm: co odpowiadało na potrzeby wynikają-
ce z klimatu antyrewolucyjnego pierwszej połowy XIX wieku. Reagowała ona 
na rozpoczynający się związek pomiędzy teologią a różnymi dominującym fi -
lozofi ami tego okresu, szczególnie: sensualizmem, materializmem czy pozyty-
wizmem29. Sama w sobie encyklika nie stworzyła niczego nowego w znaczeniu 
ukazania bezsprzecznej wartości doktryny św. Tomasza oraz w wykorzystaniu 
jej do „ochrony i ozdoby wiary katolickiej, dla dobra społeczeństwa, dla rozwoju 
wszystkich dyscyplin naukowych”30. Lecz urzędowe decyzje, powzięte w tych 
latach w następstwie ogłoszenia encykliki pokazują, że to, co zostało w niej za-
warte, nie było prostym zaproszeniem skierowanym do teologów. Szczególnie 
w seminariach duchownych, a jeszcze bardziej w szkołach rzymskich, zostali 
odsunięci wykładowcy, których wierność tomizmowi nie była pewna, podczas 

27 E. Stirnimann, „La Chiesa nella problematica presente”, w: Problemi e orientamenti di teologia 
dogmatica, I, Milano 1957, 148. Autor odnosząc się do dwóch encyklik Leona XIII Divinum Illud Munus 
i Satis Cognitum stwierdza: „Niestety treść teologiczna dwóch dokumentów nie była wystarczająco 
doceniona ani przyjęta. Okres właściwie nowy (w znaczeniu słów R. Guardiniego cytowanych wiele 
razy: „Kościół na nowo budzi się w duszach”) rozpoczyna się dopiero po I wojnie światowej”.

28 Leon XIII, Encyklika Aeterni Patris, Warszawa 2003.
29 Por. S. Tramontin, Un secolo di storia della Chiesa. Da Leone XIII al Concilio II, Roma 1980, 31.
30 Leon XIII, Encyklika Aeterni Patris, 32.
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gdy wykładowcy o jasnym kierunku tomistycznym byli powoływani na najbar-
dziej ważne katedry31.

Wiele opracowań z różnych powodów oceniło promulgowanie encykliki 
Aeterni Patris w sposób niezupełnie pozytywny, przynajmniej z punktu widze-
nia jej celowości i rzeczywistej skuteczności. Wystarczy przypomnieć, że pod-
ręczniki teologii używane w seminariach wydawały się oddalone od wielkich 
kwestii otwartych przez wspomnianą encyklikę. Na przykład hiszpański teo-
log E. Vilanova w ostatnim dziele Storia della teologia cristiana32, zatrzymując się 
nad Aeterni Patris, stwierdza jej nieskuteczność, ponieważ, jego zdaniem, ency-
klika ta nie zawierała w sobie środków, aby stworzyć nową mentalność teolo-
giczną w rzeczywistości, w której żyją pod jednym dachem ugruntowane trady-
cje scholastyczne i coraz mocniej rozpowszechniane myślenie typu najbardziej 
współczesnego.

Jednak ponad sądami wypowiadającymi się nie całkowicie pozytywnie 
o celowości i skuteczności encykliki, opracowania są zgodne co do rozpozna-
nia niezaprzeczalnego faktu, że neoscholastyka może prowadzić do pozytyw-
nego wkładu w sprzyjaniu ukształtowania solidnych struktur myślowych u stu-
dentów teologii i w spowodowaniu, co najmniej niebezpośrednio, ponownego 
odkrycia źródeł teologicznych33. W odniesieniu do Włoch to właśnie kościelne 
uniwersytety pozostawały istotnie otwarte na neotomizm, stając się najważniej-
szymi ośrodkami jego promieniowania. Jezuici O. Mazzella i L. Billot, profeso-
rowie Uniwersytetu Gregoriańskiego, okazują się osobowościami o dużym zna-
czeniu w panoramie studiów teologicznych w tej epoce, lecz opracowania te 
pokazują jasno także ich ograniczenia, przede wszystkim na ich poziomie histo-
ryczno-pozytywnym34.

W innych krajach europejskich, przede wszystkim w Niemczech, lecz tak-
że we Francji i w Belgii, intensywnie podjęte studia teologiczne będą prowadzić 
generalnie do spotkania pomiędzy odnowioną scholastyką a metodą historycz-
ną: najbardziej znaczące opracowania istotnie dostrzegą konieczność ponow-
nego odkrycia autentycznych twierdzeń, niezniekształconych poprzez przekaz 
w czasie, wypracowanych przez doktorów średniowiecza, umieszczając je w ich 
kontekście historycznym. To nie dokonało się we Włoszech, gdzie dominował 
neotomizm spowity formalizmem i zbytnią abstrakcyjnością oraz gdzie wystę-
powała niewystarczająca świadomość obecności i znaczenia współczesnych fi lo-
zofi i; przylgnięcie do metody historyczno-krytycznej ujawni się dopiero w prze-
strzeni katolickiej teologii włoskiej jedynie w epoce kryzysu modernistycznego35.

31 Carnoldi, Billot i Mattiussi to trzej najbardziej znani teolodzy, którzy zostali powołani na 
Uniwersytet Gregoriański.

32 E. Vilanova, Storia della teologia cristiana, Roma 1995 (oryginał hiszpański: Historia de la 
teologia cristiana, Barcelona 1987).

33 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 27.
34 L. Allevi, „Mezzo secolo di teologia e apologetica in Italia (1900–1950)”, w: La teologia italiana nella 

prima metà del sec. XX, Milano 1953, 365.
35 P. Scoppola, Crisi modernista, e rinnovamento cattolico in Italia, Bolgna 1961, 29-32. Autor 

stwierdza między innymi, iż sam wpływ Biblioteki i Archiwum Watykańskiego, stały się, pod 
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W tej panoramie – dzięki otwarciu na problematykę historyczną – odzna-
czają się wyjątkowo uzdolnieni neotomiści: S. Talami i bp G. Bonomelli. Rozwi-
jają oni eklezjologię fundamentalnie scholastyczną, pokazując jednak przy tym 
głęboki sens historii. W tekście La Chiesa wydanym w 1914 roku, bp Bonomelli, 
bazując na myśleniu J. A. Möhlera, odwołuje się do rozumienia Kościoła jako 
„przedłużenia Wcielenia Syna Bożego”36, a co najważniejsze, podkreśla, że uza-
sadnienie tej formuły jest typu historycznego.

Ten wymiar historyczny eklezjologii, który jest możliwy w zestawie-
niu myślenia S. Talamiego i G. Bonomelliego, został przeniknięty także dzie-
łem dwóch szczególnych postaci we włoskiej panoramie katolickiej na począt-
ku wieku: V. Fornarliego i A. Fogazzaro. W rzeczywistości ten pierwszy pisze 
w drugiej połowie XIX wieku książkę Della vita di Gesù Cristo libri tre37. Cała hi-
storia jest biografi ą Chrystusa, ponieważ, jak Ojciec za pośrednictwem Ducha 
Świętego sprawia, że Słowo wcieliło się, przyjmując ludzka naturę, tak samo Je-
zus Zmartwychwstały, zawsze za pośrednictwem Parakleta, przyciąga do siebie 
serce ludzi i rodzi Kościół. Kształt wspólnoty eklezjalnej nie jest dla V. Forna-
liego wydarzeniem statycznym ponieważ ona, jako „rozszerzenie wcielenia”38, 
ukazuje się nieustannie z wylania Ducha Zmartwychwstałego.

Również A. Fogazzaro, rozważa historyczno-dynamiczne pojęcie Kościoła, 
w którym obok hierarchii wynurza się także rzeczywistość świeckich jako ży-
wych członków ciała eklezjalnego. Dla Fogazzoro hierarchia jest istotna w Ko-
ściele jako rzeczywistość spotkania z Prawdą i jedyną gwarancją autentycznej 
odnowy życia eklezjalnego, lecz przy tym jak zauważa autor, Kościół nie wy-
czerpuje swojej egzystencji w hierarchii. Kościół jest Ciałem Chrystusa, w któ-
rym obok hierarchii, porównanej do rozumu, dynamicznie żyje właściwym 
doświadczeniem wiary powszechne zgromadzenie wiernych39, zjednoczone 
w mistycznym kontakcie z Bogiem40. 

Można więc powiedzieć, że na początku XX wieku we Włoszech kształtu-
je się panorama eklezjologiczna mocno zróżnicowana. Z jednej strony jawi się 
wizja Kościoła w obrazie wyłącznie instytucjonalnym, w którym aspekt miste-
ryjny jest prawie nieobecny: jest eklezjologia typu podręcznikowego używana 
w pierwszych dziesiątkach lat tegoż wieku, w której obowiązująca metodologia 
ubrana w matrycę apologetyczną w celu uzasadnienia Kościoła jako autentycz-

wpływem impulsu Leona XIII, dwoma wielkimi centrami międzynarodowymi poszukiwań 
historycznych, które jednak nie wywarły istotnego i głębokiego wpływu na kulturę katolicką we 
Włoszech. Opracowania historyczno-krytyczne są przypadkowe i nie wzbudziły zainteresowana 
wśród katolików oraz były spóźnione piętnaście lat w stosunku do Niemiec, dziesięć lat w stosunku 
do Francji, a ich korzenie są, związane z prodromami kryzysu modernistycznego.

36 G. Bonomelli, La Chiesa, Sesto S. Giovanni 1914, 7.
37 Trzy książki były publikowane przez Autora od 1869 do 1893, lecz ostateczna publikacja 

pod jego redakcją wychodzi w 1901 roku.
38 V. Fornari, Della vita di Gesù Cristo libri tre, Torino 1930, 22.
39 A. Fogazzaro, Il Santo, Milano 1905, 19855,176-177.
40 Również R. Murri, w tej samej epoce rozwija idee świeckich jako siła odnowy, lecz przede 

wszystkim w odniesieniu do aktywności politycznej. Por. A. Murri, Vita religiosa del cristanesimo, 
Roma 1907, 157.
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nego i jedynego narzędzia przekazywania, interpretowania i obrony Objawie-
nia41. Z drugiej strony zaś w przestrzeni katolicyzmu liberalnego lub do nie-
go zbliżonego poszukuje się eklezjologicznego myślenia, w którym krzyżuje się 
teologia Ciała mistycznego z otwartością na historyczność. Można zauważyć, że 
akcent położony na element misteryjny w tym pojęciu nie prowadzi do myślenia 
o Kościele jako rzeczywistości wyizolowanej od życia społecznego i polityczne-
go, lecz nade wszystko wyraźnie ukazuje się rola świeckich w społeczeństwie42.

W tym miejscu musimy zatrzymać się jeszcze (choć w sposób bardzo ślado-
wy) nad wizją Kościoła w modernizmie włoskim oraz w okresie pomiędzy I a II 
wojną światową. Kryzys modernistyczny rozpoczyna się od początku XX wieku 
i będzie trwał aż do I wojny. Modernizm w Italii posiadał kształt nieco różny niż 
w innych krajach Europy, gdzie był prawie zawsze ruchem elitarnym, skierowa-
nym do pośredniczenia pomiędzy kulturą teologiczną a naukową: potoczny mo-
dernista włoski wyrasta przede wszystkim z pragnienia reformy Kościoła i sta-
je się również, w oczywisty sposób, fenomenem popularnym wśród wiernych. 
Najbardziej znanymi przedstawicielami modernizmu włoskiego są księża S. Mi-
nocchi, R. Murri i E. Buonaiuti, lecz innymi autorami, tyleż samo twórczymi, są 
również G. Semeria, G. Genocchi i U. Fracassini, choć ci ostatni pozostawali bar-
dziej w cieniu, być może dlatego, że, w odróżnieniu od pierwszych, pozostawali 
wierni Kościołowi i nie byli nigdy potępieni przez hierarchię kościelną43.

Przestrzeń studiów biblijnych była pierwszą, w której będzie się ukazywa-
ło pragnienie odnowy: G. Genocchi, G. Semeria, a przede wszystkim U. Fracas-
sini dokonali ważnego dzieła w sektorze biblijnym w przekonaniu, że zastoso-
wanie w egzegezie metody krytycznej nie tylko nie stwarza niebezpieczeństwa 
dla ortodoksji, ale przede wszystkim może mocno przyczynić się do wzrostu 
wiary w Kościele44.

Przebudzenie kulturalne katolicyzmu włoskiego, które dokonało się pod 
znakiem modernizmu, nie ograniczało się jednak wyłącznie do sektora biblij-
nego, lecz rozciągnęło się generalnie na całe pole teologiczne i życie religijne: 
dostrzeżono potrzebę i wymóg dialogu z kulturą czasu, która jest laicka, ponie-
waż pojawiło się przekonanie, że izolacja i budowanie obronnych murów wobec 
niej wcale nie sprzyja wzrostowi życia duchowego w kraju. Z tego powodu nie-
które wydawnictwa w pierwszych latach XIX wieku dołączyły się - nawet jeśli 

41 Por. A. Antón, „Lo sviluppo della dotrina sulla chiesa nella teologia dal Vaticano I al Vaticano II”, 
w: L’ecclesiologia dal Vaticano I al Vaticano II, Brescia 1973, 61.

42 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 29-30.
43 Por. T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 31.
44 Por. P. Scoppola, Crisi modernista, 70. Ponadto wielką pomocą dla tych poszukiwań stało się 

utworzenie przez Leona XIII w 1902 r. Komisji Biblijnej analizującej i osądzającej problemy krytyki 
biblijnej oraz stworzenie w 1909 Papieskiego Instytutu Biblijnego, a także ustanowienie Świętej 
Kongregacji Seminariów wprowadzającej nauczanie biblijne do formacji seminarzystów. Także ze 
względu na sytuację wiernych, założone przez Genocchi w 1902 r. dzieło Św. Hieronima, zmierzało 
do poznania Biblii przez większą ilość chrześcijan. Por. T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 32. 
Chodziło przede wszystkim o większą znajomość nie tylko Ewangelii i Dziejów Apostolskich, ale 
również Listów Pawłowych i Starego Testamentu. Por. G. Penco, Storia della Chiesa in Italia nell’età 
contemporanea, Milano 1977, 616.
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z pozycji bardzo różnych i przeciwstawnych - do Civiltà Cattolica, które aż do 
tej chwili było jedynym przewodnikiem kulturalnym dla katolików na pozio-
mie narodowym. S. Minocchi rozpocznie publikację Studi religiosi. Rivista critica 
e storia promotrice della kultura religiosa in Italia45, podczas gdy Bonaccorsi, Fracas-
sini i Buonaiuti staną się promotorami Rivista storico-critica delle scienze teologiche. 
Publikacje te zakończą swoją działalność po niewielu latach. Obok tych wydaw-
nictw czyni się rzecznikiem poszukiwania odnowy w życiu i myśleniu Kościo-
ła kolekcja wydawnicza nazwana Biblioteca di cultura religiosa, kierowana przez 
F. A. Ferrariego, która gromadzi dużą część prac włoskich kształtujących myśle-
nie modernistyczne. Chodzi o większość opracowań dotyczących specyfi cznych 
tematów, przede wszystkim na polu skrypturystycznym lub dzieł reformizmu 
katolickiego, jakie, także poprzez krytykę rzymskiej religii instytucjonalnej, są 
nastawione na pobudzenie świadomości wiernych do refl eksji, aby na nowo od-
kryć wartości ewangeliczne, które wydają się całkowicie zaniedbane46. 

Jest zatem trudne odnalezienie prawdziwych, ze względu na ich wartość 
merytoryczną, traktatów teologicznych, także liczących się na polu eklezjolo-
gicznym. Nawet jeśli prace te poruszają problemy związane ze społecznością 
eklezjalną, to pozostają bardziej w sercu studiów modernistycznych: nawołują 
do metanoia całego instytucjonalnego Kościoła. Najbardziej znany przedstawi-
ciel modernizmu włoskiego E. Buonaiuti w swoim pierwszym dziele wychodzi 
od idei, która domaga się odrzucenia tego wszystkiego, co w Kościele jest here-
zją ascetyzmu średniowiecznego, z jego ciężarem pesymizmu, ponieważ praw-
dziwe chrześcijaństwo, chrześcijaństwo Jezusa i pierwotnej wspólnoty, ma „po-
czucie radości i radosnego życia”47. Nadzieja, którą Jezus obudził przez swoje 
życie, i słowa dały powolny początek Kościołowi a wraz z nim dogmatom, aby 
kierowały drogą wiernych: ta nadzieja Królestwa nauczanego przez Jezusa zo-
stała przekształcona w następnych wiekach w olbrzymią konstrukcję dogma-
tyczną, która zniszczyła większą cześć wartości chrześcijaństwa pierwotnego. 
Tego typu Kościół, według Buonaiutiego, musi radykalnie zmienić się bez schi-
zmy lub rewolucji48.

W kolejnym dziele La Chiesa romana autor dokonuje analizy tradycji ekle-
zjalnej, ukazując jasno jej zniekształcony i uszkodzony rozwój w ciągu wieków. 
Kościół jest postrzegany przez Buonaiutiego jako organizm mistyczny49, który 
otrzymuje w czasie mocną konotację eschatologiczną, jaka od początku była 
jego prawdziwym powołaniem. Instytucja kościelna, porzucając wielką nadzie-
ję przychodzącego królestwa Bożego, przystosowała się do rzeczywistości świa-

45 Pismo aspirowało do rangi centrum odnowy kulturalnej: między innymi U. Fracassini, G. 
Semeria, E. Buonaiuti, którzy będą publikować pisma Bermonda, von Hugela, Loisyego, Harnaka czy 
Schella. Do niego dołączyło się w 1902 r. wydanie „Rivista delle riviste per il clero” przez kanonika 
G. Sforzini, przeznaczone dla młodych kapłanów kształcących się w Rzymie. Por. S. Tromontin, Un 
secolo di storia della Chiesa. Da Leone XIII al Concilio Vaticano II, Roma 1980, 74.

46 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 33–34.
47 E. Buonaiuti, Lettere di un prete modernista, Roma 1908, 151.
48 Por. tamże, 143–144.
49 Por. E. Buonaiuti, La Chiesa romana, Milano 1932, 19744,18.
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towej, która istotnie tę nadzieję kontestuje50. Odnajdując właściwe energie du-
chowe i zniszczoną funkcję profetyczną, która jest im naturalna, Kościół rzymski 
musiałby stworzyć chrześcijaństwo nie jako religię zbawienia indywidualnego, 
jak to się już rozumie, ale także – jak jest naprawdę: jako drogę zbawienia w wy-
miarze komunijnym i powszechnym51.

Zatem stanowisko Buonaiutiego, pomimo sięgnięcia przez autora po skraj-
ną wizję Kościoła i podkreślenie w sposób szczególny jego eklezjalnego wymia-
ru mistycznego, nie dochodzi nigdy do negowania ścisłego związku pomiędzy 
wspólnotą, która jest przeżywana przez wiernych, a ich świadomością i jej kon-
kretną realizacją w instytucji widzialnej i historycznej52 .

Jednak encyklika Pascendi Dominici gregis53 (8.09.1907), z konsekwencjami 
zastosowanymi w wymiarze dyscyplinarnym w niej zawartymi i zobowiązują-
ca do składania przysięgi natymodernistycznej przez wszystkich księży, rów-
nież w stosunku do Italii, powoli gasiła modernistyczne tendencje54.

W okresie pomiędzy I a II wojną światową na poziomie refl eksji teologicz-
nej, a szczególnie eklezjologicznej, w kontekście rozwoju prawdziwych i wła-
ściwych ruchów oraz w powszechnej odnowie, zostają generalnie podkreślone 
tezy o dominacji wierności ukierunkowanej na instytucję Kościoła i nadaniu no-
wego impulsu w ukazaniu wartości solidarności i życia komunijnego. Sprawiło 
to, iż w tej sytuacji można by powtórzyć słowa R. Guardiniego „Kościół budzi 
się duszach”. W różnych krajach Europy Zachodniej w tym okresie rozwijają 
się obok ruchu biblijnego, ruch liturgiczny, patrystyczny i ekumeniczny. Wyjąt-
kowymi krajami pod tym względem były Niemcy, Belgia i kraje anglojęzyczne, 
a nieco później Francja, z których to teolodzy w swojej refl eksji teologicznej od-
nosili się do życia i samego istnienia Kościoła55.

Istotnie, wraz ze wzrostem wpływu ruchu liturgicznego rzeczywistość 
Kościoła staje się rozważana mniej na poziomie społeczności doskonałej, lecz 
przede wszystkim jako misterium: powraca się do rozumienia sakramentów 
jako znaków działania Boga w historii zbawienia, wykorzystując myśl Ojców 
Kościoła i św. Tomasza. Całe życie sakramentalne zostało przemyślane jako 
konkretny środek i specyfi czna realizacja historii zbawienia w jej fazie eklezjal-
nej. W ten sposób ukazuje się widoczny wpływ ruchu liturgicznego na refl eksję 
o Kościele, lub, mówiąc lepiej, korelacja pomiędzy sposobem rozumienia Ko-
ścioła a myśleniem i realizacją liturgiczną.

Podobnie do odnowy całej teologii, a eklezjologii szczególnie będzie pro-
wadził rozkwit studiów o Ojcach Kościoła: refl eksja patrystyczna nie idzie po 
linii stwierdzeń abstrakcyjnych o posłannictwie ewangelicznym, lecz przesu-

50 Por. tamże, 134.
51 Por. tamże, 147–148.
52 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 36.
53 Pius X, Encyklika Pascendi Dominici Gregis, Warszawa 2002. Encyklika została promulgowana 

16.09.1907 roku, a została poprzedzona dekretem Lamentabili (3.07.1907), gdzie znalazł się wykaz 
dotyczący błędów modernistycznych w obszarze dogmatycznym.

54 Por. T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia,36.
55 Por. tamże,37.
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wa się na poziom lektury rzeczywistości świata, stworzonej poprzez słuchanie 
Słowa. Powrót do Ojców ma zatem znaczenie dla spekulacji teologicznej stop-
niowo obfi tującej w wiedzę jako przedstawienie urzeczywistniającej się praw-
dy, na planie zawsze czysto intelektualnym, aby sięgnąć istotnie po idee, która 
sprawia, że teologia musi ożywiać życie, musi być bodźcem i pomocą do po-
szukiwania chrześcijaństwa zawsze najbardziej żywego i twórczego. W następ-
stwie odkrycia patrystyki zostają ponownie ujawnione wymiary historyczny 
i misteryjny Kościoła, które Ojcowie Kościoła rozwijają w sposób szczególny56. 
Wpływ studiów nad dziełami Ojców prowadzonych w innych krajach jest od-
czuwalny także w Italii. Dzieje się tak przede wszystkim po tym jak Konstytu-
cja Deus scientiarum Dominus Piusa XI (24.05.1931), bezpośrednio porządkująca 
studia teologiczne, nakazuje pisanie osobistych prac naukowych w celu uzyska-
nia stopni akademickich i tym samym sprzyja w poszukiwaniach teologicznych. 
W następstwie tego pojawiły się liczne pisma o Ojcach Kościoła i o teologii śre-
dniowiecznej. Wielką wartość niesie w tym czasie twórczość kard. G. Mercatie-
go i U. Moricca, którzy publikują pięć woluminów historii łacińskiej literatury 
chrześcijańskiej (1925–1934). Szczególne znaczenie ukazują niektóre publikacje 
Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie, a zwłaszcza kolekcja monografi i I ma-
estri di teologia przygotowanej pod kierunkiem G. Cerianiego57. 

Ponadto, ruch ekumeniczny sprawił, że eklezjologia katolicka została spro-
wokowana do przemyślenia charakteru jedności, świętości, apostolskości i ka-
tolickości Kościoła Chrystusa, ponieważ to właśnie poprzez dialog, modlitwę 
a przede wszystkim odnowę urzeczywistnia się pragnienie Jezusa aby byli jedno 
(J 17, 11); Ostatecznie, aby Kościół rzymsko-katolicki w pełni zrozumiał w no-
wym świetle problem jedności pomiędzy chrześcijanami, potrzeba będzie aż na-
uki Soboru watykańskiego II.

W końcu, w okresie pomiędzy dwoma wojnami innym elementem poja-
wiającym się z w szerokim wymiarze odnowy eklezjologicznej refl eksji była ro-
snąca świadomość świeckich, dostrzegających swą rolę eklezjalną. Zauważa się, 
że Kościół jest istotnie w jakimś stopniu obcy w społeczeństwie współczesnym, 
w szerokiej warstwie ludu, który jest zdechrystianizowany, dlatego bardziej 
osoby świeckie obecnie pośrodku ludzkości mogą głosić i świadczyć o Ewange-
lii: nie jest już wystarczające uczestniczenie w życiu kultycznym Kościoła, lecz 
wzrasta potrzeba współodpowiedzialności w jego misji. Obudzenie się laikatu 
jest powszechnym fenomenem i daje początek ruchom i specyfi cznym organi-

56 Por. S. Dianich, „Ecclesiologia”, w: Dizionario Teologico Interdisciplinare, Torino 1977, 19–21. 
Autor stwierdza, że perspektywa misteryjna daj przede wszystkim miejsce wizji eklezjologii 
globalnej, w której poprzez język wyobrażeniowy symboli, szuka przeniknięcia ponad fenomen 
egzystencjalny wspólnoty lub Kościoła katolickiego, aby połączyć te aspekty, które odkrywają 
w Kościele najbardziej ogromne jego misterium. Zmierza się w ten sposób istotnie do odkrycia 
jego miejsca w historii zbawienia, a zatem do jego relacji z jednej strony z Chrystusem, z drugiej 
ze światem. Być może jest interesujące jak zaobserwowanie jak język symboliczny pozwala 
Ojcom na najbardziej rozległy i głęboki dyskurs o Kościele, które inne teologie bardziej racjonalne 
i o charakterze dedukcyjnym rzeczywiście uśmiercają.

57 Zob. G. Penco, Storia della Chiesa in Italia nell’età contemporanea, Milano 1977, 287.
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zacjom: pojawia się we Francji Jeunesse Ouvrier Catholique i Azione Cattolica we 
Włoszech i w Hiszpanii58.

Również we Włoszech okres pomiędzy dwoma wojnami światowymi 
kształtuje moment doprawdy szczególny, ponieważ w bardzo trudnej sytuacji 
politycznej rzeczywistość Kościoła i refl eksja teologiczna rozpoznają dla siebie 
nową witalność. Teologia włoska nie ujawnia w tych latach nazwisk wybitnych 
w panoramie europejskiej. Studium eklezjologiczne w seminariach i fakultetach 
papieskich przejawia wyłącznie typ apologetyczny. Lecz w latach trzydziestych 
XX wieku coś w metodzie wydaje się jednak zmieniać i niektóre podręczniki 
ukazują potrzebę uprawiania eklezjologii nie tylko na planie historyczno-po-
zytywnym, lecz także w perspektywie teologicznej. Jak pisze A. Antón, w tym 
decydującym momencie eklezjologia odczuwa głęboki problem metody przy 
wypracowywaniu traktatu o Kościele, a to z kolei zbiega się z podstawowym 
eklezjologicznym problemem wyboru pomiędzy Kościołem-misterium, a Ko-
ściołem-instytucją jako punktu wyjścia eklezjologii59 . 

Szczególnie interesującym przypadkiem wewnątrz włoskiej twórczości 
podręcznikowej jest dzieło G. Siriego La Chiesa. La Rivelazzione trasmessa, prze-
znaczone dla czytelników świeckich. Głęboka wizja, która ożywia ten podręcz-
nik, prezentuje typ historyczno-socjologiczny. Dla Siriego, istotnie 

Kościół pokrywa się z fazą ziemską królestwa Bożego […]. Jezus mówiąc 
o królestwie, „widział” ukształtowaną jedność. Elementem materialnym jej są 
„wierzący w Niego” […]. Kiedy w ukształtowanej jedności elementem konstytu-
tywnym jest wielość ludzi, podkreśla się bez wątpienia idee społeczności. Ukazu-
je się zatem struktura społeczna, przede wszystkim hierarchiczna, ponieważ ma 
swoich proboszczów i swoich poddanych, prowadzących i prowadzonych60. 

To królestwo nie jest jednak typu teokratycznego, również jeśli Kościół nie-
uchronnie ustawia się naprzeciw świata i zderza się z nim. Władza eklezjalna 
jest mesjańska, zatem duchowa, dzięki której jego posłannictwo nie jest skiero-
wane do chrześcijan, lecz do wszystkich ludzi „dzięki jego funkcji ewangeliza-
cyjnej i dzięki Urzędowi Nauczycielskiemu”61. Działanie tego ostatniego odnosi 
się do prawa moralnego, które rozciąga się na wolne działanie jakiegokolwiek 
człowieka oraz do samych zasad prawa natury. Prawo to jest ważne dla wszyst-
kich ludzi jako norma i kryterium sądu praktycznego, także dla tych, którzy nie 
są wyznawcami Chrystusa62. Jednakże wewnątrz tej wizji istotnie socjologicznej 
ukazuje się wyrażnie, a nie tylko przypadkowo, odwołanie się do wymiaru mi-
steryjnego Kościoła63. Dzieło G. Siriego jest być może najbardziej interesującym 
przykładem na to, jak we Włoszech w pewien sposób uprawia się eklezjolo-
gię typu podręcznikowego, przyjmując także idee teologicznego nawiązania do 

58 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 42.
59 Por. A. Antón, „Lo sviluppo della dottrina sulla Chiesa”, 70.
60 Por. G. Siri, La Chiesa. La Rivelazione, Roma 1944, 32 i 38.
61 Por. tamże, 314.
62 Por. tamże, 307.  
63 Por. tamże, 32. 
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problemu Kościoła i wprowadzając refl eksję o Jego wymiarze misteryjnym jako 
Ciała Chrystusa, utrzymując jednocześnie istotnie wizję socjologiczną rzeczywi-
stości eklezjalnej64. 

Równolegle do refl eksji o Kościele właściwej podręcznikom rozwija się we 
Włoszech eklezjologia, którą można by zdefi niować jako eklezjologię „królew-
skości Chrystusa”. Nauczanie papieża Piusa XI mocno podkreślało tę ideę kró-
lewskości, zarówno w ustanowieniu święta Chrystusa Króla, jak i w nakreśle-
niu jej podstaw doktrynalnych w encyklice programowej Ubi Arcano (23.12.1922) 
oraz w encyklice Quas Primas65 (11.12.1925). Ten ostatni dokument, istotnie chry-
stologiczny, ukazuje typowe zasady hierokracji papieskiej, a wraz z nimi okre-
śla eklezjologię piramidalną i powrót doktryny o Romano Pontifi ce. W encyklice 
tej Pius XI po przypomnieniu, że Chrystus, na mocy Jego bycia Synem Bożym 
i Odkupicielem świata, posiada w pełni władzę królewską na ziemi, ukazuje, 
jak ta królewskość nie odnosi się tylko do rzeczywistości duchowej, lecz także 
do rzeczy doczesnych, dzięki czemu wszyscy, jednostki i narody, wierzący i nie 
wierzący, winni przyjąć najwyższego Króla66. Lecz Kościół, Chrystusowe Ciało 
mistyczne i papież, który jest szczytem struktury widzialnej tej rzeczywistości, 
w pewien sposób uczestniczy w tej królewskości; to usprawiedliwia roszczenie 
Kościoła do rządzenia i kierowania życiem indywidualnym i społecznym. Roz-
przestrzenianie się laicyzmu, który kontestuje korzenie tej roli Kościoła i jego 
naturę społeczności doskonałej, i, w szczególności we Włoszech, spotyka się we 
wspomnianym okresie z faszyzmem, sprawia, że umacnia się eklezjologia au-
torytetu i akcentuje się ogromnie aspekt instytucjonalny i element wertykalny 
rzeczywistości eklezjalnej67.

Pomimo tego rodzi się we Włoszech, pod wpływem refl eksji teologicznej 
przede wszystkim francuskiej i niemieckiej, przywracającej temat Ciała mistycz-
nego, nowa wrażliwość na idee Kościoła i jego relacji ze światem. Ta wrażli-
wość wyraża się przede wszystkim w przestrzeni FUCI (Federazione Universita-
ria Cattolica Italiana) i Movimento dei Laureati Cattolici: świat intelektualistów 
z Azione Cattolica, od 1925 do 1933 pod kierunkiem G. B. Montiniego i E. Righet-
tiego, otwiera się na wymagania odnowy eklezjologicznej, pochodzącej z teolo-
gii francuskiej i niemieckiej. Montini w wykładach prowadzonych na uniwersy-
tetach używa tekstu K. Adama L’essenza del cattolicesimo, w którym kładzie się 
akcent na charakter sakramentalno-mistyczny Kościoła. Propozycja Montiniego 
do młodych z FUCI jest mocno chrystologiczna, połączona z odkryciem na nowo 
sensu historii: są to dwa ważne bieguny jego fundamentu eklezjologicznego68. 

64 Por. S. Dianich, „Ecclesiologia in Italia del Vaticano I al Vaticano II”, w: Dizzionario Storico del 
Movimento Cattolico in Italia, Torino 1981, 169.

65 Pius XI, Encyklika Quas Primas, Warszawa 2000.
66 Pius XI, Encyklika Quas Primas, 17. Papież pisze: „O jakże szczęśliwości zażywalibyśmy, 

gdyby tak jednostki, jak narody i państwa pozwoliły, by Chrystus nimi kierował”.
67 Por. S. De Angelis, „La Chiesa italiana e il regime fascita”, w: Processi alla Chiesa, ed. F. Cardini, 

Casale Monferrato (Milano) 1994, 443.
68 Por. D. Marzaroli, La Chiesa volto di Cristo. Il pensiero ecclesiologico di G. B. Montini, Assisi 1994, 

88. „Wymiar chrystologiczny Montiniego poza tym, że posiada fundament o silnym odniesieniu 
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Impuls dany przez eklezjologiczną wizję Montiniego otwiera następnie perspek-
tywę nowych poszukiwań dla kapłana genewskiego E. Guano69, który w książ-
ce La Chiesa continuazione di Cristo70 zaproponuje powrót do idei rzeczywistości 
eklezjalnej nie tylko jako instytucji jurydycznej, lecz w jej istotnym odniesieniu 
do Chrystusa: 

Kościół […] jest rodziną, w której, zaproszeni i zgromadzeni przez Chrystu-
sa Jednorodzonego Syna, stają się synami adoptowanymi Boga i żyją w głębokiej 
komunii z Nim. Jezus głosił i zapoczątkował komunię stworzeń pomiędzy sobą 
z Ojcem w Jezusie: to jest Kościół. W nim kontynuuje się zatem obecność i życie Je-
zusa, w nim Chrystus mistyczny przychodzi, ma swój wzrost i swoją realizację71.

Żywotną zasadą, realizującą tę komunię ludzi z Chrystusem, jest Duch 
Święty, który od wieczności jednoczy pomiędzy sobą Ojca i Syna, a we Wcie-
leniu urzeczywistnia jedność pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Z tego powodu 
Guano stwierdza, że „wszystkie trzy Osoby boskie zostały zaangażowane w mi-
sterium Chrystusa mistycznego, w Kościół”72, w to ciało, którego Duch Święty 
jest duszą. Duże znaczenie posiada fakt, że książkę genewskiego kapłana roz-
poczyna traktat o Kościele od wydarzenia Pięćdziesiątnicy, któremu autor po-
święca pierwszy rozdział wyrażający myśl: wraz z zstąpieniem Ducha Świętego 
rodzi się widzialny Kościół Nowego Testamentu73. Ta linia myślenia pozwala 
Guano również w sposób nowy postrzegać relację pomiędzy Kościołem a świa-
tem: związek ten polega na głębokim wpływie jednego na drugi, lecz nie na po-
ziomie dominacji jurydycznej, ale przede wszystkim jako „drożdży”, rozumia-
nych na sposób ewangeliczny, i ich roli wewnątrz „ciasta” ludzkości74.

Reasumując nasze rozważania, trzeba stwierdzić, że w okresie od encykli-
ki Divine Illud Munus do ogłoszenia encykliki Mystici Corporis, który był czasem 
ogromnych problemów społecznych i politycznych, kwestia eklezjologiczna zy-
skuje ważną rolę w refl eksji teologicznej. Stało się tak dlatego, że jawiła się ona 
jako główny problem, z którym trzeba było się zmierzyć, jak i dlatego, że kształ-
tujące się różne ruchy, począwszy od biblijnego, przez liturgiczny, patrystyczny 
i ekumeniczny, w zagadnieniu eklezjologicznym nieustannie się spotykały. To, 
co wydaje się ważne, to fakt, iż pomimo różnych ograniczeń zauważa się w Ita-
lii odnowiony zapał do studiów, także eklezjologicznych. Mówiąc o wymiarze 

biblijnym, czerpie także z liturgii”.
69 Guano zastępuje Montiniego w kierowaniu FUCI nieprzerwanie aż do śmierci w 1970 roku, 

będzie także biskupem Livorno.
70 E. Guano, La Chiesa continuazione di Cristo, Genowa 1936, Roma 1965. Książka jest owocem 

prowadzonych wykładów na uniwersytetach. 
71 E. Guano, La Chiesa continuazione di Cristo, 37–38.
72 Tamże, 43.
73 Tamże, 25–26.
74 Niektóre opracowania widzą w tego rodzaju ideach Guano przesłanki, które następnie 

wywarły wielki wpływ na redakcję Konstytucji Gaudium et spes. Dla prof. R. Goldiego w świetle 
głębokiej przyjaźni i długiej współpracy pomiędzy dwoma kapłanami (Guano i Monitiego) da się 
zauważyć początek drogi myślenia, która doprowadzi do Gaudium et spes i do pierwszej encykliki 
Pawła VI Ecclesiam suam. Zob. D. Marzaroli, La Chiesa volto di Cristo, 93.
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pneumatologicznym Kościoła w refl eksji teologii włoskiej tego okresu należy 
podkreślić, że jest ona z pewnością niedojrzała, lecz powoli buduje drogę idei 
koniecznego przywrócenia związku pomiędzy Chrystusem a rzeczywistością 
eklezjalną, przywracając w tym świetle aspekt misteryjny Kościoła i jego nieroz-
dzielne odniesienie do historii75.

3. Mystici Corporis i jej wpływ na włoską teologię

Encyklika Mystici Corporis ogłoszona 29.06.194376 roku jest dokumentem na-
uczycielskim Kościoła, poprzedzającym Sobór watykański II. Jej treść najbardziej 
świadczy o wielkiej drodze przebytej przez eklezjologię w XIX wieku. W niej znaj-
dujemy przyjęcie i rzeczywiste wyrażenie prądów odnowy życia i teologii Kościoła. 

3.1. Jedność pomiędzy Chrystusem a Kościołem
Eklezjologia właściwa encyklice posiada znamię chrystologiczne: już sam 

wstęp dokumentu „Nauka o mistycznym Ciele Chrystusa, którym jest Kościół” 
wskazuje, że wychodząc od Chrystusa, można zdefi niować właściwą naturę Ko-
ścioła. W tym istotnym punkcie encykliki także ujawnia się postęp w stosunku 
do poprzednich dokumentów eklezjologicznych Urzędu Nauczycielskiego, po-
nieważ w niej podkreśla się, iż relacja pomiędzy Synem Bożym a ludźmi sięga 
o wiele dalej, niż wypływa to z przekazu doktrynalnego lub norm: rozważa się 
tutaj „nasze najściślejsze zjednoczenie z tak dostojną Głową”77, które wypływa ze 
zbawczych wydarzeń Wcielenia i śmierci Jezusa na krzyżu. Samoobjawienie się 
Boga zostaje pojęte nie w sensie bardzo ograniczonym jako boska wola poznania 
czegoś z siebie samego, lecz jako realizacja planu zbawienia, który sprawia, że 
ludzie żyją w najściślejszym zjednoczeniu z Synem i przyjmują dar Ducha Świę-
tego78. W tej perspektywie można pokonać wizję odnoszącą się przeważnie do 
społecznego wymiaru Kościoła, ponieważ eklezjologia zostaje włączona w per-
spektywę „najściślejszego zjednoczenia” pomiędzy ludźmi a Zbawicielem79, dzię-
ki której nierozdzielny między sobą pozostają wymiar duchowy i zewnętrzny.

3.2. Duch Święty niewidzialną zasadą jedności pomiędzy Chrystusem a Kościołem
To rzeczywiste połączenie – ważna oś całej encykliki – nie jest pojęte w sen-

sie somatyczno-fi zycznym: Kościół jest miejscem prawdziwego zjednoczenia 
z Chrystusem poprzez drogę pneumatologiczną. Przeciwko każdej możliwej 
błędnej interpretacji zostaje potwierdzona różnica pomiędzy Bogiem a stworze-

75 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 48.
76 Pius XII, Encyklika Mystici Corporis, Warszawa 1977. Z uwagi na język o wiele lepiej brzmi 

przekład encykliki jaki znajduje się na portalu internetowy: baza dokumentów papieskich-XPortal.pl.
77 Pius XII, Encyklika Mystici Corporis, 1, 1.
78 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 50.
79 Por. A. Accerbi, Due eccesiologie. Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella „Lumen 

gentium”. Bologna 1975, 32.
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niem, dzięki której Kościół jest pewną kontynuacją Chrystusa, nie w sensie jed-
ności hipostatycznej80, lecz poprzez działanie Ducha Świętego, który mieszka 
cały w Głowie, cały w Ciele i cały w jednostkach: „Temu zaś Duchowi Chrystu-
sowemu, jako niewidzialnemu sprawcy, trzeba i to przypisać, że wszystkie czę-
ści ciała i między sobą i z dostojną Głową się łączą tak, iż jest cały w Głowie, cały 
w ciele, cały w poszczególnych członkach”81.

Encyklika ustawia zatem w centrum jej eklezjologii łączność pomiędzy 
Chrystusem a ludźmi w Duchu Świętym: pneumatologia jest sposobem do prze-
zwyciężenia przeciwstawienia pomiędzy dwoma błędnymi perspektywami od-
noszącymi się do zjednoczenia ze Zbawicielem i pomiędzy wiernymi w Koście-
le, to jest naturalizmu i błędnego mistycyzmu. Problem, dla którego rozwiązania 
szukały obie koncepcje myślenia wymaga wyjaśnienia: w jaki sposób osoby, 
różniące się jeśli chodzi o ich indywidualność, mogą rzeczywiście być w komu-
nii pomiędzy sobą i z Bogiem. Dla zwykłego naturalisty komunia polega na 
jednomyślnym celu, w realizacji którego wszyscy współpracują. Ujawnia się tu 
typowo socjologiczne rozumienie wspólnoty, widzianej w swej realizacji na pla-
nie całkowicie horyzontalnym. Natomiast fałszywy mistycyzm mówi o zjedno-
czeniu organicznym, w którym indywidualność poszczególnych jednostek koń-
czy się przez zniknięcie w chwili połączenia się z bóstwem. Rzeczywiście, kiedy 
encyklika głosi o komunii jako dziele Ducha Świętego, stwierdza, że więź, która 
jednoczy członków z Ciałem mistycznym, nie jest wyłącznie socjologiczna, lecz 
nadprzyrodzona, ponieważ jest samym Parakletem; jednak w tym samym cza-
sie On, asymilując naturę ludzką każdego członka do ludzkiej natury Chrystusa, 
nie roztapia jej w bóstwie.

Komunia pomiędzy ludźmi, którą jest Kościół, łączy się zatem na istotnym 
poziomie, ponieważ dzięki mocy Ducha Świętego z człowieczeństwa Chrystusa 
pochodzą wszystkie łaski duchowe, które łączą chrześcijan w ich właściwej isto-
cie82. Z przebitego boku Chrystusa nie rodzi się Kościół duchowy odróżniony 

80 To pojęcie zawierałoby samo w siebie, jako konsekwencje, idee communicatio idiomatum 
pomiędzy osobami i istotnie także pomiędzy naturami, przez którą zbawcze działania Chrystusa 
musiałoby być przypisane chrześcijanom i osobiste grzechy ludzi Synowi Bożemu. 

81 Pius XII, Encyklika Mystici Corporis, nr 55, 28. Teolog H. Műhlen stwierdza: „W koncepcji 
encykliki Kościół zostaje nazwany „Chrystusem”, ponieważ Duch Święty, Duch, który pochodzi 
od Ojca i od Syna, Duch Chrystusa jest zasadą wszystkich łask stworzonych w Kościele […], zatem 
Kościół nie jest rzeczywiście „kontynuacją” Wcielenia, lecz historyczno-zbawczą kontynuacji 
namaszczenia Jezusa przez Ducha Świętego”. Zob. H. Mühlen, Una Mystica Persona, Roma 1968, 67.

82 Tej wizji encykliki zostały postawione zastrzeżenia przede wszystkim dlatego, że prowadzi 
ona do redukcjonizmu typu antropologicznego, ponieważ osoba ludzka została ukazana jako 
zdolna do wspólnot tylko ze względu na istotę. Jak stwierdza H. Ott, kiedy myślimy na przykład 
o człowieku w kategoriach istoty, to znaczy jako coś, co subsystuje samo w sobie, to chcemy 
powiedzieć, że określone cechy lub właściwości przynależą do esencji tej istoty, podczas gdy 
inne są dodane (są przypadłościami). Czy zatem odniesienie z drugim człowiekiem jest prostą 
przypadłością lub przynależy do istoty? Jeśli przynależy do istoty, to musi być zawsze obecne 
w tym człowieku, inaczej on nie byłby tym, czym jest; lecz nie jest to nasz przypadek, gdyż relacja 
jest fenomenem historycznym. Czy jest prostym dodaniem, które nie zmienia niczego na poziomie 
istotowym? A zatem, w ostatecznej analizie, nie jest czymś ważnym dla człowieka. Jego znaczenie 
historyczne, jego ciężar historyczny zostaje zanegowany, nie zostaje uwypuklony: to nie jest sposób 
prawdziwy i poprawny rozumienia relacji. Zatem jest oczywiste, pisze autor, że historyczność 
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od Kościoła, który jest społecznością widzialną, ponieważ tylko ciało społeczne 
jest adresatem darów nadprzyrodzonych Ducha, wylanego na krzyżu. Encykli-
ka używa obrazu Kościoła Oblubienicy Zbawiciela aby wyjaśnić, w jaki spo-
sób właściwe dary człowieczeństwa Słowa są komunikowane w ciele eklezjal-
nym i dlaczego ono staje się narzędziem zbawienia w kontynuowaniu boskiego 
dzieła zbawienia. Chrystus jednoczy w sobie Kościół, który nabył swoją krwią83, 
a więzią oblubieńczą jest właśnie Duch Święty, który sprawia, że dwoje stają się 
w jednym ciele. To Duch Święty jest duchowym „nasieniem”, które rodzi Ko-
ściół, Matkę chrześcijan i jest Tym, który, realizując jedność pomiędzy Chrystu-
sem a Jego Ciałem eklezjalnym, czyni z nich jedną mistyczną osobę: 

Z tego samego udzielania Ducha Chrystusowego wypływa ten skutek, że gdy 
wszystkie dary i cnoty i charyzmaty, które w Głowie mieszczą się przeobfi cie, do-
stojnie i skutecznie, na wszystkie członki Kościoła przechodzą i w nich stosownie 
do miejsca, jakie w mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa zajmują, doskonalą się 
z dnia na dzień, wtedy Kościół staje się jakby pełnią i uzupełnieniem Odkupicie-
la, a Chrystus Pan pod każdym względem w Kościele się uzupełnia i doskonali. 
I w tych właśnie słowach dotknęliśmy tej racji, dlaczego to według zdania św. Au-
gustyna, o którym już wyżej krótko napomknęliśmy, mistyczna głowa, którą jest 
Chrystus Pan i Kościół tu na ziemi Jego osobę piastujący jakoby drugi Chrystus, 
tworzą jednego nowego człowieka. W Nim, to znaczy w Chrystusie jako Głowie 
i Ciele w całym Chrystusie przez zbawczą ofi arę krzyża, przez wieki powtarzaną, 
niebo łączy się z ziemią84.

Encyklika zatem, przenosząc z poziomu obrazu w poziom rzeczywistości 
idee jedności oblubieńczej pomiędzy Chrystusem a Kościołem, mówi o tej ostat-
niej jako osobowym podmiocie zdolnym za pośrednictwem działania i darów 
Ducha Świętego do kontynuacji zbawczego działa Syna Bożego. Ta rola Ducha 
jest jasno pokazana w świetle używanego przez encyklikę porównania pomię-
dzy Ciałem mistycznym a ciałem naturalnym: jak nerwy docierają do każdego 
obszaru ciała, tak samo Duch Święty ogarnia całe Ciało mistyczne85, w ten spo-
sób, że członki, których jest wiele, staja się jednością. To porównanie pomaga 
także zrozumieć jak pojedyncze członki przynależące do Kościoła jednoczą się 
z Chrystusem ich Głową.

Ta wizja roli Ducha Świętego w mistycznym Ciele pokazuje niebezpieczeń-
stwo zaciemnienia charakteru Osoby Parakleta poprzez ukazanie Go prawie 
jako nieosobowej boskiej mocy, która polegałaby jedynie na stwarzaniu ducho-
wych skutków w „elementach” rzeczywistości eklezjalnej. Zatem obecność Du-
cha Świętego, który zamieszkuje w duszach wierzących, jest prawie fi nalizacją 
stworzenia nadprzyrodzonych przypadłości w poszczególnych członkach.

człowieka w wielości jego relacji historycznych, nie może być rozumiana poprawnie w kategoriach 
istoty. Zob. H. Ott, Il Dio personale, Casale Monferrato (Milano) 1983, 60.

83 Pius XII, Encyklika Mystici Corporis, 2, 1: „którego Chrystus nabył krwią Swoją, i którego 
członkowie chlubią się Głową uwieńczoną koroną cierniową”.

84 Pius XII, Encyklika Mystici Corporis, 77, 41-42.
85 Pius XII, Encyklika Mystici Corporis, 47, 24.
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Również w tekstach, w których encyklika przypisuje Chrystusowi te dzia-
łania, będące rzeczywiście tradycyjnie właściwe trzeciej Osobie Trójcy Świętej, 
można dostrzec tę instrumentalną rolę Ducha Świętego: 

On to (Chrystus) jest tym, który na wiernych wylewa światło wiary. On to pa-
sterzy i doktorów, przede wszystkim zaś swego na ziemi Namiestnika obdarza 
nadziemskimi darami umiejętności, rozumu i mądrości, aby mógł skarb wiary 
wiernie przechowywać, energicznie go bronić, nabożnie i sumiennie go wykładać 
i w wierze ludzi utwierdzać. On to wreszcie, choć w niewidzialny sposób, prze-
wodniczy soborom kościelnym i przyświeca86.

Ostatecznie można powiedzieć, że Duch Święty jest w tym papieskim do-
kumencie postrzegany jako nadprzyrodzony wpływ, dzięki któremu Chrystus 
może skutecznie działać na członki mistycznego Ciała. Innymi słowy, Para-
klet jest jak „przekazujący kanał”, poprzez który dary duchowe znajdujące się 
w Głowie przechodzą do poszczególnych członków Ciała i w ten sposób ludzie 
są zjednoczeni i zasymilowani z Chrystusem87.

3.3. Duch Święty a Kościół rzymskokatolicki
Instrumentalny charakter pneumatologii został jasno ukazany także po-

przez identyfi kację, która została dokonana pomiędzy Ciałem mistycznym 
Chrystusa a Kościołem rzymskokatolickim. Istotnie, Duch Święty działa w po-
jedynczych członkach Ciała eklezjalnego, wzbudzając dary łaski w celu realiza-
cji zjednoczenia z Chrystusem, lecz jedynie jako działający wewnątrz samego 
Kościoła. Jeśli służyłby On raczej rzeczywistości widzialnej Kościoła, to byłby 
przez nią ograniczony do jej granic. Jest zatem jasne, że promień działania Du-
cha Świętego, zgodnie z encykliką, pokrywa się z przestrzenią Kościoła rzym-
sko-katolickiego i z granicami Ciała mistycznego Chrystusa. Zatem historia nie 
wydaje się jawić jako przestrzeń w której Duch Paraklet mógłby działać. 

Poza Kościołem encyklika nie mówi o innej rzeczywistości, w której Duch 
Święty, przez swoje działanie, realizowałby w osobach obecność Chrystu-
sa i asymilację do Jego mistycznego Ciała: tylko społeczność eklezjalna, a we-
wnątrz niej na pierwszym miejscu hierarchia, kontynuuje w historii zbawcze 
działanie Chrystusa poprzez sprawowanie potrójnej władzy Chrystusa. W tej 
optyce sam wymiar eschatologiczny Kościoła nie staje się w pełni zrozumiały, 
co najmniej w jego aspekcie wypełnienia, wzrastania w historii. Rzeczywistość 
eklezjalna żyje w „już”, podczas gdy „jeszcze nie” nie pokrywa się z jej istotą, 
z jej byciem narzędziem zbawienia; przyszłość posiada znaczenie teologiczne 
tylko w odniesieniu do wzrastania świętości osobowej członków i do ilościowe-
go wzrostu ludu Bożego.

Wpływ encykliki Mystici Corporis we Włoszech jest przede wszystkim zre-
dukowany do poziomu teologicznego. Również w latach 50. XX wieku refl ek-

86 Tamże, 48, 25.
87 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 55.
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sja teologiczna w tym kraju nie odznacza się zdolnością do twórczych poszuki-
wań w dziedzinie eklezjologii i jest istotnie uzależniona od tendencji panujących 
na papieskich uniwersytetach88. Generalnie teologia włoska uderza w ton zde-
cydowanie apologetyczny i jest niewystarczająco czuła na wymagania, które 
mają źródło w świecie kultury laickiej. Ogłoszenie encykliki Humani Generis 
(12.08.1950) i w tym samym roku dogmatu o Wniebowzięciu NMP sprawi, że 
teologia ta będzie się zajmowała głównie mariologią, możliwością naturalnego 
poznania Boga i tematami chrystologicznymi, przez co odniesie się do kwestii 
eklezjologicznych, które później ujawnią się jako centralne w czasie Soboru wa-
tykańskiego II.

G. Colombo, który, analizując opracowania tej epoki dotyczące problemu 
Kościoła-mistycznego Ciała Chrystusa, stwierdza, że „teologia włoska wydaje 
się całkowicie nieobecna”89. Lecz teolog ten także dodaje, iż ta nieobecność nie 
jest całkowita, jak wydaje się to na pierwszy rzut oka, ponieważ akurat tacy au-
torzy jak A. Piolanti i R. Masi zajmują się relacją pomiędzy Kościołem a sakra-
mentami, odnosząc je do pojęcia rzeczywistości eklezjalnej jako mistycznego 
Ciała Chrystusa. Jednakże perspektywa, w której poruszają się te opracowania, 
ostatecznie jest nie tyle eklezjologiczna, ile chrystologiczna: przedmiotem ich 
jest istotnie pogłębienie analizy działania Chrystusa Głowy, na rzeczywistość 
eklezjalną i w ten sposób rozjaśnienie zagadnienia natury Kościoła. Ciało mi-
styczne jest zatem zrozumiane w swoim istnieniu przede wszystkim jako owoc 
działania Chrystusa Głowy i stąd posiada ono swoje centrum w Eucharystii. 
Taki typ myślenia doprowadzi do faktu, że w następnych latach, zwłaszcza po 
Soborze, teologię sakramentów będzie się rozważało na wielorakie sposoby, łą-
cząc ją z chrystologią i eklezjologią90.

Zatem w przestrzeni teologii włoskiej, poza opracowaniem komentarza do 
Mystici Corporis i opracowaniami z chrystologii i sakramentalności, encyklika 
nie wydaje się być zdolna do ostatecznego wzbudzenia refl eksji eklezjologicz-
nych91. Z jednej strony ukazuje się ona jako wyrażenie długiej drogi przebytej 
przez eklezjologię pierwszej połowy XX wieku i zawiera wizję Kościoła nazna-
czoną chrystocentrycznie, z rolą eklezjalną Ducha Świętego. Z drugiej strony 
jednak taka eklezjalna rola Ducha Świętego jest pojęta w sposób redukcjoni-

88 Por. A. Marranzini, „La teologia italiana dal Vaticano I al Vaticano II”, w: Bilancio della teologia 
del XX secolo , II, ed. V. Gucht – H. Vorgrimler, Roma 1972, 103.

89 G. Colombo, „La teologia italiana. Dommatica 1950–1970”, w: La teologia italiana nel ventennio 
1950–1970, Milano 1970, 25.

90 Rozwój teologii ostatnich lat doprowadził do przezwyciężenia tej niekompletnej wizji 
sakramentów (były one rozważane – w okresie poprzedzającym odnowę teologii sakramentalnej - 
jako środek lub narzędzie dające łaskę w duszy): studium chrystologii i eklezjologii oraz encykliki 
Mystici Corporis doprowadziły teologów do ponownego spojrzenia na kierunki sakramentalności […] 
sakramentalność została powiązana z chrystologią i eklezjologią. Można powiedzieć, że kształtuje 
się jeden kierunek poszukiwań, który prowadzi od źródeł życia, czyli Trójcy Świętej do Chrystusa, 
Pana Kościoła i do Sakramentów, które kontynuują w Kościele skutecznie dzieło Chrystusa oraz 
do przyjętej łaski w sakramentach, która jednoczy z Bogiem. Por. R. Masi, „Cristo Chiesa Sacramenti. 
Aspetto cristologico e ecclesiologico dei Sacramenti”, w: Miscellanea Antonio Piolanti, I, Roma 1963, 228. 

91 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 58.
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styczny: On wyczerpywałby Swoje funkcje w przyozdabianiu Ciała mistyczne-
go obecnością łask Chrystusa i w Jego byciu zjednoczonym z Nim, Jego Głową 
i Jego działo obejmowałoby jedynie Kościół rzymsko-katolicki. Teologiczna kul-
tura włoska, która żyje w klimacie pewnego bezruchu, nie znajduje w encyklice 
impulsu do nowego przemyślenia i pogłębienia zagadnień odnoszących się do 
Kościoła, co przede wszystkim w pewny sensie prowadzi do zatrzymania się na 
jego obrazie piramidalno-hierarchicznym. Oczywiście równolegle pojawią się 
niektóre nowe postacie w obszarze teologii, które w sposób nowy będą pojmo-
wały Kościół i będą bardziej otwarte na tchnie Ducha Świętego, co jest też pew-
ną antycypacją otwartości zaproponowanej przez Sobór watykański II92. 

4. Wymiar pneumatologiczny eklezjologii Soboru Watykańskiego II

Jan XXIII ogłaszając Sobór chciał, aby był on nową Pięćdziesiątnicą dla Ko-
ścioła i ludzkości oraz ponownym jasnym poznaniem działania Ducha Święte-
go. W Jego mocy została złożona cała wierność wspólnoty chrześcijańskiej.

Informacje i propozycję biskupów i teologów w przygotowaniu prac soboro-
wych w dużej części zawierały sugestię do ponownego przemyślenia roli Ducha 
Świętego w Kościele, koniecznego w celu przezwyciężenia jurydycznej koncep-
cji Kościoła. W tym kontekście łatwo zrozumieć, dlaczego teksty przygotowane 
przez Komisję przedsoborową o źródłach Objawienia i o Kościele sprowokowa-
ły mocną reakcję: rozpatrywano schematy, które, pomimo ich wagi doktrynalnej, 
prezentowały ograniczenia powstrzymujące ponowne wydobycie aspektu du-
chowego Kościoła zawsze wewnątrz jego wymiaru instytucjonalnego.

Dwie powszechne eklezjologie „Kościoła ludu Bożego” i „Kościoła sakra-
mentu”, rozwijające się w okresie powojennym, które miały jako wspólny mia-
nownik odzyskanie świadomości przebiegającego odniesienia pomiędzy rze-
czywistością eklezjalną a boską ekonomią zbawienia, przyczyniły się w sposób 
znaczący do ponownego przemyślenia w czasie Soboru rozumienia tożsamo-
ści Kościoła, z punktu widzenia ponownego odnalezienia jego nowej obecności 
w świecie, zdolnej do skutecznej komunikacji prawdy Objawienia Bożego.

Schemat I De Ecclesia, powiązany ściśle z poprzednimi dokumentami 
Urzędu Nauczycielskiego, proponował wizję Kościoła, którego konstytutyw-
ne elementy są ludzkie i boskie i którego ciało widzialne jest identyfi kowane 
z Ciałem mistycznym Chrystusa i w nim, idąc po śladach Mystici Coropris, zo-
staje wyraźnie potwierdzone odniesienie pomiędzy Chrystusem a rzeczywisto-
ścią eklezjalną. Niemniej jednak schemat został mocno skrytykowany właśnie 
z punktu widzenia chrystologicznego, ponieważ wydawało się, że samo wyda-
rzenie-Chrystusa nie zostało jasno ukazane w odniesieniu do Trójcy Świętej, co 
sprawiło, iż sam Kościół nie został właściwie zrozumiany jako część trynitrnego 
planu zbawienia realizującego się w Jezusie Chrystusie. Zauważono, że rozu-
mienie trynitarne życia Jezusa rozszerza się na trynitrane rozumienie odniesie-

92 Tamże, 62–63.
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nia pomiędzy Bogiem a ludźmi, adresatami Objawienia Bożego. Nie tylko w mi-
steriach życia Jezusa Chrystusa realizuje się relacja pomiędzy Synem a Ojcem 
i Synem a Duchem Świętym, lecz także przez Chrystusa ludzie nie wchodzą po 
prostu w jakąś relację z Bogiem, lecz są w relacji z Ojcem jako synowie i działają 
w Duchu Świętym93. 

Na Soborze dwa różne sposoby rozumienia Kościoła rywalizują ze sobą, 
a Konstytucja Lumen gentium, która z niego wypływa, ukazuje się jako tekst 
przejściowy, w którym myślenie w optyce jurydycznej zostaje przezwyciężone. 
Nie można jednak, jak stwierdza Y. Congar, posądzić Lumen gentium o „chry-
stomonizm”. Można mówić jedynie o chrystocentryzmie, lecz jeśli to słowo ma 
sens, to wyłącznie w tym znaczeniu, o jakim mówi św. Paweł, nie inaczej: nasza 
komunia z Bogiem realizuje się w zjednoczeniu z Chrystusem94.

A więc Kościół w świetle Lumen gentium jest oczywiście ludem założonym 
przez Chrystusa, zatem z głębią historycznej widzialności. Wszystko to jest zro-
zumiałe w świetle łaski i w zależności wspólnoty eklezjalnej od Trójcy Świętej, 
za pośrednictwem misji Syna i Ducha Świętego.

4.1. Duch Święty a Kościół w Konstytucji Lumen gentium
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, ogłoszona 21.11.1964 

roku, ukazuje poprzez obraz światła rzeczywistość, o której mówi dokument: 
wspólnota eklezjalna jest obliczem, na którym musi odbijać się Chrystus, świa-
tło narodów. To światło jest obrazem przejawiającym się w pierwszych ośmiu 
punktach Konstytucji Lumen genitum i zawsze wskazuje na relację Chrystusa 
i Kościoła w jego historycznej konkretności. Dostrzega się paradoksalnie aktu-
alna relację, w dziś historii, lecz w tym samym czasie powszechną, nie tylko 
w sensie geografi cznym, ale również i przede wszystkim w kluczu czasowym. 
Chrystus jest obecny w konkretnym Kościele, lecz on pozostaje rzeczywistością 
wyraźnie odróżnioną, z właściwym ludzkim obliczem, a zatem naznaczonym 
przez ciemności grzechu. Jednak Kościół to miejsce, w którym spotyka się oso-
bową obecność Słowa wcielonego. Lumen gentium nr 1–8 uwydatnia paradoks 
Kościoła, który nie jest rozumiany jako kontynuacja Wcielenia, ponieważ posia-
da swoją autonomiczną tożsamość, lecz jest miejscem obecności osobowej Chry-
stusa, który po byciu wśród ludzi w swojej ziemskiej egzystencji kontynuuje 
w rzeczywistości eklezjalnej swoje samoobajwienie: rozważa się zatem relacje 
wzajemności, gdzie Słowo wcielone i Jego Oblubienica przenikają się do głębi 
przy zachowaniu różnicy i autonomii95.   

Zatem Kościół, który trwa niezmienne w historii, nie jest tylko strażnikiem 
i nauczycielem doktryny o Bogu (jak mówi Sobór Watykański I) lub postrzegal-
ną zmysłami rzeczywistością, która pozwala poznać wieczną prawdę (co gło-

93 V. Maraldi, Lo Spirito e la Sposa, Casale Moneferrato (Milano) 1997,194–195.
94 Y. Congar, „Imlicazioni crstologiche e pneumatologiche dell’ecclesiologia del Vaticano II”, w: 

L’ecclesiologia del Vaticano II: dinamismi e prospettive, ed. G. Alberigo, Bologna 1979, 1995 ², 98.
95 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, 8.
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si myśl dokumentów Leona XIII) lub ciałem społecznym, w którym znajdują 
się owoce Objawienia (Mystici Corporis): jest dokładnie objawieniem osobowej 
obecności Chrystusa w historycznej drodze wierzących. W tę perspektywę wpi-
suje się wymiar pneumatologiczny, ponieważ Lumen gentium ukazuje relację 
objawionej widzialności Kościoła z Duchem Świętym: jest trzecia Osoba Trójcy 
Świętej i działa wzajemnie pomiędzy Chrystusem a Jego Oblubienicą. W Lumen 
gentium nr 2 znajduje się pierwsze odniesienie pneumatologiczne o głębokim 
znaczeniu: Kościół, który istnieje od początku świata, zapowiedziany przez pre-
fi gurację i przygotowany w Starym Przymierzu, „ustanowiony w czasach osta-
tecznych”, został objawiony przez wylanie Ducha”96. Inne odniesienie znajduje 
się w Lumen gentium nr 3: „Kościół, czyli królestwo Chrystusa już teraz obecne 
w misterium, z mocy Bożej rośnie w sposób widzialny w świecie”97, gdzie przez 
„moc Bożą” trzeba rozumieć Ducha Świętego, który działa stwarzając widzial-
ną jedność ludzi98. Wszystko to jest jeszcze bardziej wyjaśnione w numerze 4 
analizowanego dokumentu, gdzie zostaje opisane eklezjalne działanie Ducha 
Świętego w odniesieniu zarówno do pojedynczych wierzących, jak i do całej 
wspólnoty chrześcijańskiej: „Duch Święty mieszka w Kościele, a także w sercach 
wiernych jak w świątyni (por. 1 Kor 3, 16; 6,19); w nich przemawia i daje świa-
dectwo przybrania za synów (por. Ga 4,6: Rz 8, 15n.26)”99. Zatem Duch Świę-
ty mieszka i modli się w sercu wierzącego, czyniąc go zdolnym do widzenia 
w misteriach życia Jezusa objawienia miłości Bożej i do zgromadzenia i wejścia 
w komunię z Chrystusem, poprzez które ludzie stają się synami w Synu. „On to 
jest właśnie Duchem życia, czyli źródłem wody wytryskującej ku życiu wieczne-
mu”100; w tym byciu określonym jako „źródło” Duch Święty jest widziany jako 
Ten, który działa we wnętrzu wierzącego przez oświecenie, które pozwala prze-
niknąć do głębi misterium Jezusa i woła „Abba! Ojcze”101.

Druga część Konstytucji Lumen gentium nr 4 rozszerza przestrzeń analizy 
działania Ducha Świętego w Kościele nie tylko wewnątrz wierzącego, jako Ten, 
który czyni możliwą relację Chrystusa i wierzącego, lecz także na „zewnątrz”, to 
jest w konkretności owoców Ducha Świętego udzielanych całemu Kościołowi: 

96 Tamże, 2.
97 Tamże, 3.
98 Tutaj mówi się o „mocy Bożej”. Czy to wyrażenie może być pojęte jako Duch Święty? 

W niektórych fragmentach Nowego testamentu wyrażenie „moc Boża” oznacza oczywiście Ducha 
Świętego. Ma się na myśli szczególnie te fragmenty, w których Duch zostaje przedstawiony jako 
„moc” zmartwychwstania. Wychodząc od kontekstu Lumen gentium nr 3: od kontynuacji tego 
fragmentu wiemy, że wzrost widzialny Kościoła „z mocy Boga” dokonuje się za każdym razem, gdy 
celebruje się Eucharystię. W tradycji liturgicznej Wschodu jak i Zachodu odnajdujemy modlitwy, 
w których przywołanie „mocy Bożej” nad chlebem i winem jest bezpośrednią epiklezą Ducha 
Świętego, w której urzeczywistnia się działanie liturgiczne i dokonuje się uobecnienie misterium 
paschalnego. Por. V. Maraldi, Lo Spirito e la Sposa, 300.

99 Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, 4.
100 Tamże.
101 Tekst przywołuje niektóre teksty Janowe. W szczególności J 7, 39 ukazuje w paschalnym 

momencie uwielbienia Jezusa dar Ducha Świętego, który jedynie może uczynić niewierzącego 
wierzącym. Duch Święty pozwala widzieć oczami wiary, w skandalu krzyża, objawienie chwały 
Bożej: wiara paschalna jest dziełem Ducha Zmartwychwstałego.
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Prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy (por. J 16, 13) i jednocząc go we 
wspólnocie i posłudze, obdarza go rozmaitymi darami hierarchicznymi i chary-
zmatami i za ich pomocą kieruje nimi oraz przyozdabia swoimi owocami (por. Ef 
4, 11n; 1 Kor 12, 4; Ga 5, 22). Mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodo-
ści, ustawicznie go odnawia i prowadzi do doskonałego zjednoczenia z Oblubień-
cem […] W ten sposób cały Kościół ukazuje się jako „lud zjednoczony jednością 
Ojca i Syna i Ducha Świętego”102. 

Wymiar indywidualny ustępuje miejsca wymiarowi eklezjalnemu: cały 
Kościół jest prowadzony do prawdy, ponieważ jest refl eksem prawdziwego 
Światła przychodzącego na świat. Kościół nie jest rozumiany jako prosta suma 
jednostek, którym jest dany Duch Święty, ponieważ posiada on przewyższają-
cą jedność w Tym, który jest więzią miłości i komunii. Komunia-wspólnota jest 
zatem pierwszym owocem działania Ducha Świętego, spajającym aspekt hie-
rarchiczny z charyzmatycznym: praktyka eklezjalna, w różnych konfi guracjach, 
które ona przyjmuje i w różnych zadaniach, które są jej właściwe, ma jedno, 
wspólne źródło pneumatologiczne. Istotnie, Duch Święty, który zjednoczył Je-
zusa w Jego synowskiej relacji z Ojcem, teraz nie tylko jednoczy pojedynczych 
wierzących z Chrystusem, lecz także wierzących pomiędzy sobą, urzeczywist-
niając w ten sposób komunię eklezjalną103.

Numery 6 i 7 analizowanej Konstytucji, które prezentują różne obrazy Ko-
ścioła w Piśmie Świętym, a w szczególności obraz Ciała mistycznego, odczyta-
ne w kluczu pneumatologicznym zaproponowanym przez Lumen gentium nr 4, 
wyjaśniają idee wspólnoty chrześcijańskiej, która jest, w tym samym czasie, De 
Trinitate i ex hominibus, darem Ducha Świętego i owocem wolności wierzących. 
Uwidacznia się to nade wszystko w przedstawieniu Kościoła jako Ciała mistycz-
nego, które się spotyka z wymiarem pneumatologicznym obecnym w Lumen 
gentium, i który konsekwentnie wskazuje na nowość w stosunku do poprzed-
niego nauczania Urzędu Nauczycielskiego. Rzeczywiście jeśli, jak mówi Sobór, 
Kościół pozostaje mistycznie Ciałem Chrystusa przez partycypację, przez po-
średnictwo sakramentów, w śmierci i zmartwychwstaniu Syna Bożego, to Duch 
Święty jest darem Zmartwychwstałego, dokonuje zjednoczenia z Jezusem Chry-
stusem i sprawia, że odniesienia pomiędzy wierzącymi są oparte o rzeczywistą 
solidarność, nie tylko w aspekcie społecznym, lecz także mistycznym Kościoła.

Również dynamiczny wymiar mistycznego Ciała, przedstawiony w Lumen 
gentium nr 7, jest zbudowany pneumatologicznie. W encyklice Myistici Corporis 
z powodu instrumentalnej pneumatologii wizja Kościoła pozostawała statycz-
na. Kościół jest niejako zamknięty w „już” swojej egzystencji, nastawiony na 
celebrację siebie samego jako rzeczywistości wolnej od grzechu i teraz całko-
wicie urzeczywistnionej w historii. Natomiast Lumen gentium nr 7 nie rozważa 
Ducha Świętego jedynie jako instrumentu zdolnego dać wspólnocie eklezjalnej 
wszystkie nieprzemijające łaski, które pochodzą od Chrystusa, lecz jako Osobę, 

102 Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, 4.
103 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 67.
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która jednocząc osoby, sprawia wzrastanie i trwałą odnowę całego mistycznego 
Ciała wewnątrz historii, aby doprowadzić go do eschatologicznej doskonałości. 
Ponadto samo rozważanie hierarchii dokonuje się w Lumen gentium nr 7 zawsze 
w świetle pneumatologii: jeśli w Mystici Corporis rola Ducha Świętego koncen-
trowała się na elemencie hierarchicznym zdolnym do sprawowania potrójnej 
władzy Chrystusa, to tekst soborowy rzucał światło na Ducha Świętego, któ-
ry jest źródłem wszystkich darów i posług-urzędów eklezjalnych. Mówi się tu 
o podporządkowaniu elementu charyzmatycznego elementowi hierarchiczne-
mu, lecz także o tym, że władza posiada swoje źródło w Duchu Świętym, który 
wzbudza charyzmaty, a zatem nie jest nigdy darem „otrzymanym” tym razem 
przez wszystkich, którego skuteczność byłaby oddzielona od konkretnej aktu-
alizacji, i jako taki potrzebuje on bycia nieustannie odnowionym104. 

W numerze 8 Lumen gentium, który przedstawia konkluzję tej pierwszej 
części dokumentu, ponownie zostaje dokonana synteza i ostateczne pogłębienie 
tego, co było najważniejszym tematem rozdziału: Kościół jest razem widzialną 
rzeczywistością i mistycznym Ciałem, w nierozdzielnej jedności. Kościół ukazu-
je się w wychyleniu pomiędzy dwoma biegunami: ludzkim i boskim. Bieguny te 
nie przeciwstawiają się sobie, lecz wspólnie zmierzają do ukształtowania „jednej 
złożonej rzeczywistości”. Sobór, aby pokazać jak realizuje się ta jedność, sięga 
do idei analogii misterium Słowa wcielonego: członkami tej analogii są, z jednej 
strony, Słowo i natura ludzka, którą Ono przyjęło, z drugiej – Duch Święty i or-
ganizm społeczny Kościoła. Boskość i człowieczeństwo są zjednoczone w służ-
bie zbawienia, lecz jest rożny podmiot dla tego zjednoczenia: Słowo w przypad-
ku Wcielenia, i Duch Święty, istotnie, w przypadku Kościoła105; tak jak jest różne 
to, na czym opiera się służba: zjednoczenie hipostatyczne Syna Bożego z ludzką 
naturą i, naprzeciw, ożywiające dzieło Paraktleta. Nie istnieje zjednoczenie hi-
postatyczne Ducha Świętego z Kościołem, takie communicatio idiomatum, które 
prowadziłoby do przypisania Duchowi działań wspólnoty eklezjalnej: mówi się 
o ożywianiu, które, jak to już wyrażono w Lumen gentium nr 4, jest wyrażeniem 
relacji Kościoła do Chrystusa. 

W ten sposób ożywianie organizmu eklezjalnego dokonuje się przez obda-
rzenie go tym samym dynamizmem, który jest właściwy Duchowi Świętemu, 
Temu, który przynosi wieczną miłość wewnątrztrynitarną ad extra, w stworzo-
ny świat: Kościół jest niejako popchnięty ponad siebie samego, jest narzędziem, 
dzięki któremu całe stworzenie wzrasta, aż do osiągnięcia wyznaczonego celu, 
odnowienia wszystkich rzeczy w Chrystusie106. 

4.2. Duch Święty a Kościół w innych dokumentach soborowych
W numerach 1–8 Konstytucji Lumen gentium w sposób wyjątkowy widzi-

my bogactwo pneumatologiczne obecne w wizji eklezjalnej Soboru. Jednakże 
104 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 68.
105 Sobór nie podjął idei Szkoły Rzymskiej o „kontynuacji wcielenia”. Y. Congar, „Implicazioni 

cristologiche”, 99. 
106 T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 68–69.
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odniesienie do obecności i działania Ducha Świętego nie ogranicza się jedynie 
do tych soborowych tekstów. Papież Paweł VI stwierdził, iż w różnych doku-
mentach Soboru Watykańskiego II znajduje się prawie 258 wspomnień Ducha 
Świętego. Lecz nie tylko ten fakt sam w sobie pokazuje obecność prawdziwej 
i właściwej pneumatologii, gdyż, jak to zostało wyrażone przez kręgi soboro-
wych obserwatorów protestanckich i ortodoksyjnych, tego rodzaju wspomnie-
nia służą również do „ukazania Ducha Świętego” w fundamentalnych tekstach 
nie pneumatologicznych107, a także, co zostało pokazane ze strony innych auto-
rów, że w dokumentach soborowych istnieją wystarczające elementy, aby mó-
wić o wizji rzeczywistości i życiu Kościoła pod wpływem Ducha Świętego108.

Odnosząc się do rozważań dokonanych przez Y. Congara trzeba stwier-
dzić, iż możliwe jest dostrzeżenie pozytywnego faktu, że Sobór zachował wa-
runek konieczny w pneumatologii, a mianowicie jej centralne odniesienie chry-
stologiczne, wtedy bowiem nie przeradza się ona w pneumatocentryzm: Duch 
Święty jest przecież Duchem Chrystusa. Fundamentalny zwrot dokonany przez 
Sobór, polegający na przesunięciu się do wnętrza wizji trynitranej109 z konse-
kwencją ponownego wyeksponowania wizji pneumatologicznej sprawił, że na-
stąpiły trwałe zmiany w rozumieniu Kościoła. Został on na przykład pojęty jako 
wspólnota kultu w duchu i prawdzie, a dokonana przez Sobór korekta rytów 
sakramentalnych od strony ich sprawowania ukazuje jasno „powrót” Ducha 
Świętego w celebracjach liturgicznych.

Ponadto ponowne dostrzeżenie charyzmatów jest drugą fundamentalną 
przesłanką daną przez Sobór, dzięki której można stwierdzić, że Kościół nie jest 
zbudowany jedynie za pomocą środków instytucjonalnych, lecz także tworzą go 
różnorodne dary powierzone członkom ludu Bożego. Widzimy zatem eklezjo-
logię, która akcentuje nie bardziej piramidalną wizję Kościoła, lecz jego wymiar 
komunii, w której struktury są w służbie Ducha Świętego110. 

Duch Święty jest także Tym, który pozwala zrozumieć Słowo Boże111, rodzi 
i daje impuls odnowie ekumenicznej112, pobudza w różny sposób ducha misyj-

107 Por. L. Laurentin, „La redécouverte de l’Esprit Saint et des charismas dans l’Eglise actuelle”, w: 
L’Esprit Saint, Bruxelles 1978, 24.

108 Por. L. Laurentin, „La redécouverte de l’Esprit Saint”, 25.
109 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, 2–4; Konstytucja Gaudium et spes, 

5. Nowe samorozumienie, że Kościół „w Duchu Świętym pouczony” (Lumen gentium, 53) zyskał 
w refl eksji Vaticanum II to, że jest on Ecclesia de Trinitate nie tylko w sensie swojego początku 
w misterium trynitarnym, lecz także dlatego, iż w swojej misji i strukturze jest de unitate Patris et 
Filii et Spiritus Sancti plebas adunata. W kontekście misterium trynitarnego Kościół jest rozważany 
w wyjątkowym odniesieniu do drugiej Osoby, lecz jest także Duch Święty, który przez swoją Osobę 
i swoje działanie zajmuje miejsce centralne w zbawczej ekonomii, dlatego aktualizuje On w Kościele 
dzieło dokonane przez Chrystusa. Dzieło to dokonało się przez Jego wcielenie, cierpienie, śmierć 
i zmartwychwstanie. Z tego powodu misterium trynitarne wyjaśnia misterium Kościoła i daje mu 
konsystencję. Por. A. Barruffo, „Lo Spirito Santo nella refl essione teologica sulle strutture della Chiesa”, w: 
Verso una nova età dello Spirito, ed. G. Colzani, Padova 1997, 242-243.

110 Sobór Watykański II, Dekret Apostolicam Actuositatem, 3.
111 Sobór Watykański II, Konstytucja Dei Verbum, 8.
112 Sobór Watykański II, Dekret Unitatis Redintegratio, 1.
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nego w Kościele113 oraz wzbudza i kieruje nadprzyrodzonym zmysłem wiary 
całego ludu Bożego114. 

Trzeba również wspomnieć o ważnym wymiarze pneumatologicznym 
eklezjologii soborowej obecnej także w Konstytucji Gaudium et spees, w której 
została wyrażona uwaga dotycząca samej historii: Duch Święty jest Tym, który 
„przedziwną opatrznością kieruje biegiem czasu i odnawia oblicze ziemi, poma-
ga tej ewolucji”115. Kościół stwarza ludzi, którzy, pod kierunkiem Ducha Świę-
tego, realizują w historii swoje pielgrzymowanie w kierunku królestwa Ojca116.

Oczywiście nie jest możliwe w tym miejscu dokonanie szczegółowej ana-
lizy całego corpus dokumentów soborowych pod kątem ich pneumatologicznej 
treści, gdyż przekraczałoby to zdecydowanie ramy tego artykuły wyznaczone 
jego tematem. Możemy jednak powiedzieć, iż Sobór watykański II wzbudził 
swoistą erupcję refl eksji pneumatologicznej w eklezjologii. Nawiązując jednak 
do osiągnięć teologii przedsoborowej, ujmuje on w nowy sposób obecność i rolę 
Ducha Świętego przede wszystkim w relacji do misterium Kościoła, pokazując 
jego związek z historią zbawienia, z misterium trynitarnym, z misterium chry-
stologicznym, z misterium antropologicznym. Następnie ukazuje związek Du-
cha Świętego z Kościołem – sakramentem i Kościołem Ciałem Chrystusa, Świątynią 
i ludem Bożym, a także podejmuje to zagadnienie w kontekście sformułowania 
użytego w Konstytucji O Bożym Objawieniu „Kościół w Duchu Świętym pouczo-
ny”, by przejść następnie do omówienia tematu Duch Święty a strukturalne 
podmioty Kościoła oraz Duch Święty w typologizacji eklezjologicznej Maryi117. 
Sobór oczywiście nie rozwinął zbyt szeroko odniesienia Duch Święty - Kościół, 
lecz nie potrzeba przypominać, iż nie było jego zadaniem stworzenie komplet-
nego traktatu teologicznego. Jednak to, co wydaje się być niezaprzeczalnym fak-
tem, to stwierdzenie, że Sobór stworzył swoistą teologiczną matrycę dla później-
szych teologicznych opracowań tego ważnego zagadnienia.

4.3. Duch Święty a Kościół w nauczaniu Pawła VI
Nim przejdziemy do omówienia teologicznej wizji Kościoła w naucza-

niu Pawła VI i jej mocnego akcentu położonego na obecność i działanie Ducha 
Świętego, musimy najpierw w krótkim zarysie przedstawić teologiczny zwrot 
w okresie posoborowym, szczególnie zwracając uwagę na teologię włoską, 
w kontekście której należy usytuować refl eksję eklezjologiczną papieża.

113 Sobór Watykański II, Dekret Ad Gentes, 29.
114 Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, 12.
115 Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, 26.
116 Szerzej i wnikliwiej na temat związku pomiędzy pneumatologią, chrystologią a wymiarem 

antropologicznym znajdziemy w: G. Cislaghi, Per una ecclesiologia pneumatologica. Il Concilio 
Vaticano II e una prospetiva sistematica, Roma 2004, 142–155. Ponadto stadium to zawiera precyzyjną 
analizę wszystkich tekstów pneumatologicznym jakie znajdujemy w czterech Konstytucjach Soboru 
watykańskiego II oraz w niektórych Dekretach, których teksty jedynie poszerzają najważniejsze 
pneumatologiczne przesłanie tychże Konstytucji. Ze względu na rozmiary naszego artykułu i jego 
temat, nie możemy szczegółowo odnieść się do tego niezwykłego studium pneumatologii soborowej.

117 Por. G. Cislaghi, Per una ecclesiologia pneumatologica, 121–237.
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4.3.1. Zwrot teologiczny w okresie posoborowym
Okres bezpośrednio po Soborze charakteryzuje się rzeczywistym zwrotem 

w teologii. Wiele kierunków, które były glebą refl eksji w poprzednich dziesiąt-
kach lat, teraz rozwinęło się w kierunku odnowy, lub lepiej, oczyszczenia war-
tości zawsze trwałych w tradycji: 

[…] rozważa się doktrynę kolegialności wraz z doktryną prymatu papieskie-
go, z misteryjną interpretacją Kościoła […], z nowym ustawieniem relacji Kościół-
-świat, z szacunkiem odnoszącym się do zasady wolności poznania i odkrycia 
przestrzeni komunii pomiędzy katolikami a nie katolikami, na drodze otwartej 
do uczestniczenia w Kościele 118.

W Italii, podobnie jak zresztą w różnych częściach świata chrześcijańskiego, 
znajdujemy nowy sposób myślenia o Kościele, który utrzymuje postawę obro-
ny właściwych kierunków i poszukiwania rzeczywistości świadectwa i służby 
dla ludzi. Podczas gdy na poziomie światowym debata teologiczna koncentruje 
się na problemie Boga, na eschatologii i ekumenizmie, to we Włoszech w tym 
okresie uwaga zwrócona jest w przeważający sposób na tematy eklezjologiczne, 
w szczególności na problemy reformy Kościoła i jego relacji ze społeczeństwem. 
Włoskie opracowania eklezjologiczne w okresie posoborowym dotyczą prawie 
wyłącznie komentarzy do Lumen gentium i rozwijają tematy biblijne w odniesie-
niu do Kościoła, co w konsekwencji doprowadzi do koncentracji refl eksji teo-
logicznej na zagadnieniach Kościołów lokalnych i misyjności Kościoła, które to 
problemy w niej będą zajmować ważne miejsce.

4.3.2 Wizja Kościoła papieża Pawła VI
Bez wątpienia osobą wyjątkową w tym okresie dla całego Kościoła, a szcze-

gólne dla samej Italii, był papież Paweł VI, zasadniczy promotor reformy Ko-
ścioła119. Według niego Sobór domaga się nie tylko reformy kanonicznej, lecz 
prawdziwej zmiany mentalności, a nade wszystko tego, aby wierzący mogli 
przeniknąć z nowym rozumieniem misterium i misję Kościoła. 

Wizja eklezjologiczna G. B. Montiniego, uprzednia wobec Soboru, była wi-
zją właściwą Mystici Corporis, a zatem istotnie mistyczno-hierarchiczną, zawie-
rająca w założeniu dobrą konstrukcje i spójność120. W szczególności, co Montini 
dostrzega w encyklice, to właśnie założenie ścisłego związku pomiędzy Chry-
stusem a Kościołem121; w tego rodzaju rzeczywistości jest hierarchia, która w wy-
jaśnianiu Jego nauczania, rozpoznaje obecność Głowy jednoczącej i ożywiającej 
Jego Ciało. Wewnątrz tego intelektualnego schematu, typu instytucjonalnego, 

118 S. Dianich, „L’ecclesiologia in Italia”, 176.
119 A. Acerbi, Paolo VI. Il papa che baciò la terra, Milano 1997, 79.
120 D. Marzaroli, La Chiesa volto di Cristo, 115. W kontekście wspomnianej encykliki, Montini 

jako arcybp Mediolanu, dostrzega „wewnętrzną witalność i jedność mistyczną Kościoła i w tym 
samym czasie jego widzialną jedność i hierarchiczną spójność”.

121 Por. D. Marzaroli, La Chiesa volto di Cristo, 114–115.
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osadzonego na pojęciu mistycznego Ciała, refl eksja Montiniego jest ostatecznie 
otwarta na eklezjologiczny rozwój, nie zadawalając się defi nicją daną przez My-
stici Corporis122. W licznych wystąpieniach czy homiliach pytał on swoich słucha-
czy: „Czym jest Kościół?”. Ciałem mistycznym, ludem Bożym, sakramentem, Oblu-
bienicą Chrystusa, wspólnota Łaski. To oznacza, że Kościół nie jest pojęty w sposób 
statyczny lub niezmienny, lecz jest widziany w wymiarze jego dynamicznego 
wzrostu, w jego byciu historycznym przedłużeniem misterium Chrystusa, a za-
tem włącza całą ludzkość w uczestnictwo w jego zbawczej misji.

Ta sama otwartość intelektualna i pasja eklezjologicznych poszukiwań nie-
zmiennie obecna jest w myśleniu arcybp. Montiniego także w czasie jego pon-
tyfi katu: 

Jego rozważania skierowane do wiernych na cotygodniowych środowych au-
diencjach świadczą jednak o integralnym rozwoju nowości soborowych w jego 
wizji teologicznej, na pierwszym miejscu idea „komunii”, którą on przedkładał 
ponad każdą inną, a następnie także idea, jemu najbardziej obca, „ludu Bożego” 
i kształt eschatologiczny Kościoła123. 

Papież, nawiązując często do zasadniczej linii Soboru, dostrzega z wiel-
ką jasnością nierozdzielny związek pomiędzy refl eksją eklezjologiczną, chry-
stologiczną i pneumatologiczną. Często na audiencjach i w różnych rozważa-
niach ponownie komentuje najbardziej znaczące fragmenty Konstytucji Lumen 
gentium i tym samym przedstawia istotne prawdy o Kościele zaproponowane 
przez Sobór124. 

Kościół jest dla Pawła VI ożywczym zamieszkiwaniem Ducha Świętego 
i widzialną manifestacją Jego dzieła w świecie125; rodzi się on w Dzień Pięćdzie-
siątnicy126, jest nieustannie ożywiany przez wylanie Parakleta127. 

Zatem Kościół jest jednocześnie pneumatyczny i instytucjonalny128, jest 
misterium zbawienia, jest rzeczywistością nadprzyrodzoną, która czyni się wi-
dzialna w jego byciu „ciałem społecznym” Chrystusa: on jest „komunią, spo-
łecznością ożywianą przez jedyną i misteryjną zasadę witalną, łaskę Ducha 
Świętego”129. W mówieniu o tej komunii papież zatrzymuje się w sposób szcze-
gólny na charyzmacie ludzi świeckich130, którzy, zgodnie z nauczaniem Sobo-
ru, otrzymali wyjątkową funkcję i misję w Kościele, zawsze jednak opartą na 
posłudze apostolsko-hierarchicznej. Dlatego, przypomina papież, Duch Święty 
wylewa się na ludzi w zwyczajny sposób poprzez sakramenty, środki zbawienia 

122 Por. tamże, 116.
123 A. Acerbi, Paolo VI. Il papa che baciò la terra, Milano 1997, 77–78.
124 Zob. Insegnamenti di Paulo VI, Città del Vaticano 1965-1979, IV, 1966, 872.
125 Insegnamenti di Paulo VI, X, 1972, 535-538.
126 Insegnamenti di Paulo VI, XIII, 1975, 531.
127 Insegnamenti di Paulo VI, V, 1967, 776.
128 Insegnamenti di Paulo VI, IX, 1971, 472.
129 Insegnamenti di Paulo VI, VII, 1969, 113.
130 Insegnamenti di Paulo VI, X, 1972, 553.
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ustanowione przez Chrystusa, a kapłan, który tego rodzaju sakramenty sprawu-
je, jest „nośnikiem Ducha Świętego”131.

W tym kontekście papież przypomina o istnieniu dwóch różnych elemen-
tów, które razem czynią wiernych mistycznym Ciałem: są to Duch Święty i apo-
stolat. 

Chrystus powierzył realizację swojego dzieła w ludzkości dwom różnym 
czynnikom: Duchowi Świętemu i Apostołom. Obiecał On posłać Ducha Świętego 
i posłał Apostołów. Te dwie misje pochodzą jednakowo od Chrystusa. Niekwe-
stionowany plan boskiego Założyciela Kościoła domaga się, ażeby Kościół był bu-
dowany przez Apostołów i był ożywiany przez Ducha Świętego. Apostołowie 
budują ciało Kościoła, którego duszą jest Duch Chrystusa132.

Ta koncepcja wydaje się być powiązana z eklezjologią istotnie społeczno-
-hierarchiczną, podczas gdy papież posiada wyraźną świadomość i otwartość 
na wymagania pneumatologiczne obecne na Soborze stwierdzając, przeciwko 
każdej pokusie przeciwstawienie Kościoła hierarchicznego Kościołowi chary-
zmatycznemu, że: „we władzy pasterskiej, charyzmat i autorytet pokrywają 
się”133. W innym przemówieniu papież podkreśla, że Kościół jest organizmem 
żywym, we wszystkich jego aspektach ożywionym przez życie samego Boga. 
W Kościele charyzmaty są dane wszystkim wiernym jednakowo, lecz są podpo-
rządkowane kierowaniu i osadowi władzy pasterskiej, ona sama zaś jest rozpo-
znana jako charyzmat134. W tym kontekście Biskup Rzymu broniąc prawdziwej 
natury Kościoła często przypominał zdanie św. Augustyna: „chcesz także ty żyć 
Duchem Świętym? Bądź w Ciele Chrystusa”. Wyjaśniając te słowa Augustyna, 
papież stwierdza: „niczego tak bardzo nie musi bać się chrześcijanin jak bycia 
oddzielonym od Ciała Chrystusa. Jeśli istotnie jest oddzielony od Ciała Chry-
stusa nie jest jego członkiem; jeśli nie jest jego członkiem, nie jest żywiony przez 
Jego Ducha”135. Charyzmaty Ducha Świętego, na ile są autentyczne, są dane dla 
wspólnego pożytku, dla budowania Ciała Chrystusa: nie istnieją dwa różne Ko-
ścioły, lecz na Kościół, który Chrystus założył, zesłał On Pocieszyciela, aby dać 
mu nieustannie życie136.

Znaczenie obecności wymiaru pneumatologicznego w refl eksji o Kościele 
wypracowanej przez Pawła VI widać także w jej sposobie rozumienia ekumeni-
zmu i reformy liturgicznej. Poszukiwanie jedności Kościoła jest sercem myśli pa-
pieża, który dostrzega, że ważne kroki dokonane w jej stronę, są dziełem Ducha 

131 Insegnamenti di Paulo VI, VI, 1968, 314.
132 Insegnamenti di Paulo VI, II, 1964, 536.
133 Insegnamenti di Paulo VI, X, 1972, 140.
134 Insegnamenti di Paulo VI, IX, 1971, 63–64. „Od jedności Boga-Trójcy Świętej zstępuje jedność 

Kościoła, za która biskupi maja najpierw odpowiadać, z jednością zostaje nadana charyzmatyczność 
i hierarchiczność”.

135 Insegnamenti di Paulo VI, XIII, 1975, 139–142. Papież wypowiedział te słowa w przemówieniu 
do rzymskich duchownych 10 lutego 1975 komentując cytat św. Augustyna.

136 Insegnamenti di Paulo VI, XI, 1973, 143.



154 Ks. Jan Duraj 

Świętego, którego działaniu papież nie przestaje zawierzać tej drogi137. Jedność 
będzie realizowana tylko przez Ducha Świętego, który wlewa w dusze wierzą-
cych zdolność do praktykowania prawdy w miłości138.

Również w reformie liturgicznej Paweł widzi bezpośrednie działanie Du-
cha Świętego: liturgia jest wspólnie dziełem boskim i ludzkim139, w której „owo-
ce ukazują się teraz w ich blasku z akcentem położonym na rzeczywistość mi-
steryjną i wspaniałą Ducha Świętego, który modli się w Kościele i z Kościołem 
o obecność Chrystusa w Kościele modlącym się”140. W promowaniu reformy 
liturgicznej papież chce dowartościować obecność Ducha Świętego w różnych 
celebracjach i rzuca światło, w jaki sposób liturgia byłaby kontynuacją epikle-
zy, przywołaniem Ducha Świętego na Kościół Boga. Za pośrednictwem liturgii 
Duch Święty buduje w pełni wspólnotę eklezjalną, realizując żywe odniesienie 
wiernych z Chrystusem, a poprzez Niego z Ojcem. 

Reasumując te analizę, jeszcze raz musimy powtórzyć, iż nauczanie papie-
ża Pawła VI dokonuje się w horyzoncie soborowej refl eksji o Kościele. Papież 
podkreśla istnienie dwóch wymiarów Kościoła: pneumatycznego i instytucjo-
nalnego. Kościół jest widzialnym misterium zbawienia, w którym jest obecny, 
zawsze działający, Duch Święty, a dzięki Jego mocy działania, realizującej się na 
zwyczajnej drodze sakramentalnej i jednoczącej wiernych w sposób rzeczywisty 
z Chrystusem, doprowadza ich do ostatecznego celu: Boga trynitarnego. Duch 
Święty zatem realizuje komunię eklezjalną. W tej jedności wszystkich ochrzczo-
nych także elementy instytucjonalne i jurydyczne są święte i duchowe, ponie-
waż przez Ducha Parakleta nieustannie jest ożywiana owa komunia (communio), 
którą On prowadzi do pełnej jedności141.

BRUNO FORTE’S PERSPECTIVE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PNEUMATOLOGY 
AND ECCLESIOLOGY IN PRE- AND POSTCONCILIAR THEOLOGICAL REFLECTION

The author describes complex relationship between pneumatology and ecclesiol-
ogy based on preconciliar theological refl ection, II Vatican Council teaching and postcon-
ciliar view. The inspiration for the thoughts was Bruno Forte’s idea. 

137 Insegnamenti di Paulo VI, V, 1967, 219. 
138 Insegnamenti di Paulo VI, VI, 1968, 395.
139 Insegnamenti di Paulo VI, II, 1964, 617.
140 Insegnamenti di Paulo VI, XIII, 1975, 677.
141 Por. T. Ida, Il rapporto tra la pneumatologia, 80.
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Wyznanie wiary jest ściśle związane z uczestnictwem człowieka ochrzczo-
nego w tajemnicy Kościoła. Jest to wiara trynitarza, chrystocentryczna i nazna-
czona mocą pneumatoligiczną. Chrześcijańska wiara nie jest tylko wiarą „reli-
gijną”. Jej specyfi ka objawia się w osadzeniu chrystocentrycznym. Powinność 
moralna wyznania wiary wewnętrznie i zewnętrznie pojawia się od chwili, kie-
dy człowiek rozpoznaje, że Bóg chrześcijaństwa jest jedynym Bogiem „Wiary-
godnym”, a Chrystus w Kościele zbawia wszystkich wierzących.  

Próba określenia wiary 

Zastanawiając się nad pojęciem wiary i pytając o jej istotę, człowiek może 
uzyskać wiele odpowiedzi, w zależności od tego, jakie znaczenie wiary bierze 
się pod uwagę1. Słowo „wierzyć” ma wiele znaczeń. Oznacza między innymi: 
powierzyć się komuś, zawierzyć, polecić, oddać coś komuś w opiekę, uznać coś 
za prawdę nie na podstawie samej rzeczy, lecz z nakazu woli2. W sensie najszer-
szym wiara jest to czynność uznania czegoś za prawdę ze względu na świadec-
two innych. Natomiast ze względu na świadectwo, na którym opiera się czło-
wiek wierzący, trzeba wyróżnić wiarę ludzką, gdy wierzy się człowiekowi oraz 
wiarę boską, gdy opiera się na autorytecie Boga objawiającego3. 

Wiara ludzka jest rzeczywistością, która dogłębnie przenika każde ludz-
kie życie. W moralności ludzkiej wiara jest czymś powszechnym. Jest czymś tak 

1  R. Łukaszczyk, Osobowy charakter wiary religijnej, w: W kierunku człowieka, (red. B. Beyze), 
Warszawa 1971, s. 187.

2  W. Granat, Teologiczna wiara nadzieja i miłość, Lublin 1960, s. 63. 
3  M. Kowalski, Wiara, w: Mały słownik teologiczny, red. M. Kowalski, Poznań–Warszawa–Lu-

blin 1959, s. 401. 
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bardzo oczywistym i zwyczajnym, że na ogół człowiek jej sobie nie uświadamia, 
nie zdaje sobie sprawy z tego, że wierzy, że całe swe postępowanie opiera wła-
śnie na wierze. Ponieważ nikt nie jest w stanie sam wszystkiego dopilnować czy 
osobiście sprawdzić, każdy w jakiś sposób musi po prostu zaufać, zawierzyć 
innym. Bez tej prostej, ale niezbędnej w każdej chwili życia zasady, całe ludzkie 
istnienie byłoby jednym wielkim koszmarem, byłoby sytuacją nie do wytrzyma-
nia, nawet nie do przeżycia. Od samego początku swego istnienia człowiek jest 
na taki rodzaj wiary niejako skazany4. 

W chrześcijaństwie wiara określa treść wierzeń religijnych, treść objawie-
nia Starego i Nowego Testamentu, a tym samym nauki Chrystusa koniecznej do 
zbawienia. Nauka Chrystusa jest zawsze skierowana do konkretnego człowieka 
jako propozycja i wezwanie do wiary. Przez to na samym początku zakłada od-
powiedź, która wypływa z przekonania człowieka wezwanego. Wiara jest więc 
także przekonaniem na płaszczyźnie religijnej, podobnie jak zawierzenie w kon-
takcie z drugą osobą5.

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „wiara jest cnotą teologalną, 
dzięki której wierzymy w Boga i w to wszystko, co On nam powiedział i objawił, 
a co Kościół podaje nam do wierzenia, ponieważ Bóg jest samą prawdą”6. Zatem 

…wiara jest cnotą Boską, którą człowiek otrzymuje wraz z łaską uświęcającą 
na chrzcie świętym razem z pozostałymi cnotami Boskimi. Dzięki zachowaniu tej 
cnoty i w zależności od dynamicznego jej rozwoju w swoim własnym życiu, może 
człowiek osiągnąć życie wieczne7. 

Wiara zatem oznacza oparty na zaufaniu stosunek człowieka do człowie-
ka lub człowieka do Boga. W teologii może być ujmowana przedmiotowo lub 
podmiotowo. W przypadku wiary przedmiotowej chodzi o depozyt wiary, na-
tomiast w rozumieniu podmiotowym chodzi bądź o jedną z cnót teologalnych, 
bądź o osobowy akt człowieka dokonany przez niego samego przy współpracy 
z Bożą łaską8. 

Pomimo tego, iż wiara jest darem otrzymanym od Boga, to jednak u jej 
źródeł leży również doświadczenie jednostki, odnoszące się do niej samej jako 
do osoby, która posiada samoświadomość swojego istnienia, ale także swojej 
ograniczoności i niewystarczalności. Ta ograniczoność zmusza niejako człowie-
ka do poszukiwania potrzeby ostatecznego, egzystencjalnego dopełnienia życia 
osobowego i duchowego przez Kogoś mocniejszego od niego samego. Człowiek 
jest świadom swojego istnienia, ale z drugiej strony zdaje sobie sprawę z tego, 
że całkowicie nie panuje nad sobą, ponieważ jego istnienie zależy od Kogoś in-
nego. Na każdym kroku doświadcza zagrożenia własnej egzystencji zarówno 

4  L. Balter, Od wiary do teologii, „Comunio”, 6 (1991) 5, s. 6.  
5  Tamże.  
6  KKK 1814.
7  R. Łukaszczyk, dz. cyt., s. 187. 
8 J. Mastej, Wiara, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, Lublin–Kraków 2002, 

s. 1323. 
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z zewnątrz, jak i od wewnątrz samego siebie. To wszystko łączy się z potrzebą 
dobra nadprzyrodzonego, nadającego wartość, sens i znaczenie ludzkiemu ży-
ciu. Zachowanie duchowej relacji między człowiekiem a Bogiem pozwala na 
dopełnienie i nadanie sensu ludzkiemu życiu 9. 

Sobór Watykański II naucza, że: 

[…] spodobało się Bogu w swojej dobroci i mądrości objawić samego siebie 
i ukazać tajemnicę swej woli […], dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, któ-
re stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się współuczest-
nikami Bożej natury […]. Przez to objawienie niewidzialny Bóg […] w swojej wiel-
kiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół […] i przestaje z nimi […], aby 
zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty z sobą10. 

Bóg, początek i kres wszystkiego, może być poznany z rzeczy stworzonych 
w sposób pewny naturalnym światłem umysłu ludzkiego. Sobór uczy także, że 
dzięki Bożemu objawieniu, to, co w rzeczach Bożych jest zasadniczo dostępne 
dla rozumu ludzkiego, także w obecnym położeniu rodzaju ludzkiego mogą 
wszyscy poznać szybko z całą pewnością i bez domieszki błędu11.

Sensowność tych słów i możliwość coraz lepszego poznawania Boga przez 
człowieka można odnaleźć między innymi w Księdze Mądrości, w której autor 
natchniony pisze: Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga; z dóbr 
widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy 
[…]. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa – winni byli poznać, o ile wspanial-
szy jest ich władca, stworzył je bowiem Twórca piękności […]. Bo z wielkości i piękna 
stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcę (Mdr 13, 1–5). Drugi podobny 
tekst zawarty jest w Liście do Rzymian: Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na 
wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają praw-
dziwe pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to 
ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego 
potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się 
wymówić od winy… (Rz 1, 18–20).

Obok tego naturalnego objawienia, które powinno się przyczyniać do wia-
ry w Stwórcę wszystkich dzieł widzialnych, istnieje objawienie nadprzyrodzo-
ne, zapoczątkowane już w raju, przybierające wciąż na sile w dziejach narodu 
wybranego, a mające swój punkt kulminacyjny w przyjściu na świat Syna Boże-
go Jezusa Chrystusa12. 

Całe Pismo Święte jest księgą wiary, zapisem Bożego objawienia przyj-
mowanego przez człowieka z wiarą. Kościół w ciągu wieków naucza nie tylko 
o właściwym rozumieniu objawienia, lecz i właściwym rozumieniu wiary. Wia-
ra to akt ludzkiej osoby, a jednocześnie Boga, mający charakter społeczny. Jest 
dynamiczna, ulega rozwojowi, tak w życiu poszczególnych ludzi, jak w dziejach 

9  S. Głaz, Doświadczenie religijne, Kraków 1998, s. 13. 
10  KO 2. 
11 Tamże, nr 6. 
12  L. Balter, dz. cyt., s. 10.  
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całego Kościoła13. Człowiek wierzący daje całkowite przyzwolenie Bogu Obja-
wicielowi. Poddaje Mu całkowicie swój rozum i wolę. Takie poddanie się Pi-
smo Święte określa posłuszeństwem wiary. Kościół naucza, że być posłusznym 
w wierze, to poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego au-
tentyczność została zagwarantowana przez samego Boga14.

W myśl nauczania soborowego wiara jest odpowiedzią człowieka objawia-
jącemu się Bogu15. 

To zwięzłe, ale bogate w treść stwierdzenie wyraża jedną z podstawowych 
prawd chrześcijaństwa. Podkreśla przede wszystkim, że wiara jest odpowiedzią 
wyrażającą posłuszeństwo Bogu. […] Przez wiarę człowiek wyraża akceptację tego 
Bożego świadectwa. Oznacza to, że w sposób pełny i w całości uznaje za prawdę 
wszystko, co zostało mu objawione, ponieważ sam Bóg jest jej rękojmią. Ta praw-
da, którą otrzymuje w darze i której sam nie może się domagać, wpisuje się w kon-
tekst relacji międzyosobowych, nakłaniając rozum, aby otworzył się na jej przyjęcie 
i uznał jej głęboki sens. Właśnie dlatego akt zawierzenia Bogu był zawsze rozu-
miany przez Kościół jako moment fundamentalnego wyboru, który angażuje całą 
osobę. […] Akt wiary jest najdonioślejszym wyborem w życiu człowieka; to w nim 
bowiem wolność dochodzi do pewności prawdy i postanawia w niej żyć16.

Wiara zbawcza

W teologii moralnej oprócz wiary religijnej wyróżnia się wiarę zbawczą. 
Jest ona rozumiana jako wiara specyfi cznie chrześcijańska. Bóg, stwarzając czło-
wieka na swój obraz i podobieństwo, zaprosił go również do wspólnoty, któ-
ra miała wyrażać się poprzez przyjaźń. Człowiek, stworzenie duchowe, mógł 
przeżywać tę przyjaźń jako obustronne zaufanie, a tym samym jako dobrowol-
ne poddanie się Bogu. Wyraża to właśnie zakaz dany człowiekowi, by nie jadł 
z drzewa poznania dobra i zła, bo gdy z niego spożyje, niechybnie umrze. Za-
kaz ten oczywiście w sposób symboliczny przywołuje nieprzekraczalną granicę, 
którą człowiek, jako istota wolna, powinien uznać i z ufnością uszanować. Stało 
się jednak inaczej. Człowiek nadużył swojej wolności, przekroczył Boży zakaz, 
a tym samym okazał nieposłuszeństwo przyjaznemu Bogu. Grzech popełniony 
przez pierwszych rodziców przeszedł na wszystkich ludzi, a jego skutki są prze-
rażające. W konsekwencji każdy następny grzech będzie nieposłuszeństwem 
wobec Boga i brakiem zaufania w Jego dobroć (por. Rdz 1, 26–27; 3, 1–13)17. 

Po Soborze Watykańskim II zwraca się uwagę na stwórczo-zbawcze po-
wołanie człowieka18, ponieważ każda istota ludzka swój początek ma w Bogu, 
dlatego w głębi swojej istoty dąży do swojego Stwórcy. Kto zatem grzeszy, ła-

13  A. Zuberbier, Wiara, w: Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1998, s. 629.
14  KKK 143, 144. 
15  Por. KO 6. 
16  FR 13. 
17  KKK 396, 397. 
18  Por. S. Smoleński, Powołanie chrześcijańskie, Częstochowa 1978, s. 14. 
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mie osobistą łączność z Bogiem, ale także popada w sprzeczność z samym sobą, 
postępuje przeciw wewnętrznym uzdolnieniom i wymaganiom swojej własnej 
istoty. Grzech zatem nosi w sobie zarodek niszczenia samego siebie19.

Po upadku człowiek nie został opuszczony przez Boga. Przeciwnie, Bóg wzy-
wa go i zapowiada mu w tajemniczy sposób zwycięstwo nad złem oraz podnie-
sienie go z upadku. Fragment księgi, który mówi na ten temat, został nazwany 
Protoewangelią, będąc pierwszą zapowiedzią Mesjasza odkupiciela (por. Rdz 3, 
14–15)20. 

Jest to kolejny akt dobroci i wierności Boga, który postępuje jak mądry 
opiekun, gdy widzi swego podopiecznego w opresji i najpierw usuwa przyczy-
nę niebezpieczeństwa. Wprowadza nieprzyjaźń między człowieka a kusiciela, 
ponieważ człowiek podczas rozmowy z wężem zawarł z nim pewien rodzaj 
przyjaźni. Stali się przecież wspólnikami w dziele złamania Bożego zakazu21. 

Bóg, który przez Słowo wszystko stwarza i zachowuje, dał ludziom w rze-
czach stworzonych wieczne świadectwo o sobie. Zamierzając zaś otworzyć dro-
gę wiecznego zbawienia, objawił ponadto siebie samego pierwszym rodzicom 
na początku. Zaś po ich upadku przez obietnicę odkupienia podźwignął ich 
w nadziei zbawienia22.  

Stwórca zatem ze swojej strony podejmuje inicjatywę, która ma pomóc 
upadłej ludzkości w odnalezieniu prawdy. Bóg niejako wznawia dialog z czło-
wiekiem, ale tym razem podsuwa inny sposób poznania prawdy – wiarę. Tak 
pisze św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian23: Skoro bowiem świat przez 
mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głosze-
nia słowa zbawić wierzących (1, 21). Wiara zatem w słowo objawiającego się Boga 
staje się nową drogą spotkania w prawdzie. Kiedy pierwszy sposób nie został 
umiejętnie wykorzystany, Bóg w swojej dobroci daje drugi, prostszy, lecz pew-
niejszy. Wezwanie do przyjęcia wiary jest zaproszeniem do spotkania z Bogiem 
w dialogu, aby odnaleźć obiektywną prawdę, za którą tak tęskni i której szuka 
ludzkość na przestrzeni wieków. Przyjęcie zaś takiej wiary prowadzi niewątpli-
wie do nawiązania zbawczego dialogu. Najlepiej chyba świadczą o tym wyda-
rzenia z historii zbawienia, dzięki którym Bóg podtrzymuje ustawiczny kontakt 
z ludzkością, objawiając jej stopniowo, lecz coraz wyraźniej nieskończoną swoją 
miłość do ludzkości, która okazuje się niezastąpionym fundamentem przyjaźni, 
zaufania, życzliwości, ale także poszanowania24.  

Już na samym początku Księgi Rodzaju, zaraz po upadku człowieka, poja-
wia się idea zbawienia. W języku hebrajskim jest ona wyrażona za pomocą wie-
lu terminów pochodzących od różnych rdzeni, lecz oznaczających to samo: być 

19  W. Kern, Wyczekiwanie objawienia i zbawienia, w: Dlaczego wierzymy, (W. Kern, G. Stachel), 
Warszawa 1969, s. 114.

20  KKK 410.
21  M. Szamot, Genesis, Czy ktoś w to jeszcze wierzy?, Kraków 2002, s. 61.
22 KK 3. 
23  K. Przydatek, Dialog Wiary, w: Otwarci w wierze, red. R. Darowski, Kraków 1974, s. 35–36.
24 Tamże, s. 36.
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ocalonym, być uwolnionym od niebezpieczeństwa, które mogło grozić całkowi-
tą zagładą. W zależności od tego, o jakie niebezpieczeństwo chodzi, akt ocalenia 
staje się czymś w rodzaju opieki, wyzwolenia, wykupu, uleczenia, zbawienia, 
życia i pokoju25. 

Liczne teksty biblijne dotyczące idei zbawienia ukazują, że podstawowym 
elementem tej treści jest powinność uwierzenia, czyli przyjęcia słowa Bożego 
oraz zawierzenia Bogu. Wiary domagał się Bóg już od Noego, kiedy zapowiadał 
potop i nakazał zbudować arkę. Domagał się jej od Abrahama. Bóg, powołując 
Abrahama, którego ojcowie służyli obcym bogom w Chaldei, polecił mu opuścić 
ziemię ojczystą i podjąć wędrówkę ku ziemi obiecanej. W zamian przyrzekł mu 
ją na własność, obiecał mu także liczne potomstwo. Wbrew wszelkiemu praw-
dopodobieństwu Abraham uwierzył w Boga i wierzył Bogu. Uległ wezwaniu 
Bożemu i całe swoje życie powierzył obietnicy Bożej. Od tej pory Abraham stał 
się typem człowieka żyjącego wiarą. Jego osoba stanowi zapowiedź życia tych 
wszystkich, którzy kiedyś odkryją prawdziwego Boga, tych, którzy, by osiągnąć 
zbawienie, całkowicie zdadzą się na Niego. Boża obietnica złożona Abrahamo-
wi wypełniła się w zmartwychwstaniu Jezusa, który jest potomkiem Abrahama. 
Dziś to właśnie on jest ojcem „licznych narodów”, tych, których wiara jednoczy 
z Jezusem26. 

Bóg żądał wiary od narodu wybranego przy wyjściu z ziemi egipskiej pod-
czas niezwykle długiej i bardzo uciążliwej wędrówki przez pustynię, a później 
w ciągu wieków życia w Palestynie. Całkowitego zawierzenia sobie domagał się 
od proroków, a zawierzenia im – od całego ludu wybranego. Żądał całkowite-
go przyjęcia przekazywanej ludziom Bożej prawdy. Wiarę zazwyczaj wspierał 
i wynagradzał cudami, a z powodu niewiary groził i karał27.

Idea Boga zbawiającego była powszechnie znana Izraelitom. Kiedy znaj-
dowali się w niebezpieczeństwie, Bóg wybawiał ich od nieszczęść – albo przez 
okoliczności zewnętrzne, wtedy można było mówić o cudzie, albo przez posła-
nie im przywódcy, który poprowadził naród do zwycięstwa. Wtedy Izraelici 
doświadczali wybawienia, które pochodziło od Boga28.

Dzieje narodu wybranego pełne są rozczarowań i nadziei. Przez przeszło 
tysiąc lat Izraelici próbowali przebyć bardzo trudną drogę, której pokonanie 
miało zagwarantować im przejście z niewoli do wolności. Na niebezpiecznej 
drodze swojej wędrówki zdołali uniknąć wielu przeszkód, prowadzeni na-
tchnieniem czerpanym z religijnego doświadczenia. Nawet w momentach naj-
większej udręki i wewnętrznej rozterki posiadali głęboką świadomość tego, że 
są prowadzeni za rękę przez przewidującego wszystko Jahwe, od którego po-
chodziła obietnica Królestwa pokoju i pełni. Tak pojmowana nadzieja dawa-

25  C. Lesquivit, P. Grelot, Zbawienie, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 
1994, s. 1117–1118. 

26   J. Duplacy, Wiara, w: Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 1025–1026.  
27  S. Olejnik, Teologia moralna. Dar, wezwanie, odpowiedz. Podstawowe ukierunkowanie życia chrze-

ścijańskiego, Warszawa 1989, t. 4, s. 1–82. 
28  C. Lesquivit, P. Grelot, dz. cyt., s. 1118. 
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ła siłę i napełniała odwagą wszystkich wierzących w pokonywaniu wszelkich 
trudności29. 

Wiara chrześcijańska charakteryzuje się tym, że jest wiarą zbawczą. Sam Je-
zus Chrystus, Syn Boży, w czasie swojego ziemskiego życia, głosząc Dobrą No-
winę o zbawieniu człowieka przez Boga, stawiał wszystkim wezwanie do wiary. 
Oczekiwał uwierzenia, czyli przyjęcia głoszonej nauki i uznania w Nim Syna Bo-
żego i Zbawiciela. Od uwierzenia w Niego, w Jego moc ponadziemską i w Jego 
przyjście od Ojca z niebios uzależniał skuteczność swojego cudotwórczego dzia-
łania. Cuda miały potwierdzić wiarygodność Jego nauki i misji zbawczej30.

Głosicielami Dobrej Nowiny uczynił Chrystus Apostołów. Gdy po ukoń-
czeniu swej widzialnej misji na ziemi miał wstąpić do Ojca, zwrócił się do nich 
z nakazem głoszenia ludziom Ewangelii, wspierając ich misję swym boskim au-
torytetem31. Przed swoim wniebowstąpieniem powiedział do nich: Dana mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody […] uczcie 
je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszyst-
kie dni, aż do skończenia świata (Mt 28 18–20). Idźcie na cały świat i głoście Ewange-
lię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie 
uwierzy, będzie potępiony (Mk 16, 18–17). Pierwszym zatem wezwaniem płyną-
cym z kart Ewangelii, a więc podstawowym ważnym powołaniem chrześcijań-
skim, jest wiara w Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata32. 

Skoro Bóg zwraca się do człowieka, przedstawiając mu plan zbawienia, to 
człowiek, istota od Niego zależna, ma obowiązek przyjąć to i uwierzyć. Obo-
wiązek przyjęcia prawdy danej przez Boga posiada jednocześnie sankcję, gdyż 
zawierzenie Bogu stanowi warunek osiągnięcia życia wiecznego, zaś niewiara 
stanowi pozbawienie się tego dobra33. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we 
wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych 
[…], których powołał – tych też usprawiedliwił (Rz 8, 28–30). Ostatecznego zatem źró-
dła zbawienia i związanego z nim powszechnego powołania zbawczego należy 
upatrywać w Bogu. Zbawienie dokonało się przez śmierć krzyżową Syna Bożego 
Jezusa Chrystusa, który jest jedynym zbawicielem ludzkości. On też w Ewange-
lii, czyli Dobrej Nowinie o zbawieniu, ogłosił je światu, wzywając ludzi do przy-
jęcia orędzia zbawienia i pójścia za objawionym im orędziem zbawczym34. 

Naczelnym twierdzeniem nauki katolickiej, zawartej w słowie Bożym […], jest 
to, że człowiek powinien odpowiedzieć Bogu przez wiarę dobrowolnie; dlatego 
nikogo nie wolno przymuszać do przyjęcia wiary wbrew jego woli. Fakt wiary 
z samej swojej natury jest dobrowolny, gdyż człowiek odkupiony przez Chrystu-
sa Zbawcę i wezwany przez Chrystusa do przybrania dzieci Bożych, może przy-
lgnąć do objawiającego się Boga tylko wtedy, gdy pociągnięty przez Ojca okaże 

29  A. Salas, Być chrześcijaninem dzisiaj, Częstochowa 2005, s. 93.  
30  S. Olejnik, Teologia moralna fundamentalna, Włocławek 1998, s. 90–91. 
31  Tamże, s. 90–91
32  Tamże, s. 91. 
33  W. Granat, dz. cyt., s. 287. 
34  S. Olejnik, Teologia moralna fundamentalna, dz. cyt., s. 85. 
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Bogu rozumne i wolne posłuszeństwo wiary. Charakterowi wiary w pełni więc 
odpowiada to, by ze sfery religijnej był wykluczony jakikolwiek rodzaj przymusu 
pochodzącego od ludzi35. 

Wiara chrześcijańska nie jest tylko jakąś wiarą w prawdziwość istnienia 
nadprzyrodzonej rzeczywistości, lecz wiarą zbawczą. Wiara chrześcijańska nie 
jest jedynie jakimś światopoglądem czy interpretacją świata. Wiarę uważa się 
za warunek i początek zbawienia człowieka i świata36. Warto przytoczyć słowa 
Apostoła narodów, który w jednym ze swoich listów napisał: Bo sercem przyjęta 
wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia (Rz 10, 
10). Taka natura wiary znalazła swą aprobatę także w późniejszym nauczaniu 
Kościoła, co wynika z nauki Soboru Trydenckiego, który stwierdza, że uspra-
wiedliwienie następuje przez wiarę, ponieważ wiara jest początkiem naszego 
zbawienia, fundamentem i korzeniem wszelkiego usprawiedliwienia i bez niej 
niemożliwą rzeczą jest podobać się Bogu37.

Wiara jako spotkanie człowieka z Bogiem

Człowiek w swoim życiu wielokrotnie spotyka Boga. Nie każde jednak ta-
kie spotkanie ma charakter religijny i nadprzyrodzony. Często jest to spotkanie 
intelektualne. Polega ono na tym, że kontakt intelektu z Bogiem sprowadza się 
tylko do wiedzy, że Bóg istnieje. Jest to więc jedynie spotkanie od strony wiado-
mości o Bogu38. Trzeba jednak pamiętać, że wiara nie jest jedynie wiedzą, jaką 
człowiek posiada na temat swego Stwórcy. Ona z pewnością też do jakiegoś 
stopnia obejmuje tę wiedzę, bo przecież bez niej nie sposób byłoby wierzyć, ale 
się do niej nie ogranicza. 

Nie trzeba mylić wiadomości o Bogu ze znajomością Boga, ponieważ znajo-
mość kogoś według Biblii, a zwłaszcza czwartej Ewangelii, nie oznacza posiada-
nia jedynie jakiejś wiedzy o drugim, ale nade wszystko bycie z nim39.  

Trzeba zatem takiemu intelektualnemu spotkaniu przeciwstawić inne, 
o wiele głębsze, bo osobowe i z tej racji nadprzyrodzone spotkanie człowie-
ka z Bogiem. Osobowa relacja Boga i człowieka, podobnie jak każda inna rela-
cja pomiędzy osobami, wyraża się między innymi w obecności, rozmowie czy 
przyjaźni. Obecność Boga w duszy osoby ludzkiej w języku teologicznym nazy-
wa się łaską, rozmowa ze względu na swoją specyfi kę została nazwana w teo-
logii modlitwą, a przyjaźń duszy ludzkiej z Bogiem ma wymiar miłości40. Ona 
w sposób szczególny objawia się w tajemnicy Krzyża Chrystusa. Skąd Krzyż 

35  DWR 10. 
36  W. Kasper, Rzeczywistość wiary, Warszawa 1979, s. 94. 
37  Breviarium fi dei, Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1998, VII, 67. 
38  M. Gogacz, Nadprzyrodzone spotkanie człowieka z Bogiem, w: W kierunku człowieka, dz. cyt., s. 153.
39  F. Varillon, Krótki wykład wiary katolickiej, w: Wiara katolicka w dialogu, Warszawa 1970, s. 80. 
40  M. Gogacz, dz. cyt., s. 153–154. 
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i przyznanie się do uczestnictwa w nim niejako streszcza w sobie widzialność 
wiary każdego chrześcijanina. 

Bóg w swojej nieskończonej miłości – przez swojego Syna Jezusa Chry-
stusa – nawiązał bezpośredni dialog z upadłą ludzkością. Odpowiedzią na to 
wezwanie Boga jest ludzka wiara. Wszelki osobowy dialog zakłada pewne za-
ufanie i jakiś dar z samego siebie, w przeciwnym razie jest on daremny i szybko 
zanika. Gdy osoby spotykają się naprawdę, są wobec siebie otwarte i szczere, to 
poprzez ten wzajemny dar, bardziej lub mniej głęboki, każda z nich osiąga łącz-
ność duchową z drugą osoba i ubogaca się w niej i przez nią. Darem od Boga jest 
oddanie się przez Chrystusa i w Chrystusie w akcie miłości, którego największą 
miarą jest męka i śmierć Jego Syna. W akcie wiary chodzi również o dar, który 
angażuje naszą osobę w tym, co w niej najgłębszego, najpełniejszego i takiego, 
że jedynie Bóg mógłby ten dar otrzymać. Jest przecież oczywiste, że wiara nie 
kieruje się jedynie ku jakimś prawdom, pojęciom czy formułom, nie kończy się 
na nich, lecz zwraca się ku samej osobie Chrystusa41. Oczywiście taka wiara jest 
możliwa jedynie dzięki łasce Bożej, wewnętrznej pomocy Ducha Świętego i cał-
kowitemu zawierzeniu człowieka. Tak pojmowaną wiarę trzeba postrzegać jako 
relację osobową, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym42.

Dość zwięźle na temat łaski wiary wypowiada się soborowa konstytucja 
Dei Verbum. Odzwierciedla ona naukę samego Chrystusa, który mówi: Nikt nie 
może przyjść do Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał (J 6, 44). Łaska 
wiary jest właśnie takim „pociągnięciem” ze strony Boga całej istoty człowieka, 
a pośrednio całej ludzkiej podmiotowości. Ten Boży dar niejako uprzedza akt 
wiary, pobudza do niego, wspiera i prowadzi, owocem jej staje się to, że czło-
wiek przede wszystkim jest zdolny uwierzyć Bogu i naprawdę wierzy. Dzięki 
łasce wiary uprzedzającej i współdziałającej nawiązuje się owa nadprzyrodzona 
międzyosobowa relacja, dzięki której kształtuje się żywa wiara. Człowiek zaczy-
na wierzyć Bogu i uczestniczyć w Jego życiu wiecznym43. 

Akt wiary jest zatem przede wszystkim aktem personalnym, czyli odno-
si się do osoby. Więcej nawet, odnosi się do każdej płaszczyzny rzeczywistości 
ludzkiej. Wiara jest wszędzie tam, gdzie człowiek na różnych drogach i różny-
mi sposobami poszukuje solidnego fundamentu oraz sensu swego życia, a także 
otaczającego go świata. Wychodząc z pozycji personalistycznych, należy spoj-
rzeć na wiarę jako na relację interpersonalną, która realizuje się między Oso-
bą Boską a osobą ludzką. Wiara zatem, jako podstawowa struktura tej zależno-
ści, posiada dwa aspekty: bierny i czynny. Rozpatrywana w aspekcie biernym 
oznacza objawienie się Boga człowiekowi i światu w Jezusie Chrystusie, które 
w dziejach ludzkości tworzy pewien obiektywny proces zbawczy. Owo daro-
wanie się Boga jest kierowane do każdego człowieka z osobna, choćby nawet 
nie wiedział on lub nie chciał o tym wiedzieć. Z kolei wiara ujęta w aspekcie 

41  G. Potępa, Cnoty teologalną w pismach Thomasa Mertona, Katowice 2008, s. 63. 
42  A. Napiórkowski, Misterium communionis, Kraków 2006, s. 107.
43  Jan Paweł II, Oryginalność wiary; Jej charakter nadprzyrodzony, w: Jan Paweł II, Nauczanie pa-

pieskie, t. VIII, cz. 1 (1985), Poznań 2003, s. 488.
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czynnym, czyli zapodmiotowana w człowieku, jest pełną ludzką odpowiedzią 
na samo udzielanie się Boga; jest decyzją otwarcia się na świat Boży. Dlatego 
wiara czynna obejmuje całą osobę człowieka i jego życie. Zarówno wiara czynna 
jak i bierna składają się na nierozerwalną całość jednej rzeczywistości zbawczej. 
Strukturalnym warunkiem wiary jest bycie osobą. Wiara jest oddaniem się 
świata osoby Osobie Niestworzonej. A sfery osobowe mogą się otwierać w pełni 
wobec siebie tylko przez wiarę44. 

Rzeczywistość wiary jest właściwa jedynie człowiekowi, bo tylko on ze 
wszystkich stworzeń, które go otaczają, może swoim rozumem dostrzec istnie-
nie innej rzeczywistości, o wiele głębszej i piękniejszej, rzeczywistości transcen-
dentnej. A rozpoznanie jej w Bogu sprawia, że nadaje ona sens ludzkiemu ży-
ciu, a więc staje się jego centrum. Chociaż Bóg nawiązał dialog z ludzkością na 
płaszczyźnie osobowej, to jednak nie może On być przez człowieka w pełni po-
znany ani pokochany w tym ziemskim życiu. Prawda ta nie zmniejsza jednak 
faktu, że wiara należy do największych wartości w życiu ziemskim45.

Kiedy ludzka osoba zdobywa się na akt wiary w Boże słowo, nawiązuje 
wówczas łączność ze swoim Stwórcą, który nie jest czymś abstrakcyjnym, lecz 
żywą, konkretną Osobą. Widać to wyraźnie w dialogach prowadzonych mię-
dzy Bogiem a ludźmi, szczególnie jednak zaznacza się w sposobie powołania 
proroków, np. do Jeremiasza Bóg tak się odzywa: Zanim ukształtowałem cię w ło-
nie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów 
ustanowiłem cię. […] Pójdziesz do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek ci 
polecę (Jr 1, 5.7). Bóg więc uczy, wybiera, decyduje, obdarza swoją opieką, a ci, do 
których słowa są zwrócone, mają nie tylko przywilej, ale nade wszystko obowią-
zek je przyjąć aktem wiary46. Jeszcze mocniej uwidacznia się to w Nowym Testa-
mencie, kiedy Bóg, który przemawia do człowieka, jawi się w pełni jako Osoba. 
Najlepiej wyraża to fragment zaczerpnięty z Listu do Hebrajczyków: Wielokrotnie 
i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych 
ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna (Hbr 1, 1–2). Właśnie Jezus, będąc 
osobową Mądrością, jest dla nas źródłem wiary – w Nim wszystkie skarby mądrości 
i wiedzy są ukryte (Kol 2, 3), w Nim bowiem mieszka cała pełnia… (Kol 2, 9). 

Wiara nie jest jedynie sprawą indywidualną. Już ze swojej natury wiąże 
się z drugim człowiekiem. Jest sprawą wspólną. Wierzę, bo ktoś mnie upewnia 
o prawdziwości danej prawdy. Jest mi potrzebny drugi człowiek, abym mógł 
z jego autorytetu czerpać pewność wiary. Ale i odwrotnie: wierzący, tzn. przyj-
mujący prawdę, jest potrzebny temu, który daje świadectwo. Świadectwo nie-
skierowane do drugiego i nieodczytane nie jest świadectwem. Bóg objawiający 
nie przemawia na pustyni, ale mówi do ludzi i wśród ludzi się uobecnia. Jego 
Słowo staje się Ciałem47.

44   A. Napiórkowski, dz. cyt., s. 108. 
45  G. Potępa, dz. cyt., s. 73–74. 
46  W. Granat, dz. cyt., s. 52-53. 
47  S. Szymecki, Wiara kształtuje postawę człowieka, w: Wiara w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, 

Lublin 1991, s. 109. 
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Wiara ludzka wyrasta z natury człowieka, ponieważ człowiek jest istotą 
społeczną. Życie społeczne opiera się na wzajemności wiary. Choć przyjęta przez 
wiarę prawda jest darem, to jednak nie może pozostać jedynie indywidualną 
własnością tego, który ją przyjął. Prawda domaga się głoszenia. Wiara więc 
kształtuje postawę świadectwa. Wierzyć i wyznawać to dwa komponenty praw-
dziwej postawy wiary48. 

Wiara jest doświadczeniem indywidualnym, ale przeżywanym we 
wspólnocie, o czym świadczy życie i nauczanie Chrystusa. Zaraz na począt-
ku swojej publicznej działalności Chrystus gromadzi wokół siebie Dwuna-
stu, a następnie nie osobno, ale we wspólnocie przygotowuje ich do przyszłej 
misji. Nazywa ich Kościołem, a po zmartwychwstaniu upoważnia do głosze-
nia Dobrej Nowiny wszystkim ludziom, aż po krańce świata (por. Mt 16, 18; 
28, 19). Ta pierwotna wspólnota wierzących w Jezusa została scharakteryzo-
wana w Dziejach Apostolskich w następujący sposób: Trwali oni w nauce Apo-
stołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba, i w modlitwach. […] Ci wszyscy, którzy 
uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. […] Codziennie trwali jedno-
myślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prosto-
cie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał 
im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia (Dz 2, 42.44.46–47). A prześlado-
wania wspólnie znoszone stwarzały szczególną jedność serc, przyczyniającą 
się do rozgłaszania Dobrej Nowiny. Jedność braterska chrześcijan pierwsze-
go wieku rodzi się z ich wspólnej wiary w Jezusa Chrystusa, z ich pragnie-
nia naśladowania Go, z ich miłości do Niego. Według świętego Jana chrze-
ścijanie zjednoczeni między sobą, trwając w miłości Ojca i Syna, trwają jedni 
w drugich, stanowiąc jedność. Zachowywanie nauki Chrystusa  jest autentycz-
nym dowodem pragnienia trwałej wspólnoty, a Chleb eucharystyczny jest po-
karmem nieodzownym do istnienia tej wspólnoty49. 

Chrystus, zakładając tę nadprzyrodzoną wspólnotę wierzących w Niego, 
jaką jest Kościół, który w nim żyje i przez niego wypełnia swoje posłannictwo, 
uczynił go swoim współpracownikiem w dziele powszechnego zbawienia. Nie 
ustanowił on bowiem zwyczajnej wspólnoty uczniów, lecz Kościół jako tajem-
nicę zbawczą. On sam jest w Kościele, a Kościół w Nim, dlatego pełnia tajemni-
cy zbawczej Chrystusa należy także do Kościoła nierozerwalnie złączonego ze 
swoim Panem. Społeczność uczniów stała się dopiero Kościołem od momentu, 
gdy uobecnia w świecie Chrystusowy Krzyż i zmartwychwstanie. W nauce ka-
tolickiej zawsze obecna była również prawda, że Kościół jest czymś więcej niż 
tylko sumą czy organizacją osób. Tak jak nikt nie żyje dla siebie, tak też nikt nie 
nawiązuje sam więzi z Chrystusem, nie rodzi się sam do wiary, nie udziela so-
bie sam sakramentów i nie zbawia się sam, pojedynczo,50 ponieważ „tak jak Bóg 
stworzył ludzi nie do życia w pojedynkę, lecz w celu budowania jedności spo-

48  Tamże. 
49 P. Beauchamp, Wspólnota, w: Słownik teologii biblijnej, dz. cyt., s. 1075–1076.
50  H. Seweryniak, Świadectwo i sens, Płock 2005, s. 486–487. 
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łecznej, tak też…”51, „…podobało się jednak Bogu uświęcić i zbawić ludzi nie 
pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić 
ich jako lud, który uznałby Go w prawdzie i Jemu święcie służył”52. 

Chrystus jednoczy wszystkich wierzących w Niego poprzez społeczno-sa-
kramentalne działanie Kościoła. 

Bóg powołał zgromadzenie tych, co z wiarą spoglądają na Jezusa, Spraw-
cę zbawienia i Początek jedności i pokoju, i ustanowił Kościołem, aby był dla 
wszystkich razem i dla każdego z osobna widzialnym sakramentem tej zbawczej 
jedności53. 

Natomiast Katechizm Kościoła Katolickiego za Soborem Watykańskim II 
przekazuje prawdę, że „zbawienie pochodzi od samego Boga; ponieważ jed-
nak życie wiary otrzymujemy za pośrednictwem Kościoła, on jest naszą Matką. 
Wierzymy w Kościół jako Matkę naszych nowych narodzin, a nie Kościół jako 
sprawcę naszego zbawienia. Ponieważ Kościół jest naszą Matką, jest także na-
uczycielem naszej wiary”54. Nie mogą być zatem zbawieni ci – stwierdza współ-
czesne Magisterium – którzy mając świadomość tej prawdy nie chcieliby do Ko-
ścioła należeć lub w nim pozostać55.

Od chwili sakramentu chrztu człowiek jest wszczepiony w żywy Kościół, 
w Mistyczne Ciało Chrystusa. Jego osobiste życie we wszystkich wymiarach sta-
je się z tej racji również sprawą społeczną, a przede wszystkim sprawą Boga, 
sprawą więc wspólną Bogu i całemu Kościołowi56. Z tego faktu wywodzi się 
moralna powinność wiary.

Każda forma życia potrzebuje jakiegoś źródła energii, dzięki której może 
ono nie tylko istnieć, ale także prawidłowo się rozwijać. Ponieważ człowiek jest 
jednością cielesno-duchową, zatem do pełnego istnienia potrzebuje pewnego 
rodzaju pokarmu, który zaspokoi potrzeby jego ducha. Za najważniejsze źródło 
mocy – umożliwiające stały kontakt z Bogiem i ciągły wzrost – uważa się cnoty 
i sakramenty. A zatem jest się człowiekiem o tyle, o ile otworzy się na samego 
Stwórcę, podejmie się z Nim indywidualny dialog życia, ale we wspólnocie Ko-
ścioła, ofi aruje się samego siebie, zaufa bezgranicznie i przyjmuję Bożą prawdę 
jako drogę – to znaczy, że uwierzy się w Boga i Bogu57.

Zakończenie 

Istnieją okoliczności, gdy mówimy do kogoś: „Wierzę w ciebie, wierzę to-
bie”. Przyjmujemy z całym przekonaniem pewne rzeczy, choć nie znamy ich 

51  KDK 32. 
52  KK 9. 
53  Tamże. 
54  KKK 169. 
55  Por. tamże, nr 14. 
56  M. Gogacz, dz. cyt., s. 175. 
57  G. Potępa, dz. cyt., s. 92.  
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z całą pewnością, ponieważ opieramy się na świadectwie tego, komu wierzymy. 
W takim przypadku nasza wiara jest przede wszystkim relacją pełnego zaufania 
do tego, którego świadectwo przyjmujemy, ponieważ mu ufamy i zdajemy się 
na niego. W chrześcijaństwie wierzyć, to ufać i powierzać się Bogu. To wierzyć 
i zaufać Jezusowi, przez którego Bóg się objawił58.

Wiara jest osobistą więzią między człowiekiem a Bogiem, dlatego nie moż-
na jej sprowadzić jedynie do rozumowych racji. Wiarygodność Pisma Świętego, 
Kościoła czy świadectwo innych ludzi nie jest powodem, dla którego się wierzy. 
Wiara jest rzeczywistością, która się rodzi z przekonania, że Bóg, którego da się 
rozpoznać po rzeczach stworzonych oraz spotykać na płaszczyźnie osobistego 
przeżycia wiary, jest samą Prawdą, oparciem nadziei i Kimś godnym bezwa-
runkowej miłości. Wiara jest niepojętą tajemnicą zachodzącą pomiędzy człowie-
kiem a Bogiem. Jest także całkowicie wolnym aktem wierzącego59. 

Bóg objawia i realizuje w historii swój plan zbawienia, zaś człowiek odpowia-
da Mu poprzez wiarę, przyjmując ten plan i uznając go za własny oraz kierując 
swym życiem według tego orędzia […]. Wiara jest darem Boga, któremu winna 
odpowiadać decyzja człowieka60. 

Nade wszystko wiara jest posłuszeństwem nie tylko rozumu, ale i woli wo-
bec woli Boga objawiającego. Posłuszeństwo to jest przyjęciem tego, co Bóg obja-
wia. Człowiek nie sprzeciwia się swojej rozumniej naturze, gdy przyjmuje treści 
objawienia. Kiedy przez wiarę powierza siebie samego Bogu, który objawia sa-
mego siebie, wówczas przyjmuje ten dar i odpowiada darem swojego człowie-
czeństwa61.

REALITY OF FAITH IN HUMAN LIFE

Our faith is trusting the person whose testimony we accept. In christianity to be-
lieve is to trust  God. It is to trust Jesus, by whom God revealed himself.

Being an intimate relationship between God and man, faith cannot be limited only 
to reason argument. It is also incomprehensible mystery between God and man as well 
as a completely free act of the believer. Faith is obedience not only of reason but also of 
will to the will of God revealing.

58  F. Ardusso, Wiara, w: Słownik katechetyczny, red. R. Szpakowski, Warszawa 2007, s. 951. 
59  A. Zuberbier, dz. cyt., 632–633.
60  Jan Paweł II, Środki społecznego przekazu pomostem pomiędzy wiarą a kulturą, w: Jan Paweł II, 

Nauczanie papieskie, t. VII, cz. 1 (1984), Poznań 2001, s. 673. 
61  Por. FR 13.  
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W roku 2011 w Sądzie Metropolitalnym Archidiecezji Krakowskiej przyję-
to z diecezji bielsko-żywieckiej 65 skarg powodowych o orzeczenie nieważności 
małżeństwa1. Można powiedzieć, że jest to liczba duża. Taki stan rzeczy jest m.in. 
wynikiem utrzymującego się w Polsce wysokiego współczynnika rozwodów2.

Należy przewidywać, że liczba starających się o stwierdzenie nieważno-
ści związku będzie się zwiększać wraz ze wzrostem wśród wiernych kultury 
prawnej3. Katolicy coraz pełniej rozumieją znaczenia prawa obowiązującego 
w Kościele. Rośnie u nich także świadomość przysługujących im w Kościele 
praw (zob. kan. 208–223)4.

Niniejszy artykuł ma na celu, poza przypomnieniem pewnych kanonicz-
nych regulacji, także przedstawienie kilku uwag, które mogą pomóc duszpa-
sterzom w kanonicznie poprawnym postępowaniu z osobami, których problem 
nieważności małżeństwa dotyka.

Omawiane zagadnienie jest także dlatego bardzo ważne, ponieważ można 
zaobserwować, niestety nawet u duszpasterzy, uleganie mentalności porozwo-

1  W poprzednich latach ta liczba wynosiła: w 2009 r. – 63 skargi, a w 2010 r. – 68 skarg.
2  W 2008 r. liczba rozwodów wynosiła 65,5 tyś., co stanowiło 25,5 % liczby zawartych w 2008 r. 

małżeństw, zob.: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demografi czny, Warszawa 2009, s. 30; natomiast 
w 2009 r. liczba rozwodów wynosiła: 65,3 tyś., co stanowiło na 25 % zawartych w 2009 r. małżeństw, 
zob.: Główny Urząd Statystyczny, Mały rocznik statystyczny Polski 2010, Warszawa 2010, s. 122.

3  O znaczeniu terminu „kultura prawna” zob. np.: K. Opałek, Zagadnienia teorii prawa i teorii 
polityki, Warszawa 1986, s. 273–296.

4  Na temat praw wiernych zob. np.: M. Żurowski, Podstawy uprawnień wiernych we wspólnocie 
kościelnej, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 28 (1981) nr 5, s. 81–87; J. Dyduch, Obowiązki i prawa 
wiernych świeckich w prawodawstwie soborowym, Kraków 1985.
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dowej5. W rezultacie zanika autentyczny sens duszpasterski procesów o stwier-
dzenie nieważności małżeństwa, oparty na miłości do prawdy dotyczącej mał-
żeństwa6. 

Nierozerwalność małżeństwa

Powszechnie znaną jest prawda, że w Kościele nie przeprowadza się po-
stępowania rozwodowego oraz, że nie uznaje się rozwodów orzeczonych 
przez sądy państwowe. Wynika to z istotnego przymiotu małżeństwa, jakim 
jest oprócz jedności (unitas) – jego nierozerwalność (indissolubilitas) (kan. 1056)7. 
Z racji sakramentalności małżeństwa (zob. 1055 § 1) cechy te przybierają szcze-
gólnego znaczenia i mocy (kan. 1056), dlatego prawodawca dobitnie stwierdził, 
że „małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką 
władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci” (kan. 1141). To sformułowanie nie 
ma charakteru wyłącznie dyscyplinarnego, ale wyraża prawdę doktrynalną8.

Oczywiście, powyższe zreferowanie sprawy jest pewnym uproszczeniem, 
bowiem prawo kanoniczne zna rozwiązanie małżeństwa, czyli de facto roz-
wód, choć dotyczy to tylko ściśle określonych sytuacji, z jakimi osoby pracujące 
w duszpasterstwie rzadko się spotykają. Do takich instytucji prawnych, które 
mają zastosowanie we wspomnianych okolicznościach należy przywilej Piotro-
wy (privilegium petrinum), poprzez który „małżeństwo niedopełnione, zawarte 
przez ochrzczonych lub między stroną ochrzczoną i stroną nieochrzczoną, może 
być ze słusznej przyczyny rozwiązane przez Biskupa Rzymskiego, na prośbę 
obydwu stron lub tylko jednej, choćby druga się nie zgadzała” (kan. 1142); oraz 
przywilej Pawłowy (privilegium paulinum), w którym małżeństwo zawarte przez 
dwie osoby nieochrzczone zostaje rozwiązane dla dobra wiary strony, któ-
ra przyjęła chrzest, przez sam fakt zawarcia nowego małżeństwa przez stronę 
ochrzczoną, jeśli strona nieochrzczona odeszła (kan. 1143–1150).

Mając powyższe ustalenia na względzie w nauce prawa kanonicznego 
mówi się o stopniach nierozerwalności9. Przymiot nierozerwalności ma charak-
ter bezwzględny jedynie w małżeństwie sakramentalnym i dopełnionym (matri-

5  Mentalność porozwodowa (vel rozwodowa) zdaniem R. Sobańskiego cechuje osobę, która 
„nie rezygnuje z zawarcia małżeństwa, aczkolwiek zawiera je z wypaczonym poglądem na jego isto-
tę, a przynajmniej na istotny przymiot nierozerwalności. W oczach takiej osoby małżeństwo straci-
ło na znaczeniu, ale nie zdezawuowało się zupełnie”, zob.: R. Sobański, Wpływ mentalności wolnych 
związków na ważność zgody małżeńskiej, „Annales Canonici” 4 (2008), s. 4.

6  Por. Benedictus PP. XVI, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae, 28 stycznia 2006 r., Acta 
Apostolicae Sedis (= AAS) 98 (2006), s. 135–138. 

7  Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 stycznia 1983 r., AAS 
75 (1983), t. 2, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984. Cytowane ka-
nony odnoszą się do tego kodeksu, o ile nie zaznaczono inaczej.

8 Joannes Paulus PP. II, Allocutio ad Romanae Rotae iudices et administros, 21 stycznia 2000 r., AAS 
92 (2000), s. 353. 

9 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. 3: Prawo małżeńskie, Olsztyn 1986, 
s. 33.
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monium consumatum). Podstawowym obowiązkiem Kościoła jest potwierdzanie 
z mocą nauki o nierozerwalności takiego małżeństwa10.

Źródła nieważności małżeństwa

Małżeństwo zawarte i dopełnione może być jednak zawarte nieważnie. 
Wówczas umowa małżeństwa nie zostaje zawarta, czyli nie wiąże ona stron. 
Przyczyny takiego stanu rzeczy są trzy.

Nieważność ma swoje źródło w przeszkodach małżeńskich, czyli okolicz-
nościach życiowych o znaczeniu prawnym, które stoją na drodze do ważnego 
zawarcia małżeństwa (kan. 1083–109411)12. Wykryciu ewentualnie istniejących 
pomiędzy nupturientami przeszkód ma służyć m.in. przeprowadzenie czynno-
ści poprzedzających zawarcie małżeństwa, czyli m.in. spisanie Protokołu rozmów 
kanoniczno – duszpasterskich (kan. 1067), wygłoszenie zapowiedzi przedmałżeń-
skich (kan. 1067).

Kolejnym źródłem nieważności są istotne braki w formie kanonicznej ko-
niecznej ad validitatem do ważnego zawarcia małżeństwa13. Zgodnie z prawem 
kanonicznym w zwykłych warunkach tylko te małżeństwa są ważne, które zo-
stają zawarte wobec asystującego miejscowego ordynariusza albo proboszcza, 
albo wobec kapłana lub diakona delegowanego przez jednego z nich (świadek 
urzędowy vel kwalifi kowany); a także wobec dwóch świadków (świadkowie 
zwykli) (kan. 1108 § 1). Wspomniana delegacja jest prawnym wymaganiem, od 
którego uzależnia się ważność związku. Warto przypomnieć, że musi być ona 
udzielona ante actum matrimonii w sposób wyraźny, dla określonego duchowne-

10 Joannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Familiaris consortio de Familiae Christianae mu-
neribus in mundo huius temporis, 22 listopada 1981 r., AAS 74 (1982), s. 81–191, tu nr 20; tekst polski: 
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Wrocław 1994.

11 Omówienie przeszkód do zawarcia małżeństwa pod kątem duszpasterskim zob. Konferencja 
Episkopatu Polski, Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele kato-
lickim, (=Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa) 5 września 1986 r., [w:] Akta Konferencji Episkopatu 
Polski, 1 (1998), nr 1, s. 85–137, tu nr 49–64.

12  Kodeks z 1983 r. wymienia następujące przeszkody: 1) przeszkoda wieku; 2) przeszkoda 
impotencji; 3) przeszkoda węzła małżeńskiego, 4) przeszkoda różnej religii, która zachodzi między 
katolikiem a nieochrzczonym; 5) przeszkoda święceń; 6) przeszkoda ślubu czystości; 7) przeszkoda 
uprowadzenia; 8) przeszkoda małżonkobójstwa; 9) przeszkoda pokrewieństwa; 10) przeszkoda po-
winowactwa, 11) przeszkoda przyzwoitości publicznej; 12) przeszkoda pokrewieństwa prawnego.

13 W kanonistyce podejmuje się zagadnienie zniesienia obowiązkowej formy kanonicznej 
i nadanie jej charakteru fakultatywnego, tak, aby jej brak lub uchybienia nie stanowiły źródła nie-
ważności małżeństwa. Autor niniejszego artykuły konsekwentnie podtrzymuje postulat de lege feren-
da za wymaganiem formy jedynie ad liceitatem, zob. np.: Does Obligatory Canonical Form of Marriage 
Contribute to “salus animarum”?, „Folia Canonica” 2009, s. 23–30; Ocena „raison d’être” norm dotyczą-
cych kanonicznej formy zawarcia małżeństwa w warunkach polskiego prawa cywilnego. Przyczynek do dys-
kusji, „Analecta Cracoviensia” 41 (2009), s. 469–481; Should Canonical Form still be Required for the Va-
lidity of Marriage? the Future of Can. 1108 CIC 1983, [w:] Estratto da «Iustitia et Iudicium» Studi di Diritto 
Matrimoniale e Processuale Canonico in Onore di Antoni Stankiewicz, red. J. Kowal, J. Llobell, t. 2, Città 
del Vaticano 2010, s. 857–879.
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go (determinis personis dari debet). Nie może być ona domniemana przez duchow-
nego, który chce pobłogosławić małżeństwo14.

Najczęściej występującym źródłem nieważności małżeństwa są okolicz-
ności, w których wyrażenie woli na zawarcia małżeństwa było wadliwe i nie 
pociągnęło ze sobą prawnych skutków15. Do wad woli kodeks zalicza: (1) brak 
wystarczającego używania rozumu spowodowany np. habitualną chorobą umy-
słową, niedorozwojem umysłowym, (2) poważny brak rozeznania oceniającego 
co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych 
i przyjmowanych, co oznacza niemożność zdania sobie sprawy przez nuptu-
rienta, czym jest w swej istocie małżeństwo oraz (3) różne przyczyny natury 
psychicznej, które sprawiają, że osoby nie są zdolne podjąć istotnych obowiąz-
ków małżeńskich, np. zaburzenia osobowości, uzależnienia, dewiacje seksualne 
(kan. 1095 nr 1–3). 

Inne wady powodujące nieważność małżeństwa to: (4) błąd: (a) co do oso-
by (kan. 1097 § 1), (b) jej przymiotu, gdy przymiot ten był bezpośrednio i zasad-
niczo zamierzony, (c) co do jedności lub nierozerwalności albo sakramentalnej 
godności małżeństwa, który determinuje wolę (kan. 1099). Także wadliwie wy-
raża zgodę małżeńską ten, kto jest zwiedziony (5) podstępem, dokonanym dla 
jej uzyskania, a dotyczącym jakiegoś przymiotu drugiej strony, który ze swej na-
tury może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego (kan. 1098). Wadą 
zgody jest także (6) symulacja, czyli zgoda pozorna. Kodeks rozróżnia (a) symu-
lację całkowitą, gdy strona w zupełności wyklucza małżeństwo; (b) symulację 
częściową, polegającą na wykluczeniu jakiegoś przymiotu lub celu małżeństwa 
(kan. 1101 § 2). Kolejną wadą zgody jest (7) przymus i bojaźń, od której, ażeby się 
uwolnić, zmuszony jest ktoś wybrać małżeństwo (kan. 1103). Także nie można 
ważnie zawrzeć małżeństwa pod (8) warunkiem dotyczącym przyszłości, lecz 
można je zawrzeć pod warunkiem dotyczącym przeszłości lub teraźniejszości. 
Wówczas jest ono ważne lub nie, zależnie od istnienia lub nieistnienia przed-
miotu warunku (kan. 1102 § 1 i § 2).

Istota wyroku sądowego stwierdzającego nieważności małżeństwa

Choć małżeństwo apriorycznie cieszy się przymiotem ważności wyrażo-
nym przez kodeksową formułę matrimonium gaudet favore iuris i w wątpliwości 
należy uważać je za ważne, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego (kan. 
1060), to Kościół, po zbadaniu sytuacji przez kompetentny trybunał kościelny, 
może orzec nieważność małżeństwa (zob. KKK16 1629).

W swoim wyroku trybunał kościelny stwierdza, że małżeństwo nigdy nie 
zaistniało. Umowa małżeńska z pewnych, uznanych w prawie kanonicznym 

14  T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 179–181.
15 Szeroko o tym zob. np.: W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006, s. 155–217. 

Duszpasterskie spojrzenie na ten temat przedstawia Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa, nr 65–70.
16  Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 20022.
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względów nie została zawarta. Osoby zaangażowane w związek nigdy nie były 
de iure małżeństwem. 

W przypadku takiego orzeczenia obie strony są wolne i, o ile nie zastoso-
wano w wyroku klauzuli zabraniającej tego, mogą one wstąpić w związki mał-
żeńskie, które będą ich pierwszymi związkami kanonicznymi.

Kompetencja procesowa sądu kościelnego

Sprawy małżeńskie wszystkich ochrzczonych, gdy chodzi o skutki ka-
noniczne, należą do sędziego kościelnego (kan. 1671). Dotyczy to także spraw 
o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zainteresowani orzeczeniem nieważ-
ności nie mogą wybrać dowolnego trybunału kościelnego (por. kan. 1411 § 1). 
O kompetencji sądu w rozstrzyganiu tych spraw, za wyjątkiem tych, które na 
mocy powszechnych regulacji są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej17, decydu-
ją normy z zawarte w kan. 167318. Ustanowiono w nim, iż alternatywnie kompe-
tentne są: (1) trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte; (2) trybu-
nał miejsca, w którym strona pozwana ma stałe lub tymczasowe zamieszkanie; 
(3) trybunał miejsca, w którym strona powodowa ma stałe zamieszkanie, jeże-
li obydwie strony przybywają na terytorium tej samej Konferencji Episkopatu 
i wikariusz sądowy stałego zamieszkania strony pozwanej, po jej wysłuchaniu, 
wyraża na to zgodę; (4) trybunał miejsca, na którym faktycznie trzeba będzie 
zbierać większość dowodów, jeżeli wyrazi na to zgodę wikariusz sądowy stałe-
go zamieszkania strony pozwanej, który wcześniej powinien ją zapytać czy nie 
zgłasza czegoś, co należałoby wyłączyć.

Słusznie podkreślono w literaturze, że pomiędzy tymi czterema trybuna-
łami nie istnieje pierwszeństwo odnośnie kompetencji procesowej19. Zaintereso-
wany może swobodnie wybrać trybunał z wyżej wymienionych. Jak wskazuje 
praktyka, najczęściej wybierany jest sąd miejsca zawarcia małżeństwa. 

Należy w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z decyzją Najwyższego 
Trybunału Sygnatury Apostolskiej, który czuwa nad wymiarem sprawiedliwo-
ści w Kościele (kan. 1445 § 3), sądem pierwszej instancji dla wszystkich spraw 
sądowych Diecezji Bielsko-Żywieckiej jest Sąd Metropolitalny w Krakowie20. 

17  Są to sprawy tych, którzy sprawują najwyższą władzę państwową (kan. 1405 § 1) oraz inne 
sprawy, które sam wezwał przed swój sąd (kan. 1405 § 2).

18  Uszczegółowienie norm dotyczących kompetencji trybunałów zawiera dokument Pontifi -
cium Consilium de Legum Textibus, Dignitas connubii. Instructio servanda a tribunalibus dioecanis et in-
terdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii (=DC), 25 stycznia 2005 r., Città del Vaticano 
2005; (polskie tłumaczenie w: Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, 
Sandomierz 2007) art 8–21; zob. także dokument Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, Re-
sponsio per generale decretum ad propositum quaesitum de can. 1673, 3° C.I.C., 6 maja 1993 r., AAS 
85 (1993), s. 969–970.

19  C. A. Cox, Canon 1674, w: New Commentary on the Code of Canon Law, red. J. P., Beal, J. A. 
Coriden, T. J. Green, New York/Mahwah 2000, s. 1763.

20  Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, Decretum, 3 października 2003 r., Prot. Nr 
4598/2/2003 Sat. Szczegółowo sprawa kompetencji procesowej dla diecezji bielsko-żywieckiej zo-
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Niektóre elementy duszpasterskiej troski

Jeżeli osoby zainteresowane problemem nieważności małżeństwa zwrócą 
się do duszpasterza, powinien on do sprawy podejść bardzo roztropnie. Na taką 
postawę składa się wiele elementów.

Rozmowa z bezpośrednio zainteresowanymi
Przede wszystkim o szczegółach sprawy związanej z ewentualną nieważ-

nością małżeństwa należy rozmawiać jedynie z bezpośrednio zainteresowa-
nymi małżonkami, niezależnie po której stronie może leżeć źródło nieważno-
ści. Nie powinno się więc mieszać w sprawę obecnych partnerów małżonków, 
czy ich rodziców, bowiem presja, jaka z ich strony niejednokrotnie dochodzi, 
zmierzająca do rozpoczęcia procesu i jego zakończenia zgodnie z tezą powódz-
twa powoduje, że dojście do prawdy materialnej w trakcie procesu jest bardzo 
utrudnione, a niekiedy staje się niemożliwe.

Zachowanie wymienionej wyżej zasady ma służyć także temu, aby decyzja 
o zaskarżeniu małżeństwa była własną decyzję bezpośrednio zainteresowanych 
(jednej albo dwóch stron). W trosce o to prawodawca wykluczył możliwość 
wszczęcia procesu przez kogoś innego jak tylko małżonkowie (oraz pod pewny-
mi warunkami rzecznik sprawiedliwości, lecz tylko wówczas, gdy nieważność 
małżeństwa została już rozgłoszona, jeżeli małżeństwo nie może być uważnione 
lub nie jest to pożyteczne) (kan. 1674)21. Oczywiście, jak pokazują badania często 
źródłem motywacji starających się o orzeczenie małżeństwa jest postawa nowe-
go partnera, który pragnie związać się kanonicznym małżeństwem22.

Duch pokuty za zło jakim jest rozpad małżeństwa
W czasie duszpasterskiej rozmowy należy zainteresowanym przedstawić 

sprawę rozpadu małżeństwa w duchu pokuty i przypomnieć o konieczności 
pragnienia naprawienia zła, jakim zawsze jest utracona jedność wspólnoty mał-
żeńskiej. 

Dobrą jest rzeczą, aby nawet po rozpadzie związku małżonkowie umieli 
uszanować swoje małżeństwo, już de facto nie istniejące, jako związek ważny 
i sakramentalny, którego de iure istnienie wzywa strony do zachowania czysto-
ści i pokuty za grzech jego rozpadu. Słusznym jest takie pokierowanie zainte-
resowanymi, aby umieli pogodzić się z tym, że ich małżeństwo co prawda było 

stała omówiona w artykule: P. Kroczek, Kompetencja procesowa w kontekście sytuacji diecezji bielsko-ży-
wieckiej, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 12 (2011), s. 101–110.

21  Wyjątkiem jest sytuacja małżeństwa, które za życia obydwu małżonków nie zostało zaskar-
żone, po śmierci jednego lub obojga małżonków nie może być zaskarżone, chyba, że kwestia doty-
cząca ważności ma charakter przedprocesowy dla rozwiązania innego sporu, bądź na forum kano-
nicznym, bądź na forum świeckim (kan. 1675 § 1).

22  Zob. praca licencjacka U. Miernik (maszynopis), której obrona planowana jest na Uniwersy-
tecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na Wydziale Nauk Społecznych w 2012 r.
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nieudane i rozpadło się, ale nie oznacza to, że było nieważnie zawarte. Nie jest 
poprawnym myślenie, iż skoro związek się rozpadł, to oznacza, że był on nie-
ważnie zawarty. 

Proces o orzeczenie nieważności małżeństwa jest wprawdzie środkiem 
duszpasterskim, lecz przede wszystkim ma on służyć ustaleniu prawdy na te-
mat istnienia węzła małżeńskiego. Jego celem nie jest zbędne utrudnianie życia 
wiernym. Oczywiście nie jest nim tym bardziej zaostrzanie sporów między stro-
nami. Tym celem jest jedynie służba prawdzie23. Proces sądowy ma być postrze-
gany więc, jako zmierzający do ustalenia prawdy materialnej, z którą niezależ-
nie od oczekiwań stron należy się pogodzić i przyjąć ją w duchu posłuszeństwa 
Bogu i Kościołowi. 

Jak zauważył Jan Paweł II: „Non ci si può arrendere alla mentalità divo-
rzistica”24, jaką można zauważyć wśród wiernych zgłaszających się do sądu ko-
ścielnego. Orzeczenie nieważności nie może być postrzegane jako druga faza 
rozwodu cywilnego. 

Zachęta do wzięcia udziału w procesie
Gdy zapadnie decyzja o rozpoczęciu procesu, zadaniem duszpasterzy 

powinno być zachęcenie strony pozwanej, a także świadków stron do wzięcia 
w nim udziału. 

Ich niestawiennictwo powoduje przeciąganie się procesu oraz trudności 
w dochodzeniu do prawdy materialnej o małżeństwie. Należy przypomnieć 
wiernym, że „Nessun processo è a rigore contro l’altra parte, come se si trat-
tasse di infl iggerle un danno ingiusto, L’obiettivo non è di togliere un bene 
a nessuno bensì di stabilire e tutelare l’appartenenza dei beni alle persone e alle 
istituzioni”25. 

Przeciwnie, celem procesu jest bezstronne stwierdzenie prawdy przez oso-
bę upoważnioną do tego przez Kościół, po uprzednim zapewnieniu stronom 
procesu możliwości przedstawienia argumentów i dowodów w ramach proce-
su. Taka wymiana argumentów jest konieczna, aby sędziowie kościelni mogli 
poznać prawdę i w rezultacie sprawiedliwie rozstrzygnąć sprawę26. 

Wezwanie sądu do stawienia się na przesłuchanie powinno być postrzega-
ne jako obowiązek sumienia katolika, a nieuzasadniony brak odpowiedzi na nie 
jako grzech (zob. kan. 1477). Świadkowie, pytani przez sędziego zgodnie z prze-

23 Benedictus PP. XVI, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae, 28 stycznia 2006 r., AAS 98 
(2006), s. 136.

24 Joannes Paulus PP. II, Allocutio ad Romanae Rotae tribunal, 28 stycznia 2002 r., AAS 94 
(2002), s. 343: „Nie można ulegać mentalności porozwodowej”.

25 Benedictus PP. XVI, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae, 28 stycznia 2006 r., AAS 98 
(2006), s. 136, s. 137: „Żaden proces nie jest wymierzony przeciw drugiej stronie, jak gdyby chodziło 
o wyrządzenie niesprawiedliwej szkody. Jego celem nie jest odebranie komukolwiek jakiegoś dobra, 
ale określenie i ochrona dóbr należnych osobom i instytucjom”.

26 Benedictus PP. XVI, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae, 28 stycznia 2006 r., AAS 98 
(2006), s. 136.
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pisami prawa, obowiązani są wyjawić prawdę (kan. 1548 § 1). Należy w tym 
miejscu podnieść pewną kwestię etyczną. „Gli interessi individuali e colletti-
vi possono, infatti, indurre le parti a ricorrere a vari tipi di falsità e perfi no di 
corruzione allo scopo di raggiungere una sentenza favorevole”27. Istnieje ryzy-
ko, iż mogą wystąpić przypadki, w których dojdzie do głosu postawa stron czy 
świadków, stanowiąca zagrożenie dla poprawnego przebiegu procesu. Jednak 
ze względu, iż celem procesu małżeńskiego jest ustalenie prawdy o istnieniu lub 
nieistnieniu związku małżeńskiego, co ma niepodważalne znaczenie dla sumie-
nia, jest mniej prawdopodobne, że dojdzie w nich do kierowania się motywami 
niezgodnymi z poszukiwaniem prawdy28. Zresztą, prawo kanoniczne zawiera 
procedury zabezpieczające przed fałszem, a dotyczące zbieranie dowodów pro-
cesowych (por. kan.: 1389, 1391, 1457, 1488, 1489).

Warto przypomnieć, że zwolnieni z obowiązku udzielania odpowiedzi są 
duchowni, w odniesieniu do tego, co im przekazano z racji sprawowania świętej 
posługi (zob. kan. 1550 § 2 nr 2); urzędnicy państwowi, lekarze, położne, adwo-
kaci, notariusze i inni zobowiązani do zachowania tajemnicy urzędowej, także 
z racji udzielania porady, w zakresie spraw objętych tą tajemnicą, a także ci, któ-
rzy obawiają się dla siebie lub współmałżonka albo dla bliskich krewnych lub 
powinowatych zniesławienia, niebezpiecznych przykrości lub innego poważne-
go zła (kan. 1548 § 2 nr 1 i nr 2). W wymienionych sytuacjach wypada poinfor-
mować sąd o przyczynach odmowy zeznań.

Adwokaci
Strony występujące w procesie mogą ustanowić swoich adwokatów lub 

pełnomocników (kan. 1481–1490)29. Osoby te mają służyć wiedzą i doświadcze-
niem zarówno na etapie sporządzania skargi powodowej, jak i w całym pro-
cesie30. Kościół wymaga, aby adwokaci kościelni dokładali wszelkich starań, 
by uszanować prawdę dowodową. Mają także starannie wystrzegać się podej-
mowania się spraw, których zgodnie z ich sumieniem, nie można obiektywnie 
obronić31.

Należy przestrzegać wiernych przed korzystaniem z usług kancelarii 
prawniczych lub adwokatów, którzy nie mają zatwierdzenia kompetentnej wła-
dzy kościelnej, czyli biskupa diecezjalnego stojącego na czele trybunału (kan. 
1483). Niejednokrotnie osoby te nie mają odpowiedniej wiedzy, aby służyć stro-

27  Joannes Paulus PP. II, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali ineunte anno, 28 stycz-
nia 2006 r., AAS 97 (2005), s. 164: „Strony procesu, w obronie interesów indywidualnych i zbioro-
wych, mogą niekiedy uciekać się do różnych form fałszu, a nawet do korupcji, ażeby uzyskać ko-
rzystny dla siebie wyrok”.

28 Joannes Paulus PP. II, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali ineunte anno, 28 stycz-
nia 2006 r., AAS 97 (2005), s. 164.

29  DC art. 101–113.
30  Szeroko o tym: W. Góralski, Rola adwokata w kościelnych procesach małżeńskich w świetle KPK 

z 1983 roku oraz instrukcji Dignitas connubii, „Prawo Kanoniczne” 49 (2006), nr 3–4, s. 35–50.
31  Benedictus PP. XVI, Allocutio ad sodales Tribunalis Romanae Rotae, AAS 102 (2010), s. 110.
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nom pomocą. Bywa także, że stawki, jakich żądają za swoje usługi, są bezpod-
stawnie wygórowane32. 

Pomoc w ustaleniu źródła nieważności
Ważnym obowiązkiem duszpasterskim powinna być pomoc zainteresowa-

nym i wychwycenie ewentualnego źródła nieważności małżeństwa. Szczególną 
uwagę duszpasterze powinni zwrócić na możliwość wystąpienia różnych przy-
czyn natury psychicznej, które sprawiają, że osoby nie są zdolne podjąć istot-
nych obowiązków małżeńskich (kan. 1095 nr 3) 33. Ten właśnie tytuł nieważności 
jest najczęściej występującym w praktyce sądowej34. 

W tym miejscu należy zwrócić duszpasterzom uwagę, na to, że – jak to 
podkreślił Jan Paweł II – istnieje potrzeba chronienia wspólnoty kościelnej przed 
„dallo scandalo di vedere in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano 
dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in 
caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità 
o debolezza psichica dei contraenti”35. Należy podkreślić, że  tylko niezdolność, 
a nie trudność w zakresie zgody małżeńskiej i urzeczywistnienia wspólnoty ży-
cia i miłości, powoduje nieważność małżeństwa36.

Choć każdy wierny ma prawo legalnego dochodzenia i obrony przysłu-
gujących im w Kościele uprawnień na właściwym forum kościelnym według 
przepisów prawa (kan. 221 § 1), to jednak nie wydaje się wskazane, aby kiero-
wać wiernych do sądu, jeżeli jasno wynika, że sprawa jest pozbawiona szans 
na powodzenie. Tak jest wówczas, gdy nie widać jakiejkolwiek podstawy fak-

32  Zob. np. ostrzeżenie na stronie internetowej Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Katowic-
kiej: http://www.archidiecezja.katowice.pl/sd-metropolitalny (dostęp: 10.02.2012 r.). 

33  Istnieje bardzo obszerna literatura dotycząca tego zagadnienia, zob. np.: W. Góralski, Nie-
zdolność do zawarcia małżeństwa według kan. 1095 nn. 1–3, Próba syntezy, „Prawo Kanoniczne” 39 (1996), 
nr 3–4, s. 25–42; H. Stawniak, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn na-
tury psychicznej: (n. 3 kan. 1095 KPK), „Prawo Kanoniczne” 48 (2005), nr 1–2, s. 35–47; R. Sobański, 
Dylematy przy stosowaniu kanonu 1095, „Prawo Kanoniczne” 48 (2005), nr 1–2, s. 49–55; zob. także me-
dyczne ujęcie tego problemu: M. Drogowski, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich 
z przyczyn natury psychicznej. Aspekt sądowo-psychiatryczny, „Psychiatria polska” 44 (2010), s. 487–496.

34  Wśród spraw osądzonych w I instancji w Sądzie Metropolitalnym Archidiecezji Krakow-
skiej w 2011 r. sprawy, w których orzeczono nieważność małżeństwa z tytułu ustanowionego w kan. 
1095 nr 3 było 104; natomiast innych tytułów nieważności (użytych wyłącznie albo też łącznie z in-
capacitatis) było 8.

35  Joannes Paulus PP. II, Allocutio ad Rotae romanae auditores coram admissos, 5 lutego 
1987 r., AAS 97 (1987), s. 1458: „zgorszeniem płynącym z niszczenia w praktyce wartości chrze-
ścijańskiego małżeństwa na drodze przesadnego i niemal automatycznego mnożenia się orzeczeń 
nieważności, w przypadkach załamania się małżeństwa, pod pretekstem niedojrzałości lub słabości 
psychicznej partnerów”. Kwestii niezdolności psychicznej w sprawach o nieważność małżeństwa 
Jan Paweł II poświecił przemówienia do Trybunały Roty Rzymskiej z 5 lutego 1987 r. AAS 79 (1987), 
s. 1453–1459 oraz z 25 stycznia 1988 r., AAS 80 (1988), s. 1178–1185.

36  Joannes Paulus PP. II, Allocutio ad Rotae romanae auditores coram admissos, 5 lutego 
1987 r., AAS 97 (1987), s. 1457: „Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapa-
cità, e non già la diffi coltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, 
rende nullo il matrimonio”.  
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tycznej i nie może się zdarzyć, by w trakcie procesu jakaś podstawa się ujawniła 
(por. 1505 § 2 nr 4). W przypadku braku takiej pewności, należy polecić wier-
nym, aby zwrócili się do sądu37. 

Wydanie dokumentów
W tym miejscu należy przypomnieć duszpasterzom, którym została po-

wierzona troska o księgi parafi alne (kan. 535 § 1) o obowiązku wydania koniecz-
nych dokumentów, takich jak przykładowo: świadectwa chrztu stron, świadec-
two małżeństwa. Zgodnie z procedura przyjętą w sądach, to strona powodowa 
ma dostarczyć wymagane dokumenty do sądu. Nie należy natomiast wydawać 
nawet kopii protokołu małżeńskiego, choć można umożliwić zainteresowanym 
jego przejrzenie. Gdy zajdzie taka potrzeba, sąd zwróci się z prośbą o jego wyda-
nie w celach dowodowych. Wypada wspomnieć o tym, że kan. 1544 stanowi, iż 
dokumenty nie posiadają mocy dowodowej, jeżeli nie są oryginalne lub przed-
łożone w uwierzytelnionym odpisie.

Koszta sądowe
Ważną kwestią są koszta sądowe. Tę sprawę w szczegółach reguluje pra-

wo partykularne. Biskup diecezjalny powinien ustanowić przepisy dotyczące, 
m.in. zasądzania stron na zapłacenie lub zwrot kosztów sądowych, a także wy-
nagrodzenia pełnomocników, adwokatów, biegłych i tłumaczy, a także zwrotu 
kosztów świadkom (kan. 1649 § 1 nr 1 i nr 2). Także w jego gestii jest regulacja 
sytuacji przyznawania bezpłatnej pomocy lub obniżki kosztów sądowych (kan. 
1649 § 1 nr 3)38.

 Jeżeli strona nie jest w stanie uregulować wymaganej kwoty, może prosić 
sąd o jej zmniejszenie, rozbicie na raty lub nawet całkowite umorzenie. Od orze-
czenia w sprawie kosztów i wypłacenia honorariów nie przysługuje stronom 
oddzielna apelacja, ale może się odwołać w ciągu piętnastu dni do tego samego 
sędziego, który może zmienić ustaloną kwotę (kan. 1649 § 2). Dlatego też niejed-
nokrotnie o potwierdzenie materialnego status quo strony powodowej proszony 
jest proboszcz własny. Wprawdzie nie istnieje taki prawny obowiązek ustano-
wiony prawem powszechnym (można go ustanowić prawem partykularnym), 
lecz byłoby wskazane, gdyby w uzasadnionych wypadkach to wspólnota para-
fi alna pokryła przynajmniej część opłat sądowych.

37  Należy dodać, że sądy diecezjalne prowadzą bezpłatne porady prawne w zakresie orzecze-
nia nieważności małżeństwa. 

38  Opłata za prowadzenie procesu w Sądzie Metropolitalnym Archidiecezji Krakowskiej wy-
nosi 1200 zł, z tym, że dla osób mieszkających poza granicami kraju opłata ta wynosi 2000 zł. 
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Zakończenie

W podsumowaniu wypada przypomnieć, iż proces o stwierdzenie nieważ-
ności małżeństwa prowadzony w sądach diecezjalnych ma wymiar pastoralny. 
Czasem niestety zdarza się, że gorliwość pasterska zostaje wypaczona przez po-
błażliwość wobec osób, których małżeństwo się rozpadło oraz oczekiwanie ze 
strony duszpasterzy, aby nieważność małżeństwa była ogłaszana zgodnie z ży-
czeniem zainteresowanych osób wyrażonym w procesie. Proces prowadzący 
do orzeczenia nieważności małżeństwa traktowany jest wówczas jako narzędzie 
prawne pozwalające osiągnąć ten właśnie cel39.

Takie myślenie i idące za nim działanie należy nazwać niewłaściwym, 
a nawet szkodliwym, bowiem w rzeczywistości wcale nie służy ono dobru zain-
teresowanych osób ani samej wspólnoty kościelnej. Działalność duszpasterska 
musi zawsze wspierać i głosić nierozerwalność związku małżeńskiego.

Na sam koniec należy mocno zaakcentować, że teza o sprzeczności pomię-
dzy prawem a duszpasterstwem jest fałszywa40. Jak to podkreślał Jan Paweł II: 
„La dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella 
Chiesa pellegrina su questa terra”41; co więcej: „Non è vero che per essere più pa-
storale il diritto debba rendersi meno giuridico42”. Prawda, jakiej poszukuje się 
w kościelnych procesach, nie jest prawdą abstrakcyjną, oderwaną od dobra czło-
wieka. Przeciwnie jest to prawda należąca do ludzkiej i chrześcijańskiej drogi 
każdego wiernego, na której bardzo powinno zależeć duszpasterzom43. Wierne 
przestrzeganie norm wypływających z kanonów i ogólnych zasad prawa kano-
nicznego pozwoli duszpasterzom na takie działanie, które w optyce będzie mia-
ło przede wszystkim salus animarum (por. kan. 1752).

39  Benedictus PP. XVI, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae in inauguratione Anni Iudicialis, 
27 stycznia 2007 r., AAS 99 (2007), s. 87–88.

40  Zob.: Joannes Paulus PP. II, Allocutio ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, offi ciales et 
advocatos anno iudiciali ineunte, 18 stycznia 1990, AAS 82 (1990), s. 872–877; P. Kroczek, The Art of 
Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church, Kraków 2011, s. 226–227.

41  Joannes Paulus PP. II, Allocutio ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, offi ciales et advoca-
tos anno iudiciali ineunte, 18 stycznia 1990, AAS 82 (1990), s. 874: „Wymiar prawny i pastoralny są 
nierozerwalną jednością w Kościele pielgrzymującym przez ziemię”.

42  Joannes Paulus PP. II, Allocutio ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, offi ciales et advo-
catos anno iudiciali ineunte, 18 stycznia 1990, AAS 82 (1990), s. 874: „Nie jest prawdą, że aby prawo 
było bardziej duszpasterskie, musi stać się mniej prawem”.

43  Benedictus PP. XVI, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae, 28 stycznia 2006 r., AAS 98 
(2006), s. 137–138.
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SOME REMARKS ABOUT THE DECLARATION OF NULLITY OF MARRIAGE

There were 65 petitions for declaration of matrimonial nullity in the Diocese of 
Bielsko-Biała–Żywiec in 2011. This quite a big number motivated the author of the pa-
per to give some clarifi cations and clues that would help the pastors of souls answer the 
question: how to deal, in a canonically correct way, with people who are interested in 
annulment.

The fi rst part of the article concerns one of the essential properties of marriage – in-
dissolubility. The next one presents sources of the nullity of marriage. After showing the 
essence of the judgment, which declares the annulment, and having shortly presented 
the problem of judicial competency, the author discusses some elements of pastoral care, 
such as, 1) exclusive direct contact with spouses, 2) incentive to grief and sorrow because 
of the situation of divorce, 3) encouragement to take an active part in the annulment pro-
cess, 4) advocates, 5) help in fi nding the ground of nullity of marriage, 6) giving docu-
ments required by the tribunal, 7) judicial expenses.

It can be summarized that there is no contradiction between the juridical and pas-
toral dimension of the Church. The process for annulment is a part of pastoral care. It 
serves salus animarum. 
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Epoka oświecenia stanowi niezwykłą przygodę na drogach Odysei ducha 
ludzkiego. Nazywa się ją, pośród wielu określeń, również „wiekiem świateł” 
(światło wytryska z rozumu ludzkiego). Rozum bywa w tym czasie nader często 
porównywany do słońca. Wiąże się ową epokę z jasnością, rozświetlaniem mro-
ków, ciemności, w jakie rozum ludzki popadł nie tylko z własnej winy, ale rów-
nież za sprawą świadomej aktywności wstecznych, sprzymierzonych sił, które 
chciały pogrążyć człowieka w odmętach przesądów, zabobonów, chcąc w ten 
sposób zapanować nad nim bez reszty. Rozum ludzki może o własnych siłach 
wydobyć się z owej otchłani ciemności, trzeba go tylko oświecić. D. Chodowiec-
ki, płodny niemiecki artysta, takim opisem opatruje miedzioryt wedle własnej 
wizji wykonany, a zatytułowany właśnie Oświecenie: 

To najwyższe dzieło rozumu […] nie doczekało się dotąd innego powszechnie 
zrozumiałego znaku alegorycznego poza wschodzącym słońcem. Znak ten długo 
bodaj pozostanie najtrafniejszym, a to ze względu na mgły, które zawsze wznosić 
się będą znad bagnisk, kadzielnic i całopalnych ofi ar składanych bożkom, i które 
łacno mogłyby zakryć słońce. A przecież gdy tylko słońce wzejdzie, mgły okażą 
się nieszkodliwe1. 

Zaś J. Huizinga (wybitny holenderski historyk idei) opisuje oświeceniowy 
optymizm, który zdawał się nie mieć granic: 

„Oto po raz pierwszy wołanie biegło nie wstecz, lecz naprzód: dla tej epo-
ki zbwienie nie polegało na rzekomym odtworzeniu idealnej przeszłości, lecz na 
ufności w siły własnego rozumu i ducha. Po raz pierwszy ludzkość miała przed 
oczyma nie wyśnioną przeszłość, ale wyśnioną przyszłość na ziemi […]. Dobroć 
ludzkiej natury, jej zdolność do doskonalenia się, postęp wykształcenia, stały się 

1  Cyt. za Ulrich im Hof, Europa Oświecenia, przekł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1995, s. 9.
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prawdami wiary. Gdybyż tylko rozum […] z większą miłością podążał za naturą, 
którą wszak znano i kochano, wszystko byłoby dobrze2. 

Winniśmy wszakże krytycznie zapytać, czy owo ubóstwienie rozumu, bez-
graniczne zaufanie w nim położone, uczynienie z rozumu ostatecznej instancji, 
przed którą wszystko winno się usprawiedliwić, aby posiadać rację istnienia, 
nie zaowocowało swoistą dialektyką3. Czy chłodne światło rozumu, które de-
maskowało wszystko, co skostniało w ortodoksji, przenikało na wylot dawne 
autorytety, poddając je druzgocącej krytyce, czyż samo nie okazało się zabójcze 
i niszczące? Jeszcze nie przebrzmiał „wiek świateł”, a już pojawiły się (czasami 
w jego łonie) głosy pełne rozczarowania. J. J. Rousseau napisze: 

Wszystko wychodząc z ręki stwórcy jest dobre, wszystko wyrodnieje w rę-
kach człowieka, nawet myślenie. Nie było wieku, w którym czytano by tyle, ile 
czyta się obecnie, i w  którym byłoby zarazem tak mało ludzi prawdziwej wiedzy 
(Emil, czyli o wychowaniu). 

Niemiecki poeta Novalis będzie mówił o „twardym i zimnym blasku 
Oświecenia, które matematyczną dyscypliną chce przepędzić wszelką cudow-
ność i tajemniczość”. Wyłania się wcale niebezpodstawne pytanie: czy w bla-
skach oświeceniowego światła jest możliwe życie ludzkie, czy przypadkiem nie 
jest jedną z wielu iluzji, jakim hołduje ludzkość w osobach swoich myślicieli 
i arystokratów ducha, iż wystarczy odwołać się do ratio, aby ludzkość zasma-
kowała we wszelkich możliwych dobrodziejstwach? Oświecenie demaskując 
jedne przesądy i zabobony, przyczyniło się do wytworzenia innych, być może 
bardziej niebezpiecznych i niszczących, bo skrytych pod maską racjonalności 
i naukowości.

Wielobarwność „wieku świateł”

Oświecenie, jak każda formacja intelektualna, która zachowuje pewne ce-
chy dla siebie charakterystyczne, wyróżniające ją od innych epok kulturowych 
w dziejach ludzkiego ducha, odznacza się wyjątkową różnorodnością, barw-
nością koncepcji, stylów myślenia i postrzegania, rozwiązań problemów i za-
gadnień, które rozwiązać zamierza. Również granice czasowe tej formacji są 
wyjątkowo płynne. Można ją zasadnie wydłużać zarówno w czas przeszły, jak 
i przyszły. Nas interesuje zagadnienie Boga i religii w tej epoce. Dlatego inne 
problemy (z różnych racji) musimy pominąć. Na styl myślenia o Bogu w „wie-
ku oświeconego rozumu” wpłynęły epoki wcześniejsze. Od kiedy tylko świa-
tło dzienne ujrzały nauki matematyczno – przyrodnicze (uprawiane w sposób 
systematyczny: F. Bacon, G. Galilei, J. Kepler, I. Newton i inni), wraz z nimi na 

2  J. Huizinga, Naturbild und Geschichtsbild im 18 Jahrhundert, w: Parerga, Basel 1945, s. 160.
3  Por. M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialektyka oświecenia, przekł. M. Łukasiewicz, Warsza-

wa 2010.
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plan pierwszy wysunęło się zagadnienie Boga i religii. Kepler pojmuje Boga jako 
wielkiego mierniczego, który nic innego nie robi, jak tylko mierzy. Teraz już nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby teologię z wielką pompą wprowadzić do astro-
nomii, uzasadniając strukturę systemu słonecznego podstawowymi dogmatami 
chrześcijańskimi. Jeden z najwybitniejszych matematycznych astronomów, ja-
kiego wydał nasz ziemski świat, podkreśla boską rangę geometrii, utożsamiając 
ją z naturą Boga (rodzi się „Bóg” na miarę geometrycznych wzorców). To wła-
śnie geometria wyposażyła Boga we wzorce stworzenia i została zaszczepiona 
człowiekowi wraz z Bożym podobieństwem. Podobnie będzie u Newtona. Me-
chanika niebios ma zapewnić prawdziwe fundamenty religii. Trzeba tutaj moc-
no podkreślić, iż nauka nowożytna (która leży u fundamentów Oświecenia), 
bierze na siebie ciężar dania niepodważalnego dowodu istnienia Architekta tej 
podziwu godnej budowli, jaką jest wszechświat. To ona może i powinna wy-
pracować podstawy chrześcijańskiego myślenia. Kartezjusz upojony nową fi lo-
zofi ą opartą na matematyce (czyli fundamentum inconcussum absolutae veritatis) 
uważa, iż zagadnienia Boga i duszy należą raczej do fi lozofi i niż teologii. Skoro 
myśliciel fi lozofi cznie dowiódł, iż Bóg jest gwarantem prawdziwości ludzkie-
go poznania, a ponadto (mimo iż odwołując się do materii i praw ruchu można 
wszystko we wszechświecie wyjaśnić) przecie materia jest bezwładna, więc Bóg 
jest niezbędny, aby przekazać materii pierwszy impet – czyż nie jest to nauko-
we wykazanie, że On istnieje, wykazanie, którego nikt używając zdrowego roz-
sądku podważyć nie zdoła? Jednak już w następnym pokoleniu myślicieli cała 
sprawa przedstawiać się będzie zgoła inaczej. Baron Paul von Holbach, D. Dide-
rot, luminarze oświecenia francuskiego zadekretują, iż materia jest dynamiczna 
– ruchliwość stanowi część samego istnienia materii, zatem rola Boga wydaje się 
zbyteczna. Rodzi się koncepcja Deus otiosus, Boga bezczynnego, obojętnego i nie-
zaangażowanego, pozbawionego wpływu na świat natury i ludzkie istoty (które 
tylko częścią integralną owego świata natury pozostają). Być może poprzednicy 
wielkiego Pierre Simon Laplace’a (Kopernik, Galileusz, Kepler) do swoich po-
szukiwań naukowych wprowadzali jeszcze niepokoje teologiczne. Kiedy jednak 
przedstawiona przez Laplace’a wielka mechanika niebieska okazała się funkcjo-
nować znakomicie bez Boga i w nieobecności jakiegokolwiek obserwatora, Bóg 
został zdemaskowany, jako swoista oszukańcza, a nadto zbyteczna hipoteza. 

Dziś wiemy doskonale, że płaszczyzna ówczesnej nauki nie była najlepszą 
glebą prowadzenia dyskursu o Bogu. Czy zresztą jest nią kiedykolwiek? Z la-
tami pogłębiała się przepaść pomiędzy Bogiem doświadczanym jako żywa, sa-
moudzielająca się obecność, a „Bogiem fi zyko – teologów”. Konkluzja owego 
mezaliansu pomiędzy nauką nowożytną, która Boga potrzebowała jako pionka 
(choćby najważniejszego) na szachownicy swoich systemów naukowych a my-
śleniem o Bogu, które nauki potrzebowało jako siły uzasadniającej niezbywal-
ność religii, jest aż nadto oczywista: to nieprawda, że nauka dyskredytuje religię; 
ona sama traci na znaczeniu, gdyż teolodzy, odcinając się od tego, co swoiście 
religijne, przyjęli za swoje procedury charakterystyczne dla nauki. Religia pró-
bując dostosować swoje wierzenia do standardów wyznaczonych przez naukę 
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nowożytną, do metodologii, która zdawała się ostatnim krzykiem tego, co osta-
tecznie prawomocne, przyczyniła się do uśmiercenia (a już z całą pewnością do 
horrendalnej deformacji) Boga w ludzkiej świadomości. 

Wracamy wszakże do mozaiki myśli oświeceniowej. Oto J. Meslier, pro-
boszcz parafi i w Etrepigny. W latach 1689–1729, prowadząc nienaganne życie 
przeciętnego proboszcza, gromadził dowody za nieistnieniem Boga, potęgując 
w sobie nienawiść do kleru, Boga i wszystkiego, co jakiekolwiek konotacje z re-
ligią zawiera. Zostawił po sobie zadziwiający brewiarz nienawiści hodowanej 
przez długie lata nudnego życia w obłudzie. Chciał, „aby wszyscy wielcy tego 
świata i wszyscy dobrze urodzeni zostali wywieszani i uduszeni wnętrznościa-
mi księży”. Wolter, Helwecjusz i Holbach wysławiali go nieustannie jako hero-
sa i prekursora4. Oto D. Diderot, zdawałoby się chłodny i bezstronny przedsta-
wiciel nauki, erudyta, spiritus movens Wielkiej Encyklopedii. Wydaje się, iż on 
również, jak jego rodak, obsesyjnie nienawidzi Boga. Jest autorem bajki o mi-
zantropie, który schronił się w jaskini, celem rozmyślania nad rodzajem wyra-
fi nowanej zemsty, jaką można wywrzeć na ludzkości. Wreszcie po latach me-
dytacji nienawistnej opuścił jaskinię wołając: Bóg, Bóg! „Głos jego rozległ się 
od bieguna do bieguna i ludzie zaczęli się kłócić, nienawidzić i mordować. Tak 
właśnie czynili od chwili, gdy to ohydne imię zostało wymówione, i tak czynić 
będą dalej, aż do spełnienia wieków”5. Baron d’ Holbach jest autorem Systemu 
przyrody6, dzieła prezentującego światopogląd wulgarnie materialistyczny, pro-
pagującego ateizm „naukowy”, zwanego też „biblią ateizmu”.

Tymczasem Francois-Marie Arouet (Wolter), związany rozlicznymi 
(wszakże bliskimi – z salonowymi włącznie) więzami z Diderotem, deklaruje się 
jako wyznawca Najwyższego Bytu, swoistej Opatrzności nie lękając się, powo-
dowany racjonalistycznym obrzydzeniem, używania słowa „Bóg” (wprawdzie 
niewiele wspólnych cech posiadają te rzeczywistości z Bogiem religii chrześci-
jańskiej), jednak swoiste wyznanie wiary przedstawi w haśle do rzeczonej Ency-
klopedii, które opatrzy mianem Teista: 

Teista to człowiek głęboko przekonany o istnieniu Najwyższego Bytu, równie 
dobrego, jak potężnego, który stworzył wszystkie byty rozciągłe, wegetujące, czu-
jące, myślące, który zachowuje ich gatunek, który bez okrucieństwa karze zbrod-
nie i z dobrocią nagradza czyny cnotliwe. Teista nie wie, w jaki sposób Bóg karze, 
w jaki sposób nagradza, w jaki przebacza, nie jest bowiem na tyle zuchwały, aby 
pochlebiać sobie, że zna sposób postępowania Boga; wie jednak, że Bóg działa 
i że jest sprawiedliwy. Zastrzeżenia przeciwko Opatrzności nie podważają jego 
wiary, gdyż są co najwyżej poważnymi trudnościami, a nie dowodami; podlega 
tej Opatrzności, chociaż dostrzega tylko niektóre z jej skutków i zewnętrznych 
przejawów, a wnioskując o rzeczach, których nie widzi, na podstawie tych, które 
widzi, sądzi, że działanie tej Opatrzności rozciąga się na wszystkie miejsca i cza-

4  Por. P. Chaunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, przekł. E. Bąkowska, Warszawa 1989, s. 234.
5  Cyt. za: P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza do Lessinga, przekł. H. Su-

wała, Warszawa 1972, s. 338.
6 Paul-Henri d’Holbach, System przyrody, czyli prawa świata fi zycznego i moralnego, przekł. J. Ja-

błoński, H. Suwała, Warszawa 1957.
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sy. Jednomyślny w tym względzie z resztą wszechświata, nie należy do żadnej 
z sekt, które sobie wzajemnie przeczą. Jego religia jest najstarsza i najbardziej roz-
powszechniona, albowiem zwykłe uwielbienie jakiegoś Boga było wcześniejsze 
od wszelkich możliwych systemów. Mówi językiem, który rozumieją wszystkie 
ludy, podczas gdy nie rozumieją się one wzajemnie. Ma braci wszędzie, od Peki-
nu do Cayenne, i w poczet swoich braci zalicza wszystkich mędrców. Uważa, że 
istotą religii nie są ani idee jakiejś niezrozumiałej metafi zyki, ani czcze obrzędy, 
ale uwielbienie i sprawiedliwość. Czynić dobro to jego kult, być posłusznym Bogu 
to jego doktryna7. 

Kontrowersja deistyczna

Można wyczytać w tym swoistym wyznaniu wiary treści deistyczne, które 
przeniknęły do Francji z Anglii. Dokonaliśmy powyżej krótkiej charakterystyki 
oświecenia, mówiącego językiem francuskim. Ale oświecenie przemówiło naj-
pierw językiem angielskim. W XVII wieku pojawi się na Wyspach Brytyjskich 
myśliciel, którego uważa się za ojca deizmu. Jest to Edward Herbert of Cherbury 
(1581–1648), angielski polityk, opozycjonista, który wyłożył swoje poglądy reli-
gijne w traktacie De Veritate z 1624 roku. Głosi on przekonanie, iż ludzki rozum 
jest zdolny poznać prawdę absolutną i uniwersalną. Każdy człowiek jest nosi-
cielem podstawowych twierdzeń religijnych, dlatego jest jedynym depozytariu-
szem objawienia. Skoro zaś tak rzeczy się mają, zbyteczne okazują się instytucje 
religijne, zbędny stan kapłański, który jako posiadacz wiedzy o rzeczach bo-
skich stanowiłby ekskluzywną grupę, władną poprawnie interpretować boskie 
polecenia zawarte w Objawieniu. Prawdy boskie są umysłowi wrodzone i stąd 
rozum ludzki staje się jedynym sędzią w sprawach wiary religijnej. To, co w reli-
gii stanowi nieprzeniknioną tajemnicę, w co trzeba wierzyć na mocy autorytetu, 
tradycji lub Ksiąg objawionych, winno zostać odrzucone z zakresu przekonań 
i tez religijnych. Skąd zatem wielość religii, skąd tak znaczne różnice dogma-
tyczne między nimi? Na te zagadnienia odpowiada Herbert teorią dziejowego 
rozwoju religii. Pierwotnie istniała czysta i nieskażona religia naturalna. Jej tre-
ścią były wspólne wszystkim pojęcia teologiczne. Religia ta za sprawą fałszy-
wych proroków i kapłanów zaczęła tracić swój racjonalny charakter. Owi mą-
ciciele wprowadzili obrzędy i ofi ary i narzucili irracjonalne wierzenia, rzekomo 
objawione przez Boga i zapisane w świętych księgach. Rezultatem tych działań 
było zrodzenie się szkodliwego zabobonu w miejsce wrodzonego poczucia reli-
gijnego. Jednak religia naturalna nie została wymazana z ducha ludzkiego. Na-
dal zachowuje się naturalnych instynktach religijnych. 

Już u Herberta of Cherbury zawarte są in nuce wszystkie tezy stanowi-
ska, które określamy mianem deizmu. U schyłku XVII wieku (1696) ukazało się 
w Anglii dzieło J. Tolanda zatytułowane Chrześcijaństwo bez tajemnic (Chrystiani-
ty not Mysterious), które dało początek kontrowersji deistycznej. Miarą prawdy 

7  Cyt. za: P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza do Lessinga, dz. cyt., s. 355.
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religijnej jest jej zrozumiałość, zaś wszystko, co w religii stanowi „misterium”, 
musi zostać z niej wykluczone. Ponieważ jednak wprowadzono do chrześcijań-
stwa (i innych religii historycznych) liczne tajemnicze ceremonie, namnożono 
dogmatów, które urągają rozumowi ludzkiemu, stało się ono nieprzejrzyste i ro-
dzi konfl ikty oraz wojny religijne, którą są owocem sporów o taką czy inną in-
terpretację bałamutnych dogmatycznych formuł. Również według Tolanda to, 
co otoczone jest w religii nimbem tajemnicy, jest dziełem chytrych kapłanów. 
Toland postuluje religię na miarę potrzeb rozumu ludzkiego. W prawdziwej 
religii nie ma niczego, co przekraczałoby zdolności poznawcze rozumu ludz-
kiego. Objawienie jest tylko metodą przekazania pewnych prawd, ale nie ich 
źródłem i uzasadnieniem. Bóg wypowiada się jasno i mówi bezpośrednio do 
rozumu ludzkiego. Nie potrzebne jest jakieś wyjątkowe wsparcie (np. w posta-
ci łaski), aby pojąć Boże rozporządzenia. Bóg jest na miarę ludzkiego rozumu, 
albo nie ma Go wcale. Twierdzenia te prowadziły Tolanda już poza granicę de-
izmu, w kierunku koncepcji panteistycznej. Kolejne dzieło, które propagowało 
deistyczny pogląd na Boga i religię (a zyskało rozgłos jako „Biblia deizmu”), 
nosi tytuł Chrześcijaństwo stare jak świat (Christianity as Old as the Creation) z 1732 
roku. Jego autorem jest M. Tindal. Istotą religii zgodnej z rozumem jest wyłącz-
nie moralność, polegająca na spełnianiu powinności wobec innych ludzi. Religia 
jest odczytaniem moralnych obowiązków jako przykazań Bożych. Tak pojmo-
wana treść religii będzie miała ogromny wpływ na I. Kanta, który podobną jej 
defi nicję przedłoży. Chrześcijaństwo sprowadzone do naturalnego prawa mo-
ralnego jest tak naturalne, że powstało równocześnie ze stworzeniem świata. 
Uznanie religii za zespół racjonalnych postulatów etycznych odniesionych do 
innych ludzi pozbawia religię wymiaru nadprzyrodzonego. Wszelkie dodatki 
przylepione do religii, jak dogmaty, ceremonie, kult, tajemniczość, są wylęgar-
nią zabobonów i przesądów. Ponieważ rozum ludzki podlega procesowi ciągłe-
go doskonalenia się, religia staje się coraz bardziej zespołem prawd określonych 
przez rozum. To nie z tradycji czerpiemy wzorce, jaka winna być religia, lecz 
ujmując religię rozumowo, wyrokujemy o tradycji. Ludzkość radząc się swoje-
go rozumu, wyznacza granice religii naturalnej. Chrześcijaństwo również, aby 
sprostać standardom rozumu, musi stawać się coraz bardziej racjonalne.

W 1690 roku ukazuje się dzieło, które stanie się jedną z poczytniejszych 
książek nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale również na kontynencie. To Roz-
ważania dotyczące rozumu ludzkiego J. Locke’a. Jest pierwszym w literaturze eu-
ropejskiej dziełem, które zajmuje się szczegółowo i obszernie analizą poznania 
ludzkiego. Ukazuje naturę i granice ludzkiego rozumu. Ponieważ rozum ludzki 
w swoim poznaniu jest ograniczony, skazany na błądzenie i niepewność, dlate-
go winniśmy wobec swoich poglądów być tolerancyjni, to znaczy wyzbywać się 
przeświadczeń i fanatycznych uroszczeń, iż jesteśmy posiadaczami prawdy ab-
solutnej, a tym samym mamy prawo tę prawdę narzucać innym. Jedyną katego-
rią ludzi, do której nie stosuje się Locke’a zasada tolerancji, są ateiści. Myśliciel 
angielski w swojej teorii poznania usiłuje zachować pozycję środka pomiędzy 
skrajnym deizmem (prowadzącym do ateizmu) a ortodoksją. Dlatego chce wy-
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kazać, iż nieobecność w umyśle idei wrodzonych (umysł dla Locke’a jest tabula 
rasa – czystą, niezapisaną tablicą) niekoniecznie musi prowadzić do dowodu 
na nieistnienie Boga, zaś zasada empiryzmu genetycznego (nihil est in intellectu, 
quod non prius fuerit in sensu8)  musi bezwzględnie rodzić ateizm. 

Deizm zasadniczo wspiera się na dwóch zasadach. Pierwsza przyznaje 
podmiotowi ludzkiemu, jako autonomicznej istocie rozumnej, miejsce central-
ne. Druga zdecydowanie odrzuca pojęcie łaski9. Deizm nie zgadza się na żadną 
formę religijnego autorytetu, która nie byłaby przekonująca dla rozumu auto-
nomicznego. Kiedy w 1784 roku Kant wyrazi jasno maksymę Oświecenia: Sape-
re aude!, domagając się autonomii myśli racjonalnej oraz czynienia publicznego 
użytku z rozumu, będzie miał glebę już przygotowaną przez deizm. Spróbujmy 
teraz spojrzeć na dalsze konsekwencje kontrowersji deistycznej, które znacznie 
wykraczają poza problematykę ściśle religijną czy teologiczną. W etyce konse-
kwencją deizmu jest utylitaryzm. Według przedstawicieli tego kierunku takie 
działanie jest najlepsze, które powoduje jak największe szczęście dla jak naj-
większej liczby ludzi. W wypowiedziach F. Hutchesona, profesora w Glasgow, 
deisty, takie myślenie często się pojawia. Koncepcja, którą ów myśliciel podziela 
z Lockiem, jest koncepcją wielkiego harmonijnego uniwersum, w którym każda 
z części jest tak zaprojektowana, by przyczyniać się do wzajemnego podtrzy-
mywania się i rozkwitu. Mamy zatem do czynienia z dobroczynnym, harmonij-
nym porządkiem rzeczy. Oddajemy Bogu cześć dlatego, iż urządził świat w ten 
sposób, że każdy, kto dąży do własnego dobra, przysparza także dobra innym. 
Opatrzność jest tutaj pojmowana bardzo mgliście – jej odbiciem ma być stały 
harmonijny układ rzeczy. Według Hutchesona człowiek osiąga pełnię szczęścia, 
gdy całkowicie podporządkowuje się uczuciom moralnym i uczuciu życzliwo-
ści, wtedy właśnie najbardziej przyczyniając się do ogólnej szczęśliwości. Szczę-
ście polega na zaspokojeniu naszych naturalnych pragnień. Wedle ujęcia de-
istycznego nasza dobroć wyraża się w dążeniu do powszechnej szczęśliwości. 
Również dobroć Boga ukierunkowana jest na ten sam cel. Dobro i szczęście nie 
mają już charakteru teocentrycznego, lecz czysto wewnątrzświatowe, zorien-
towane na dobro człowieka. W centrum uwagi postawiony zostaje człowiek, 
zaś jego szczęście staje się najważniejszą sprawą we wszechświecie. Deistyczna 
koncepcja natury i szczęścia wywodzi się – zdaniem Taylora – w prostej linii 
z protestanckiej afi rmacji zwyczajnego życia (życie rodzinne, produkcyjne – wy-
twarzanie rzeczy, reprodukowanie gatunku ludzkiego – w przeciwieństwie do 
życia zakonnego, wzniośle religijnego, ekskluzywnego, to znaczy wyłączonego 
ze sfery świata). Wizja deistyczna kwestionuje cuda. „Epoka cudów” należy do 
przeszłości. Wiara w boską ingerencję w losy jednostek bądź narodów została 
całkowicie zanegowana. Projektując porządek, który ma służyć dobru wszyst-

8  Nie ma niczego w umyśle, czego by najpierw nie było w zmysłach.
9  Odwołuję się tutaj do znakomitych analiz, jakie znaleźć można na kartach dzieła Ch. Taylo-

ra, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekł. zbiorowy, Warszawa 2001, zwłasz-
cza do rozdziałów: Bóg umiłował przysłówki, Chrześcijaństwo zracjonalizowane, Uczucia moralne, Rady-
kalne Oświecenie.
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kich stworzeń obdarzonych instrumentalnym rozumem, Bóg nie ma innego wy-
boru, jak ustanowić prawidła, które będą obowiązywać bez żadnych wyjątków. 
Dlatego też powstrzymując się od cudów, okazuje nam swoją dobroć. Jedynym 
pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem staje się w deizmie porządek 
świata. Nadrzędność porządku wyklucza wszelkie cudowne interwencje. Rów-
nocześnie następuje marginalizacja znaczenia historii. Wszystkie wielkie praw-
dy religii są uniwersalne, możliwe do wydobycia przez rozum z ogólnego bie-
gu rzeczy. Objawienie, które w nieusuwalny sposób wpisane jest w historyczny 
model religii, staje się zbędne, ponieważ do objawionych w nim prawd rozum 
może dojść samodzielnie. A zatem prawdziwa religia równa się religii natural-
nej. Deizm oferował sobie współczesnym w pełni racjonalną postawę religijną, 
baz żadnych odwołań do historycznie ugruntowanego autorytetu. H. Heine, 
wybitny niemiecki poeta, w obrazowy i dowcipny sposób opisuje ów proces re-
ligijnej racjonalizacji: 

najpierw zatem otworzono jej [religii] żyły i powoli wytoczono z niej całą krew 
zabobonu, a mówiąc mniej obrazowo: podjęto próbę usunięcia z chrześcijaństwa 
wszelkiej treści historycznej i pozostawienia w nim jedynie jego warstwy mora-
listycznej. W ten sposób chrześcijaństwo stało się czystym deizmem. Chrystus 
przestał być współregentem Boga, został niejako zmediatyzowany, i cześć od-
dawano mu odtąd już tylko jako osobie prywatnej. Jego moralną sylwetkę wy-
chwalano ponad miarę. Nie znajdowano wprost słów, by wyrazić, jak dobrym 
był człowiekiem. Co się zaś tyczy cudów przezeń dokonywanych, to wyjaśniano 
je prawami fi zyki bądź usiłowano mówić o nich możliwie jak najmniej […]. Teo-
logowie, którzy wyczyścili chrześcijaństwo z wszystkiego, co historyczne, zwą się 
racjonalistami10. 

Deiści są przekonani, iż religie historyczne stosowały przymus wobec 
swoich wyznawców, a często odnosiły się wrogo do siebie, wywołując konfl ik-
ty i krwawe wojny religijne. Zbyteczni są księża, pastorzy, rabini, uzurpujący 
sobie prawo do świętego autorytetu. Zbyteczne obrządki, posty, umartwienia. 
Odwiedzanie kościołów, zborów, synagog mija się z celem i jest tylko stratą 
czasu, który inaczej spożytkować można dla dobra rodzaju ludzkiego. Pismo 
święte nie posiada wartości nadprzyrodzonej, nie potrzeba tablic z prawami, 
przykazań. Deizm wyraża w ten sposób potrzeby epoki, która wszędzie doma-
ga się ułatwień. Stąd również potrzeba zmiany obrazu Boga. Trzeba z horyzon-
tu ludzkiego życia wymazać Boga gniewliwego, mściwego, interweniującego 
w bieg ziemskich spraw. Gdy jest odległy i nieokreślony, nikomu nie przeszka-
dza. Miejsce Boga zajmuje przyrodzony bieg ziemskich spraw11.

10  H. Heine, Z dziejów religii i fi lozofi i w Niemczech, przekł. T. Zatorski, Kraków 1997, s. 90.
11  Por. P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680–1715, przekł. J. Lalewicz, A. Siemek, 

Warszawa 1974, s. 225.
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Oświecenie niemieckie

Kiedy stopniowo odsłania się przed nami panorama Oświecenia, może-
my dojrzeć w niej pojawiającą się nową fi gurę, gracza nie byle jakiego. Zaczy-
na w Oświeceniu europejskim rozbrzmiewać język niemiecki. Wszakże owo 
Oświecenie niemieckie ma nieco innych charakter niż oświecenie angielskie, 
bądź francuskie. Jest w tym kraju wydarzeniem wewnątrz-teologicznym i we-
wnątrz-kościelnym. Właśnie dlatego wszakże stanowiło zarazem wyzwanie dla 
kościołów i niebezpieczeństwo dla nich, polegające na tym, iż Oświecenie dale-
kie od całkowitego odwracania się od religii, podejmuje jej pytania, samo na nie 
odpowiada i próbuje dokonać nowego uzasadnienia religii. 

Jako pierwszego spośród oświeconych na obszarze języka niemieckiego 
należałoby wskazać Ch. Wolffa (1679–1754), profesora w Halle, znakomitego 
systematyka, autora rozlicznych podręczników nie tylko fi lozofi i. W 1723 roku 
działalność jego została przerwana na skutek wymierzonej przeciw niemu ak-
cji sfer religijnych (przede wszystkim grup pietystycznych). Został skazany na 
banicję z Prus, a rozpowszechnianie jego pism zostało zabronione pod karą do-
żywotniego więzienia. Przeniósł się zatem do Marburga, gdzie jego wykłady 
tak samo ściągały rzesze uczniów. Kiedy Fryderyk II wstępując na tron cofnął 
dekret swojego poprzednika, Wolff w triumfi e powrócił do Halle. System Wolf-
fa jest do głębi racjonalistyczny. Jednak myśliciel ten, nazwijmy go „preceptor 
Germaniae”, zawsze był zwolennikiem religii pozytywnej. Odpierał argumenty 
Spinozy, Locke’a, P. Bayle’a, protestował przeciwko ohydnemu wolnomyśliciel-
stwu Anglików, jak również przeciw „agresywnemu deizmowi, materializmo-
wi i sceptycyzmowi Francuzów”12. Wszakże, jak podkreśla P. Hazard, w głębi 
swojej myśli nie był chrześcijaninem. Moralność była dla niego sprawą rozu-
mu, wiara operacją tegoż, nie potrafi ła ona zaakceptować wiary w cud, zaś Bóg 
był w gruncie rzeczy tylko wytworem rozumu ludzkiego. W tym też duchu bę-
dzie interpretowany przez swoich następców. Wolff, w duchu Oświecenia eu-
ropejskiego, chciał za sprawą swojej fi lozofi i „umieścić teologię na fundamencie 
niezachwianej pewności”, zaś tym samym znaleźć broń do zwalczania ateizmu 
i profanacji. Filozofi i nie wolno jeszcze było nauczać niczego, co byłoby sprzecz-
ne z religią, jednak przyznane jej zostało prawo „nieuprzedzonego badania są-
dów, na których wspiera się fundament religii, a w sprawie których sami uczeni 
teologowie nie osiągnęli jedności”. Oznaczało to jednak poddanie religii pod 
kontrolę rozumu13.

Należałoby jednak wcześniej wspomnieć innego myśliciela niemieckiego, 
urodzonego w Lipsku w 1646 roku, G. W. Leibniza. W swoich podróżach dyplo-
matycznych odwiedza Anglię, Paryż, potem na powrót przybywa do Paryża. Po 
powrocie do Niemiec odwiedza Spinozę, którego fi lozofi ą interesował się nie-
pomiernie, zarazem poddając ją krytyce. Był przekonany, że fi lozofi a Kartezju-
sza prowadzi poprzez Spinozę wprost do ateizmu. Studiując Spinozę doszedł 

12  Por. P. Hazard, Kryzys świadomości Europejskiej, dz. cyt., s. 52.
13  Por. H. Heine, Z dziejów religii i fi lozofi i w Niemczech, dz. cyt., s. 88.
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do niektórych głównych idei swojej fi lozofi i, która odznaczała się pewnym po-
krewieństwem z myślą holenderskiego myśliciela. Leibniz żywo interesował się 
kwestią zjednoczenia wyznań chrześcijańskich. Próbował znaleźć wspólną pod-
stawę pojednania między katolikami i protestantami. Byłoby to możliwe pod 
warunkiem wydedukowania pewnej liczby istotnych teologicznych twierdzeń, 
co do których wszystkie wyznania mogłyby wyrazić zgodę. Taki sposób po-
dejścia do zagadnienia żywo przypomina angielskie próby konstruowania reli-
gio naturalis. Studiowanie myśli (krążących wokół Boga i religii) jednego z naj-
bardziej konsekwentnych racjonalistów w dziejach fi lozofi i europejskiej może 
się okazać wielce pouczające. Na zupełnie innych drogach dochodzi do rezul-
tatów porównywalnych z wnioskami, do których doszedł empirysta J. Locke. 
To rozum winien przejąć drobiazgową kontrolę nad całością rzeczywistości do-
stępnej człowiekowi (w tym oczywiście nad Objawieniem). Posłuchajmy tego, 
co pisze na kartach znanego swojego dzieła, opatrzonego tytułem (neologizm 
utworzony przez samego Leibniza) Teodycea: 

Ponieważ jednak rozum równie dobrze jak wiara jest darem Boga, to jego 
zwalczanie stanowiłoby walkę Boga przeciwko Bogu, a jeśli zarzuty rozumu prze-
ciwko jakiemuś artykułowi wiary byłyby nierozstrzygalne, to należałoby powie-
dzieć, że ten rzekomy artykuł nie jest objawiony, lecz fałszywy, że jest to urojenie 
ludzkiego umysłu, zaś triumf takiej wiary można byłoby porównać do wystrza-
łów radości po przegranej bitwie14. 

To autonomiczny rozum jest w stanie uporać się z najbardziej zdawałoby 
się zawikłanymi i tajemniczymi sprawami, jak choćby istnienie zła. Nie istnieją 
granice, które mogłyby powstrzymać pochód zwycięskiego rozumu. W końcu 
jest on „małym Bogiem”. Trafnie odczytał zamysły Leibniza współczesny my-
śliciel niemiecki R. Safranski: 

Leibniz jednak ze swoim rozumem „idzie na całość”. Pragnie raz jeszcze wy-
koncypować Boga rozumu, „Boga fi lozofów”. Nie chce pogodzić się z owym roz-
dwojeniem na wiarę i rozum. Więźba religijna jest jeszcze u niego na tyle silna, 
że bodaj warto ją umocnić, ale nie na tyle, by dało się to zrobić przy użyciu racji 
czysto religijnych. Rozum musi pomóc wierze. Jest on tak krzepko utwierdzony 
w swej samoświadomości, że może sobie dowierzać. Tym samym obrona Boga, 
teodycea, staje się jednocześnie logodyceą, obroną Logosu. Rozum szykuje się do 
udowodnienia, że może pojąć całokształt świata, włącznie ze złem i Bogiem. Teo-
dycea może i jest zaprojektowana ku chwale Boga, ale jest także dziełem triumfu-
jącego rozumu15.

Na scenie Oświecenia niemieckiego pojawiają się kolejni nosiciele światła 
rozumu. Johann Christian Edelmann od praktykującego luteranina przebywa 
drogę do swoistego wolnomyślicielstwa. Nad dogmatami, artykułami wiary, 

14  G. W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, przekł. M. Fran-
kiewicz, Warszawa 2001, s. 78. 

15  R. Safranski, Zło. Dramat wolności, przeł. I. Kania, Warszawa 1999, s. 269.
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władzę winna sprawować praktyka miłości. Religia, która zastygła w konfesjo-
nalizmie przeszkadza w wyzwoleniu moralnego podmiotu do tolerancji prakty-
kującego miłość zwyczajnego człowieka. 

Johann Lorenz Schmidt należy do myślicieli pracujących nad procesem ra-
cjonalizacji Biblii; przyswoił Oświeceniu niemieckiemu dzieło Tindala Chrześci-
jaństwo stare jak świat.

Siegmund Jacob Baumgarten zostaje w 1743 roku profesorem zwyczaj-
nym na wydziale teologii uniwersytetu w Halle. Jego myśl oscyluje pomiędzy 
pietyzmem a racjonalizmem. Z emfazą podobną wolffi ańskiej wymawia słowo 
„rozum”, wierząc, że to on da mu klucz do czystego chrześcijaństwa. Te same 
przecież prawa naukowe, które obowiązują przy autorach świeckich, posiadają 
wiążącą ważność w odniesieniu do autorów tekstów świętych. Na takim samym 
stanowisku stoi Johann August Ernesti, fi lolog lipski, egzegeta, nazywany ger-
manorum Cicero. Księgi ludzkie i księgi boskie winny być traktowane w taki sam 
sposób. Pismo święte nie może być rozumiane teologicznie, jeśli najpierw nie 
zostało zrozumiane gramatycznie.

Jednym z najważniejszych przedstawicieli historyczno-krytycznej teologii 
Oświecenia w Niemczech był Johann Salomon Semler, ulubiony uczeń Baum-
gartena, profesor teologii na uniwersytecie w Halle. Jego zasługą była moderni-
zacja teologii. Religia jest dla niego przede wszystkim moralnością, jej historia 
jest historią moralnego doskonalenia się człowieka. Stary Testament jest tylko 
narodowym dziełem żydowskim i niczym więcej. Rdzeniem Ewangelii jest ich 
przesłanie etyczne. Semler odróżnia „religię publiczną” od „prywatnej”. Pojęcie 
„chrześcijańskiej religii prywatnej” zawiera osobową wiarę w Boga. Człowiek 
w swojej wierze i jej praktykowaniu nie jest związany ani tradycją ani kościelnym 
autorytetem. Wewnętrzna, prywatna religia nie jest żadną ludzką formą myśle-
nia, podporządkowana jest tylko Bogu i sumieniu, nie posiada żadnych przepi-
sów, każdy ją wyznaje wedle własnego sumienia. Jej sprawdzianem jest prak-
tykowanie miłości bliźniego. Poglądy swoje wyłożył w dziele zatytułowanym 
Abhandlung von der freien Untersuchung des Kanons, które ukazało się w 1771 roku.

Nie sposób nie wspomnieć tutaj grupy myślicieli (np. Johann Friedrich 
Wilhelm Jerusalem), którzy nazywali siebie „neologami”, a działali w latach 
1740–1781. Była to grupa liberalnych teologów protestanckich, oczytanych 
w deistycznej i antydeistycznej literaturze swojej epoki. Oni również borykali 
się z problemami antynomii objawienia i religii naturalnej. Bronili wprawdzie 
objawionego charakteru chrześcijaństwa, ale byli na tyle zainfekowani bakcy-
lem Oświecenia, że objawienie poddawali rozlicznym racjonalizacjom, w czym 
przypominają socynian.

Reimarus i niemiecka wersja deizmu

Widać na przykładzie wspomnianych wyżej myślicieli, iż cały wysiłek 
niemieckich orędowników Oświecenia nie zmierza do ugruntowania czy upra-
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womocnienia ateizmu, ale raczej do rozumowego poznania Boga, w rezultacie 
czego przybiera na sile odrzucenie ortodoksyjnego przedstawienia Boga. Ten 
proces możemy śledzić wyraźnie w myśli najbardziej znaczącego przedstawi-
ciela Oświecenia niemieckiego pomiędzy Leibnizem i G. E. Leasingiem, mia-
nowicie Hermanna Samuela Reimarusa, systematyka deizmu. Gdybyśmy do-
konali przeglądu biblioteki Reimarusa, znaleźlibyśmy tam dzieła wszystkich 
czołowych deistów angielskich, a zatem Herberta of Cherbury, Tolanda, Tinda-
la, A. Collinsa, Th. Morgana, H. Dodwellsa. Deizm, zdaniem niemieckiego my-
śliciela, jako naturalna religia zawiera wszystko, co jest konieczne do zbawienia. 
Świat, jako system uporządkowany, celowy, dostępny poznaniu człowieka, jest 
samoobjawieniem Boga i przedmiotem kontemplacji. Ów rozumnie zaprojek-
towany świat stanowi wystarczający dowód na istnienie Boga jako architekta 
tej skomplikowanej, ale cudownie działającej maszyny. Przedłożenie takiego 
dowodu jest swoistą rozprawą oraz odrzuceniem ateizmu, który ów apologeta 
deizmu uważał za faktyczne niebezpieczeństwo. Wielkim osiągnięciem współ-
czesnej myśli jest pojęcie świata jako mechanicznego systemu o wewnętrznych 
związkach przyczynowych. Taka wizja świata wyklucza nadnaturalną Boską 
ingerencję. Sam świat jest boskim objawieniem, zaś inne objawienia są ludzki-
mi wymysłami i przyczyną wielu niepotrzebnych i wyniszczających konfl iktów. 
Człowiek zasługuje na przychylność Boga, jeśli Go poznaje i oddaje mu cześć 
poprzez działanie moralne. Obronie i uzasadnieniu deizmu poświęcił Reima-
rus jedno z głównych swoich dzieł, zatytułowane Apologia czyli pismo w obronie 
rozsądnie myślących czcicieli Boga (Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen 
Verehrter Gottes). 

Odrzuca zatem Reimarus jakąkolwiek postać objawienia nadprzyrodzone-
go. Objawienie jest pozbawione jakiejkolwiek pożyteczności. Angielscy deiści 
byli o wiele bardziej ostrożni, przypisując Objawieniu funkcję pedagogiczną, to 
znaczy ukierunkowaną na pouczenie ludzi prostych, pozbawionych wyrafi no-
wanego używania rozumu. Przeto w krytyce Objawienia jest bardziej radykalny 
niż deiści angielscy. Wcześniejsza literatura deistyczna poświęcona Ewangeliom 
(choćby literatura socyniańska) stwierdza istnienie w nich licznych elementów 
supranaturalistycznych, czy wewnętrznych niespójności, a nawet sprzeczności. 
Wyprowadza stąd wniosek, że teksty te, nie dając się pogodzić z wymogami na-
turalnego rozumu, przekraczają jego uprawnienia, są więc nosicielami prawd, 
które rozum przerastają. Deiści późniejszych czasów usiłowali za pomocą inter-
pretacji alegorycznej pozbawić Nowy Testament wszelkich walorów nadprzy-
rodzoności. Reimarus radykalnie przekreśla sferę nadprzyrodzoną, patrzy na 
Biblię oczami człowieka całkowicie świeckiego, zaś tak postrzegana Biblia prze-
staje być nawet podręcznikiem moralności. Wiele działających tam osób, nawet 
takich, na których spoczywa rzekoma łaska Boga, nie spełnia podstawowych 
wymagań moralnych, odznaczają się wątpliwą reputacją i całkowicie nierozum-
nymi przekonaniami. Zaakceptować można jedynie Nowy Testament  (zresztą 
fragmentarycznie), o tyle, o ile głosi rozumną praktyczną religię Jezusa. Ory-
ginalność Reimarusa polega na wysunięciu tezy doktrynalnego rozwoju myśli 
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wczesnochrześcijańskiej. Prowadzi to jego myśl do stwierdzenia zasadniczej od-
rębności pomiędzy naukami Jezusa, a tym, co z nimi zrobili uczniowie Galilej-
czyka. Skonstruowali oni nadnaturalną religię z elementów grzechu pierworod-
nego, potrzeby odkupienia, sakramentów, która jest zupełnie nie do przyjęcia. 
To, co człowiekowi do zbawienia jest potrzebne, poznaje rozum naturalny. An-
gielscy deiści przypisywali religii naturalnej priorytet czasowy wobec religii ob-
jawionej. Według Reimarusa jest to priorytet logiczny. Religia naturalna nie jest 
związana z czasowym początkiem, lecz jest ponadczasowym kamieniem pro-
bierczym religii pozytywnych. To ona pozwala ocenić stopień deformacji, jakie-
mu podlegają religie pozytywne (historyczne, objawione) w odniesieniu do re-
ligii naturalnej. Poznanie Boga jest funkcją metodycznie rozwijającej się fi lozofi i 
i nauki. Teologia średniowieczna nie mogła być przecież tak doskonała i prze-
nikliwa jak obecna, ponieważ opierała się na ograniczonym poznaniu natury. 
Aby lepiej Boga poznać, trzeba zwracać uwagę raczej na najnowsze doniesienia 
Paryskiej Akademii Nauk, czy Royal Society, niż wsłuchiwać się w głos Pisma 
Świętego.

Zagadnieniem zasadniczym całej aktywności intelektualnej deistów było 
pytanie, w jaki sposób można zagwarantować pokojową koegzystencję ludziom 
różnych wyznań. Pamiętamy, że pytanie to nie dawało spokoju również Leib-
nizowi. Każda konfesja chrześcijańska rościła sobie prawo do nauczania jedy-
nej prawdziwej drogi wiodącej do zbawienia, na którą winien wejść każdy, kto 
chce uniknąć całkowitej porażki w doczesnym, a nade wszystko w wiecznym 
życiu. Deiści byli zdania, iż problemu tego tak długo rozwiązać się nie da, jak 
długo religie odwoływać się będą do Objawienia i głosić przekonanie, że do 
zbawienia nieodzowna jest wiara objawiona. W końcu Objawienie dla rozumu 
pozostaje nieuchwytne, wymyka się procedurom rozumowania, i dlatego sta-
nowi obszar całkowitej dowolności, fantazjowania, marzycielstwa. Tylko rozum 
jest zasadą porządku, jasności i jednoznacznych rozstrzygnięć. Jako rozwiąza-
nie deiści zaproponowali religię naturalną, która jest założona we wszystkich 
objawionych religiach. Tylko religia naturalna (rozumowa) jest konieczna, nato-
miast pozytywne i historyczne religie objawione z całym korpusem artykułów 
wiary, nabożeństw, ceremonii, sakramentów, form organizacji są czymś wtór-
nym i skazanym na stopniowe zanikanie. Rozumny czciciel Boga, Raimarus, był 
przeświadczony, że religią wystarczającą jest połączenie naturalnego poznania 
Boga z moralnym samodoskonaleniem.

Lessinga antydogmatyczne myślenie o Bogu

G. E. Lessing (1729–1781) uważany jest po M. Lutrze za najwybitniejszego 
myśliciela religijnego Niemiec. Był erudytą, znakomitym pisarzem i przenikli-
wym myślicielem, wydawcą fragmentów Apologii Reimarusa, którymi zresztą 
był zachwycony. Tylko z ogromną nieścisłością można go uważać za deistę, ra-
czej pod wpływem myśli spinozjańskiej przechodzi stopniowo na pozycje pan-
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teistycznie zabarwionej religijności. Lessingowi bliższa była tradycja luterańska 
czy wręcz katolicka ortodoksja, aniżeli karkołomna sofi styka „neologów”, któ-
rych zdecydowanie nie znosił, nazywając ich kompilatorskie myślenie „łataniną 
partaczy i półfi lozofów”. 

Pomimo fascynacji pismami Reimarusa, nie zgadza się z jego poglądem, 
iż prawdy religii naturalnej mogą być ściśle dowiedzione. Lessing uważał, że 
wiara opiera się na doświadczeniu wewnętrznym, nie zaś na teoretycznych do-
wodach. Był przekonany, że nie można zgodzić się z przeprowadzonym przez 
racjonalistycznych deistów radykalnym rozróżnieniem między prawdami reli-
gii naturalnej, które mogą być dowiedzione przez rozum, a dogmatami tak zwa-
nej religii objawionej, które są niedowodliwe i dlatego zasługują na odrzucenie.

Chrystus nie jest dla Lessinga, jak dla innych przedstawicieli Oświecenia, 
jedynie nauczycielem moralności. Są pewne racje religii objawionej, które należy 
przyjąć. Nie znaczy to jednak, że przyjmuje ideę objawienia w sensie ortodok-
syjnym. Protestuje jednak przeciwko stanowisku Reimarusa, który twierdził, że 
niemożliwe jest Objawienie, w które mogłaby w uzasadniony sposób wierzyć 
cała ludzkość. Wedle Reimarusa tylko religia rozumowa ma sens. Według Les-
singa religia objawiona nie zakłada religii naturalnej, lecz zawiera ją w sobie. 
Wartość idei i przekonań religijnych należy osądzać na podstawie ich wpływu 
na postępowanie, lub też wedle ich zdolności do kierowania postępków w po-
żądaną stronę. Chrześcijaństwo jest starsze niż Ewangelie, życie chrześcijańskie 
toczyło się o wiele wcześniej niż nastąpiła kodyfi kacja Nowego Testamentu. Od-
różnia też religię, którą głosił Chrystus, od tej, którą na jego nauczaniu wznieśli 
teologowie.

Wartość przeświadczeń religijnych ocenia się miarą ich wpływu na moral-
ne doskonalenie ludzkości, dlatego deistyczne odróżnienie dających się dowieść 
rozumowo prawd religii naturalnej od stworzonych przez człowieka dogmatów 
chrześcijaństwa traci swoje podstawy. Lessing uważa, iż człowiek znajduje się 
raczej nieustannie w sytuacji nieskończonego zbliżania się do prawdy absolut-
nej, aniżeli osiągania jej w jakimś konkretnym momencie. Głównym znamie-
niem fi lozofi i Lessinga jest uznanie za wartość najwyższą samego poszukiwania 
prawdy, nie zaś jego rezultatu, który nigdy nie okazuje się rezultatem ostatecz-
nym, a jedynie pewnym etapem, który stwarza kolejne pytania i wątpliwości. 
Charakterystyczna z tego punktu widzenia jest znana uwaga, którą poczynił 
Lessing, iż gdyby Bóg prawą ręką oferował mu skończoną prawdę, zaś lewą nie-
skończone jej poszukiwanie, wybrałby tę drugą możliwość, nawet gdyby miało 
ta znaczyć, że zawsze będzie błądził. Tylko Bogu przysługuje posiadanie praw-
dy czystej i ostatecznej.

Stawiano Lessingowi zarzut, iż odmawiając człowiekowi posiadania ab-
solutnej i niewzruszonej prawdy, tym samym pozbawia go kryterium rozróż-
niania pomiędzy różnymi jej stopniami, pomiędzy tym, co prawdziwe i nie-
prawdziwe. Lessing uważa jednak, że stopnie prawdziwości należy oceniać na 
podstawie zdolności wspierania różnych kierunków postępowań. Jednak i tutaj 
powraca problem odróżnienia bardziej pożądanych typów zachowań, od mniej 
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pożądanych, tego co moralne, od tego co niemoralne. Postawa Lessinga w od-
niesieniu do problematyki Boga wolna jest od wszelkiego dogmatyzmu i to jest 
jej charakterystycznym rysem. Łączy się w tej postawie zasadnicze zaufanie do 
Biblii a jednocześnie wolność od jej litery. Tak jak Luter uwolnił chrześcijaństwo 
od jarzma tradycji, tak Lessing chce je wyzwolić spod władzy litery. Lessinga 
koncepcja prawdy jest powiązana z jego wizją historii. Objawienie biblijne, zda-
niem myśliciela, przyspiesza wprawdzie proces dochodzenia do prawdy, czyli 
opartej na moralności religii, jednak ludzkość kierując się rozumem, doszłaby 
prędzej czy później do prawd głoszonych przez Ewangelię. Wszakże zarówno 
Stary, jak i Nowy Testament proces ten przyspieszyły i odegrały pozytywną rolę 
w rozwoju cywilizacyjnym i wychowawczym ludzkości. 

W 1780 roku ukazało się dzieło Lessinga, które zawiera streszczenie wszyst-
kiego, co przemyślał on w zakresie zagadnień religii: Wychowanie rodzaju ludzkie-
go (Erziehung des Menschengeschlechts). Oddajmy głos jego autorowi: 

Czym wychowanie dla jednostki, tym objawienie dla ludzkości. Wychowując, 
objawiamy dziecku to, co dla dobra jego jest potrzebne, objawiając – wychowuje-
my. Ale jedno i drugie: objawienie i wychowanie, tylko to dać mogą, co w zarod-
ku już leży w duszy i umyśle, do przyjęcia czego człowiek jest z natury przysposo-
biony. Czyli objawienie ułatwia nam poznanie prawd, które byśmy poznać mogli 
siłą własnej myśli, ułatwia w ten sposób, że w stosownej chwili zjawia się mąż 
opatrznościowy i nadaje powszechnie zrozumiały wyraz rzeczom, które już się 
stały powszechną i uświadomioną potrzebą. Znaczenie przeto objawienia nie tyle 
tkwi w tym, co ono przynosi, ile raczej w tym, do czego przygotowuje. Objawienie 
porównać można z elementarzem ułożonym dla dzieci określonego wieku. Gdy 
elementarz zrobił swoje, przestaje być potrzebny16. 

Objawienie zatem jest dokonującym się w dziejach wychowaniem rodzaju 
ludzkiego przez Boga. Objawieniu, jako procesowi wychowawczemu, zostaje 
poddany cały rodzaj ludzki; jest ono analogiczne do etapów, przez które przejść 
musi w procesie wychowawczym indywiduum. Na trzy zasadnicze fazy (epoki) 
wskazuje Lessing, opisując ów proces. W pierwszej fazie oddziaływanie Boga 
na człowieka prowadzi go do umiejętności odróżniania dobra od zła i przyswo-
jenia podstawowych prawd rozumowych. Faza to odpowiada Staremu Testa-
mentowi. Epoka druga związana jest z Nowym Testamentem. Na plan pierw-
szy wysunięte zostają bardziej szlachetne motywy postępowania, niż ziemskie 
nagrody czy kary. Naucza się teraz o nieśmiertelności duszy oraz o wiecznej 
nagrodzie i pośmiertnej karze. Jednocześnie Bóg Izraela przekształca się w po-
wszechnego Ojca, zaś idea duchowej czystości serca, jako tego, co przygotowuje 
do nieba, zajmuje miejsce zewnętrznego posłuszeństwa wobec prawa w intencji 
doczesnego tylko powodzenia. Pismo Święte obu Testamentów może po speł-
nieniu swojej roli zniknąć nawet, ale wartości, którym pomogło się urzeczywist-
nić, pozostaną dobrem powszechnym ludzkości. Posłuchajmy Lessinga: 

16  Cyt. za: M. Zdziechowski, W obliczu końca, Warszawa–Ząbki 1999, s. 31.
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Mogła ona [Biblia] potem zniknąć, a pojęcie o Bogu pozostałoby nadal własno-
ścią człowieka. Natomiast torowała ona drogę pojęciu nieśmiertelności, do któ-
rego nie dorośli byli Żydzi z epoki Mojżesza i proroków, aż przyszedł w osobie 
Chrystusa nowy, lepszy pedagog i wyrwał z rąk dziecka stary elementarz, a dał 
nowy, zawierający drugą, praktyczną i pewną naukę o nieśmiertelności. W tym 
zaś nowym elementarzu były zawiązki nowych pojęć i objawień. Ludzie w ciągu 
następnych wieków spierali się o nie, a spory ich były źródłem wojen i prześlado-
wań, czyli utrapień bez końca. Były one jednak potrzebne, bo z nich wyłonić się 
miała nowa wdzięczna ewangelia, której wyczekiwali marzyciele wieków ubie-
głych, wiążąc je z trzecią, wyższą epoką dziejów. Do epoki tej, z której nastaniem 
Ewangelia Chrystusowa odrzucona będzie jak elementarz, który już spełnił swoje 
zadanie, nie doszliśmy jeszcze, ale to wiemy, że zapanuje w niej ewangelia rozu-
mu, która nauczy człowieka, że ma czynić dobro nie pod groźbą kary, jak w Sta-
rym Testamencie, ani w nadziei nagrody w przyszłym, zapowiedzianym przez 
Chrystusa Królestwie Bożym, lecz dlatego jedynie, że tak każe rozum17.  

W trzeciej epoce (epoka Ducha Świętego opata kalabryjskiego z XII wie-
ku – Joachima z Fiore) nastanie zatem religia rozumu, która uczyni człowieka 
zdolnym do kochania cnoty dla niej samej, zaś człowiek będzie czynił dobro 
w imię dobra, nie zaś w nadziei otrzymania nagrody niebieskiej czy ziemskiej. 
Jednakże proces wychowania rodu ludzkiego jest nieskończony, dlatego Les-
sing sympatyzuje wyraźnie z teorią palingenezy (reinkarnacji). Sympatie owe 
związane są również z jego wizją dochodzenia do prawdy jako nieustannego, 
nigdy nie kończącego się procesu. Nie należy zatem koniecznie trzeciej epoki 
umieszczać w perspektywie ziemskich dziejów, raczej w nigdy nie zamkniętej 
perspektywie doskonalenia się ludzkości.

Na przełomie roku 1780–1781 ukazuje się utwór dramatyczny Lessinga za-
tytułowany Natan mędrzec (Nathen der Weise). Jest on z całą pewnością hołdem 
złożonym bliskiemu przyjacielowi Lessinga, M. Mendelssohnowi, wybitnemu 
żydowskiemu przedstawicielowi Oświecenia niemieckiego, zwanemu przez 
współczesnych „Sokratesem Galilei”. Był on przeciwnikiem krańcowości fran-
cuskiego materializmu, czcicielem Platona i obrońcą idei Boga i nieśmiertelnej 
duszy. Postawił przed sobą zadanie pośredniczenia między judaizmem a kul-
turą narodów chrześcijańskich. W literackiej postaci mędrca Natana możemy 
domyślać się rzeczywistego Mendelssohna. 

Boleśnie doświadczony Żyd Natan przyjmuje na wychowanie niemowlę 
chrześcijańskie, któremu matka umarła, zaś ojciec musiał odjechać, nie mogąc 
go zabrać ze sobą. Natan wychowuje małą Rechę we wzniosłych zasadach religii 
opartej na judaizmie, ale oczyszczonej z formalizmu i przeistoczonej w szlachet-
ny humanizm. Wedle tej religii jedynym godnym sposobem oddawania Bogu 
czci są dobre czyny. Bogu nie są potrzebne obrzędy ani modły. Nie przybierze 
na wadze od ludzkich postów, zaś pobożność ludzka nie spotęguje jego mocy. 
Do humanistycznej religii służenia Najwyższej Istocie powołani są wszyscy, bez 
względu na wyznanie czy narodowość.

17  Cyt. za: M. Zdziechowski, dz. cyt., s. 31. 
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Główną jednak myśl dramatu zawarł Leasing w zapożyczonej od Bocaccia 
(z Dekameronu) opowieści o cudownym pierścieniu, którą Natan wygłasza przed 
Saladynem, zapytany, jaka religia jest najlepsza. W pewnej szczęśliwej rodzi-
nie pierścień przechodził z ojca na syna w ten sposób, że ojciec przekazywał go 
temu synowi, którego cenił i kochał najbardziej. W końcu pierścień znalazł się 
w ręku ojca, który miał trzech jednakowo umiłowanych synów. Zatem obiecał 
pierścień wszystkim trzem. Aby wywiązać się z obietnicy, kazał sporządzić dwa 
podobne pierścienie. Każdy z synów uważał przekazany przez ojca pierścień za 
prawdziwy. Po śmierci ojca wybuchł konfl ikt. Sprawa trafi ła do sądu. Sędzia 
wygłosił werdykt: „Wszyscy trzej jednakową macie słuszność, prawdziwy pier-
ścień zapewne zaginął… I jeśli zamiast żądać ode mnie wyroku, pójść chcecie 
za moją radą, niech każdy swój pierścień uważa za prawdziwy. I starając się 
prawdziwość i siłę jego wykazać, niech sile tej dopomaga słodyczą, serdeczną 
wyrozumiałością, miłosierdziem, szczerym oddaniem się Bogu: niech się stanie 
miły Bogu i ludziom”. Wszystkie zatem religie – chrześcijańska, muzułmańska, 
żydowska – są sobie równe. Boga nie słowem, nie precyzją sformułowanych 
dogmatów oraz anatemami, jakie kierujemy przeciw inaczej myślącym, ale czy-
nami miłości chwalić należy. W liście do Mendelssohna Lessing wyznawał, iż 
dzieło swoje skierował przeciw wszystkim religiom pozytywnym. Zaś Mendels-
sohn, po śmierci Lessinga (niedługo po wydaniu Natana rozstał się z życiem), 
pisał entuzjastycznie: 

Nie jestem w stanie wyobrazić sobie dzieła, które by przewyższało Natana, tak 
jak Natan przewyższa wszystko, co Lessing napisał przedtem. Wznieść się wyżej 
nie ma podobieństwa, chyba wstąpić w kraje niedostępne naszemu zmysłowemu 
oku. I właśnie to zrobił Lessing. Stoimy jak niegdyś uczniowie Eliasza proroka 
i patrzymy na miejsce, z którego on się wzniósł w górę i zniknął. […] Dzieło to 
wyprzedziło swój wiek więcej niż o jedno pokolenie18. 

W tym miejscu zmuszeni jesteśmy (ze względu na konieczne rygory wy-
dawnicze co do obszerności tekstu) urwać naszą wędrówkę po krajach wieku 
Oświecenia. Jedno jest pewne: spór o Boga i religię w epoce Oświecenia (które 
potocznie kojarzymy z radykalnym odwrotem od spraw związanych z Bogiem 
czy religią) rozbrzmiewa wielogłosowym chórem. Dokonuje się tutaj swoista 
transformacja myślenia o Bogu, sposobu praktykowania religii. Odcięcie się od 
wymiaru tradycji i historyczności cały spór sprowadza na manowce. Pojawia się 
projekt religii naturalnej czy rozumnej (wedle standardów rozumności właści-
wych dla Oświecenia), której nigdy nie było, a zatem jest projektem utopijnym, 
skonstruowanym przez oderwany od rzeczywistości rozum. Warto jednak po 
tych manowcach oświeceniowych chodzić, aby czegoś się dla współczesnego 
myślenia o Bogu i religii nauczyć.

18  Cyt. za: M. Zdziechowski, dz. cyt., s. 37.
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DER STREIT UM GOTT UND RELIGION IM DEUTSCHE AUFKLÄRUNG

Allgemeiner Meinung nach Aufklärung Periode ist, in welche Gott und Religion 
Fragen abwesend sind. Währenddessen spielt hier voll Spannung Streit um Gott und Re-
ligion ab. Besitzt er ganz andere Wesensart, als im frühere Zeiten. Dieses Streit Eigentüm-
lichkeit wir auf dem Boden europäische Denken auf Beispiel deutsche Aufklärung vor-
stellen. Verwickelten sind in dieses Streit so groβen Denker wie G. W. Leibniz, Ch. Wolff, 
H. S. Reimarus, G. E. Lessing.
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Zmaganie się ze zjawiskiem wykluczenia i marginalizacji osób, jak i całych 
społeczności, towarzyszy człowiekowi od zarania jego dziejów. Współczesny 
świat nie jest również tych niekorzystnych procesów pozbawiony. Ludzie róż-
nią się od siebie i mają tego świadomość. Nauki historyczne, badając zjawiska 
społeczne zachodzące w minionych dziejach, wskazują na obecność pewnych 
członków zbiorowości ludzkiej poddanych wykluczeniu i marginalizacji we 
wszystkich epokach historycznych, a zdecydowana większość badaczy1 tego 
zjawiska przychyla się do stanowiska, że procesy te mają nie tylko długą histo-
rię, ale są obecne również we wszystkich kulturach. Wśród tych badaczy prze-
waża pogląd, że o tym, które cechy osoby lub społeczności zadecydują o jej wy-
kluczeniu bądź zmarginalizowaniu, a które nie, decyduje kultura dominująca 
w danej społeczności czy epoce historycznej. I tak na przykład, współczesna so-
cjologia odnosząc się do uwarunkowań, które mogą prowadzić do dyskredytacji 
osób i społeczności wskazuje, między innymi, na:

[…] kulturową obcość jednostek czy grup, których obyczaje, wartości, wzory 
poznawcze i sposoby percepcji różnią się na tyle od kultury ich otoczenia społecz-
nego, że utrudniają procesy komunikowania się z tym otoczeniem i korzystanie 
z jego instytucji […] Tak rozumiana marginalność społeczna stanowi doświad-

1 Zob. np. K. Frieske, Marginalność społeczna, w: Encyklopedia Socjologii, t. 2, Warszawa 1999, 
s. 167–168; H. S. Becker, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, tłum. O. Siara, Warszawa 2009; E. Goff-
man, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, tłum. A. Dzierżyńska, J. Tokarska- Bakir, Gdańsk 2007.
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czenie wędrowców, imigrantów, ludzi usiłujących zakorzenić się w nowym oto-
czeniu społecznym lub ludzi, którzy dokonując mniej lub bardziej świadomych 
wyborów odrzucili kulturę swojego społeczeństwa i albo godzą się z ambiwalen-
cją swojego statusu, albo formują rozmaite kultury czy podkultury alternatywne2. 

Takie formy życia społecznego, jako pewne zjawisko kulturowe – przy 
uwzględnieniu pewnych zastrzeżeń3 – można dzisiaj obserwować niemal na 
każdym kroku. Dotyka ono osób, które nie podejmują zwyczajowej i społecz-
nie akceptowanej drogi życiowej. Dotyczy również tych, którym przyszło żyć 
w złych warunkach socjalnych, na których oddziałują niekorzystne procesy spo-
łeczne, i które nie zostały wyposażone w odpowiedni kapitał życiowy umożli-
wiający radzenie sobie z nimi, i w efekcie, zajmowanie normalnej pozycji spo-
łecznej.

Jak już choćby z tej krótkiej, powyżej zamieszczonej analizy wynika, po-
jęcia „marginalizacja społeczna” i „wykluczenie społeczne” są bardzo szerokie 
i pojemne. U podłoża tych zjawisk, obok podstawowych uwarunkowań kultu-
rowych, leży zwykle wiele różnych, szczegółowych przyczyn i źródeł. Stąd na-
potyka się na spore trudności w sformułowaniu jednej syntetycznej  ich defi nicji. 
Ze względu na potrzebę przejrzystości i jasności tego artykułu, korzystne wyda-
je się odejście od akademickich sporów nad szczegółowymi defi nicjami i przy-
jęcie za Hilary Silver odniesienia tych terminów do wszelkich nierówności, dys-
kryminacji świeckiej i religijnej, zbędności, nieodpowiedniości, marginalności, 
obcości, inności, odcięcia, braku więzi, wywłaszczenia, odsunięcia, wyrzucenia 
człowieka poza ramy czegoś itd.4 Będzie to korzystne również ze względu na 
fakt, że Sobór Watykański II w swoich dokumentach dokonuje opisu sytuacji eg-
zystencjalnej i społecznej Kościoła oraz człowieka z połowy XX wieku nie wcho-
dząc na obszar nauk świeckich, do których to należy formułowanie odpowied-
nich, szczegółowych defi nicji.

Autor niniejszego artykułu postawił sobie za cel przebadanie dokumen-
tu soborowego, który ostatecznie opatrzono tytułem Konstytucja duszpaster-
ska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes5, pod kątem nauczania 
o przyczynach zjawiska, które współcześnie jest defi niowane jako wykluczenie 

2  K. Frieske, Marginalność…, dz. cyt., s. 167–168.
3  W tym miejscu należy wskazać na wadę tak przyjętego założenia. Interpretując margi-

nalność społeczną jako „zjawisko przede wszystkim kulturowe, implicite przyjmujemy założenie 
o istnieniu dominującego systemu kulturowego stanowiącego podstawę integracji społeczeństwa. 
Poprawność tego założenia jest współcześnie kwestionowana, a socjologowie kultury akcentują plu-
ralizm kulturowy i wielokulturowość zarówno tych – stosunkowo nowych – społeczeństw, które 
kształtowały się w ciągu ostatnich dwustu lat, takich jak społeczeństwo Stanów Zjednoczonych czy 
Australii, jak społeczeństw europejskich, które usiłują, z rozmaitymi skutkami, wchłaniać kolejne 
fale imigrantów. Jeśli hipoteza wielokulturowości jest trafna, a procesy ruchliwości przestrzennej 
prowadzą nie tyle do dyfundowania odrębnych systemów kulturowych, ile do ich współistnienia 
w obrębie określonych społeczeństw, to koncepcja „obcego” traci jakikolwiek sens”. K. Frieske, Mar-
ginalność…, dz. cyt., s. 168.

4  Por. H. Silver, Scial exclusion and social solidarity, Genewa 1994, s. 539.
5  Zob. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: So-

bór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.
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społeczne i marginalizacja. Głównym celem artykułu jest, przede wszystkim, 
wskazanie na źródła tych niekorzystnych zjawisk, oraz wskazanie na zakres 
udziału Karola Wojtyły w powstaniu tego dokumentu i zasygnalizowanie wpły-
wu jaki ten dokument wywarł na późniejszą naukę o wykluczeniu społecznym 
i marginalizacji w nauczaniu Jana Pawła II6.

*     *     *

Ojcowie soborowi pracując nad opisem sytuacji Kościoła w świecie z dru-
giej połowy XX wieku, poddali analizie również uwarunkowania mające decy-
dujący wpływ na życie człowieka tej epoki, na spójność jego osobowości oraz na 
poczucie coraz częściej doświadczanego przez niego wyalienowania. W wymia-
rze odnoszącym się do osoby wskazali na co najmniej trzy negatywne aspekty 
inicjujące to zjawisko. Po pierwsze, człowiek „doświadcza zachwiania równo-
wagi pomiędzy współczesną umysłowością praktyczną a takim sposobem rozu-
mowania teoretycznego, który nie potrafi  ani zapanować nad ogółem własnych 
doznań, ani odpowiednio ich usystematyzować”7. Po drugie, rozbieżność po-
między pragnieniem zapewnienia skuteczności wszelkim działaniom ludzkim 
a odczuwanymi wymogami sumienia moralnego, pogłębia poczucie zachwia-
nia równowagi i narusza poczucie spójności osobowości8. Po trzecie, podobne 
skutki wywołuje zderzenie się gwałtownego rozwoju specjalizacji ludzkiego 
działania związanego z rozwojem cywilizacyjnym z uniwersalną wizją rzeczy-
wistości9. Tym samym współczesny człowiek staje się, już sam w sobie, coraz 
bardziej podzielony. Stale doświadcza dramatycznej wewnętrznej walki pomię-
dzy wyborem dobra i zła. „Co więcej, człowiek stwierdza swoją niezdolność 
do samodzielnego i skutecznego zwalczania ataków zła, tak że każdy czuje się 
jak gdyby spętany więzami niemocy”10. Jednak tym, co najbardziej degraduje 
współczesnego człowieka i nie pozwala mu osiągnąć jego pełni – w wymiarze 
życia jednostkowego – jest wykroczenie przeciw swojemu rozumowi, prawdzie 
i prawemu sumieniu, które rani naturę człowieka i narusza ludzką solidarność 
(czyli grzech).

6  Dzisiaj obserwacją i analizowaniem zjawiska wykluczenia i marginalizacji zajmują się ta-
kie dziedziny nauki jak socjologia, psychologia, katolicka nauka społeczna i, w różnym stopniu, 
również inne dziedziny nauki. Każda z tych dyscyplin, podejmuje się opisu wyżej wymienionych 
zjawisk i dokonuje tego ze swojej określonej pozycji. Większość badań i publikacji dotyka więc po-
szczególnych aspektów wykluczenia i marginalizacji, ale brakuje pozycji, które opisywałyby je cało-
ściowo i poddawały ocenie etycznej z pozycji personalizmu Jana Pawła II. Próby sporządzenia takiej 
syntezy wiedzy o zjawisku marginalizacji w nauczaniu papieża Polaka podjął się autor tego arty-
kułu w ramach rozprawy doktorskiej przygotowywanej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II  
w Krakowie pod kierownictwem naukowym ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutki, która ukaże się na 
przełomie 2013/2014 roku.  

7  KDK 8.
8  Por. tamże.
9  Por. tamże.
10  KDK 13.
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Rozwój różnych form życia społecznego osiągnął dzisiaj niebywały po-
ziom. Jednak warunki w jakich żyje i tkwi współczesny człowiek od wczesnego 
dzieciństwa, powodują odchodzenie od czynienia dobra i popychają do złego. 
Korzenie tego procesu nie tkwią wyłącznie w człowieku, co zostanie niżej wyka-
zane, ale także i w jego środowisku społecznym. W wymiarze życia jednostko-
wego Ojcowie Soboru Watykańskiego II widzą je przede wszystkim w ludzkiej 
pysze i egoizmie, ludzkiej zazdrości, nieufności i innych egoistycznych namięt-
nościach11.

Te złe skłonności ludzkiej natury są również jedną z głównych przyczyn 
naruszania porządku społecznego. Powodują zamykanie się osób i społeczno-
ści na obronie własnych osiągniętych pozycji kosztem, innych stając się tym sa-
mym, jedną z głównych przyczyn inicjujących procesy wykluczania i marginali-
zowania. Twórcy Gaudium et spes wskazują na bezwzględną konieczność brania 
pod uwagę przez każdą osobę i społeczność potrzeb i uzasadnionych dążeń nie 
tylko innych osób czy społeczności, ale całej rodziny ludzkiej12. W wymiarze in-
dywidualnym wskazują na konieczność udostępnienia człowiekowi przez spo-
łeczność możliwości zdobycia wszelkich środków do prowadzenia godnego ży-
cia, by prawa i obowiązki osoby ludzkiej nie były naruszane. W szczególności 
oznacza to, że należy zapewnić jednostce:

[…] pożywienie, ubranie, mieszkanie, prawo do wolnego wyboru stanu ży-
cia i założenia rodziny, wykształcenia, pracy, dobrej opinii, poszanowania, odpo-
wiedniej informacji, postępowania zgodnego ze słuszną normą swojego sumienia, 
do ochrony życia prywatnego i do sprawiedliwej wolności, także w sprawach re-
ligijnych13.

Tym samym należy przyjąć, że porządek rzeczy powinien być zawsze pod-
porządkowany hierarchii osób, a nie na odwrót. Również stanowiony nieusta-
nie porządek społeczny powinien być nakierowany stale na dobro osoby14. Wte-
dy, z pewnością, zjawisko wykluczenia i marginalizacji zostanie w znacznym 
stopniu ograniczone. Ojcowie Soboru Watykańskiego II widzą bezwzględną ko-
nieczność nie tylko zapobiegania wyżej wymienionym zjawiskom, ale i koniecz-
ność udzielania pomocy każdemu, którego one dotkną. Nie ma znaczenia 

[…] czy byłby to opuszczony przez wszystkich stary człowiek, niesprawie-
dliwie pogardzany robotnik cudzoziemski, wygnaniec, urodzone z nieprawego 
związku dziecko cierpiące niesłusznie z powodu nie popełnionego przez siebie 
grzechu, czy też głodujący…15 

Przestrzeganie solidarności społecznej ma stać się szczególnie ważnym 
obowiązkiem współczesnego człowieka. Do tego zadania, poszczególne osoby 

11  Por. KDK 25; 83.
12  Por. KDK 26.
13  Tamże.
14  Por. tamże.
15  KDK 27.
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jak i całe społeczności, powinny być odpowiednio wychowywane od najmłod-
szych lat. Ograniczanie wolności jednostki jest niewątpliwie w wielu przypad-
kach jej marginalizowaniem. Tym, co szczególnie ogranicza ludzką wolność jest 
z jednej strony popadanie w skrajne ubóstwo, a z drugiej uleganie zbytniemu 
wygodnictwu życiowemu. Obie te przyczyny powodują zamykanie się człowie-
ka w częściowej lub całkowitej izolacji. Solidarność społeczna umacnia się, gdy 
osoba akceptuje konieczność życia społecznego i podejmuje się realizacji róż-
nych zadań na rzecz wspólnoty ludzkiej. Osoba, niezależnie od tego, czy działa 
sama, czy w ramach grupy, ma obowiązek służyć innym16.

Autorzy Gaudium et spes odnosząc się do podejmowanej przez człowieka 
wszelkiej działalności podkreślają, że działalność ta, jako pochodząca od czło-
wieka, winna być także na człowieka ukierunkowana. Człowiek realizując kon-
kretne działania przemienia nie tylko otaczającą go rzeczywistość, środowisko 
społeczne, ale przede wszystkim doskonali samego siebie „wiele się uczy, roz-
wija swoje możliwości, przekracza siebie i wyrasta ponad siebie”17. Tym sa-
mym wszelkie działania podejmowane przez człowieka mają służyć jego roz-
wojowi i przyczyniać się do osiągania przez niego „większej sprawiedliwości, 
powszechnego braterstwa, bardziej humanitarnego porządku w zakresie po-
wiązań społecznych…”18. Braki w odpowiednim, szeroko rozumianym i stale 
podejmowanym kształceniu się przez człowieka oraz we właściwym stosowa-
niu zdobytej wiedzy w życiu codziennym są jedną z głównych przyczyn wielu 
złych zachowań, w tym i procesów prowadzących do wykluczania i margina-
lizacji. 

Człowiek poprzez swoją pracę staje się twórcą kultury i nauki19. Współ-
cześnie dokonuje się niezwykle szybki rozwój tych dziedzin ludzkiej aktywno-
ści, co niesie poważne i różnorakie zagrożenia zarówno dla osoby, jak i społecz-
ności. Wielu twórców skłania się do uznania wyłącznie swojej metody badań 
„za najwyższą regułę odnajdywania całej prawdy…”20. Pokładając zbytnią uf-
ność w osiągnięciach współczesnej cywilizacji uznają, że są wystarczający sami 
dla sobie i nie mają potrzeby szukania wartości wyższych21. Oznacza to tyle, że 
taki twórca zaniechał dążenia do „doskonalenia zmysłu religijnego, moralnego 
i społecznego”22. Jednak sam proces tworzenia kultury, a szczególnie prowa-
dzenie badań naukowych, nie może przebiegać dowolnie. Dla twórców tego do-

16  Por. KDK 31.
17  KDK 35.
18  Tamże.
19  Sobór Watykański II tak oto zdefi niował, co należy rozumieć po pojęciem kultura: „Słowem 

kultura w znaczeniu ogólnym określa się wszystko, za pomocą czego człowiek doskonali i rozwi-
ja różnorodne dary ducha i ciała, usiłuje dzięki poznaniu i pracy podporządkować swojej władzy 
świat, zaś przez postęp obyczajów i różnych instytucji czyni bardziej ludzkim życie społeczne za-
równo w rodzinie, jak i w całej społeczności obywatelskiej, a na przestrzeni dziejów wyraża, przeka-
zuje i zachowuje w swoich dziełach wielkie doświadczenia duchowe i pragnienia po to, by służyły 
rozwojowi wielu, a nawet całego rodzaju ludzkiego”. KDK 53.

20  KDK 57.
21  Por. tamże.
22  KDK 59.
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kumentu ważne było, by do wszelkich działań na polu kultury i badań nauko-
wych podchodzono metodycznie, „w sposób prawdziwie naukowy i zgodny 
z normami moralnymi”23. Należy zaznaczyć, że ojcowie soborowi zdecydowa-
nie podkreślają konieczność autonomii dla twórców. Opowiadają się  przeciw-
ko wszelkiej ich dyskryminacji jednak pod warunkiem, że będą tworzyć „z cał-
kowitym zachowaniem praw osoby i wspólnoty, bądź to szczególnych, bądź 
uniwersalnych, w granicach dobra wspólnego”24. Jednak nie tylko ogranicza-
nie wolności twórców czy dostępu do kultury i osiągnięć nauki stanowi źródło 
uruchamiania niekorzystnych procesów dyskredytacji. Gwałtowny rozwój tych 
dziedzin działalności człowieka powoduje u niego problemy zarówno z ich zro-
zumieniem, jak i porządkowaniem. Stają się one przyczyną poczucia zagubienia 
i zmarginalizowania, szczególnie dla ludzi wierzących. Ojcowie soborowi sfor-
mułowali następujący katalog zadań, które mają pozwolić na ograniczenie tych 
niekorzystnych tendencji: 

Wierni powinni zatem żyć w jak największej łączności z innymi ludźmi swojej 
epoki i starać się doskonale zrozumieć ich sposoby myślenia i odczuwania, któ-
re wyrażają się za pośrednictwem kultury duchowej. Winni oni łączyć poznanie 
nowych nauk i doktryn oraz najnowszych odkryć z chrześcijańskimi obyczajami 
i doktryną chrześcijańską, aby kultura religijna i prawość ducha szły u nich w pa-
rze z poznaniem naukowym i codziennym postępem w zakresie dyscyplin tech-
nicznych; dlatego powinni oni być w stanie sami ocenić i zinterpretować wszystko 
w integralnie chrześcijańskim duchu […] Aby to zadanie mogło być wykonane, 
należy wiernym – tak duchownym, jak i świeckim – przyznać odpowiednią wol-
ność badań, myślenia, jak i pokornego i odważnego wyrażania swoich opinii…25 

I dalej, dla przywrócenia zachwianego przez gwałtowny rozwój kultury 
i nauki poczucia integralności osoby ludzkiej i odwrócenia  niekorzystnych ten-
dencji w percepcji osiągnięć tych dziedzin aktywności człowieka, ojcowie so-
borowi zalecają również: po pierwsze,  podejmowanie działania na poziomie 
rodziny, gdzie poprzez właściwe wychowanie przygotowuje się następne po-
kolenia do odbioru różnych form kultury i osiągnięć nauki. Po drugie, należy 
zadbać o właściwe wykorzystanie czasu wolnego na rozwój duchowy i ćwicze-
nia fi zyczne, które to pomagają w zachowaniu równowagi psychicznej zarów-
no osobom, jak i wspólnotom. Po trzecie, wszystkie te działania nie są w stanie, 
same z siebie, wychować integralnie człowieka w zakresie odbioru kultury i na-
uki, jeżeli nie podejmie się równocześnie próby udzielenia odpowiedzi na fun-
damentalne pytania o znaczenie tej twórczości dla osoby ludzkiej26.

Podstawowym czynnikiem umożliwiającym właściwe odczytanie i po-
rządkowanie kultury, osiągnięć nauki, jak i praw i obowiązków człowieka wo-
bec samego siebie i społeczeństwa, jest – zdaniem ojców soborowych - religia. 
To jej zostało powierzone nie tylko głoszenie tajemnicy Boga, ale i udzielanie 

23  KDK 36.
24  KDK 59.
25  KDK 62.
26  Por. KDK 61.
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człowiekowi odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne o sens jego ży-
cia i śmierci, o to czym jest osobowa godność i wolność ludzka, jak należy ją 
rozwijać i chronić. Piszą oni: „Żadne prawo ludzkie nie może chronić osobowej 
godności i wolności człowieka tak jak Ewangelia…”27. Tym samym próby po-
mijania wszelkich norm prawa Boskiego prowadzą nieuchronnie do naruszania 
godności osoby ludzkiej i z pewnością prowadzą do uruchomienia procesów 
marginalizowania tak poszczególnych osób jak i całych społeczności.

Sobór Watykański II w tym dokumencie zwrócił również uwagę na pro-
gramową ateizację życia społecznego i ekonomicznego stosowaną przez władze 
publiczną w wielu współczesnych państwach. Wolność w tym przypadku ma 
polegać na uznaniu, że to człowiek jest wyłącznie celem sam dla siebie.  Ma być 
on również jedynym sprawcą i twórcą własnej historii, a będącego wynikiem 
jego działania rozwoju cywilizacyjnego, a szczególnie postępu technicznego, 
nie można pogodzić z uznaniem Boga jako sprawcy i celu wszystkich rzeczy. 
Twierdzi się wręcz, że religia stoi na przeszkodzie postępowi cywilizacyjnemu 
poprzez dawanie rzekomej – zdaniem ateizujących środowisk – wizji przyszłe-
go, lepszego życia28.

W opinii ojców soborowych odrzucenie Boga, jak i braki w wykształce-
niu religijnym, mogą powodować powstanie u człowieka poważnego uszczerb-
ku. Podstawowe pytania egzystencjalne o tajemnicę życia i śmierci, cierpienia 
i winy, nakazu czy zakazu etycznego pozostają bez rozwiązania, przyczyniając 
się do poczucia bezsensu życia, a w skrajnych przypadkach prowadzić mogą 
do zwątpienia i samozagłady. Nie da się w różnych, zwłaszcza traumatycznych 
momentach życia, uniknąć podjęcia próby odpowiedzi na powyższe pytania. 
Należy pamiętać, że człowiek, choćby najbardziej wykształcony, jednak nadal 
pozostaje dla siebie „nierozwiązanym, niejasno postrzeganym problemem”29. 
Tylko Bóg jest tu w stanie udzielić pełnej i wyczerpującej odpowiedzi30. Z braku 
zdolności człowieka do pełnej odpowiedzi na te podstawowe pytania wynika 
konieczność uznania swojej niedoskonałości i pokornego poszukiwania prawdy 
o sobie przez całe doczesne życie. 

W programowym szerzeniu ateizmu ojcowie Soboru Watykańskiego II wi-
dzieli „dyskryminujące zróżnicowanie na wierzących i niewierzących, jakie nie-
sprawiedliwie wprowadzają niektórzy przywódcy państw, nie uznając funda-
mentalnych praw osoby ludzkiej”31. Kościół, zdecydowanie odrzucając ateizm, 
widzi równocześnie konieczność szczerego i roztropnego dialogu ze wszystki-
mi ludźmi, wierzącymi i niewierzącymi32. 

Zachodzący gwałtownie i często w sposób nieuporządkowany rozwój cy-
wilizacyjny powiększa, a często i wywołuje, liczne niekorzystne dla życia ludz-

27  KDK 41.
28  Por. KDK 20.
29  KDK 21.
30  Por. tamże.
31  Tamże.
32  Por. tamże.
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kiego zjawiska. Dotykają one zarówno poszczególnych osób, jak i całych spo-
łeczności. Ale przede wszystkim dotykają one podstawowej komórki życia 
społecznego, jaką jest rodzina. W wymiarze jednostkowym gwałtowny rozwój 
cywilizacyjny – jak zostało to już powiedziane – jest przyczyną zachwiania rów-
nowagi i narusza poczucie spójności osobowości. W wymiarze życia rodziny 
rozdźwięk wynika z różnorakich presji wywieranych na nią przez otoczenie. 
Dotyczy on:

[…] warunków demografi cznych, ekonomicznych i społecznych, bądź […] 
konfl iktów, jakie powstają między kolejnymi pokoleniami, bądź […] nowych re-
lacji społecznych pomiędzy mężczyznami i kobietami33.

Sobór Watykański II – i to nie tylko w tym dokumencie34 – podkreśla wiel-
ką rolę małżeństwa i rodziny w procesie poszanowania dobra i godności osoby. 
Jako główne zagrożenia dla tych podstawowych komórek społecznych wskazuje 
na wielożeństwo, coraz łatwiejszą możliwość uzyskania rozwodu, liberalizację 
etyki seksualnej. W kontekście tej ostatniej kategorii został wymieniony egoizm 
jako nieumiarkowane używanie drugiego człowieka do zaspakajania własnych 
potrzeb. Również gwałtownie zmieniające się warunki ekonomiczne i społeczne 
zostały uznane za poważny problem i zagrożenie dla tych instytucji35.

Zdaniem ojców soborowych, obowiązkiem władzy cywilnej, jak i wszyst-
kich ludzi Kościoła, jest dbanie o podstawową wspólnotę ludzką jaką jest mał-
żeństwo i rodzina. Władza cywilna powinna to czynić poprzez stanowienie od-
powiedniego prawa, w tym szczególnie prawa ekonomicznego i odnoszącego 
się do edukacji, szerzenie moralności publicznej oraz poprzez wspieranie mate-
rialne rodziny. Również chrześcijanie przez odpowiednią formację, świadectwo 
własnego życia, prawidłowe kształtowanie sumienia moralnego oraz poprzez 
korzystanie z doświadczenia i wyników pracy teologów stale powinni angażo-
wać się na rzecz dobra rodziny36. To właśnie rodzina, w której „różne pokolenia 
stykają się i wspomagają nawzajem w osiąganiu pełniejszej mądrości i w har-
monijnym łączeniu praw osobowych z innymi potrzebami życia społecznego, 
stanowi fundament społeczeństwa”37. W ten sposób, już na tym podstawowym 
poziomie społecznym, z pewnością znacznie ograniczy się wszelkie przejawy 
patologii. Rodzina jest bowiem pierwszą i najważniejszą szkołą pełniejszego 
człowieczeństwa38. Chroni przed wykluczeniem poprzez zabójstwo przy pomo-
cy aborcji i eutanazji39. Pomaga w uznaniu „jednakowej godności osobowej ko-
biety i mężczyzny”40. 

33  KDK 8.
34  Zob. np. Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem czy Deklaracja o wycho-

waniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, dz. cyt.
35   Por. KDK 47.
36   Por. KDK 52.
37  Tamże.
38  Por. tamże; por. KDK 48.
39  Zob. KDK 48, KDK 87.
40  KDK 49.
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Współczesny człowiek i jego rodzina, z różnych przyczyn, bywają wielo-
krotnie podczas swojego życia zmuszani do zmiany nie tylko miejsca swojego 
zamieszkania, ale również do zmiany sposobu przeżywania swojego życia. Po-
woduje to nieustanną konieczność tworzenia nowych powiązań z innymi ludź-
mi. Ten nieustanny proces socjalizacji nie tylko wprowadza nowe więzy, ale 
przede wszystkim służy nie zawsze harmonijnemu rozwojowi człowieka i nie 
zawsze buduje prawdziwe osobowe relacje. Te procesy nie zostały pominięte 
przez ojców  Soboru Watykańskiego II, gdy poddawali diagnozie sytuację Ko-
ścioła i człowieka w świecie współczesnym41. Ich zdaniem, po pierwsze, jest fak-
tem, że postęp w dziedzinie techniki przyczynia się w znacznym stopniu do 
zwielokrotnienia kontaktów i tworzenia różnych wzajemnych relacji pomiędzy 
ludźmi, ale nie oznacza on, automatycznie rozwoju międzyosobowego dialogu, 
który „dokonuje się jednak nie przez postęp techniczny, lecz głębiej, we wspól-
nocie osób, która wymaga wzajemnego poszanowania ich pełnej godności du-
chowej”42. Po drugie, gwałtowny rozwój niektórych regionów świata i związane 
z nim zwielokrotnione kontakty powodują również, nie mniej, dotkliwe rozdź-
więki w wymiarze życia  bardziej złożonych struktur społecznych. Powstają one 
zarówno 

[…] pomiędzy rasami, a nawet między różnego rodzaju warstwami społecz-
nymi; pomiędzy narodami zamożnymi a mniej wpływowymi i żyjącymi w nie-
dostatku; a także pomiędzy instytucjami międzynarodowymi, powstałymi z tęsk-
noty ludów za pokojem, a bezwzględnym propagowaniem własnej ideologii oraz 
kolektywnym egoizmem narodów czy innych ugrupowań społecznych43.

Z pewnością wszystkie te powyższe czynniki wywołujące tak dotkliwe 
dla człowieka podziały w życiu społecznym, jak i – wspomniany już – szybki 
rozwój cywilizacyjny i wywołana tym gwałtownym rozwojem konieczność mi-
gracji powodująca ciągłą potrzebę tworzenia nowych więzi społecznych, oraz 
często daremne próby poszukiwania równowagi pomiędzy współczesną umy-
słowością praktyczną a wymogami sumienia moralnego, mogą, i często powo-
dują, rozpad wszelkiego rodzaju wspólnot. Tu Sobór jako lekarstwo na ten stan 
rzeczy proponuje przyjęcie Objawienia chrześcijańskiego, które „oferuje wiel-
ką pomoc w budowaniu wspólnoty osób, a równocześnie doprowadza […] do 
głębszego zrozumienia praw życia”44. 

Naruszanie właśnie tych – jak to określili redaktorzy tego dokumentu – 
„praw życia” jest jednym z najbardziej odrażających sposobów wykluczania 
i marginalizacji człowieka. Dokonuje się ono, w skrajnych przypadkach, przez 
pozbawienie człowieka życia przy pomocy celowego zabójstwa, aborcji i euta-
nazji. Przyczyny tych drastycznych, ale coraz powszechniejszych zjawisk, choć 
niejednokrotnie bardzo złożone, mają – zdaniem ojców soborowych – wspólne 

41  Por. KDK 6.
42  KDK 23.
43   KDK 8.
44  KDK 23.
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podłoże oparte o ludzki egoizm i konformizm. W Gaudium et spes zdecydowanie 
zostało przez Sobór podkreślone iż: 

[…] życie ludzkie i obowiązek jego przekazywania nie mogą być ograniczane 
tylko do tego ziemskiego czasu i jedynie według niego odmierzane i rozumiane, 
lecz że zawsze odnoszą się one do wiecznego przeznaczenia człowieka45. 

Wszystkie te osoby, które przyczyniają się do wykluczania i marginalizo-
wania innych poprzez ich bezpośrednią bądź pośrednią fi zyczną eliminację po-
pełniają haniebne przestępstwo46. Za działanie przeciw „prawom życia” zostały 
również uznane nie tylko działania, wymierzone niejako pośrednio przeciwko 
ochronie życia człowieka, ale nawet propagowanie takich działań, które w jaki-
kolwiek sposób są wrogie wobec niego Na przykład: 

[…] dobrowolne samobójstwo […] to, co pogwałca integralność osoby ludz-
kiej, jak: okaleczenia i tortury zadawane ciału lub umysłowi, a nawet próby znie-
wolenia samego ducha […] to, co obraża godność ludzką, jak: niegodne człowieka 
warunki życia, bezprawne uwięzienie, deportacja, niewola, prostytucja, handel 
kobietami i młodzieżą, haniebne warunki pracy…47 

Cały wymieniony wyżej katalog działań przeciwko życiu człowieka jest 
niewątpliwie często używany, w tym również do naruszania podstawowej rów-
ności wszystkich ludzi w imię postępu. Jest prawdą, że między ludźmi wystę-
pują uzasadnione różnice. Nie wszyscy ludzie w jednakowy sposób są sprawni 
fi zycznie czy intelektualnie. Zdaniem ojców soborowych:

Wszelka jednak dyskryminacja w zakresie fundamentalnych praw osobo-
wych, czy to społeczna, czy kulturalna, z powodu płci, rasy, koloru skóry, pozycji 
społecznej, języka czy religii, powinna być przezwyciężona i zlikwidowana jako 
sprzeczna z zamysłem Bożym48.

W żadnej społeczności ani dziedzinie ludzkiej aktywności nie powinno być 
podziału na osoby, którym więcej wolno kosztem innych. Występowanie nie-
równego traktowania ludzi w jakiejkolwiek dziedzinie życia wywołuje oburze-
nie wśród pozostałych, narusza zasadę sprawiedliwości społecznej, równości, 
godności osoby ludzkiej, burzy pokój społeczny i międzynarodowy49. Nieste-
ty, również w drugiej połowie XX wieku nadal obserwuje się narastanie szcze-
gólnie dotkliwych dysproporcji w tak podstawowej sferze ludzkiej aktywności, 
jaką jest wszelka działalność ekonomiczna50. Człowiek jest twórcą życia „gospo-
darczo-społecznego, jego ośrodkiem i celem”51. Tym samym podstawowym za-

45  KDK 51.
46  Por. tamże.
47  KDK 27.
48  KDK 29.
49  Por. tamże.
50  Por. KDK 64.
51  KDK 63.



209Źródła myśli Jana Pawła II o wykluczeniu i marginalizacji...

daniem i efektem prowadzenia przez człowieka działalności gospodarczej ma 
być służba całemu człowiekowi52. Dlatego – zdaniem autorów tego dokumentu 
- działalności gospodarczej nie można pozostawić jedynie przedsiębiorcom i za-
rządzającym fi rmami, gdyż prowadzić to może do skupiania się wyłącznie na 
zysku kosztem pracowników. Nie można również nadzorowania działalności 
gospodarczej pozostawić wyłącznie władzy publicznej, ponieważ może to także 
prowadzić do naruszenia praw poszczególnych osób i społeczności poprzez na 
przykład stanowienie złego prawa pracy53. 

W sposób szczególny twórcy Gaudium et spes, odnosząc się do spraw zwią-
zanych z działalnością ekonomiczną człowieka, kładą nacisk na dwie podsta-
wowe kwestie: pierwsza dotyczy zapewnienia równego traktowania zatrudnia-
nych, w tym imigrantów, druga takiego organizowania życia gospodarczego, 
by pracy starczało dla wszystkich54. Jednak sygnalizowany katalog nieprawi-
dłowości jest znacznie obszerniejszy i obejmuje takie kwestie jak: pomijanie lu-
dzi pracy przy podejmowaniu decyzji gospodarczych i społecznych, narusza-
nie prawa do zrzeszania się osób pracujących, odmawianie bądź nadużywanie 
prawa do strajku, niewystarczające, z zachowaniem porządku moralnego, wy-
nagradzanie pracowników, nie branie pod uwagę sytuacji przedsiębiorstwa 
i dobra wspólnego przy żądaniach płacowych, pozbawianie wielu dostępu do 
własności dóbr materialnych czy niematerialnych, używanie prywatnej własno-
ści wbrew dobru wspólnemu55. Wszystkie te nieprawidłowości, występując ra-
zem czy każda z osobna, powodują strukturalno-prawne rozwarstwianie społe-
czeństwa i uruchamiają procesy wykluczenia i marginalizacji słabszych56. 

Dlatego to – zdaniem twórców tego dokumentu – ważnym zadaniem dla 
wszystkich ludzi jest budowanie ogólnoświatowego, rzeczywistego porząd-
ku w życiu gospodarczym. Należy dążyć do stworzenia wielu systemów eko-
nomicznych i społecznych oraz podstaw do zdrowego handlu światowego57. 
Wyzbycie się „nadmiernej żądzy zysku, wygórowanych ambicji narodowych, 
pragnień dominacji politycznej, kalkulacji militarnych, a także machinacji słu-
żących szerzeniu i narzucaniu ideologii…”58 ma służyć temu celowi. Ojcowie 
Soboru przestrzegają również chrześcijan przed zgorszeniem jakie może wy-
wołać brak ducha ubóstwa i miłosierdzia pośród narodów, w których stanowią 
większość, a które może stać się ich udziałem, gdy zaniechają pomocy innym 
narodom dotkniętym wszelkiego rodzaju nędzą59.

Ochrona praw ludzi pracy, a szerzej rzecz ujmując, ochrona wszelkich 
praw przynależnych osobie ludzkiej, należy do obowiązku państwa, co w prak-
tyce oznacza, że przynależy ona do grupy ludzi mających realną władzę. W wie-

52  Por. tamże.
53  Por. tamże.
54  Por. KDK 66; KDK 70.
55  Por. KDK 67; 68; 71.
56  Por. tamże.
57  Por. KDK 85.
58  Tamże.
59  Por. KDK 88.
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lu krajach prawo do wolnego zrzeszania się, stowarzyszania, wyrażania wła-
snych poglądów oraz prawa mniejszości narodowych są naruszane ponieważ 
partie polityczne sprawujące władzę kierują się własnym interesem a nie budo-
waniem dobra wspólnego60. Zdaniem Soboru – po pierwsze: „władza politycz-
na, czy to we wspólnocie jako takiej, czy też w reprezentujących państwo insty-
tucjach, powinna być sprawowana zawsze w granicach porządku moralnego 
dla osiągania dobra wspólnego…”61. Po drugie: skomplikowany rozwój dzisiej-
szych społeczeństw rodzi pokusę u władzy publicznej do ingerowania w kwe-
stie społeczne pod pretekstem wprowadzania lepszych warunków do integral-
nego rozwoju osoby i społeczności poprzez ograniczanie ich praw. Elity władzy 
roszczą sobie tym samym prawo do decydowania, co w danym społeczeństwie 
jest właściwe, a co nie. Wykładnikiem ma być tu przyjęta linia polityczna par-
tii aktualnie rządzącej i to ona, jeżeli okaże się niewłaściwa, ma być obciążo-
na odpowiedzialnością za ewentualne naruszenie praw człowieka. Tym samym 
wielu, chcąc usprawiedliwić swoje czyny lub swój brak zaangażowania w życie 
polityczne i społeczne, próbuje przenieść akcent z osobistej odpowiedzialności 
za własne decyzje na ideologię polityczną danej partii, która dziś, zwykle – jak 
zostało to już powiedziane – przedkłada korzyść własną nad dobro wspólne62. 
Twórcy Gaudium et spes przestrzegają przed pokusą udzielania takiej władzy 
publicznej zbyt wielkich uprawnień oraz domagania się dla społeczności, którą 
ta władza reprezentuje, zbyt wielkich przywilejów i korzyści, aby przez to po-
mniejszać ciężar własnych obowiązków63. Obywatele, których prawa są naru-
szane przez władzę przekraczającą swoje kompetencje, mają uzasadnione pra-
wo do obrony, ale z zachowaniem granic określonych przez prawo naturalne 
i ewangeliczne64. Opisując zjawiska związane z działalnością polityczną, które 
inicjują procesy dyskretyzacji, należy również brać pod uwagę i to, że ta grupa, 
czynnie lub biernie podejmująca walkę z nadużyciami władzy publicznej, staje 
się niejako automatycznie zepchniętą na margines życia społecznego i podejmo-
wane są wobec niej różne działania mające na celu jej zneutralizowanie.

Przedkładanie interesu jednego narodu ponad inne, przez elity władzy 
w wymiarze ogólnoświatowym, zazwyczaj prowadzi do eksterminacji, wy-
kluczania i marginalizacji tych słabszych. Twórcy tego dokumentu zwracają 
tu uwagę na dwie podstawowe, niezwykle istotne kwestie. Po pierwsze, prze-
strzegają przed wyłącznym pokładaniem ufności w skuteczność działań innych 
w zapobieganiu wyżej wymienionym zjawiskom. Po drugie, zwracają uwagę na 
fakt, że elity rządzące są ograniczane w podejmowaniu działań na rzecz dobra 
własnego narodu i całego świata od opinii publicznej i nastrojów mas65. Razem 
powoduje to, że działania podejmowane tylko i wyłącznie przez władze pu-

60  Por. KDK 73.
61  KDK 74.
62  Por. KDK 75.
63  Por. tamże.
64  Por. KDK 74.
65  Por. KDK 82.
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bliczną na rzecz pokoju wewnątrz własnego kraju, jak i na rzecz pokoju na świe-
cie na niewiele się zdadzą jeżeli nadal „uczucia wrogości, pogardy i nieufności, 
przejawy nienawiści rasowej, a także utrzymujące się uparcie ideologie dzielić 
będą ludzi i przeciwstawiać ich sobie nawzajem”66. Stąd konieczne jest zaanga-
żowanie dosłownie każdego na rzecz zmiany tych niekorzystnych podziałów 
i budowania pokoju. Dotyczy to szczególnie tych, „którzy poświęcają się dziełu 
wychowania, zwłaszcza młodzieży, lub kształtują opinię publiczną”67. To oni 
mają przygotować „wszystkich ludzi do nowego pokojowego sposobu myśle-
nia”68. Każdy z osobna, jak i we wspólnotach, w których żyje, ma obowiązek 
podejmować działania na rzecz zaniechania nieprzyjaźni i nienawiści pomię-
dzy ludźmi oraz wpływać na odpowiednie władze publiczne, by stale dążyły 
do zawarcia trwałych i uczciwych układów w sprawie powszechnego pokoju 
w świecie69.

Od czwartej dekady XX wieku daje się zauważyć postępujący proces jed-
noczenia się, pod każdym niemal względem, wielu rejonów świata. Na razie 
jeszcze trudno mówić o trendzie do zjednoczenia całej rodziny ludzkiej70. Nie-
mniej – zdaniem twórców tego dokumentu – jest to kierunek właściwy, ponie-
waż umożliwia skuteczniejsze budowanie bardziej humanitarnego świata. Jak 
pokazuje historia ludzkości, przedkładanie interesu jednego narodu ponad inne 
zazwyczaj prowadzi do wojny, a tym samym do eksterminacji, wykluczania 
i marginalizacji słabszych. Unia gospodarcza i polityczna pomiędzy różnymi 
narodami i państwami spowoduje z pewnością, lepszy i szybszy rozwój tych na-
rodów i państw oraz skuteczniej zapobiegać będzie wojnie.  Podkreśla się tu, że 
pokój w świecie to nie tylko brak wojny i wynik równowagi militarnej ewentu-
alnych przeciwników czy też efekt odpowiedniego sposobu sprawowania wła-
dzy. Pokój na świecie to efekt właściwie rozumianej i stosowanej w życiu społe-
czeństw zasady sprawiedliwości, wolności, wzajemnego zaufania czy równości 
w godności wszystkich71.

*     *     *

Kościół i tworzona przez państwo wspólnota polityczna są autonomiczne. 
Działając, służą jednak wspólnie osobistemu i społecznemu powołaniu tych sa-
mych ludzi. Kościół jest przede wszystkim uniwersalny, to znaczy nie jest zwią-
zany „z żadną formą kultury ludzkiej albo systemem politycznym, gospodar-
czym lub społecznym”72. Wobec powyższego może zdecydowanie działać na 
rzecz osób czy społeczności poddanych procesowi wykluczenia i marginalizacji 
niezależnie od ich przynależności do wyżej wymienionych kategorii aktywności 

66  Tamże.
67  Tamże.
68  Tamże.
69  Por. tamże.
70  Por. KDK 77.
71  Por. tamże, oraz 78 i 83.
72  KDK 42.
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życiowej. Mało tego. Nie podejmowanie, między innymi, takich działań, a więc 
rozdźwięk pomiędzy wiarą, którą się wyznaje, a życiem codziennym, należy 
zaliczyć – zdaniem ojców Soboru Watykańskiego II – do „najpoważniejszych 
nieprawidłowości naszych czasów”73. Chrześcijanie są zobowiązani, jako ludzie 
wiary i obywatele świata, do działania, zarówno indywidualnie, jak też grupo-
wo, na rzecz przede wszystkim tego, by prawo Boskie oraz to stanowione przez 
prawowitą władzę, było wpisane i wdrażane w ich życie, jak i życie społeczno-
ści, w których przyszło im egzystować74. 

Ludzie żyjący na marginesie głównego nurtu życia społecznego zawsze 
byli, są i będą w centrum uwagi Kościoła. Jan Paweł II podczas trwającego wie-
le lat pontyfi katu wielokrotnie w swoim nauczaniu odnosił się również do tych 
problemów współczesnego świata, które w mniejszym bądź większym stopniu 
decydują o zjawisku częściowej lub całkowitej marginalizacji społecznej osoby, 
społeczności, ludów, narodów, państw czy kontynentów. W swoich 14 encykli-
kach, 11 adhortacjach, 75 listach, 45 orędziach oraz wielu innych dokumentach, 
bezpośrednio bądź pośrednio, kontynuował  nauczanie społeczne Soboru Wa-
tykańskiego II w tym zakresie. 

Na przykład zdaniem twórców Gaudium et spes współczesny człowiek nie-
ustannie doświadcza wewnętrznej walki pomiędzy wyborem dobra i zła. Głów-
ną przyczyną takiego stanu rzeczy jest ludzki egoizm i komfornizm. To on po-
woduje zamykanie się osób i społeczności na obronie własnych, osiągniętych 
pozycji kosztem innych. Tym, co najbardziej degraduje współczesnego człowie-
ka, i nie pozwala mu osiągnąć jego pełni jest grzech. Jan Paweł II podczas swo-
jego pontyfi katu odnosił się do tych kwestii wielokrotnie, między innymi w en-
cyklikach Redemptor hominis75, Dives in misericordia76 czy adhortacji Reconciliato et 
paenitentia77. Jednak za jeden z najbardziej drastycznych sposobów wyklucza-
nia i marginalizacji osoby uznano – w przeanalizowanym dokumencie soboro-
wym – takie działanie, który powoduje naruszanie praw ludzkich, a w szcze-
gólności tych, które odnoszą się do ochrony szeroko rozumianego prawa do 
życia. Kontynuacją nauczania Soboru w tym zakresie będzie z pewnością ency-
klika Jana Pawła II Evangelium vitae78. Jako podstawowy czynnik zapobiegający 
naruszeniu praw człowieka Sobór wskazywał na podstawową komórkę życia 
społecznego, czyli rodzinę. Dobrze ukształtowana i funkcjonująca wielopokole-
niowa rodzina może skuteczniej zapobiegać i poradzić sobie z niekorzystnymi 
tendencjami demografi cznymi, ekonomicznymi i społecznymi, konfl iktami, ja-

73  KDK 43.
74  Por. tamże.
75  Zob. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor Hominis, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Encykliki, t. 1, 

Kraków 2006, s. 21–60.
76  Zob. Jan Paweł II, Encyklika o miłosierdziu Bożym Dives in misericordia, w: Jan Paweł II, 

Dzieła zebrane. Encykliki, dz. cyt., s. 69–98. 
77  Zob. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, w: Jan Pa-

weł II, Dzieła zebrane. Adhortacje, t. 2, Kraków 2006, s. 161–214.
78  Zob. Jan Paweł II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium vitae, 

w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Encykliki, dz. cyt., s. 527–610.



213Źródła myśli Jana Pawła II o wykluczeniu i marginalizacji...

kie powstają między kolejnymi pokoleniami, bądź nowymi relacjami społecz-
nymi pomiędzy mężczyznami i kobietami. Jan Paweł II również przez cały swój 
pontyfi kat będzie służył sprawie obrony rodziny i jej praw79. 

Współczesny człowiek, dążąc do coraz pełniejszego rozwoju cywilizacyj-
nego poprzez twórczość kulturalną i naukową, nie tylko może napotkać, ale 
i coraz częściej napotyka na barierę dyskryminacji wynikającą choćby z jego po-
chodzenia, płci, pozycji społecznej czy obowiązującej ofi cjalnie ideologii poli-
tycznej lub religii. Ograniczanie – między innymi z wyżej wymienionych po-
wodów – możliwości tworzenia, rozwijania i korzystania z kultury  i nauki, 
zarówno w wymiarze indywidualnym, narodowym, jak i międzynarodowym, 
jest kolejną z przyczyn wykluczenia i marginalizacji społecznej, na którą zwró-
cili uwagę ojcowie soborowi. Do tego należy jeszcze dodać braki w odpowied-
nim, szeroko rozumianym i stale podejmowanym kształceniu się człowieka do 
właściwego zrozumienia i stosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym. 
Jan Paweł II będzie rozwijał nauczanie Soboru w tym temacie, między innymi, 
w swojej wielkiej i ważnej encyklice Fides et ratio80.

Zostało już z pewnością wielokrotnie w tym artykule wykazane, że ogra-
niczanie wolności osoby może i w wielu przypadkach prowadzi do jej zmar-
ginalizowania. Tym, co w szczególny sposób dotkliwie inicjuje to zjawisko 
– zdaniem ojców Soboru – jest nieuporządkowany i gwałtowny rozwój ekono-
miczny, który doprowadził wiele jednostek, jak i całych grup społecznych, do 
życia w skrajnej nędzy, podczas gdy inni żyją w luksusie. Powstały również 
wielkie dysproporcje w możliwości działania zgodnego z własną inicjatywą, 
a współczesne państwo podejmuje próby wnikania w życie swoich obywateli, 
przenikania go w celu pełniejszej kontroli i poddaniu ścisłej regulacji. Jedni, nie-
liczni, korzystają z ogromniej władzy do decydowania w dziedzinie ekonomicz-
nej i politycznej, podczas gdy wielu jest tej możliwości pozbawionych. Wszel-
kie naruszanie praw politycznych i ekonomicznych przez tych, którzy władzę 
sprawują zostało – w analizowanym dokumencie – uznane za istotne źródło 
powstawania zjawiska wykluczenia i marginalizacji. Także wszelkie działania 
naruszające pokój, między narodami i państwami, prowadzą wprost do tych 
niekorzystnych zjawisk. Również dla Jana Pawła II te patologiczne zjawiska ży-
cia społecznego stanowić będą kolejny wielki obszar nauczania. Za przykład  
niech tu posłużą trzy encykliki społeczne: Laborem exercens81, Sollicitudo rei socia-
lis82 czy Centesimus annus83.

79  Zob. np. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Familiaris consortio, w: Jan Pa-
weł II, Dzieła zebrane. Adhortacje, dz. cyt., s. 63–131.

80  Zob. Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem Fides et ratio, w: Jan Pa-
weł II, Dzieła zebrane. Encykliki, dz. cyt., s. 667–735.

81  Zob. Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej Laborem exercens z okazji 90. rocznicy Rerum 
novarum, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Encykliki, dz. cyt., s. 101–141.

82  Zob. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia 
Populorum progressio, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Encykliki, dz. cyt., s. 227–320.

83  Zob. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus w setną rocznicę ogłoszenia Rerum novarum, 
w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Encykliki, dz. cyt., s. 399–440.
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Dla papieża Polaka zawsze ważne było równe traktowanie każdego czło-
wieka jako wolnej osoby ludzkiej84, w każdej sferze i dziedzinie jego życia. Tylko 
wolna osoba, na drodze wewnętrznego przekonania może dotrzeć do prawdy. 
Ale może także zbłądzić i popaść w skrajny relatywizm czy egoistyczny indywi-
dualizm. Są to zwykle pierwsze, podstawowe czynniki decydujące o zaistnieniu 
zjawiska dyskredytacji osób i społeczności. Wolność przyznawana bezwarun-
kowo samemu sobie zwykle oznacza pozbycie się wszelkich ograniczeń stawia-
nych sobie i uwolnienie się od konieczności działania na rzecz innych. 

Znaczący wpływ na nauczanie Jana Pawła II w omawianym zakresie miały 
co najmniej dwa czynniki. Pierwszym z nich, był wpływ środowiska rodzinnego 
i społecznego w jakim wzrastał Karol Wojtyła. W okresie młodzieńczym utracił 
matkę, siostrę, brata i ojca. Doświadczył osobiście czym jest samotność, bieda, 
praca fi zyczna i życie robotnicze. Był świadkiem rozwoju dwóch wielkich syste-
mów totalitarnych XX wieku: faszyzmu i komunizmu. Stał się naocznym świad-
kiem okrucieństwa wojny, zagłady Żydów, a następnie „budowy” nowej, socja-
listycznej rzeczywistości. Te wszystkie osobiste doświadczenia życia „złożyły 
się na ukształtowanie człowieka o wyjątkowym harcie, który wie, o co chodzi, 
kiedy się mówi o nędzy, samotności czy przemocy, tych słowach-kluczach”85, 
poprzez które i dzisiejsza nauka defi niuje zjawisko marginalizacji i wykluczenia 
społecznego.

Drugim czynnikiem, który wywarł decydujący wpływ na rozwój myśli 
późniejszego papieża w tym zakresie, był jego udział w pracach Soboru Waty-
kańskiego II. Jako biskup krakowski podczas wszystkich sesji soborowych za-
brał głos dwadzieścia cztery razy86, co zdaje się być nie lada wyczynem zwa-
żywszy na fakt, że w całym Soborze uczestniczyło 3058 ojców soborowych i że 
podczas 167 posiedzeń plenarnych, wygłoszono 147 przemówień87. Po wielu la-
tach, już jako Jan Paweł II, Karol Wojtyła swój udział w tym Soborze określił jako 
czas ciągłego uczenia się i wzrastania:

Rozpocząłem swe uczestnictwo w Soborze jako młody biskup. Pamiętam, że 
moje miejsce było najpierw bliżej wejścia do Bazyliki Świętego Piotra, a od trze-
ciej sesji, odkąd zostałem mianowany Arcybiskupem Krakowskim, przeniosłem 
się bliżej ołtarza […] starsi i bardziej doświadczeni biskupi pracowali bardziej 
na rzecz dojrzewania myśli soborowej. Ja jako młodszy, raczej się uczyłem, ale 
stopniowo doszedłem także do dojrzalszej i bardziej twórczej formy uczestnictwa 
w Soborze88.

84  Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985.
85  A. Frossard, „Nie lękajcie się”. Rozmowy z Janem Pawłem II, Rzym 1982, s. 43.
86 Zob. R. Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, Warszawa 2011, 

s. 70.
87  Wśród nich było między innymi: 108 kardynałów, 5 patriarchów, 9 prymasów, 543 arcybi-

skupów, 2171 biskupów itd. Por. R. Skrzypczak, Karol Wojtyła…, dz. cyt., s. 62. 
88 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, 

Lublin 1994, s. 124.
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Ten krakowski biskup miał wpływ na różne dokumenty soborowe89, lecz 
główny jego wkład wiąże się z tym, co ostatecznie stało się Konstytucją dusz-
pasterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes90. Od pierwsze-
go do ostatniego dnia i przez cały pontyfi kat uważał się on za powołanego do 
realizacji dziedzictwa soborowego91, które to, ze względu na szybki rozwój cy-
wilizacyjny świata, miało być – zdaniem ojców soborowych – uzupełniane i po-
szerzane w następnych latach92. Nie będzie z pewnością nadużyciem również 
stwierdzenie, że aktywny udział w obradach Soboru Watykańskiego II i pra-
ca nad dokumentami soborowymi, a szczególnie nad Gaudium et spes, najpierw 
ukształtowała nowe podejście Karola Wojtyły do wielu problemów Kościoła, 
człowieka i współczesnego świata, w tym i do zjawiska wykluczenia i margina-
lizacji, a następnie pozwoliła kontynuować i rozwijać nauczanie w tym zakresie 
na Stolicy Piotrowej.

SOURCES OF JOHN PAUL II THOUGHTS ON EXCLUSION AND MARGINALIZATION: 
THE SECOND VATICAN COUNCIL, PASTORAL CONSTITUTION ON THE CHURCH 
IN THE MODERN WORLD GAUDIUM ET SPES

While working on the description of the Church situation in the second half of the 
twentieth century, Council Fathers also analyzed factors, which have had a crucial infl u-
ence on a contemporary human being life, i.e. the integrity of personality and the sense 
of more and more frequently experienced alienation. The author’s aim is to examine that 
topic in one of the most important documents of the Second Vatican Council - the Pasto-
ral Constitution on the Church in the Modern World ‘Gaudium et spes’- in terms of teach-
ing about the causes of phenomena, defi ned by modern sociology as social exclusion 
and marginalization. The main objective of this paper is, above all, an indication of the 
source of those negative phenomena, which has been indicated in the Council’s docu-
ment. Moreover, the author aims to emphasize not only Karol Wojtyla’s participation 
in the creation of Gaudium et spes but also to present an impact of that document on the 
subsequent study over the topic of social exclusion and marginalization in the teaching 
of John Paul II.

89  Zob. R. Skrzypczak, Karol Wojtyła…, dz. cyt., s. 71–73.
90  Por. M. Florczyk, W. Misztal, Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 

współczesnym, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, dz. cyt., s. 513–514. Por. także 
Jan Paweł II, Przekroczyć próg…, dz. cyt., s. 124. 

91 Por. Jan Paweł II, Testament z dnia 6 III 1979 (i dodatki późniejsze), w: Jan Paweł II, Dzieła ze-
brane. Modlitwy i Rozważania (część 2). Niedzielna Modlitwa Maryjna 1993–2005, Rozważania, Modlitwy, 
t. 16, Kraków 2009, s. 871–874.

92  Por. KDK 91.





BIELSKO-ŻYWIECKIE

STUDIA TEOLOGICZNE

TOM 13 (2012)

KS. ROBERT SAMSEL

KARDYNAŁ STANISŁAW HOZJUSZ – 
OBROŃCA JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

Słowa kluczowe: teologia dogmatyczna, kard. Stanisław Hozjusz, jednośc Kościoła, reformacja.
Key words: dogmatic theology, cardinal Stanisław Hozjusz, unity of Church, reformation.

Zainteresowanie czasem katolickiej reformy Kościoła i reformacji prote-
stanckiej w XVI wieku na ziemiach polskich skłoniło nas do sięgnięcia po dzie-
dzictwo myśli teologicznej, które zawdzięczamy w sposób szczególny Stanisła-
wowi Hozjuszowi (1504–1579). Był on wielkim księciem Kościoła, biskupem 
warmińskim i legatem papieskim na Sobór Trydencki. Pozostawił po sobie wiel-
ką spuściznę teologiczną, zawartą w licznych dziełach, wśród których najsław-
niejszym jest Confessio catholicae fi dei Christiana1. 

Curriculum vitae Kardynała Hozjusza

Stanisław Hozjusz urodził się 5 maja 1504 w Krakowie w spolonizowa-
nej rodzinie mieszczańskiej. Początki edukacji pobierał od prywatnych nauczy-
cieli w Wilnie, gdzie spędził dzieciństwo. W lipcu 1519 wpisał się na wydział 
sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Studiował tam półtora roku, gdyż 
już w grudniu 1520 zdobył bakalaureat sztuk. W latach 1530–1534 studiował 
teologię i prawo na uniwersytetach w Bolonii i Padwie zdobywając doktorat 
obojga praw. Po powrocie do kraju pracował w kancelariach biskupów krakow-
skich, a od 1538 jako sekretarz w kancelarii królewskiej. W 1543 przyjął święce-
nia kapłańskie, mając już 39 lat. W 1549 dzięki zasługom w kancelarii królew-

1  S. Hosius, Confessio catholicae fi dei Christiana, w: S. Hosius, Opera omnia in duos divisa tomos, 
quorum primus ab ipso auctore plurimis subinde in locis, integris et dimidiis paginis sic auctus et recognitus, 
ut novum opus fere censeri possit. Secundus autem totus novus, nuncquae primum typis excusus, Coloniae 
1584. Tłumaczenie polskie: S. Hozjusz, Chrześci jańskie wyznanie wiary katolickiej albo wyjaśnienie 
wyznania złożonego przez ojców zebranych na synodzie prowincjonalnym, który odbył się w Piotrkowie 
roku pańskiego tysięcznego pięćsetnego pięćdziesiątego pierwszego, w miesiącu maju, przeł. J. Wojtkowski, 
Olsztyn 1999, s. 488.
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skiej został 3 lutego 1549 r. nominowany przez Zygmunta Augusta biskupem 
chełmińskim, prowizję papieską otrzymał 12 lipca 1549 r. Sakrę biskupią przyjął 
16 marca 1550 r. w Krakowie. Na stolicy biskupiej chełmińskiej zasiadał bardzo 
krótko, gdyż w 1550 r. był posłem królewskim do cesarza Karola V i króla Czech 
Ferdynanda I, a już w 1551 r. został awansowany na biskupstwo warmińskie. 
W 1558 r. wyjechał do Rzymu, gdzie pracował w kurii papieskiej, a następnie 
jako nuncjusz w Wiedniu (1560–1561).

Był jednym z pięciu legatów papieskich na ostatnią sesję soboru trydenckie-
go i przewodniczył obradom soborowym. W 1561 r. został kreowany przez Piusa 
IV kardynałem, a w 1565 był ponoć na konklawe jednym z liczących się kandy-
datów do tiary papieskiej. Wraz z nuncjuszem Giovannim Francesco Commen-
donim dążył do zreformowania w duchu uchwał trydenckich Kościoła w Polsce. 
W 1564 r. na sejmie w Parczewie przyczynił się do przyjęcia uchwał trydenc-
kich przez króla i senat. W 1564 r. sprowadził do Braniewa jezuitów, którzy zor-
ganizowali kolegium i seminarium duchowne. W latach 1569–1579 przebywał 
w Rzymie. Prowadził starania o spadek po królowej Bonie. Był członkiem kilku 
dykasterii rzymskich, a w 1574 r. został Wielkim Penitencjarzem. Uzyskał w Rzy-
mie kościół, który pod wezwaniem św. Stanisława służy jako świątynia polska 
do dziś. Ufundował przy nim hospicjum przyjmujące pielgrzymów z Rzeczy-
pospolitej. Zmarł 5 sierpnia 1579 w Capranica pod Rzymem; pochowany został 
w bazylice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu w Rzymie2.

Obrońca prawowierności

Hozjusz podejmuje w swym dziele głównie tematykę obrony prawowier-
ności nauki Kościoła katolickiego przed zagrożeniami reformacji, a w konse-
kwencji krytykę luteranów, kalwinistów i antytrynitarzy. Jego poglądy, jego 
sposób myślenia i formułowania ocen są dla nas szczególnie cenne, ponieważ 
żył on poniekąd w „centrum” wydarzeń reformacyjnych. Wiele dostępnych ba-
dań na jego temat dowodzi, iż Stanisław Hozjusz był w swoim czasie wpły-
wowym biskupem, zaangażowanym mocno w życie Kościoła, był świadkiem 

2  Więcej na temat życia i działalności Hozjusza można znaleźć w następujących publikacjach: 
S. Recius, Stanislai Hosii Vita, Pelplini: Sumptibus Fundi Hosiani 1938 (wyd. w j. polskim, tłumaczone 
z wydania Oliwskiego w 1690 r.: S. Reszka, Żywot Księdza Stanisława Hozjusza [Polaka], Kardynała 
Świętego Kościoła Rzymskiego, Penitencjarza Wielkiego i Biskupa Warmińskiego, przeł. J. Kalinowska, 
Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 2009); T. Treteri, Theatrum virtutum divi Stanislai 
Hosii, Cracoviae: Collegium Columbianum 1948; (wyd. w j. polskim: T. Treter, Rewia cnót Stanisława 
Hozjusza, przeł. W. Steffen, Poznań 2004); J. Leo, Dzieje Prus, przeł. J. Wojtkowski, Olsztyn: 
Arcybiskup Metropolita Warmiński 2008, s. 464–481. J. Umiński, Stanisław Hozjusz, Płock: Dobra 
Prasa 1928; Lortz J., Kardinal Stanislaus Hosius, Braunsberg: 1931, J. Smoczyński, Świątobliwy Sługa 
Boży Stanisław Hozjusz (1504–1579), Pelplin: Nakładem Funduszu Hozjańskiego 1938; J. Wojtkowski, 
Kalendarium Stanisława Hozjusza, SW 16 (1979), s. 5–102; Święci Polscy, red. J. Bar, Warszawa: ATK 
1987, s. 9–91; K. Prokop, Kardynał Stanisław Hozjusz, Kraków: WAM 2008; J. Mirewicz, Obrońcy 
i słudzy Europy, Kraków: WAM 1986, s. 73–79, a także liczne noty bibliografi czne w czasopismach, 
słownikach, encyklopediach i innych tego typu wydawnictwach.
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wydarzeń reformacyjnych, którym mocno się przeciwstawiał w trosce o inte-
gralność przekazu Objawienia, przedstawiając argumenty płynące z nauczania 
katolickiego.

Twierdzi się, iż Hozjusz uratował wiarę katolicką w Polsce. Według zgod-
nej opinii historyków w XVI w. był jedynym w naszym kraju, który rozeznał 
w całej pełni niebezpieczeństwo protestanckie i umiał pokazać właściwy kieru-
nek działania. Czynił to poprzez osobiste oddziaływanie, rozszerzanie literatury 
katolickiej, działalność na rzecz odrodzenia episkopatu i kleru polskiego, wpro-
wadzenie w Polsce uchwał trydenckich i nowego, stojącego na wysokim pozio-
mie szkolnictwa katolickiego, które powierzył jezuitom3.

Umiński podkreśla także fakt, iż Hozjusz był „wybitnym zjednoczenio-
wcem”, potwierdza również, iż nie tylko w znaczeniu religijnym, ale także 
patriotycznym. Ideałem i marzeniem Kardynała była jak największa zwartość 
i jednolitość Państwa Polskiego, nie tylko polityczna, ale także narodowa, a na-
wet obyczajowa. Najlepszą zaś gwarancję tej jedności i spoistości Polski widział 
Hozjusz w jedności wyznaniowej, stąd przez całe swoje życie zwalczał prote-
stantyzm i jego „pochodne”4.

Św. Piotr Kanizjusz, wydając w 1558 r. w Kolonii pracę kardynała pod ty-
tułem Verae christianae catolicaeque doctrinae solida propugnatio, we wstępie na-
pisał: „Jakże inaczej wyglądałaby sprawa religii, o ile łatwiej byłaby usunięta 
bezbożność, a pobożność przywrócona światu, gdybyśmy w naszych czasach 
mieli Hozjuszów, którzy by w prowadzeniu i strzeżeniu trzody Pańskiej i prze-
konywaniu różnowierców okazywali podobną jemu czujność, wiedzę, uzdol-
nienie, powagę, uczciwość i szczerość oraz chcieli i mogli stanąć murem w obro-
nie domu Bożego przeciwko owym Filistyńczykom”5.

Także T. Pawluk wskazuje na to, iż idea jedności chrześcijan głoszona 
przez kardynała Hozjusza w XVI w. jest aktualna także w czasach nam współ-
czesnych.6 Z całą pewnością jego bezkompromisowa postawa jest dzisiaj trudna 
do realizacji, warto jednak przemyśleć to, jaka ona powinna być, gdzie jest gra-
nica pomiędzy tożsamością religijną, a jednością wiary, jak bronić wiary katolic-
kiej wobec zagrożeń niesionych przez nowe ruchy religijne i sekty XXI w.

W jedności z Kościołem

Kardynał Hozjusz, jako gorliwy biskup warmiński, ograniczył w swej die-
cezji rozwój luteranizmu, jednak nie zdołał zahamować „rozbiórki gmachu Ko-

3  Por. J. Umiński, Polityczna rola Stanisława Hozjusza, Warszawa: Archidiecezjalny Instytut 
Akcji Katolickiej 1938, s. 23. Por. też: P. Skwarczyński, Szkice z dziejów reformacji w Europie środkowo-
wschodniej, Londyn: Odnowa 1967, s. 47. J. A. Kalinowska, Stanislaus Hosius als Humanist, w: B. Jähnig 
i H. J. Karp [red.], Stanislaus Hosius. Sein Wirken als Humanist, Theologe und Mann der Kirche in Europa, 
Münster: Aschendorff Verlag 2007, s. 25. 

4  Por. J. Umiński, Polityczna rola Stanisława Hozjusza, dz. cyt., s. 16–17. 
5 Cyt. za: T. Pawluk, Niektóre aspekty kontrreformacyjnej postawy Stanisława Hozjusza, SW 7 

(1970), s. 115. 
6  Por. tamże.
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ścioła” (Ecclesiae Dei vestutio), jak nazywa działania reformacyjne. Przywołu-
je on tutaj obraz zaczerpnięty od Grzegorza Pawła z Brzezin, przedstawiciela 
Braci Polskich, który mówi właśnie o burzeniu Kościoła7. Dla obydwu (Hozju-
sza i Grzegorza Pawła z Brzezin) luteranizm jest rozbiórką dachu Kościoła, kal-
winizm – ścian, a antytrynitaryzm – fundamentu. Jednakowo je pojmują, ale 
skrajnie inaczej oceniają. Dla Grzegorza Pawła – antytrynitarza, jest to okazja 
to chwały, do pokazania drogi niszczenia Kościoła katolickiego, które jest jego 
celem, zaś dla Hozjusza to wielka tragedia skłaniająca do jego obrony i do przy-
wrócenia w nim prawowierności. 

Według niego, katolikiem nie jest ten, kto mówi, że: 
– wszystko wynika z bezwzględnej konieczności, ludzka wola nie jest 

wolna, lecz zniewolona;
– wszyscy Chrześcijanie są kapłanami: kobieta lub dziecko rozgrzeszają 

tak jak Papież;
– sama wiara wystarczy do zbawienia, i że uczynki nic nie pomagają;
– wszystkie uczynki są jednakowe, że post nie stanowi zasługi, że dzie-

wictwo nie jest bardziej zasługujące niż małżeństwo, że zaślubiny są 
równe dziewictwu;

– nie należy wzywać świętych, ani czcić ich relikwii;
– Msza nie jest ofi arą;
– poszcząc nie należy przestrzegać ani doboru potraw, ani różnicy dni, 
że w każdym czasie wszelkie potrawy się spożywa, nawet jeśli Kościół 
zastrzegł inaczej;

– nie należy modlić się za zamarłych, ani składać ofi ary Pośrednika;

7 Por. Grzegorz Paweł z Brzezin, O różnicach teraźniejszych. To jest o jednym Bógu Ojcu i Synu 
Jego Jednorodzonym i o Duchu Świętym prawdziwie rozumieć mamy, K. Górski, W. Kuraszkiewicz [opr.], 
Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1954, s. 67–68. Hozjusz pisze na ten temat 
w Cenzurze: „Interea tamen verissime describuntur ab isto gradus, quibus eo peruentum est: ut 
Ecclesia Dei, quam vos papatum vocatis, funditus apud quosdam everteretur. Nam revera Lutherus: 
quemadmodum isti scribunt: tectum diruit: parietes autem, et viciniora fundamento membra vester, 
Tigurini, Zuinglius disiecit. Hi vero quibus cum vobis nunc est negocium, cum in eam opinionem 
venissent, vos tempori seruisse, quod nondum satis vobis oportunum videbatur, ad ea, quae iam 
eratis meditati perfi ciedna: quod vos intactum tamen adhuc reliqueratis: ipsi fundamento manus 
iniecerunt, atque ita quae per vos Ecclesiae Dei vastatio fi eri coepta est […]”. S. Hosius, Iudicium et 
censura. De Iudicio et censura ministrorum Tigurinorum et Heidelbergensium, de dogmate contra adorandam 
Trinitatem in Polonia nuper sparso, w: S. Hosius, Opera omnia hactenus edita, In unum corpus collecta, 
ac nuperrime ab ipso Auctore recognita, et supra omnes alias editiones aucta, Cura et opera Alemanii Fini 
Cremensis excusa, Venetiis 1573, s. 317 [„A wszakże od tego Trynitarza bardzo prawdziwe są 
wypisane stopnie, którymi dotąd przyszło, iż Kościół Boży, który wy Papiestwem zowiecie, z gruntu 
u niektórych wywrócon. Bo wprawdzie Luter (jako ci piszą) dach rozwalił: a ściany i przyleglejszej 
części fundamentowi, wasz (Tigurczykowie) Zwinglius rozrzucił. A Trynitarze, z którymi teraz dzieło 
macie, gdy w to mnimanie przyszli żeście czasowi folgowali, iż wam jeszcze się nie zdał być prawy 
czas ku wykonaniu tego coście byli umyślili, do fundamentu się rzucili, któregoście wy byli jeszcze 
nie ruszyli, a tym obyczajem zburzenie Kościoła Bożego, które się przez was poczęło, ci chełpliwi 
mężowie dokonali […]. S. Hozjusz, Cenzura albo Rozsądek jednego katolika przy prawej a starożytnej wierze 
stojącego, na rozsądek i cenzurę ministrów tygurskich i heidelberskich, około nauki przeciw Trójcy Świętej, 
w Polsce niedawno rozsianej, opr. M. Korolko, Olsztyn 2007, s. 33]. 
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– do obrazów Chrystusa i jego Świętych nie należy mieć nabożeństwa, 
a nawet trzeba je z kościołów powyrzucać;

– kapłani powinni pojmować małżonki8.

Wszystkie te błędy Hozjusz pragnie streścić jednym zdaniem: 

Kto nie wierzy Soborowi Powszechnemu, prawomocnie zebranemu, ani nie 
słucha jego postanowień, lecz swój sąd przedkłada nad sądem całego świata, 
nie jest katolicki, lecz jednostkowy, to znaczy jest odszczepieńcem i heretykiem, 
[…]. Katolik […] znaczy tyle samo co „powszechny”, bo łatwo zgadza się na to, 
co wszyscy uznają. Kto natomiast chwali się wyjątkową wiedzą […], nie to, co 
wszystkim, lecz to, co jemu samemu się podoba, tylko to przyjmuje, przekonany, 
że wszyscy są niemądrzy a on sam jest mądry, i w ten sposób oddziela się od po-
wszechności, i niczego nie uważa za poprawne, jak tylko to co sam myśli: ten jest 
jednostkowy, jest heretycki, jest odszczepiony, nie jest katolicki i nie należy do 
Kościoła katolickiego, lecz jest z synagogi szatana9.

Znaczenie prymatu Piotrowego

Do powyższych problemów eklezjalnych, dochodzi jeszcze prymat Pio-
trowy, kwestia papiestwa – widzialnej głowy Kościoła. Kardynał rozwijając 
ten temat powołuje się na modlitwę Arcykapłańską Chrystusa, w której prosi 
On Ojca, aby zachował tych, których Mu dał, aby byli jedno (J 17, 11), jak On z Oj-
cem stanowi jedno. Mając wstąpić do Nieba, jako głowa Kościoła, przekazał 
troskę o niego Piotrowi, wyznaczył go, aby samemu być w niebie źródłem jego 
wiecznej jedności, zaś Piotr i każdy jego następca, na ziemi był uważany za jego 
władcę i przywódcę10. Nie uwłacza to godności Chrystusa, który jest nieustannie 
Opoką Kościoła, więcej – umacnia jeszcze bardziej jego chwałę, poprzez jego do-
broć objawioną także w tym, że ludzie mają udział w potędze najwyższego Ka-
płana11. Zatem żyjąc w Kościele, należy uznać Chrystusa za niewidzialną Głowę 
Kościoła, zaś Piotra i jego następców za widzialne sługi, przez które On ciężar 
Kościoła podtrzymuje i nim kieruje. Mają oni kolejno nadzwyczajną i wyższą od 
wszystkich władzę, co jest gwarantem jedności, gdyby było inaczej w Kościele 
powstałoby tyle odszczepieństw, ilu jest kapłanów: „Tak bardzo jest konieczne, 
aby jeden przewodniczył całemu Kościołowi, że bez tego Kościół nie mógłby 
być jeden. Trzeba, aby ten jeden był następcą Piotra Apostoła. Dlatego nasz Ko-
ściół jak nazywa się jeden, tak również Apostolski” – uczy Kardynał12.

Kościół dla Hozjusza to zgromadzenie wiernych, jedno ciało złożone z wie-
lu członków, którego głową jest Chrystus (Ef 5, 23). W Kościele, według niego, 
istnieje pewnego rodzaju „wspólnota dobrych czynów”, obejmująca nie tylko 

8  Por. S. Hozjusz, Chrześcijańskie…, s. 49–51. 
9  Tamże, s. 51.
10 Por. tamże, s. 70–71.
11  Por. tamże, s. 71. 
12  tamże, s. 72–73.
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to, co uczynił Chrystus, ale także i to, co czynili pobożni ludzie, wszyscy któ-
rzy są i którzy byli od początku świata, aby ich dobrodziejstwa pomagały, bu-
dowały i wspierały wspólnotę wiernych13. W odróżnieniu do przyjmowanego 
przez protestantów wyrażenia „społeczność świętych”, używanego przez nich 
na określenie Kościoła, Hozjusz wprowadza niejako na nowo powszechnie zna-
ną w średniowieczu ideę „społeczności wiernych”14.

Odrzucenie prawdy o społeczności wiernych, odrzucenie autorytetu Ko-
ścioła, a zarazem dobrodziejstw, jakie wiążą się z trwaniem w jego wspólnocie, 
prowadzi do powstawania rozmaitych błędów, herezji, a w związku z tym także 
rozłamów w Kościele15.

Swą naukę o posłuszeństwie względem władzy ziemskiej, królewskiej, Ho-
zjusz odnosi do papieża–pasterza i przełożonego dusz ludzkich. W osobie za-
siadającego wówczas na Stolicy Piotrowej Piusa IV widzi głowę Kościoła, jemu 
należy się poddaństwo, uczciwość i posłuszeństwo. Papież jest narzędziem 
Chrystusa na ziemi. Papież ma w Jego imieniu sprawować posłannictwo, tłu-
maczyć tajemnice woli Bożej i niejako nieść na sobie samego Jezusa16. Odrzuce-
nie poddaństwa, czci i posłuszeństwa względem Papieża, jest odrzuceniem sa-
mego Chrystusa, przekonuje Kardynał17. Powołuje się przy tym na słowa Boga 
skierowane do Samuela: A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszyst-
kim co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą 
(1 Sm 8, 7). Z tego też wnosi, iż uznawanie kogoś za „papistę” czy „registę” nie 
jest czymś obraźliwym, ale dobrodziejstwem, zaświadczającym o wierze i pod-
daństwie oddawanym zgodnie z Bożym postanowieniem. Nic bowiem nie może 
być gorszego, zdaniem Kardynała z Warmii, niżeli odstępstwo od owej wiary 
i posłuszeństwa18.

13  Por. tamże, s. 84. 
14  Por. J. Smoczyński, Eklezjologia Stanisława Hozjusza, Pelplin: Nakładem Stolicy Biskupiej 

1937, s. 7–8.
15  Por. S. Hozjusz, Iudicium et censura..., s. 315. 
16 Non quod non possit illud per seipsum, sine alio qnouis admniiculo, aut organo praestare: 

sed hoc modo visum est illi, suam erga nos dignationem declarare: cum ex hominibus sumit, qui 
mundo legatione fungantur: qui sint arcanae suae voluntatis interpretes: qui denique personam 
suam repraesentent. S. Hosius, Iudicium et censura..., s. 315.

Nie żeby jej nie mógł sam przez się okrom żadnej pomocy albo naczynia wypełnić, ale mu się 
tak podobało swoją dobroć nam okazać, gdy z ludzi sobie obiera którzyby na świecie zań poselstwo 
sprawowali, którzyby byli tajemnic woli jego tłumacze, którzyby na koniec osobę jego na sobie nie-
śli. S. Hozjusz, Cenzura, s. 16. 

17  Por. tamże. 
18  „Qamobrem si vobis non modo Papistam, verum et Registam appellare me visum fuerit: 

non modo non moleste tulero: verumetiam ingenti me honore affectum interpretabor: cum ad exis-
timationem cuiusque cumprimis amplum id sit, et illustre, quam a Deo constitutae potestati debet 
fi dem et subiectionem eam perpetuo praestare. Contra, nihil potest esse magis ignominiosum et in-
fame: quam ab ea fi de et subiectione discedere: Quod a vestris, Tigurini, factum esse scimus, et ante 
annos aliquot in Germania iam inde statim, ab initio nascentis huius vestri Quinti Euangelii, et proxi-
mis superioribus annis in Gallia”. S. Hosius, Iudicium et censura, s. 314 [„A przeto jeśli się wam będzie 
zdało abyście mię nie tylko Papistą ale i Registą nazwali, nie tylko mi to przykro nie będzie, ale też 
będę rozumiał iż mi jest wielka cześć wyrządzona: gdyż ku mniemaniu każdego wielka to rzecz jest 
i ozdobna, Wiarę i Poddaństwo które powinien Zwierzchności od Pana Boga postanowionej, zawż-
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Hozjusz stwierdza dosadnie, iż nie może być katolikiem ten, kto nie jest 
„papieżnikiem” (łac. „papista”), tak samo jak poddanym królowi ten, kto nie 
jest „registą”19.

Modlitwa do Trójjedynego 

Z całą pewnością rola Stanisława Hozjusza w obronie prawowierności na-
uki chrześcijańskiej tamtego czasu była nieoceniona i wydała konkretne owoce. 
Do nauczania i gorliwości duszpasterskiej tego Księcia Kościoła należy także do-
dać modlitwę, którą zanosił do Boga za Kościół i Ojczyznę. Treść jednej z nich od-
najdujemy w zakończeniu „Cenzury”20. Jest ona obszerna, zatem nie będziemy 
jej cytować w całości, pragniemy teraz pochylić się nad nią w krótkiej analizie.

Modlitwę swą Kardynał rozpoczyna od podkreślenia prawdy o jedności 
Osób Bożych, która jest podważana przez antytrynitarzy. Mówi o Bogu w trzech 
Osobach, a jedynym w istocie. Podkreśla także dzieło stworzenia i odkupienia, 
jakie w działaniu Osób Bożych stało się udziałem człowieka. Prosi w kontekście 
tych prawd o jedność Kościoła, której brak jest także powodem odchodzenia 
wiernych od Boga. Prosi o pokorę myśli w pojmowaniu prawd Bożych, wyrażo-
ną także w posłuszeństwie Kościołowi. Nawiązując do nauki o „wysokim rozu-
mieniu”, prosi Boga, by ludzkość była od niego uwolniona. 

Jedność Osób Bożych jest dla Hozjusza także obrazem jedności między-
ludzkiej, jakiej pragnie zarówno we wspólnym życiu codziennym, jak i religij-
nym w jednej Owczarni, pod jednym Pasterzem. Przywołuje tutaj biblijny ob-
raz ciała Kościoła, złożonego z wielu członków – o tę jedność się modli, a także 
o to, by każdy w tej jedności odnalazł swoje miejsce i powołanie. Jak obrazowo 
pisze, nawiązując do św. Pawła (1 Kor 12, 21), trzeba by nogi nie powstawały 
przeciw głowie, a głowa by nie mówiła im, że są niepotrzebne. Hozjusz gorąco 
pragnie, abyśmy wyznawali jedną wiarę, którą odziedziczyliśmy od naszych 
ojców. Dana ona nam jest nie do dyskusji, ale byśmy w niej i dla niej – jeśli by 
zaszła taka potrzeba – gotowi byli umrzeć. 

Ostatnie zdanie tej modlitwy, a zarazem ostatnie zdanie Ceznury to po-
chwała Trójcy Świętej, z ponownym podkreśleniem jej jedności, a zarazem Bó-
stwa poszczególnych Osób: Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Temu 
wyznaniu służy cała Cenzura, temu też poświęcił swoje życie kardynał Hozjusz, 
wielki mąż Kościoła, obrońca i nauczyciel wiary. 

To nauczanie Stanisława Hozjusza nie utraciło na swej aktualności także 
w czasach nam współczesnych. Nauka o Trójcy Świętej winna być podstawową 

dy oddawać. Na drugą stronę nic nie może być sromotniejszego i bezecniejszego, jako od tej Wiary 
i Poddaństwa odstępować: co wiemy iż od waszych, Tygurczykowie, jest uczyniono i przed kilem 
dziesiąt lat [12-b] w Niemcach, wnet na początku nastania tej waszej piątej Ewangelii i dopiero nie-
dawno we Francji”. S. Hozjusz, Cenzura, s. 16].

19  Por. tamże, s. 17.
20  Pełna treść modlitwy znajduje się na s. 126–128 wydania Cenzury w języku polskim i na 

s. 331–332 cytowanego przez nas jej łacińskiego, oryginalnego wydania.
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prawdą nauki chrześcijańskiej, jednak – jak się okazuje – nie zawsze tak było. 
Zwraca na to uwagę J. Szczurek, przytaczając naukę K. Rhanera, który twierdzi, 
iż gdyby z literatury religijnej wykreślić pojęcie „Trójca Święta”, jej treść prak-
tycznie nie uległa by zmianie21. Dlatego Rahner, jak powszechnie wiadomo, bar-
dziej niż inni teologowie z naciskiem podkreślał niedocenianie nauki o Trójcy 
Świętej nie tylko przez chrześcijan w ich pobożności i życiu codziennym, ale tak-
że przez samą teologię. Jego spostrzeżenie zostało zaakceptowane przez L. F. La-
daria w jednym z artykułów na temat odnowy teologii trynitarnej w XX wieku22. 
O przywrócenie nauce o Trójcy Świętej jej właściwego miejsca apelował również 
W. Kasper23. W podobnym tonie brzmi wypowiedź H. Wagnera, zarzucającego 
teologii brak pojęciowego ujęcia prawdy o niezgłębionej pełni jedynego Boga, bę-
dącej centralnym punktem chrześcijańskiej wiary24. Postulat odnowy zaowoco-
wał w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku pojawieniem się publikacji ujmujących 
tajemnicę Boga z punktu widzenia Jego troistości25.

Odnowa trynitarza w teologii zaowocowała także większym zwróceniem 
uwagi na tę tajemnicę wiary w nauczaniu Kościoła, czego wyrazem jest na-
uka Katechizmu Kościoła Katolickiego (1992), który stwierdza: „Jest [ona] tajem-
nicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary 
oraz światłem, które je oświeca” (KKK 234). Widać to również w nauczaniu Jana 
Pawła II, który w encyklice Dominum et Vivifi cantem 1186 wzywa nas do kontem-
placji tej tajemnicy: 

Sobór bowiem poprzez swoją naukę o Kościele — a zarazem o Kościele 
w świecie — wzywa nas do tego, abyśmy na nowo wnikali w trynitarną tajemni-
cę Boga samego, idąc szlakiem ewangelicznym, patrystycznym i liturgicznym: do 
Ojca — przez Chrystusa — w Duchu Świętym (DV 2c, por. KK 4). [Dalej Papież 
wyjaśnia:] W swoim życiu wewnętrznym Bóg „jest Miłością” (por. 1 J 4, 8. 16), 
miłością istotową, wspólną trzem Osobom Boskim: miłością osobową jest Duch 
Święty jako Duch Ojca i Syna, dlatego „przenika głębokości Boże” (por. 1 Kor 2, 
10) jako Miłość-Dar nie stworzony. Można powiedzieć, iż w Duchu Świętym życie 

21  Por. J. D. Szczurek, Miejsce tajemnicy Trójcy Świętej w teologii współczesnej, „Analecta Cra-
coviensia” 26 (1994), s. 250. Rahner wyraża taką opinię w słowach (w podpunkcie zatytułowanym „Die 
Isolierung der Trinitätslehre in Frömigkeit und Schultheologie” [Izolacja nauki o Trójcy Świętej w po-
bożności i w teologii szkolnej]): „Mann wird [...] die Behauptung wagen dürfen, daß, wenn man die 
Trinitätslehre als falsch aus merzen müßte, bei dieser Prozedur der Großteil der religiösen Literatur fast 
unverändert bleiben könnte“. K. Rahner, Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsge-
schichte, [w:] J. Feiner, M. Löhrer (wyd.), Mysterium salutis. Grundriß heilsgeschichtlicher Dogma-
tik, Einsideln-Zürich-Köln: Benzinger Verlag 1967, t. 2, s. 321n. Por. też: J. D. Szczurek, Bóg Ojciec 
w tajemnicy Trójcy Świętej, Kraków: „M” 2003, s. 279–282.

22  Por. L. F. Ladaria, La théologie trinitaire de Karl Rahner. Un bilan de la discussion, w: E. Durand, 
V. Holzer (red.), Les réalisations du renouveau trinitaire au XXe siècle, Paris: Les Editions du Cerf 2010, 
s. 90.

23  Por. W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, przeł. J. Tyrawa, Wrocław: Wrocławska Księga   rnia 
Archdiecezjalna TUM 1996, s. 5. Zob. też: J. D. Szczurek, Trójjedyny, s. 368.

24  Por. H. Wagner, Dogmatyka, przeł. J. Zychowicz, Kraków: WAM 2007, s. 330.
25  Jako przykład można wskazać: W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa…, Fr. Courth, Der Gott der 

dreifaltigen Liebe, Padeborn: Bonifatius 1993, s. 306, L. F. Ladaria, El Dios vivo y verdadero. El misterio de 
la Trinidad: Salamanca: Secretaria do Trinitario 1998, s. 445. 
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wewnętrzne Trójjedynego Boga staje się całkowitym darem, wymianą wzajemnej 
miłości pomiędzy Osobami Boskimi, i że przez Ducha Świętego Bóg bytuje „na 
sposób” daru. Duch Święty jest osobowym wyrazem tego obdarowywania się, 
tego bycia Miłością (DV 10a). 

Zatem w świetle Domunm et Vivifi cantem szczególnego znaczenia nabie-
ra wezwanie Hozjusza z jego modlitwy do Trójcy Świętej: „o największa Miło-
ści”, dzięki któremu staje się bardzo bliski współczesnemu nam ujęciu tajemnicy 
Boga jako trójjedynej Miłości26.

Powyższe streszczenie modlitwy Hozjusza o jedność, odwołującej się do 
jedności Trójcy Świętej staje się zatem znacznym przyczynkiem dla doktrynal-
nego pogłębiania prawdy o jedności Osób Bożych wyrażonej w Komunii ich 
działania. Jest podkreśleniem Miłości, wyrażającej istotę Boga. Takie ujęcie owej 
nauki, jak i odniesienie jej do wskazanych wyżej współczesnych  wypowiedzi, 
jest uwidocznieniem teologicznego geniuszu Hozjusza (pamiętajmy, iż te twier-
dzenia zostały sformułowane 400 lat temu). Jest także przyczynkiem do budo-
wania  tożsamości religijnej w oparciu o prawdę o Trójcy Świętej, a także we-
zwaniem do budowania jedności chrześcijaństwa w oparciu o obraz jedności 
i Miłości Trójjedynego. 

Hozjusz teologiem–polemistą

Opisując działania Hozjusza T. Pawluk wskazuje na to, iż rozdarcie na polu 
religijnym w Polsce, spowodowane przez rozrastający się protestantyzm, było 
dla Kardynała warmińskiego bezspornie sprawą niezwykle bolesną. Dla napięt-
nowania tego stanu rzeczy, przywrócenia jedności wyznaniowej w kraju i usu-
nięcia niebezpieczeństwa rozbicia narodowego, nie szczędził on zabiegów, nie 
żałując niekiedy nawet gorzkich i ostrych słów27. Ta kontrreformacyjna postawa 
nie jest jednakowoż postawą zaślepionego fanatyka religijnego XVI w. Hozjuszo-
wa, bezkompromisowa postawa wobec różnowierców swoich czasów, wynikała 
nie tylko z jego założeń teologicznych i duszpasterskich, ale była podyktowana 
potrzebą chwili, poniekąd także polską racją stanu. W rozbiciu religijnym naro-
du widział rozbicie nie tylko Kościoła i sumień ludzkich, ale i jedności ówcze-
snego państwa. Walka z reformacją nie była dla niego celem samym w sobie, 
ale środkiem do ugruntowania wiary chrześcijańskiej, obrony jedności Kościoła, 
a pośrednio do integracji społeczeństwa polskiego i wzmocnienia jedności naro-
dowej28. W związku z przyjęciem takiej nieprzejednanej postawy, w literaturze 
przedmiotu przyjął się pogląd, że Hozjusz był teologiem–polemistą29.

26  Por. Fr. Courth, Der Gott der dreifaltigen Liebe (całość publikacji).
27  Por. T. Pawluk, Niektóre aspekty..., s. 112. 
28  Por. tamże, s. 114–115. Por. też: M. Morawski, Hozjusz a Polska, Lwów: Towarzystwo Wy-

dawnicze „Biblioteka Religijna” im. X. Arcyb. Bilczewskiego 1928, s. 17. 
29  Por. A. Kalinowska, Wyjazd kardynała Stanisława Hozjusza do Rzymu w 1569 r., SW 18 (1981), 

s. 181. 
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Hozjusz ma zawsze na względzie dobro Kościoła i Polski. Zawsze po-
tępia wszystkie herezje i różne ich odłamy i pragnie je wykorzenić. Ubolewa 
także nad – jego zdaniem – zgubnymi skutkami polskiej tolerancji, której owo-
cem było osiedlanie się na tych ziemiach różnych heretyków i sekciarzy cudzo-
ziemskich. Dla wyratowania Polski z tych nieszczęść, gotów był nawet złożyć 
swe życie w ofi erze30. W tej sprawie pisał także w 1556 r. do papieża Pawła IV: 
„W Bogu i Jezusie Chrystusie, którego wiarę chcą dziś niektórzy zniszczyć, tak 
mocną pokładam nadzieję i ufność, że ufny w Jego miłosierdzie z całą pewno-
ścią spodziewam się, iż Ten, który mi dał do tego chętną wolę, wspomoże także 
mnie na siłach i udzieli mi swej łaski, ażebym raczej wszystko czynił i cierpiał, 
bylebym tej chwiejącej się w ojczyźnie mojej religji mógł w miarę sił swoich po-
śpieszyć z pomocą. W tej sprawie, gdyby tego zaszła potrzeba, nawet życie swe 
złożyłbym w ofi erze, bo od kogoż bardziej, jeśli nie od biskupa chrześcijańskie-
go winno się tego żądać?”31.

Nie należy ukrywać, iż Kościół w czasach bliskich Hozjuszowi „chorował” 
przez zaniedbania kleru, zaburzenie hierarchii wartości i celów, o czym wiemy 
z historii. W takiej sytuacji wierność i miłość jest szczególnie ważna, by na nowo 
doprowadzić do źródła tych, którzy od niego odeszli.  Bezkompromisowość 
i żarliwa walka o jedność i prawowierność chrześcijaństwa, opartego na funda-
mencie Trójcy Świętej, we wspólnocie Kościoła udzielającego łask, koniecznych 
do zbawienia wyróżnia Hozjusza na tle epoki i daje natchnienie do pracy dla 
dobra Kościoła i jego jedności we współczesnym świecie.

Podsumowanie

Kardynał Stanisław Hozjusz (1504–1579) pozostawił po sobie wielka spu-
ściznę teologiczną, zawartą w jego licznych dziełach. W czasach sobie współ-
czesnych był cenionym teologiem, często nazywany także polemistą, gdyż 
odważnie bronił jedności Kościoła i prawowierności chrześcijańskiej wiary. 
W niniejszym opracowaniu podjęto się zadania ukazania charakteru pracy teo-
logicznej Hozjusza, wpisujących się w reformę Kościoła i jego obronę przed 
zagrożeniami reformacyjnymi XVI w. Zarazem w tej postawie sprzed 400 lat 
szukamy wzorów do naśladowania we współczesnym dziele ekumenicznym, 
z jednoczesnym wewnętrznym zapytaniem, czy w takiej formie jest to możliwe.

30  Por. M. Morawski, Hozjusz a Polska, s. 27–28. Por. też: M. Borzyszkowski, Zainteresowanie 
Stanisławem Hozjuszem wśród Polaków na Warmii w okresie międzywojennym (1920–1939), SW 18 (1981), 
s. 252. A. Kalinowska, Kardynał Stanisław Hozjusz w świetle spuścizny piśmienniczej księdza Stanisława 
Reszki, SW 35 (1998), s. 464. 

31  Relacje nuncjuszów 1, 62–4, cyt. za: M. Morawski, Hozjusz a Polska, s. 28. 
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CARDINAL STANISŁAW HOZJUSZ – THE DEFENDER OF UNITY OF CHURCH

Cardinal Stanisław Hozjusz (1504–1579) left a great theological heritage in his nu-
merous works. Being an appreciated theologian of his time, he was also called polemi-
cian, as he bravely defended unity of church. The article shows the character of his theo-
logical work.
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We wstępie do wydanego w 2007 roku tomu Jana Piotra Grabowskiego, 
Waldemar Smaszcz sugeruje, iż w podczas lektury tej poezji nie można zatrzy-
mać się tylko na jej, aż narzucającym się, sensualizmie, gdyż jej autor „widzi 
i więcej i głębiej”1. Od pierwszych stron tomu Złoto i biel, który jest antologią 
poezji pisanej od 2003 roku, spotyka się w nim bardzo wrażliwego na bodźce 
zewnętrzne człowieka. On zaś nie na nich się skupia – on rozmyśla, a jego my-
śli biegną ku różnym wymiarom egzystencji, niekiedy zostają tu i teraz, czę-
ściej jednak wybiegają ku rzeczywistości eschatologicznej. Wynika to zapewne 
z wypowiadanego często przekonania o niepowtarzalności życia. Przeświad-
czenie o istnieniu wymiaru Tam, w tej poezji kojarzonego z innym, pośmiert-
nym wymiarem bytu, jest jednym z wyznaczników światopoglądu analizowa-
nej twórczości, mimo że wcześniej raczej głoszona w niej była pustka powstała 
po skończonym dniu2. Co ciekawe, owo Tam (tak, między innymi, rzeczywi-
stość eschatologiczną nazywa autor) jest pojmowane jako miejsce, „gdzie i tak 
prędzej, czy później się spotkamy” (Zib, s. 114), które z jednej strony jest zdecy-
dowanie oddzielone od tu i teraz, a z drugiej – daje się poznać w dotyku bieli 
padającego śniegu. Ujawnia się więc druga ważna cecha tej poezji – „przestrzeń 
mówi” (Zib, s. 208). Tylko czy znajdą się tacy, którzy zastanowią się nad tym, 
co chce powiedzieć? – myśli wielokrotnie podmiot. On, jako baczny obserwator 
zachowań ludzi, wie, że wielu zatrzymuje się tylko na powierzchni bytu, bez 

1  W. Smaszcz, „Wystarczy być. / I mieć prawie pewność dotykalnej / – nieobojętnej – jego tu obecno-
ści”, w: Jan Piotr Grabowski , Złoto i biel, Pelplin 2007, s. 7 (cytaty pochodzące z tego tomu oznaczam 
skrótem: Zib).

2  J. P. Grabowski, Dotknięcie mroku, Gorzów Wielkopolski, 1981, s. 3 (cytaty pochodzące z tego 
tomu oznaczam skrótem: Dm).



230 Anna Stempka

głębszej refl eksji. Sam zaś dystansuje się od takiej postawy retorycznie zadanym 
pytaniem:

I kto więcej spostrzega ponad
codzienność? I że po nocy trzeba wstać i wyjść 
      Zib, s. 208

Brak znaku zapytania na końcu wersu wyraża już nie pytanie, ale twier-
dzące przypomnienie ustalonej i znanej przecież kolejności. W jej powtarzalno-
ści jest nie tylko powszedniość, jest coś więcej - ustalony porządek, ale czy w na-
tłoku zwyczajności dostrzegany, zdaje się pytać mówiący.

Perspektywę „zobaczenia”, a nie tylko „patrzenia”, zmienić może nie tyle 
nastawienie, ale czas dokonywanej percepcji. Patrzenie jest teraz i było wcze-
śniej, ale przedmiotem troski staje się tu to, co zostało dostrzeżone, kiedyś, 
w wieku lat dziewięciu i kolejny raz teraz właśnie. Okazuje się, że już nie ma 
czasu na czekanie, trzeba wyjść „naprzeciw”, po to, aby przekonać się, że nie ma 
powrotu do przeszłości. Patrzenie na padający śnieg może już tylko przywołać 
wspomnienia tego prószącego przed laty i pobudzić do zastanowienia się nad 
słusznością obranej, w czasie i przestrzeni, drogi, nad niemożnością powrotu 
i w konsekwencji do przekonania, że istnieje tylko „teraz” szczególnie wyraźnie 
wskazane przez czas prowincji. Owo „teraz” jest tu „niepochwytne”. Stąd raczej 
doświadczane, a nie utrwalane, co powoduje, że podmiot dzieli się refl eksją, 
a nie opisuje tego, co ogarniają jego zmysły. Podczas takich przemyśleń zawsze 
towarzyszy mu pogoda ducha, mająca swe źródło w zgodzie „na świat w jego 
wymiarze rzeczywistym” (Zib, s. 148). Jeśli wcześniej pojawił się niepokój, to 
tylko z obawy przed poczuciem osamotnienia:

To mnie ogarnia niepokój
że mogłem zostać naprawdę sam
na tym brzegu gasnących świateł3 

Można więc bezpiecznie mówić, że podmiot dojrzewał aż do wyznania: 
„doświadczać Ciebie w tym, co wokół mnie”4. Bez wątpienia taka postawa uła-
twia otwarcie się na postrzeganie, a w konsekwencji na dostrzeganie. Ciało jest 
narzędziem spostrzegania i dalej poznania. Nie ma tu zatrzymania się na po-
wierzchni świata, ale raczej podejmowane są:

[…] próby, aby dotrzeć dalej
poza ten zewnętrzny świat barw, doznań i wrażeń aż … Tam,
skąd pierzcha mrok. A trwanie nie jest już tylko oczekiwaniem
      Szib, s. 67

Taka postawa wynika z przeświadczenia o niemożliwości utrwalenia tego, 
co się postrzega w słowach, czy jakichkolwiek innych kodach. Pozostaje więc 

3  J. P. Grabowski, Łaska widzenia, Warszawa 1990, s. 33 (Łw).
4  J. P. Grabowski, Szkarłat i błękit, Pelplin 1994, s. 53 (Szib).
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myśl, sięgnięcie do „głębi”, a to już może uczynić poeta i to nie tylko dla siebie, 
ale i dla tych, którzy zostali pochłonięci przez codzienność: 

[…] zapamiętać, zapisać zdarzenia,
zjawiska z powietrza jakby, może ze światła?
I z wszechogarniającego przestworu nieba.
I które niezauważalnie – na pozór? – istnieją.
      Zib, s. 69

Trzeba jeszcze dopowiedzieć, iż źródłem odczuć jest świat natury, spora-
dycznie tylko inny człowiek czy jego wytwory. Podmiot wręcz niekiedy sta-
pia się ze światem ożywionym i nieożywionym i doświadcza go całym ciałem. 
W ten sposób sprowokowany, zastanawia się nad obecnością Boga, nad prze-
mijaniem, czy nad granicami poznania. Charakterystyczne dla tej poezji jest, 
z jednej strony, przesycenie sensualnością, a z drugiej przekonanie o niepełności 
poznania zmysłowego. Słychać w niej wręcz potwierdzenie tego, co wcześniej 
ustalił Jean Guitton, że „natura działa tak, jakby chciała ukryć przed nami praw-
dę bytu; wrażenie zmysłowe nie jest jeszcze poznaniem”5. Ta idea tu została wy-
rażona, między innymi, przez odwołania do sztuki fi lmowej, której miłośnikiem 
jest sam autor. Stąd zapewne wypowiedziane przekonanie, że fi lm jest „najważ-
niejszą / formą sztuki” (Zib, s. 82), bo tylko on, dzięki zdobyczom techniki, ma 
władzę pokazywania, zarówno tego, co już było albo mogło być, co jest, albo 
może się w przyszłości zdarzyć. Człowiek zaś zmienia tylko role, raz jest akto-
rem, raz widzem. Czasami nawet bywa pewien, że jest reżyserem. To diagnoza. 
Od niej dystansuje się mówiący:

  […] Reżyserem może tylko On być
Bo On światła stwarza, opowiada światłami.
      Zib, s. 82

Jednak tu ciągle żyjemy w „półcieniu”. Tak jak według św. Pawła, dopiero 
później poznamy, tak jak i zostaliśmy poznani (1 Kor 13, 12). Tylko „cóż wówczas 
nagle ujrzymy?”, pyta sugestywnie. Być może właśnie to „Niepoznane”, o któ-
rym mówi podmiot tryptyku Trzy wiersze na temat Niepoznanego. On to sytuuje 
siebie w gronie tych wszystkich, którzy ciągle nie znajdują odpowiedzi na fun-
damentalne pytania: skąd przyszedłem? i dokąd zmierzam? Mimo, że wiedzą, 
iż tu są tylko podróżnymi, to starają się ogarnąć świat i to nie tylko zmysłami. 
Nie zadawala ich także dotarcie do tu i teraz. Podmiot wie, że, jego wędrów-
ka ma swój cel. Ona zmierza do Tam. W tej sytuacji musi się pojawić pytanie 
o punkt, w którym się teraz znajduje, czy bardziej jest tu, czy może już bliżej 
tego, co Niepoznane (to też nazwa tego, co przynależy do eschatologii). Ta wąt-
pliwość sugeruje kolejną: czego dotyczy Tajemnica, z jakim wymiarem życia jest 
kojarzona? O ile podmiot tej poezji nie odcina się od teologii chrześcijańskiej, 
o tyle z jej eschatologii przyjmuje przeświadczenie o ciągłości istnienia, o tym 

5  J. Guitton, Sens czasu ludzkiego, Warszawa 1968, s. 92.
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że „[…] życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy”6. Jed-
nak to, jak ono będzie wyglądało, dla mówiącego pozostaje tajemnicą. To wła-
śnie granica życia i śmierci wyznacza defi nitywny koniec możliwości poznania 
zmysłowego. 

W tej poezji ciągle brzmią Pawłowe słowa: to, czego ani oko nie widziało, ani 
ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygoto-
wał Bóg tym, którzy Go miłują (1 Kor 2, 9). Konsekwentnie więc ta niemożność 
sensualnego ogarnięcia oznacza dotarcie do końca ziemskiego wymiaru bytu. 
W ten sposób mówiący uświadamia sobie istnienie dwóch światów: poznawal-
nego zmysłowo, a więc ziemskiego i tego, który zaczyna się na końcu percep-
cji sensualnej. Dzięki temu ograniczeniu podmiot wie, kiedy już zbliża się do 
„Niepoznanego” i wówczas świadomie dotyka obydwu rzeczywistości. Mimo 
tego, stara się ustalić, gdzie owo Tam jest, czym albo kim jest. I tu pojawiają się 
spekulacje. Najpierw więc swój wzrok kieruje ku kosmicznym przestworzom, 
potem ku powietrznym przestrzeniom, a potem ku wodom jezior. Oczywiście 
te poszukiwania kończą się fi askiem, co dodatkowo pozwala, mówiącemu na 
rozliczenie się z różnymi wierzeniami, czy utrwalonymi w kulturze ich inter-
pretacjami7. W tej sytuacji poszukujący zwraca się ku codzienności, aby w niej, 
choć bez pewności, dostrzec już ten „inny wymiar”. Tu zaś szczególną uwagę 
zwraca wyjątkowość każdego ludzkiego życia, dostrzeżona w najzwyklejszych 
czynnościach i słowach. Można więc uznać, że doświadczenie granic poznania 
zmysłowego doprowadziło podmiot do dokonania sakralizacji codzienności. 
Taki stosunek do tego, co powszednie, znany już jest z tradycji judeochrześci-
jańskiej. Zawiera się ona w starotestamentowym wyznaniu: bo we wszystkim jest 
Twoje nieśmiertelne tchnienie (Mdr 12, 1). Gdyby zaś szukać jakichś wzorów lite-
rackich, na pewno trzeba się zwrócić ku poezji Jana Twardowskiego, choć w niej 
ten „inny wymiar” uobecnia się w drobinach stworzenia8. Obydwaj twórcy ła-
twiej dostrzegają Boga właśnie zmysłowo z dala od miejskiego zgiełku9. W po-
ezji Twardowskiego wykorzystywany jest przede wszystkim wzrok, a u Gra-
bowskiego prawie wszystkie zmysły: „w gorącym słońcu września” (dotyk), 
„w ciszy” (słuch), „w zapachu niesionym przez wiatr” (zapach), „w widzialno-
ści dnia (wzrok) (Zib , s. 50). Brak jest tylko zmysłu smaku. To charakterystycz-
na cecha tej poezji, człowiek obcuje z naturą bez używania tego zmysłu. Jednak 
nie może to dziwić, gdyż ten typ poznania wymaga kontaktu jednostkowego, 
bardzo intymnego, a tu raczej dąży się do ogarnięcia większej całości, jakimi są: 
świat, życie i przemijanie. Podmiot poznający sytuuje się we wnętrzu poznawa-
nego i przez docierające do niego bodźce chce dotrzeć do jego „drugiego dna”. 

6 Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Prefacja o zmarłych, Poznań 1986, s. 279.
7  Mam tu na myśli chociażby cykl legend arturiańskich, w którym przecież, zgodnie z wierze-

niami Celtów, owo Tam kojarzone jest często właśnie z jeziorami.
8  A. Stempka, Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba, Bydgoszcz 

2006, s. 42–48.
9  O ile Twardowski, przeświadczony o nieadekwatności słowa „Bóg’” do desygnatu, niechęt-

nie, ale go używa, o tyle Grabowski czyni to tylko sporadycznie, korzystając z pisanych wielka literą 
zaimków.
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To mu się w zasadzie udaje i na pewno nie dzięki naiwnej wierze. On wie, że 
dziś można wytłumaczyć zjawisko, jakim jest padający zimą śnieg. Proponuje 
tylko, aby człowiek czasami oderwał się od posiadanej wiedzy, co nie znaczy, że 
namawia do powrotu do czasów, kiedy wszystkie niewytłumaczalne zjawiska 
były przypisywane działaniu sił nadprzyrodzonych. Raczej postuluje wykorzy-
stanie zdolności, nie tylko widzenia, ale i dostrzegania piękna w zwyczajności, 
która odsyła tak, jak w Księdze Mądrości, do jego Twórcy (por. Mdr 13, 5). Pyta-
jąc „jak”, trzeba odwołać się do Rogera Bacona, gdyż to on, jako pierwszy tak 
wyraźnie, mówił o dwóch rodzajach doświadczenia - zewnętrznym, poprzez 
zmysły, i wewnętrznym, odbieranym w duszy. To ostatnie przekracza zdolno-
ści umysłu i wymaga oświecenia pochodzącego od Boga10. W poezji Grabow-
skiego nie uwidacznia się ten podział. Tu dotykający twarzy padający śnieg nie 
jest odczuwany jako zjawisko fi zyczne, ale jako doświadczenie Innej, Boskiej 
rzeczywistości. Dopiero później następuje spekulacja intelektualna i zgoda na 
odwołanie się do praw fi zyki. Zaraz jednak zjawia się wątpliwość, czy to jest 
konieczne. Ostatecznie podmiot proponuje powrót do stanu przednaukowego, 
gdyż jest przekonany, że zapomnienie zasad rządzących naturą umożliwi czło-
wiekowi trwanie w zachwycie. Widać więc, że nie o cofnięcie świata do czasów 
pierwotnych tu chodzi. Nie ma też w tej poezji śladów dawnego lęku przed 
nieznanym. Można więc sądzić, że w erze naukowego patrzenia na świat ta po-
ezja, trochę w duchu idei Maurice’a Merleau-Ponty’ego, raczej przypomina, że 
są jeszcze inne sposoby poznawania zarówno natury, jak i transcendencji, wła-
śnie przez takie narzędzie, jakim jest własne ciało11.

O ile w tradycji biblijnej i literackiej, chociażby w wierszach przywołanego 
już Twardowskiego, szczególnie eksploatowany był zmysł wzroku do poznania 
Boga, o tyle u Grabowkiego częściej w takich sytuacjach wykorzystywany jest 
dotyk. Pozostaje to w zgodzie z przekonaniem Guittona, który uważa, iż ten 
zmysł „w większym stopniu niż inne stwarza złudzenie możliwości wniknięcia 
w głębie bytu”12. Niekiedy więc tak, jak to zostało wcześniej pokazane, spadają-
cy śnieg odbierany jest jako dotyk Boga. Kiedy indziej, gdy podmiot całym sobą 
wtapia się w naturę, czuje się pewnym „dotykalnej - nieobojętnej - Jego tu obec-
ności” (Zib, s. 119). Co ważne, jest przekonany, że to nie on został dotknięty, ale 
że dotknął Boga poprzez kontakt z przyrodą. Tym samym, nie oddziela on, tak 
jak to uczynił Bacon, doświadczenia zmysłowego i mistycznego. Dla niego ra-
czej zachodzi między nimi związek warunkowy – wymienione tu jako pierwsze 
generuje to drugie.

Gdyby w tym miejscu znowu przywołać poezję autora na osiołku, to okaza-
łoby się, że wspólna obydwu twórcom jest, mająca swe korzenie w sentymen-
talizmie, waloryzacja przestrzeni nienaruszonej przez technikę. Różnie jednak 
ją motywują. Dla autora na wsi uporządkowanie świata natury dowodzi istnie-
nia przyczyny nadprzyrodzonej. U Grabowskiego zaś odczucia, przede wszyst-

10  W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, t.1, Warszawa 1990, s. 269.
11  M. Maciejczak, Świat według ciała w „Fenomenologii percepcji”…, dz. cyt., s. 116.
12 J. Guitton, Sens czasu ludzkiego, dz. cyt., s. 36.
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kim dotykowe i słuchowe, powodują konieczność stawiania pytań o przyczynę 
sprawczą. Tam pewność, tu poszukiwanie. Zaczyna się ono od uświadomie-
nia sobie przez podmiot niedoskonałości swojego umysłu. Następnie przyznaje 
on, iż dzięki dwóm ambiwalentnym doświadczeniom, najpierw Bożej obecności 
w stworzeniu, potem „nieosiągalności nieba” (Zib, s. 118) właśnie z Nim może 
się spotkać. Zestawiając poezję Twardowskiego i Grabowskiego można jeszcze 
dostrzec inne podobieństwo. Obydwaj roczne uporządkowanie świata odczytu-
ją jako świadczące o jego Sprawcy. Są jednak i między tymi autorami różnice. 
O ile Jan od Biedronki skupia się na gromadzeniu jak największej ilości przykła-
dów porządku dobowego: „jest noc żeby był dzień” i pokazuje elementy świata 
jako kompatybilne, o tyle Grabowski nie koncentruje się na świecie, ale raczej na 
poznającym go człowieku13. On ma do spełnienia konkretne zadania: „doświad-
czać Ciebie w tym, co wokół mnie” (Szib, s. 53). W ten sposób poeta wskazuje 
swój sposób poznawania świata. Mówi o otwartości zmysłów, o dostrzeganiu 
i doznawaniu, które przemieniają się w dialog Boga i człowieka. On zaś uświa-
damia podmiotowi niezmienność transcendencji, która dodatkowo wyostrza 
niestałość przyrody. Dynamikę jej zmian ujawnia, „dzisiaj” nazywane „niepo-
chwytnym” (Zib, s. 119) teraz. Gdyby przyjąć Arystotelesowską ideę, „że tylko 
rozum umie wydobyć z doświadczenia to, co istotne”, to zapewne dla podmiotu 
poezji Grabowskiego najważniejsze byłoby, wydobyte z doświadczenia, prze-
konanie o linearnym upływie czasu i przemijalności człowieka:

Ty przekonasz mnie, ja przekonam Ciebie
że inaczej nie może być
że nadejdzie następna jesień
i że to czas pożegnań jeszcze nie nasz14

      Dm, s. 8

Można nawet uznać, że człowiek jest tu pokazany jako byt-ku-śmierci. Jed-
nak o ile Martin Heidegger twierdził, o tyle podmiot tej poezji pyta: „[…] rodzi-
my się po to, by umierać?” (Zib, s. 26). Wątpliwość ta jednak z czasem jest po-
twierdzana i staje się wnioskiem. Do jego wyciągnięcia na pewno przyczyniło 
się dostrzeżenie adekwatności zachowań człowieka do pory roku. Szczególnie 
„mgliście” zachowuje się w najbardziej „zamglonym” miesiącu – listopadzie. 
Nieco bardziej wyraziście funkcjonuje wraz z nastaniem kolejnego miesiąca – 
grudnia. Potem dojdzie jeszcze jeden nowy element, w lutym, gdy dni stają się 
dłuższe

  […] ubywa ciemności i
  ciebie ubywa […]
      Zib, s. 78

13  J. Twardowski, nie przyszedłem pana nawracać, Warszawa 1986, s. 163.
14  W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, t. 1, dz. cyt., s. 110.
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Tu doświadczenie wzrokowe stało się najpierw przyczynkiem do uświado-
mienia sobie współgrania czasu świata i ludzkiego. Gdy ten pierwszy posuwa 
się do przodu, tego drugiego ubywa. W ten sposób mówiący sugeruje pytania 
o stosunek człowieka do takiego porządku. Ujawniające się prawie w każdym 
utworze Grabowskiego przekonanie o zmianach przybliżających życie do koń-
ca sprawia, że przemijanie można uznać za leitmotiv tej poezji. Podmiot swoją 
postawą wyraża zgodę na taki porządek i dlatego towarzyszy mu spokój. Cią-
głe ujawnianie się „czasu przyszłego” stanowi dla niego wniosek wyciągnięty 
z obserwacji świata natury, której zmiany odbiera jako świadczące o nieodwra-
calnym upływie życia. Nawet jeśli widzi powtarzalność dobową, noc-dzień-noc 
i roczną, to nie postrzega jej jak człowiek archaiczny, ale nowożytny15. Taki tro-
chę beznamiętny, chłodny stosunek do przemijania zbliża mówiącego nieco do 
niemieckiego fi lozofa. Heidegger ograniczył się do przedstawienia tego, co dla 
niego było oczywiste. Człowiek jest bytem-ku-śmierci. Obydwaj też zajmują sta-
nowisko wobec tego Tam. Heidegger, w czasie pisania Bycia i czasu, zastrze-
gał, że nie rozstrzyga niczego o tym innym wymiarze bytu16. Badacze jednak 
dostrzegali w jego myśleniu połączenie nicości ze śmiercią17. Grabowski zaś 
wyraźnie mówi o „Wieczności”, „Nieskończoności”. Można więc uznać, przyj-
mując ustalenia Zofi i Zdybickiej, że podmiot tych wierszy jest człowiekiem re-
ligijnym18.

Motyw przemijania powraca także w refl eksji podmiotu w zetknięciu 
z dziełami kultury. Wówczas wylicza on nietrwałe elementy, wśród których 
znajdują się obrazy z wyblakłymi już farbami, fi lmy, które już się „zestarza-
ły”, czy wyczytane z książek zdezaktualizowane idee. To zaś, co jest uchwytne 
dla ucha, muzyka, wciąż pozostaje tajemnicą i dlatego też do Tajemnicy zbli-
ża. Ta wędrówka przez dokonania ludzkości prowadzi do, typowej dla tej po-
ezji, konkluzji – „śmiertelni jesteśmy i to, co śmiertelne tworzymy” (Zib, s. 97). 
W tym kontekście następuje przewartościowanie. To natura staje się teraz sy-
nonimem trwania. W refl eksji nad dwoma bytami – własnym, ludzkim i nad 
widzianym krajobrazem, mówiący dostrzega swoją znikomość, która wskazuje 
mu kierunek patrzenia na świat. Dostrzeżenie odmienności natury w stosunku 
do losu ludzkiego, sprawia, iż podmiot uważa ją za rzeczywistość świętą19. Kon-
sekwentnie więc, podobnie jak Michel Henry, zastanawia się nad wzajemnymi 
relacjami tych dwóch wymiarów20. Doprowadza go to do przekonania, że mimo 
śmiertelności, człowiek ma przewagę nad wszechświatem, bo ma potrzebne do 
jego odczytania narzędzie – „podmiot-ciało”21.

15  Terminy „archaiczny” i „nowożytny” używam w Eliadowskim rozumieniu. M. Eliade, Mit 
wiecznego powrotu, Warszawa 1998.

16  M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 1994, s. 348.
17  B. Jasiński, Dwie fenomenologie, Husserl i Heidegger, Warszawa 1997, s. 77.
18  Z. Zdybicka, Człowiek i religia. Zarys fi lozofi i religii, Lublin, 1993, s. 166.
19 Zob. M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, Warszawa 1999, s. 6 n.
20  M. Drwięga, Ciało człowieka: Studium z antropologii fi lozofi cznej, Kraków 2002, s. 229–259.
21 M. Maciejczak, Świat według ciała w „Fenomenologii percepcji”…, dz. cyt., s. 140–141.
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Zapewne takie przeświadczenie warunkuje często wypowiadany w tej po-
ezji postulat refl eksyjnego obserwowania przyrody, jej niepowtarzalnego pięk-
na, co zaowocuje radością przeżywania każdej chwili

  To dla takiej chwili warto tutaj żyć,
chociaż w kalendarzu od niedawna już listopad.
To dla takiej chwili warto tutaj żyć …
Bo więcej lśnień i błysków niż chmur i chłodów
      Zib, s. 53

Fascynacja niepowtarzalnością piękna świata każe podmiotowi zastano-
wić się i nad rolą poety. On wie najlepiej, że język literatury jest na tyle nie-
doskonały, iż nie można przy jego pomocy oddać tego, co się postrzega, czy 
szerzej – czego się zmysłowo doświadcza. Ratunek przynosi pamięć, tu wręcz 
traktowana jak szósty zmysł. Dzięki niej mówiący również odkrywa swój stosu-
nek do świata i zdaje sobie sprawę, że to, co ulotne może być przechowywane 
w pamięci. Jednocześnie uświadamia sobie jej mitotwórcze zdolności i dlatego 
jest przekonany, że w miarę upływu czasu zatrzymany w niej obraz, w przeci-
wieństwie do tych malarskich, nie blaknie, a zapamiętany krajobraz

dał początek
krajobrazom późniejszym
      Dm, s. 4

W ten sposób podmiot znalazł antidotum na przemijanie. Konsekwentnie 
proponuje on długie przebywanie w jakimś miejscu, aby mogło ono wniknąć do 
trwałego schowka pamięci. Jedyne utrudnienie jakie mówiący dostrzega, to jego 
ograniczona pojemność. Ona wymusza dokonywanie selekcji i to dość trudnej, 
bo między pięknem a pięknem. Mimo tego w poezji Grabowskiego „podmiot 
jest egzystencjalnie otwarty na przyjęcie świata, który wspaniałomyślnie mu się 
ofi aruje”22: 

  Przestrzeń była – sobie, ja – sobie.
Kto komu bardziej potrzebny? Ja – jej,
czy ona - mnie? I czy gdyby tu mnie
nie było ktoś by ją spostrzegł, stworzył?
      Zib, s. 137

22 Tamże, s.161.
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ABOUT ESSENCE OF WORD AND HEAVEN – THE POETRY OF JAN PIOTR GRABOWSKI

In the introduction to Jan Piotr Grabowski’s volume published in 2007, Waldemar 
Smaszcz suggests that when reading the above author’s poetry one cannot stop only at 
its obvious sensualism because the author ‘sees more and deeper’. Starting from the fi rst 
pages of ‘Złoto i Biel’, an anthology of poetry which has been written since 2003, one meets 
a person very sensitive to external stimuli. However, the person does not concentrate 
on the stimuli. Instead, his thoughts extend to various dimensions of existence. Some-
times they stay here and now, but usually they extend to an eschatological reality. This 
probably stems from the frequently expressed belief that life is unique. A conviction that 
a ‘There’ dimension, associated with another, post mortem dimension of existence in this 
poetry, exists is one of the determinants of the outlook on life presented by the analysed 
volume.
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„Cóż wiesz o pięknem ?...”
...„Kształtem jest Miłości” – […]

Kształtem miłości piękno jest – i tyle,
Ile ją człowiek oglądał na świecie,

W ogromnym Bogu albo w sobie-pyle,
Na tego Boga wystrojonym dziecię;

Tyle o pięknem człowiek wie i głosi –
Choć każdy w sobie cień pięknego nosi

I każdy – każdy z nas – tym piękna pyłem.

C. K. Norwid, Promethidion

Jedną z najbardziej intrygujących postaci późnego antyku chrześcijańskie-
go, a zarazem tym, który niezaprzeczalnie wpłynął na kształtowanie się śre-
dniowiecznej myśli zarówno Wschodu, jak i Zachodu, był Pseudo-Dionizy Are-
opagita. Przez wieki, bo aż do czasów Laurencjusza Valli i Erazma1, myśliciel 
ów ukrywał się pod maską Dionizego Areopagity, Ateńczyka, który, jako jeden 
z niewielu mieszkańców oświeconego miasta bogini Ateny, dzięki nauczaniu 
św. Pawła przyjął wiarę w Jezusa Chrystusa2. Wspomniani wyżej dwaj myślicie-
le renesansowi jako pierwsi poddali w wątpliwość fakt, jakoby teksty domnie-
manego Areopagity, znane nam pod nazwą Corpus Areopagiticum, pochodziły 
właśnie z I w. po Chrystusie. Jednak od powstania owych dzieł do odkrycia 

1  E. Gilson, Historia fi lozofi i chrześcijańskiej w wiekach średnich, Instytut Wydawniczy PAX, War-
szawa 1987, s. 81.

2  Por. Dz, 17, 16–34.
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swoistego „fałszerstwa”3, zdążyły przyjąć się jako „godne zaufania” owoce roz-
ważań jednego z pierwszych chrześcijan. Niewątpliwy autorytet, jakim cieszył 
się Dionizy Areopagita, zaważył na bogatej recepcji jego myśli w wiekach śred-
nich. Po raz pierwszy wspomina się o jego dziełach na synodzie w Konstantyno-
polu w 533 r., a następnie, za sprawą św. Maksyma Wyznawcy4, zostają one roz-
powszechnione na chrześcijańskim Wschodzie. Rzymska część Europy poznała 
Dionizego w roku 760, kiedy to papież Paweł I podarował Pepinowi I grecki 
rękopis Corpus Areopagiticum, a w wieku następnym, w klasztorze św. Dioni-
zego pod Paryżem, pisma te zostały przetłumaczone na język łaciński. Jednak 
największe znaczenie dla popularności dzieł Areopagity miało tłumaczenie, ja-
kiego dokonał ok. 846/847 r. Jan Szkot Eriugena, dodając do przekładu komen-
tarze św. Maksyma oraz własne5. Odwołania do twórczości Areopagity są cha-
rakterystyczne dla niemal wszystkich wielkich myślicieli średniowiecza, takich 
jak np. Tomasz Gallus, Robert Grosseteste, Albert Wielki, Bonawentura czy To-
masz z Akwinu. Ogromny wpływ wywarł on też na rozwój mistyki, szczególnie 
Mistrza Eckharta, Ruysbroecka, Taulera, a także Jana od Krzyża6. W wieku XX 
osobną monografi ę poświęciła Dionizemu Teresa Benedykta od Krzyża, zwra-
cająca szczególną uwagę na teologię symboliczną, która pozwala określić war-
tość poznawczą będącą udziałem człowieka zbliżającego się do Boga7.  

Dla współczesnych badaczy Pseudo-Dionizy Areopagita pozostaje anoni-
mowym mnichem syryjskim z końca V wieku8. Otwartym pozostaje pytanie, 
kim tak naprawdę był i dlaczego podawał się za Dionizego Areopagitę. Prze-
konywującej odpowiedzi udziela Tomasz Stępień w Przedmowie do Pism Teolo-
gicznych Pseudo-Dionizego. Wychodzi on od spostrzeżenia, że sam pseudonim 
myśliciela w połączeniu z neoplatońską terminologią fi lozofi czną jest wielce su-
gestywny, odsyła nas bowiem do Aten, gdzie w wieku V kierownictwo Akade-
mii przypadło Proklosowi – zaciekłemu obrońcy pogańskiej myśli i wrogowi 
chrześcijaństwa. Jako Diadoch, uważał się za prawdziwego spadkobiercę myśli 
platońskiej i niewątpliwie raziło go uznawanie przez pisarzy chrześcijańskich 

3  W przypadku Pseudo-Dionizego zjawiska tego nie powinno się obarczać pejoratywnym 
znaczeniem terminu „fałszerstwo”. Powszechnie często można spotkać się z tezą, jakoby w starożyt-
ności podpisywanie się cudzym imieniem było czymś normalnym i powszechnie akceptowanym, 
jednak na gruncie współczesnych badań okazuje się ona błędna. Per Beskow uważa, że pojęcie fał-
szerstwa było więc pierwszym chrześcijanom równie znane i dostarczające problemów, jak ludziom 
współczesnym.  Por. P. Beskow, Osobliwe Opowieści o Jezusie, WAM, Kraków 2005, s. 18–19.

4  E. Gilson zauważa, że w istocie komentarze do Pseudo-Dionizego przypisywane Maksy-
mowi, należą częściowo do Jana ze Scytopolis. Zapiski obu myślicieli zostały bowiem wymieszane 
przez kopistów bizantyjskich i jest obecnie rzeczą niemożliwą odróżnić udziały tychże fi lozofów. 
Jednak jest to niewątpliwie kolejny dowód na to, jak „wszechoddziałujące” były pisma Pseudo-
-Dionizego w wiekach średnich. Por. E. Glson, Historia fi lozofi i chrześcijańskiej w wiekach średnich, dz. 
cyt., s. 82. 

5 T. Stępień, Przedmowa, w: Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, tłum. M. Dzielska, 
Znak, Kraków 1997, s. 10–11.

6  Tamże, s. 12.
7  Por. św. Teresa Benedykta od Krzyża, Drogi poznania Boga, Wydawnictwo Karmelitów Bo-

sych, Kraków 2006.
8 A.-M. Malingrey, Chrześcijańska literatura grecka, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów, 1995, s. 156.
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Platona za tego, który byłby chrześcijaninem, gdyby tylko miał możliwość przy-
jęcia chrztu. Proklos, powołując się na dorobek Platona i Plotyna, wypracował 
system fi lozofi czny będący podbudową dawnej, pogańskiej religii Greków. 
W swej syntezie zamierzał systematycznie ukazać całokształt życia duchowe-
go Hellenów. Wszystkie elementy składające się na owo życie, od fi lozofi i do 
poezji, religii ludowej, misteriów, mitów i wszelkich wierzeń, traktował jako 
niezawodne objawienie prawdy9. Aby dowieść swojego stanowiska, Pseudo-
-Dionizy posłużył się metodą podobną proklosowej. Odwołał się do pierwszego 
zetknięcia myśli greckiej (platońskej) z chrześcijaństwem, co miało miejsce, gdy 
św. Paweł przemawiał na ateńskim Areopagu, i podszył się pod osobę Dionize-
go Areopagity, aby ukazać wyższość chrześcijaństwa wobec pogańskiej fi lozofi i. 
Dlatego właśnie dzieła Pseudo-Dionizego są tak przesiąknięte neoplatonizmem. 
Co więcej, autor Corpus Areopagiticum uważa, że mądrość Greków nie pocho-
dzi od nich samych, a fi lozofi a została im dana przez Boga, dlatego można spo-
żytkować dorobek ich fi lozofi i do objaśniania prawd chrześcijańskich10. Według 
niego chrześcijanie są prawowitymi spadkobiercami greckiej fi lozofi i11, sam zaś 
używa wypracowanego przez nią języka, by wykładać doktrynę chrześcijańską.

Opierając się na dorobku neoplatonizmu, Pseudo-Dionizy wypracowuje 
własny system metafi zyczny, którego najwyższą i pierwotną zasadą jest Bóg. 
W swoich spekulacjach przedstawia sposób, w jaki człowiek może wznieść się 
do Boga. Wyróżnia trzy drogi, na których możliwe jest zbliżenie się do Niego, 
a wiodą one przez teologię katafatyczną, apofatyczną oraz symboliczną. Dioni-
zy dochodzi jednak do spostrzeżenia, że najwyraźniejsze poznanie Boga może 
się dokonać na gruncie teologii mistycznej, gdyż Bóg jest tak transcendentny 
wobec świata, że niemożliwym jest uchwycenie go intelektem12, muszą w owym 
poznaniu brać udział wszystkie aspekty naszego człowieczeństwa zespolone 
w przeżyciu mistycznym. Ścisłej natury owego poznania, mówi Dionizy, nie 
sposób jednak określić13.

O wymienionych wyżej trzech drogach Pseudo-Dionizy wspomina w dzie-
le De Divinis Nominibus (Imiona Boskie). Wydaje się, że jest to dzieło najtrud-
niejsze z całego Corpus Areopagiticum, jednak jest ono bardzo ważne, jeśli chodzi 
o zrozumienie fi lozofi i myśliciela. Dionizy opisuje w nim imiona, jakie czło-
wiek nadaje Bogu. I chociaż imiona są o Bogu orzekane, nie są jednak tożsame 
z Nim. Filozof wprowadza rozróżnienie na imiona „jednoczące” (mówią o Bogu 
w ogólności, bez żadnych rozróżnień) i imiona „różnicujące” (wskazują na po-

9 G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej, t. IV, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Lublin 1999, s. 661.

10 Pseudo-Dionizy Areopagita, List VII, w: tenże, Pisma teologiczne II, tłum. M. Dzielska, Znak, 
Kraków 1999, s. 178–179.

11  T. Stępień, Przedmowa, dz. cyt., s. 15–17.
12  Warto zauważyć, że we współczesnej fi lozofi i religii Emmanuel Lévinas zwraca uwagę 

na Boga, który jest transcendencją tak transcendentną, że człowiekowi poznawczo nieobecną. Zob. 
E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo HOMINII, Kraków 2008, 
s. 145–146

13 Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia Mistyczna, w: tenże, Pisma teologiczne, dz. cyt., s. 164–165.



242 Anna Ślezińska

działy występujące w Bogu, czyli, mówiąc bardzo ogólnikowo, na tajemnicę 
Trójcy Świętej)14. Wśród imion jednoczących Pseudo-Dionizy wyróżnia imiona 
wynoszące Boga ponad wszelki byt, ujmujące Go w kategoriach najwyższej 
negacji, a więc należące do teologii apofatycznej, a także imiona, które określają 
Boga jako całość i mogą być przypisywane każdej Osobie Trójcy Świętej. W trak-
tacie De Divinis Nominibus Pseudo-Dionizy skupia się na scharakteryzowaniu 
tej ostatniej grupy imion, przy czym zaznacza, że nie dysponujemy odpowied-
nimi środkami językowo-poznawczymi, aby w ten sposób odnosić nazwy do 
samego Boga15. Jest On bowiem dla nas zupełnie niepoznawalny, a co za tym 
idzie nie dający się nazwać. Bóg tak odległy nie pozostaje jednak w całkowitym 
oderwaniu od świata stworzonego, wchodzi bowiem w kontakt z nim poprzez 
Opatrzność. Imiona opisywane w traktacie są więc imionami nadawanymi Bo-
skiej Opatrzności, która poprzez proces emanacji stwarza wszystko i podtrzy-
muje w istnieniu16. Jak mówi Tomasz Stępień: „Boskie imiona odnoszą się więc 
do Boga w jego udzielaniu się wszystkiemu co istnieje”17. Opatrzność ta może 
przejawiać się w świecie w swoich rozmaitych aspektach, które Pseudo-Dionizy 
nazwał opatrznościami. 

W De Divinis Nominibus Pseudo-Dionizy zarysował podstawy głoszone-
go przez siebie chrześcijańskiego neoplatonizmu. Jest to wizja oryginalna, gdyż 
umieszcza się w niej Boga ponad wszystkim, co układa się w hierarchiczny ob-
raz świata. Bóg nie jest więc u Dionizego utożsamiany z Plotyńską najwyższą 
hipostazą, jest On bowiem ponad całym porządkiem emanacji, gdyż wypływa 
ona z Bożej Opatrzności. Tajemnica Trójcy Świętej pozostaje dla nas sferą nie-
skończenie odległą, podobnie jak wszystko, co nadprzyrodzone, co wymyka się 
naszym dookreśleniom. Porządku, jaki rządzi w owych „hiperprzestrzeniach” 
Trójcy Świętej „nie możemy ani wyrazić słowem, ani nawet pomyśleć”18. 

Pseudo-Dionizy zaznacza, że wszystko, co otrzymujemy z objawienia, 
wszystkie rzeczy dotyczące boskości, możemy poznać na tyle, na ile sami w nich 
uczestniczymy. W tym miejscu otwiera się przed człowiekiem droga teologii 
apofatycznej. Bowiem kiedy wyzbywszy się wszelkiej energii poznawczej damy 
się „porwać” tej nadprzyrodzonej tajemnicy, jaką jest Bóg, wtedy zauważymy, 
że nic nie jest do Niego podobne, nie posiadamy żadnego punktu odniesienia, 
dzięki któremu moglibyśmy przez podobieństwo cokolwiek o Nim orzec. Mo-
żemy zatem jedynie mówić, że nie jest On niczym z tego, co znamy. Nie można 
nawet powiedzieć, by był dobrem czy bytem, ponieważ jest ponad nimi. Teo-
logia apofatyczna jest w gruncie rzeczy teologią mistyczną. Wyraża ona ruch 
w przeciwnym kierunku niż emanacyjny, dzięki niej dusza może wznosić się do 

14  T. Stępień, Pseudo-Dionizy Areopagita chrześcijanin i platonik, Wyd. Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, s. 117–122.

15  Podobne uwagi Pseudo-Dionizego znajdziemy na początku De Mystica Theologia, który to 
traktat rozpoczyna się słowami: „Trójco nadsubstancjalna i przenajświętsza, i nieskończenie dobra”. 
Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia Mistyczna, w: tenże, Pisma teologiczne, dz. cyt., s. 165. 

16  Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie, w: tenże, Pisma teologiczne, dz. cyt., s. 111.
17  T. Stępień, Przedmowa, dz. cyt., s. 21.
18  Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie, w: tenże, Pisma teologiczne II, dz. cyt., s. 66.
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Boga19. Droga do Niego wiedzie przez kolejne zaprzeczenia, w ostateczności na-
wet uświadamiamy sobie konieczność zaprzeczenia naszych dotychczasowych 
zaprzeczeń, gdyż Bóg nie jest nawet podobnym do żadnego z nich. 

Ta najdoskonalsza przyczyna wszystkiego jest bowiem ponad wszelkim po-
twierdzeniem i ponad wszelkim zaprzeczeniem: wyższa nad wszystko, całkowi-
cie niezależna od wszystkiego i przenosząca wszystko20. 

Tajemnicę Boga skrywa nieprzenikniona dla intelektu człowieka ciemność. 
Nie ma możliwości rozjaśnienia jej, człowiek może jednak wniknąć w nią i cał-
kowicie się z nią zjednoczyć odrzucając wszelkie dążenie do wiedzy. Ostatecz-
nym bowiem stopniem poznania jest poznanie poprzez całkowitą niewiedzę21. 

Trzecia z dróg, nazwana teologią symboliczną, traktuje o imionach Boga 
pojawiających się w Piśmie Świętym. Są to imiona ujmujące Go w sposób ale-
goryczny, stanowiące zasłonę, za którą ukrywa się głęboki, mistyczny sens Pi-
sma. Pseudo-Dionizy zauważa, że przez takie symboliczne ujmowanie tajem-
nicy osoba wtajemniczona może dostrzec niewyrażalną, nadprzyrodzoną treść 
i przenikający wszystko boski blask22.

W ścisłym związku z mistyczną drogą do Boga, a zarazem spójnie i w spo-
sób obrazowy wyjaśniająca wiele aspektów jego metafi zyki, pozostaje estetyka 
Pseudo-Dionizego. Główną cechą owej estetyki są wszechobecne w niej świa-
tłość i blask, będące echem neoplatońskiej teorii emanacji. Nietrudno zauważyć 
jak bardzo światło wiąże się z pięknem i z Bogiem. Ślady owego związku widać 
już w Starym Testamencie: twarz Mojżesza schodzącego z góry Synaj po roz-
mowie z Bogiem jaśniała, napromieniowana nieskończenie pięknym blaskiem 
Bożej chwały23. Był to widomy znak przeświecania Bożego piękna w stworze-
niu. Nie powinno nas więc dziwić, jak wiele miejsca poświęca Pseudo-Dionizy 
na omówienie wagi symboliki światła w swojej fi lozofi i. Powiązanie z platońską 
Ideą Dobra, metaforycznie przedstawianą jako słońce, też wydaję się słuszne. 
Światło z natury ma w sobie coś przekraczającego „zwyczajność”, wydaje się 
wręcz stworzone do obrazowania oddziaływania transcendencji na ludzką rze-
czywistość. 

Pseudo-Dionizy w swoich spekulacjach próbuje przeniknąć do metafi -
zycznej zasady bytu, a zarazem do ostatecznego źródła piękna, które upatruje 
w najwyższym Pięknie. W duchu platońskim interpretuje je jako Piękno trwałe 
i niezmienne, mieszczące w sobie każde inne oraz przewyższające je. Jest ono 
obiektywne, niezależne od subiektywnych upodobań, jawi się jako wartość i za-
sada sama w sobie i dla siebie. To przez nie w świecie możliwa jest harmonia 
i ład, porządek i wszelkie stawanie się, gdyż stanowi obiekt umiłowań i żądań, 
niczym Arystotelesowski Nieruchomy Poruszyciel pobudza wszystko ku sobie, 

19  T. Stępień, Przedmowa, dz. cyt., s. 32. 
20  Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia Mistyczna, w: tenże, Pisma teologiczne, dz. cyt., s. 170.
21  Tamże, s. 165.
22  Pseudo-Dionizy Areopagita, List IX, w: tenże, Pisma teologiczne, dz. cyt., s. 199.
23  Por. Wj 34, 29–35.
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stanowi przyczynę celową wszechświata. Jest ono także przyczyną wzorcową, 
ponieważ, jak mówi autor De diviniis nominibus, wedle niego każda rzecz otrzy-
muje swój kształt24. Pseudo-Dionizy nie oddziela od siebie Piękna i Dobra Sa-
mego, uważa je za identyczne, zespala w spójną zasadę świata, rozumianą jako 
Piękno-i-Dobro.

Nietrudno zauważyć, że Pseudo-Dionizy czerpie wiele z greckiego, szcze-
gólnie platońskiego i plotyńskiego pojmowania piękna.  Tak jak Platon w Tima-
josie uważał, że harmonia i piękno w świecie są możliwe dzięki przejawiającej 
się w nim Idei Piękna, podobnie i Pseudo-Dionizy przypisywał mu tę możli-
wość. Platoński Demiurg tworzył świat wpatrując się w wieczne formy-wzory, 
dlatego właśnie świat jest nie tylko piękny, ale najpiękniejszy z możliwych25. 

Zarówno Platon, jak i niektórzy Ojcowie Kościoła26, uznawali piękno za 
wartość stworzenia, Pseudo-Dionizy przypisał je zaś Stwórcy.  Bóg jest dla niego 
owym najwyższym Pięknem, które rozlewa swój blask na stworzenie, przez co 
staje się ono również piękne, jest odbiciem Jego piękna. Nietrudno zauważyć, że 
Areopagita rozwinął zapoczątkowaną przez Plotyna estetyczną teorię światła, 
rozwijając w niej określenie piękna jako consonantia et claritas (proporcja i bla-
sk)27. Światło, zgodnie z myślą neoplatońską, jest również formą każdej rzeczy. 
W tym ujęciu, rzeczy są piękne już nie poprzez harmonię (jak głosili za pita-
gorejczykami Platon i Arystoteles), ale dzięki formie, czyli światłu, które przez 
nie prześwieca. Dla Pseudo-Dionizego owym światłem było nadbytowe Pięk-
no28. I w tym miejscu właśnie Areopagita przekracza plotyńskie myślenie, które 
ograniczało piękno do tego, co znajduje się poniżej Prajedni – dla Plotyna było 
ono po prostu jedną z hipostaz, natomiast Dionizy rozwinął do granic abstrakcji 
transcendentne rozumienie piękna, czyniąc je wartością absolutną29. Z tej per-
spektywy została maksymalnie rozszerzona interpretacja piękna, jako spójnego 
z takimi wartościami, jak potęga i doskonałość, a zarazem zostało przesunięte 
w sferę tajemnicy, przestało być dostępne li tylko zmysłom i doświadczeniu.

Jak już zostało powiedziane, Pseudo-Dionizy przypisuje Pięknu charak-
ter emanacyjny. Wynikiem tej emanacji jest piękno ziemskie. A zatem piękno 
ziemskie ma w sobie coś boskiego, zawiera „ślady” piękna transcendentnego. 
Zdaniem Pseudo-Dionizego człowiek, będący bytem należącym do świata ma-
terialnego, a więc dysponującym pięknem ziemskim, ma możliwość dosięga-
nia tajemnicy piękna absolutnego30, gdyż „rzeczy widzialne są obrazami nie-

24  Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie, dz. cyt., s. 83–84. 
25  Warto zwrócić uwagę na podobieństwo Timajosa i Genesis, jeśli chodzi o przypisywanie do-

bra stworzeniu oraz samemu Bogu/Demiurgowi. Platon, Timajos, w: Platon, Dialogi, Unia Wydaw-
nicza „Verum”, Warszawa, 1993, s. 309.

26  Podobne ujęcie piękna napotykamy też w Księdze Rodzaju. 
27  W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 

s. 35–36.
28  P. Jaroszyński, Spór o piękno, Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002, s. 28.
29  W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Znak, Kraków 1981, s. 316.
30  Pseudo-Dionizy Areopagita, Hierarchia Niebiańska, w: tenże, Pisma teologiczne II, dz. cyt., 

s. 54–55.
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widzialnych”31. Jednak człowiek winien nie tylko podziwiać, ale także dążyć 
do piękna i miłować je. Możliwe staje się to poprzez trojaki ruch: cykliczny, 
prosty oraz spiralny, który Władysław Tatarkiewicz interpretuje odpowiednio 
jako: drogę przez doświadczenie, rozumowanie i kontemplację. Piękno rysu-
je się tutaj w wymiarze teleonomicznym. Zgodnie z tym, że Piękno jest w my-
śli Pseudo-Dionizego tożsame z Dobrem, dążenie do niego jest równoznaczne 
z dążeniem do Dobra, a w konsekwencji do Pierwszej Przyczyny, Absolutu, do 
poddania się Tajemniczej Zasadzie Bytu, którą jest Bóg. To właśnie owo naj-
wyższe Piękno poprzez miłość pociąga ku sobie człowieka, sprawia, że chce on 
dążyć ku górze, wspinać się po kolejnych szczeblach poznania. Owo dążenie 
ma charakter wolitywny, ponieważ jego źródłem jest pragnienie zakorzenione 
w duszy każdego człowieka, należące do jego natury. Chęć poznania jest swo-
istym cieniem bytu, w którym ma on możliwość dotknięcia tajemnicy, „wydo-
stania się” w świat transcendentalnego Piękna, a zarazem realnego zjednoczenia 
z nim. Duchowy kontakt z pięknem wzbudza upodobanie, co implikuje możli-
wość ujmowania relacji człowiek – Piękno w kategoriach emocjonalnych, a za-
tem droga człowieka w stronę Piękna jest swoistym, spontanicznym przeżyciem 
umożliwiającym czyste, niezakłócone spojrzenie na rzeczywistość.

Pseudo-Dionizy, jako wybitny neoplatonik, przykładał dużą wagę do 
przeżycia mistycznego, ekstatycznego doświadczenia prawdziwości i pełności 
rzeczywistości. Warto zauważyć, jak bardzo owo pojęcie ekstazy łączy się z ca-
łym jego modelem teologii apofatycznej. Ekstaza jest bowiem zapomnieniem 
o sobie, a więc czystą negacją siebie. Można ją więc interpretować – przez analo-
gię do „poznania drogą kolejnych zaprzeczeń”32 – jako odpowiednik kolejnego 
szczebla wznoszenia się ku Bogu. Jest to droga idąca w odwrotnym kierunku 
niż emanacja, może więc wyrażać odpowiedź człowieka na subtelne wołanie 
Boga, wyrażające się w oświetlaniu ludzkiego bytu.

Można powiedzieć, że Pseudo-Dionizy dotarł w swoich rozważaniach do 
odkrycia granic ludzkiego poznania, które jest możliwe właśnie na drodze kon-
templacji i ekstazy. W owym spontanicznym przeżyciu mistycznym, wg Are-
opagity, możliwe jest dotarcie do praźródła bytu, a zarazem do przeczucia wła-
snego istnienia, które pozwala na „czyste” przeżycie siebie samego w obliczu 
Boga. Na tym poziomie człowiek porzuca zwyczajne trwanie w świecie i dotyka 
wieczności i niezmienności Logosu.

Estetyka Pseudo-Dionizego miała wielki wpływ na pojęcie piękna w świe-
cie współczesnym myślicielowi, wycisnęła także piętno na sztuce i wysubtelniła 
wrażliwość estetyczną charakterystyczną dla średniowiecza, czy to wschodnio-
europejskiego, czy zachodnioeuropejskiego. Ujmując piękno ziemskie jako ema-
nację boskiego, Pseudo-Dionizy przyjmował, że świat sam z siebie piękna nie 
posiada, a zatem wszelkie piękno, które istnieje jest z Boga i w Bogu, jest więc 
ono tylko jedno – właśnie boskie. W tym miejscu przezwyciężył patrystyczny 

31  Pseudo-Dionizy Areopagita, List X, w: tenże, Pisma teologiczne, dz. cyt., s. 206.
32  Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia Mistyczna, dz. cyt., s. 166.
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dualizm rozumiejący Boga w kategoriach doskonałości, natomiast światu przy-
pisujący własności znikomości i niedoskonałości. 

Człowiek współczesny stając w obliczu jaśniejącej Bożym blaskiem estety-
ki teologicznej Pseudo-Dionizego ma możliwość poznania języka duchowości 
chrześcijaństwa aż do wieków średnich, a także i późniejszych, kiedy to popu-
larną formą wyrazu wzniosłej metafi zyki była sztuka. Nie ulega wątpliwości, że 
różnimy się od ludzi owych czasów, coś się w nas zatarło, zmatowieliśmy. Może 
wypada nam zasmucić się i zadumać nad tym, co straciliśmy, gubiąc na prze-
strzeni dziejów naszą wrażliwość na przeżycie metafi zyczne i zatracając – choć 
miejmy nadzieję, że nie w zupełności – tak naturalną dla człowieka otwartość 
na prawdziwe Piękno. Taką wrażliwość posiadał jeszcze Cyprian Kamil Norwid 
i może to on, jako swoista soczewka ogniskująca w sobie to, co było i rzucają-
ca odbicie na czasy sobie przyszłe, mógłby być naszym pierwszym przewod-
nikiem w odkrywaniu utraconych ziem estetyki nad-Piękna. Cofając się do ko-
lejnych, wcześniejszych autorów, moglibyśmy powrócić do źródła, które przez 
wieki zasilało europejską kulturę.

Tymczasem jednak witraże naszych współczesnych katedr przysłoni-
ły ciężkie płótna gęsto zadrukowane oświeconymi sentencjami celującymi 
w empirię i subiektywność. Kto wie, może kiedyś powrócimy jeszcze do tej pier-
wotnej światłości przeświecającej wszystko i na nowo damy się porwać urzeka-
jącej transcendencji Piękna.

Podsumowanie

Pseudo-Dionizy, czerpiąc z dorobku fi lozofi i neoplatońskiej, wypracował 
oryginalny system metafi zyczny, którego najwyższą i pierwotną zasadą jest 
Bóg. W swoich spekulacjach przedstawia trzy drogi, na których możliwe jest 
zbliżenie się do Boga, a wiodą one przez teologię katafatyczną, apofatyczną oraz 
symboliczną. Dionizy dochodzi jednak do spostrzeżenia, że najwyraźniejsze po-
znanie Boga może się dokonać na gruncie teologii mistycznej, która sięga naj-
wyższych szczytów ludzkiego poznania, możliwego właśnie przez kontempla-
cję i ekstazę.

W ścisłym związku z mistyczną drogą do Boga, a zarazem spójnie i w spo-
sób obrazowy wyjaśniająca wiele aspektów jego metafi zyki, pozostaje estetyka 
Pseudo-Dionizego. Przyczyny wszystkiego, co piękne w świecie doszukuje się 
w najwyższym Pięknie, którym jest Bóg, a które rozlewa swój blask na stworze-
nie, stające się przez to odbiciem Jego piękna. W estetyce Pseudo-Dionizego sil-
nie zaznaczone jest osobiste doświadczenie Piękna, które jest w ścisłym związku 
z kontemplacją. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że może ono być polem, 
w którym staje się możliwe doświadczenie nieprzeniknionej tajemnicy Boga.
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HELLE. DIE THEOLOGIE DER SHÖNHEIT DES PDEUDO-DIONYSIUS 

Pseudo-Dionysius Areopagita, dessen Philosophie neuplatonische Spuren zeigt, 
hat ein originales metaphysisches System ausgearbeitet. Gott ist für ihn die höchste Ur-
sache aller Dinge, die total unerkennbar für Menschen bleibt. Pseudo-Dionysius bemerkt 
jedoch, dass es drei Wege sind, die die Annäherung zu Gott ermöglichen (theologia posi-
tiva, negativa und symbolishe Theologie). Damit ist die Ästhetik des Pseudo-Dionysius 
stark verbunden, weil sie große Wert auf die persönliche Erfahrung und den Kontenplan 
legt. Deswegen kann diese Ästhetik zu der Entdeckung des Gottes Geheimnis führen.
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Zapewnienia Kartezjusza, Newtona, Kanta i Comte’a o pewności wiedzy 
naukowej nie wytrzymują próby czasu. Obecnie nie do utrzymania są stano-
wiska, w ramach których prawdopodobne czy probabilistyczne mogą być je-
dynie nasze mniemania, a wiedza, zwłaszcza naukowa, powinna pozostawać 
bezwarunkowo prawdziwa i całkowicie pewna. Bez względu na to, jak dobrze 
uzasadnione są twierdzenia nauki, wiemy, iż z biegiem czasu mogą zostać zre-
widowane.

W niniejszym artykule zwracam uwagę na wysuwany probabilistyczny 
program oceny wiedzy naukowej, którego celem było wypracowanie metody 
określenia prawdopodobieństw hipotez naukowych. Dyskusja wokół powyż-
szego zagadnienia ma być swego rodzaju wskazaniem na opracowanie nowej 
koncepcji rozwiązującej konieczność obowiązujących praw przyrodniczych 
i naszej wolności, z uwzględnieniem hipotetyczności naszej wiedzy o rzeczy-
wistości.

Klasyczna koncepcja prawdopodobieństwa

Począwszy od XVII wieku mechanistyczny pogląd na świat zataczał co-
raz szersze kręgi. W szczytowym okresie rozwoju mechaniki klasycznej całe 
bogactwo zjawisk rzeczywistości usiłowano wyjaśniać w kategoriach koniecz-
nych mechanizmów. Ściśle połączony z naukami przyrodniczymi determinizm 
wyrażał przekonanie o prawidłowości wszystkich procesów zachodzących we 
wszechświecie. Do ugruntowania tego stanowiska przyczyniły się w dużym 
stopniu osiągnięcia fi zyki i astronomii XVII i XVIII stulecia. Twierdzono, że 
wszystkie zjawiska są uwarunkowane prawami fi zyki newtonowskiej. Przypa-
dek traktowano jako pojęcie czysto subiektywne, wyraz naszej nieznajomości 
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przyczyn zjawiska. Poglądy te najwyraźniej sformułował w 1814 roku Pierre-
-Simon Laplace w dziele Essai philosophiques sur les probabilités, w którym twier-
dził, że wszystkie wydarzenia są konieczne. Nieznajomość praw łączących po-
szczególne wydarzenia jest przyczyną wprowadzania do wyjaśniania przyrody 
takich pojęć jak cel czy przypadek. Rozwój wiedzy o przyrodzie doprowadzi do 
znajomości wszystkich działających sił oraz położeń i prędkości wszystkich ato-
mów w pewnej chwili, a to zapewni, tak jak hipotetycznemu „umysłowi”, prze-
prowadzenie odpowiednich rachunków i doprowadzi do zdobycia całej wiedzy 
o przeszłości i przeszłości wszechświata.

Traktowanie przypadku jako zjawiska subiektywnego pociąga za sobą su-
biektywne ujmowanie pojęcia prawdopodobieństwa, dlatego Laplace uzależnił 
to pojęcie od naszej niewiedzy. Według niego o prawdopodobieństwie mówimy 
wtedy, gdy nie wiemy, które z możliwych zjawisk wystąpi. W jaki sposób moż-
na zatem obliczyć prawdopodobieństwo danego zdarzenia? W tym wypadku 
opieramy się na klasycznej defi nicji prawdopodobieństwa1 wysuniętej już przez 
matematyków XVII stulecia, która powstała z potrzeb opracowania teorii gier 
hazardowych, a później znalazła zastosowanie w wielu innych gałęziach wiedzy.

Od samego początku rachunek prawdopodobieństwa był stosowany głów-
nie w zakresie zjawisk społecznych i biologicznych2, mało dostępnym trakto-
waniu matematycznemu. W XIX stuleciu był wykorzystywany jako nie tylko 
wypracowana przez Gaussa teoria eliminowania błędów przy pomiarach fi -
zycznych, ale przede wszystkim stał się najważniejszym narzędziem badań 
nauk przyrodniczych. W latach 1857–1860 wprowadzony przez Clausiusa i Ma-
xwella do kinetycznej teorii gazów, jako matematyczny środek pomocniczy, stał 
się dominującym w atomistycznym podejściu do rzeczywistości przyrodniczej. 
Większość praw fi zyki sprowadzano do statystyki ukrytych zdarzeń elementar-
nych, przy czym zdarzenia pojmowano jako wtórne następstwo probabilistycz-
nego prawa wielkich liczb3.

Choć koncepcja Laplace’a dominowała w nauce XIX wieku, to jednak nie-
zrozumiałe pozostawały zastosowania praktyczne rachunku prawdopodobień-
stwa. Jeśli rachunek ten opiera się na pojęciach subiektywnych, wypływających 
z naszej niewiedzy, to jak można tłumaczyć jego wyniki zgadzające się z rze-
czywistością? Pod koniec XIX wieku rachunek prawdopodobieństwa uzyskał 
tak szerokie zastosowanie, że dla matematyków i fi lozofów powyższa sprzecz-

1  W klasycznej defi nicji prawdopodobieństwa zakłada się skończoną przestrzeń zdarzeń ele-
mentarnych, a prawdopodobieństwo zdarzenia określa się za pomocą pojęcia zdarzeń jednakowo 
możliwych, co może stanowić trudność praktyczną w ustaleniu, czy brane pod uwagę zdarzenia 
elementarne są jednakowo możliwe. Więcej o klasycznej defi nicji m.in. w: T. Gerstenkorn, T. Śródka, 
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, Wyd. PWN, Warszawa 1978, s. 78–82.

2  Pierwsze tablice służące do obliczenia przypuszczalnej długości życia ludzkiego opraco-
wał Edmund Halley (1656–1742). Tablice te zostały opracowane na podstawie rejestrów ludności 
niemieckiego wówczas Wrocławia. W Anglii ewidencje ludności wprowadzono dopiero w 1538 r. 
w związku z problemami ludnościowymi powstającymi wskutek epidemii.

3  Prawem wielkich liczb nazywamy takie twierdzenie, które dotyczy zbieżności stochastycz-
nej do zera ciągu zmiennych losowych.
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ność stała się kłopotliwa. Powstanie mechaniki statystycznej osłabiło niektóre 
z koniecznościowych interpretacji, chociaż dawało się jeszcze pogodzić ze zmo-
dyfi kowanymi założeniami mechanistycznej ontologii. Jedni pozostawali przy 
koncepcji przypadku jako wyrazu naszej niewiedzy, wątpiąc w racjonalne uza-
sadnienie teorii prawdopodobieństwa; drudzy usiłowali znaleźć obiektywne 
podstawy prawdopodobieństwa, rezygnując przy tym z determinizmu. Najczę-
ściej jednak próbowano sformułować eklektyczne stanowisko między subiek-
tywnym i obiektywnym ujęciem przypadku i prawdopodobieństwa. Wysunięto 
koncepcję przypadku jako „nieznanej przyczyny cząstkowej”4.

Pomimo rozszerzenia zakresu stosowania rachunku prawdopodobień-
stwa nie przedstawiono ścisłych analiz podstawowych pojęć i zagadnień tego 
rachunku. Dyskusje dotyczące subiektywnego czy też obiektywnego charakte-
ru pojęcia prawdopodobieństwa oraz defi nicji przypadkowości prowadziły do 
zajmowania biegunowo różnych stanowisk. Uzależnienie występowania zda-
rzenia od przypadku oraz brak ogólnego i matematycznie ścisłego wyszcze-
gólnienia warunków określających stosowalność tej metody rachunkowej unie-
możliwiło metodologiczną analizę probabilizmu. 

Częstościowa defi nicja prawdopodobieństwa

Rozwój zastosowań rachunku prawdopodobieństwa wskazywał na ogra-
niczoność klasycznej defi nicji prawdopodobieństwa. W większości zastosowań 
nie można było wyróżnić klasy o równej możliwości zdarzeń elementarnych5, 
dlatego Richard von Mises zaproponował częstościową defi nicję prawdopodo-
bieństwa, gdzie prawdopodobieństwo określono jako granicę względnej często-
ści występowania danego zdarzenia przy bezgranicznie rosnącej liczbie prób, 
o ile granica taka istnieje. Zgodnie z tą koncepcją o prawdopodobieństwie moż-
na było mówić jedynie wówczas, gdy wykonano serię prób przekonując się tym 
samym, że względne częstości zmierzają do określonej granicy. Zaproponowa-
na przez von Misesa koncepcja prawdopodobieństwa odeszła od badania obiek-
tywnej struktury procesów przyrody, poznawania istotnych przyczyn występo-
wania prawdopodobieństwa danego zdarzenia, a tym samym doprowadziła do 
możliwości formułowania stwierdzeń o stabilności względnej częstości. W kon-
cepcji tej wyrażone zostało fenomenalne podejście do badań zjawisk przyrody 
w przeciwieństwie do przyjętego m.in. przez Mariana Smoluchowskiego stano-
wiska esencjalnego. Cała koncepcja Smoluchowskiego była skierowana na bada-
nie obiektywnych warunków występowania zarówno obliczalnego przypadku 
jak i struktury więzi przyczynowej w procesach podlegających badaniu proba-

4  M. Smoluchowski, O pojęciu przypadku i pochodzeniu praw probabilistycznych w fi zyce, tłum. B. J. 
Gawecki, w: M. Smoluchowski, Wybór pism fi lozofi cznych, PWN, Warszawa 1956, s. 298–301 − pra-
ca ta: Über den Begriff des Zufalls und den Ursprung dre Wahrscheinlichkeitsgesetze in der Physik została 
ogłoszona już po śmierci Smoluchowskiego w: „Die Naturwissenschaften” 17(1918).

5  Zarzuty przeciwko równej możliwości zdarzeń odnaleźć można już C. S. Peirce w: Collected 
Papers, t. II, 1932, s. 417 i 673.
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bilistycznemu, dlatego też nie mogła zostać zaliczona do popularnych ówcze-
śnie pozytywistycznych nurtów badań naukowych. 

Przypadkowość a determinizm

Marian Smoluchowski był świadomy istniejących trudności związanych 
z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa w przyrodoznawstwie, dla-
tego uważał, że przed wyprowadzeniem wniosków z przeprowadzanych eks-
perymentów, w których posłużono się tą metodą rachunkową, wpierw należy 
wyjaśnić fi lozofi czny problem probabilizmu. Dla niego stosowalność rachunku 
prawdopodobieństwa może być zrozumiała pod warunkiem umiejętnego wska-
zania na te zdarzenia, które pod ten rachunek podpadają. Tym czasem przyjmuje 
się, iż tymi zdarzeniami są te, których wystąpienie zależy od przypadku. W fi -
zyce pojęcie przypadku musi zatem zostać ściśle określone i zrozumiane6. Napo-
tykamy tu jednak na przynajmniej dwa sporne do wyjaśnienia zagadnienia: jak 
jest możliwe, że przypadkowe przyczyny mają prawidłowe, obliczalne skutki? 
oraz: w jaki sposób prawidłowe przyczyny mogą mieć przypadkowe skutki, sko-
ro wszystkie zjawiska dają się sprowadzić do ścisłych praw przyrody?7 

Zdaniem Smoluchowskiego, jeśli przypadek potraktujemy jako zaprzecze-
nie prawidłowości, to podjęcie dyskusji dotyczącej relacji między przypadkowo-
ścią a prawidłowością zatraca wszelki sens, gdyż rozumienie pojęcia przypadku 
nie da się pogodzić z panującym w nauce początku XX wieku stanowiskiem de-
terminizmu. Dlatego na ogół przypuszcza się, że między przyczyną a skutkiem 
zachodzi prawidłowy związek przyczynowy, ale jego rodzaj pozostaje dla nas 
niepoznawalny ze względu na złożoność branego pod uwagę zjawiska. W tym 
znaczeniu przypadek jest określany jako nieznana nam przyczyna częściowa, 
a przypadkowość oznaczałaby, zgodnie z określenie Meinonga, rzeczywistość 
czegoś niekoniecznego8. Konieczność jednak ma zawsze pozostawać w odnie-
sieniu do określonego zespołu rzeczy obiektywnych, jak stwierdza Smoluchow-
ski. Godząc się jednak na zaprzeczenie albo wewnętrzne, albo zewnętrzne wy-
stępowania konieczności w ustalonym zbiorze rzeczy obiektywnych, należy 
przyjąć następujące tego zaprzeczenia konsekwencje. Ze stanowiska determini-
stycznego daje się wyprowadzić przekonanie, iż między przyczyną i skutkiem 
zachodzi stały związek wewnętrznych, koniecznych relacji łączących zdarzenia 
częściowe. Mówienie o braku konieczności, w tak nakreślonych sytuacjach, po-
zostaje tylko w znaczeniu względnym, gdy część przyczyn działających pozo-
staje nieokreślona, co prowadzi do niepoznawalności konieczności na zewnątrz. 
Rozumienie przypadku zostaje tu sprowadzone do naszej nieznajomości praw 

6  M. Smoluchowski, O pojęciu przypadku …, dz. cyt., s. 298.
7  M. Smoluchowski, Uwagi o pojęciu przypadku w zjawiskach fi zycznych, w: M. Smoluchowski, 

Wybór pism fi lozofi cznych, Wyd. PWN, Warszawa 1956, s. 277. Artykuł ten został umieszczony w: 
Księga Pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowskiego, [wydana nakładem Towarzystwa dla Popierania 
Nauki Polskiej], t. II, Lwów 1916 (445–458).

8  A. Meinong, Über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, Leipzig 1915.
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lub działających przyczyn. O ile można by było ten pogląd uznać za odpowiedź 
na pytanie: w jaki sposób prawidłowe przyczyny doprowadzają do przypadko-
wego skutku?, o tyle poglądu tego nie można przyjąć za rozwiązanie wcześniej 
sformułowanego problemu: jak jest możliwe obliczenie skutku niepoznawal-
nych przyczyn częściowych?9. 

Powyżej przeprowadzone analizy nie prowadzą do ustalenia pojęcia praw-
dopodobieństwa. Aby to jednak osiągnąć, Smoluchowski dokonuje rozróżnienia 
fi lozofi cznej i przyrodoznawczej płaszczyzny dyskusji o prawdopodobieństwie. 
Filozofi czne analizy, według niego, koncentrują się na indywidualnych wypo-
wiedziach oraz uprawnionych bądź nieuprawnionych domniemaniach w ujmo-
waniu idei prawdopodobieństwa subiektywnego, co jest niewątpliwie opowie-
dzeniem się za fi lozofi cznym stanowiskiem psychologizmu. W przeciwieństwie 
do analiz fi lozofi cznych pozostaje czyste przyrodoznawstwo, w ramach którego 
docieka się prawdopodobieństwa obiektywnego lub w węższym sensie – praw-
dopodobieństwa matematycznego, gdy określa się częstość względną wystę-
powania określonych zdarzeń przypadkowych. Dopiero w węższym znacze-
niu pojęcie prawdopodobieństwa, dość często przez wielu autorów określane 
stopniem możliwości, staje się dostępne ujęciu matematycznemu. Smoluchow-
ski stwierdza, że w fi zyce teoretycznej teoria prawdopodobieństwa, oparta na 
rozumieniu przypadku jako nieznanej przyczyny częściowej, pozostaje niewy-
starczająca, ponieważ fi zykalne prawdopodobieństwo zdarzenia zależy od wa-
runków wpływających na jego występowanie, ale nie zależy od stopnia naszej 
wiedzy. Przykładowo oparte na prawdopodobieństwie obliczenia kinetycznej 
teorii gazów zachowałyby ważność nawet wówczas, gdyby znano z bezwzględ-
ną dokładnością wszystkie własności cząsteczek i gdyby potrafi ono śledzić ich 
ruchy w dowolnym czasie z matematyczną ścisłością. Obliczenia te stanowiły-
by pomocniczy środek matematyczny, równie racjonalny jak wpisywanie liczb 
z tablic logarytmicznych w miejsce dokładnego ich obliczenia10.

W celu ścisłego określenia przypadku, Smoluchowski powołuje się w swo-
ich pracach na przykłady gier hazardowych, strzelania do ruchomej tarczy, ru-
chu cząsteczki w naczyniu o kulistym kształcie czy równi Galtona11. Dokonu-
jąc odpowiednich analiz, należy stwierdzić, iż Smoluchowski opowiada się za 
obiektywną interpretacją przypadku i prawdopodobieństwa, przeciwstawia-
jąc się stanowisku subiektywnej interpretacji prawdopodobieństwa oraz eklek-
tycznemu stanowisku próbującemu wypośrodkować między subiektywnym 
i obiektywnym ujęciem przypadku i prawdopodobieństwa. Problem prawdo-
podobieństwa nie jest wynikiem braku naszej pełnej wiedzy o istniejących przy-
czynach poznawanych zjawisk, jak tego domagał się Laplace w swym Essai phi-
losophique sur les probabilités. Smoluchowski zwracał uwagę, iż we wszystkich 

9  M. Smoluchowski, O pojęciu przypadku…, dz. cyt., s. 299. 
10  Tamże, s. 300–301.
11  Analizę przypadku w koncepcji M. Smoluchowskiego znaleźć można w: K. Śleziński, Przy-

padek a prawidłowość w zjawiskach fi zycznych według Mariana Smoluchowskiego, „Bielsko-Żywieckie Stu-
dia Teologiczne” 5(2004), s. 251–261. 
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wypadkach obliczalnego przypadku rozkład prawdopodobieństwa skutków 
nie zależy od rozkładu prawdopodobieństwa przyczyn. Oznacza to, że zakła-
dając dowolną funkcję rozkładu warunków początkowych dochodzimy zawsze 
do określonego prawdopodobieństwa skutku.

Należy stwierdzić, że Smoluchowskiego analizy prawdopodobieństwa za-
chowują nadal swą aktualność. Nie obeszło się jednak bez popełnienia pewnych 
błędów, które stały się czytelne z chwilą opracowania przez Misesa częstościo-
wej defi nicji prawdopodobieństwa. Smoluchowski utożsamił prawdopodobień-
stwo ze względną częstością12. Chociaż prawdopodobieństwo przejawia się we 
względnej częstości, czyli stosunku liczby wyników korzystnych do ogólnej 
liczby prób, to jednak względna częstość może się odchylać od prawdopodo-
bieństwa. Odchylenia te są tym mniejsze, im większa jest liczba prób, co wynika 
z tzw. prawa wielkich liczb.

Między determinizmem a indeterminizmem

Determinizm fi zyczny wymaga zupełnej i nieskończenie ścisłej predeter-
minacji fi zycznej, przy jednoczesnym wykluczeniu wszelkiej przypadkowości. 
Z kolei indeterminizm fi zyczny stanowi doktrynę, zgodnie z którą nie wszyst-
kie zdarzenia w świecie fi zycznym są predeterminowane z absolutną precyzją13. 
Dychotomiczne spojrzenie na zagadnienie przyczynowości nie wydaje się być 
wystarczające. Przekonanie, że jedyną alternatywą dla determinizmu jest czysta 
przypadkowość, pozostaje także czymś niezadowalającym. W celu zrozumienia 
nie tylko zjawisk kwantowych, ale również racjonalnych ludzkich zachowań, 
jak i zachowań zwierząt, potrzebujemy, zdaniem Karla Poppera, czegoś pośred-
niego pomiędzy doskonałym determinizmem a doskonałą przypadkowością. 
Filozof przyrównuje swoje wyjaśnienie problemu przyczynowości do czegoś, 
co pozostaje pomiędzy doskonałymi chmurami i doskonałymi zegarami14.

Karl Popper, obejmując swymi krytycznymi uwagami koncepcje deter-
minizmu naukowego, przedstawia trzy argumenty na rzecz indeterminizmu: 
argument z przybliżonego charakteru wiedzy naukowej, asymetrii przeszłości 
i przyszłości oraz niemożliwości naukowego przewidywania wyników, które 
uzyskamy w toku rozwoju naszej wiedzy15.

Argument pierwszy wyprowadzony zostaje ze zrozumienia tego, czym są 
teorie naukowe. Każda konstruowana teoria służy do „chwytania” obiektów re-
alnego świata. Pamiętając o tym, że nasze teorie są naszym dziełem, a my sami 
jesteśmy omylni, należy mieć świadomość omylności naszych wytworów. Po-
nadto, celem naszych poszukiwań jest poznanie prawdy o rzeczywistości, dla-

12  M. Smoluchowski, O pojęciu przypadku..., dz. cyt., s. 300.
13  K. R. Popper, Wiedza obiektywna, tłum. A. Chmielewski, Wyd. PWN, Warszawa 1992, 

s. 279–280.
14  Tamże, s. 288-290.
15  K. R. Popper, Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, tłum. A. Chmielewski, 

Znak, Kraków 1996, s. 67–115.
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tego teorie naukowe sprawdzamy w nadziei wyeliminowania tych, które nie są 
prawdziwe. Zrozumiałe zatem staje się to, że sukces eksplanacyjny niektórych 
teorii naukowych nie może skłaniać nas do formułowania wniosku, iż skoro teo-
rie posiadają cechę prostoty i są wyrażone w języku matematycznym, to ozna-
cza, iż świat rzeczywisty także zachowuje charakter prostoty i jest matematycz-
ny. Metoda nauki sprowadza się do sztuki systematycznych uproszczeń, dzięki 
czemu konstruowane przez nas teorie są łatwo sprawdzalne. Jednocześnie nale-
ży mieć świadomość tego, że sama właściwość prostoty teorii nie jest możliwa 
do sprawdzenia16. Kolejną cechą teorii naukowych pozostaje ich uniwersalność. 
Nawet jeśli sądzimy, że świat jest wysoce złożoną i unikatową strukturą wza-
jemnie oddziałujących na siebie procesów, to staramy się ją przedstawić za po-
mocą teorii uniwersalnych. Nasze próby wyjaśniania rzeczywistości za pomocą 
coraz bardziej uniwersalnych teorii, stanowią proces aproksymacji do jedynie 
prawdziwej i zupełnej teorii świata. Co więcej, gdyby nawet została sformuło-
wana prawdziwa teoria świata, to nie moglibyśmy wiedzieć, że taką właśnie 
teorię znaleźliśmy. Sam Popper stwierdza, że za pomocą naszych teorii-sieci uj-
mujemy świat, „ale ich oczka zawsze pozwalają umknąć jakimś drobnym ry-
bom: zawsze jest dosyć miejsca na indeterminizm”17.

Przybliżony charakter wiedzy ludzkiej stanowi fi lozofi cznie najsilniejszy 
argument przeciw determinizmowi i jednocześnie zaświadcza na rzecz indeter-
minizmu. Argumentem drugim, na który powołuje się Popper, jest występująca 
asymetria pomiędzy zamkniętą przeszłością i otwartą przyszłością. Argument 
ten został sformułowany w odwołaniu się do szczególnej teorii względności 
Einsteina, w której dla każdego lokalnego systemu inercyjnego istnieje abso-
lutna przeszłość i absolutna przyszłość. Według szczególnej teorii względności 
przeszłość pozostaje tym obszarem, co do którego można zdobyć wiedzę, nato-
miast przyszłość jest obszarem, który chociaż zależy od teraźniejszości, to jed-
nak zawsze pozostaje „otwarty”. Otwartość przyszłości dotyczy niemożliwości 
jej poznania.

Argument trzeci został oparty na przeprowadzonych analizach doty-
czących niemożliwości przewidywania wyników, które uzyskujemy dopiero 
w toku rozwoju wiedzy naukowej. Nikt z nas nie potrafi  dzisiaj przewidzieć, 
ani antycypować tego, co sam będzie wiedział dopiero jutro. Popper uogólnia 
ten argument stwierdzając, że żaden system fi zyczny nie jest przewidywalny od 
wewnątrz z dowolnym stopniem ścisłości, chociaż od zewnątrz można niekiedy 
przewidzieć zachowanie tego układu. 

Argumenty przeciw determinizmowi „naukowemu”, zdaniem Poppera, 
świadczą o niemożliwości zastąpienia naszych decyzji przewidywaniami na-

16  Popper używając terminu „prostota”, nie dokonuje nawet najbardziej oczywistego rozróż-
nienia na tzw. prostotę logiczną i prostotę matematyczną teorii naukowych. Teorie, które są proste 
logicznie, najczęściej zapisane są w zaawansowanym języku matematyki. Z kontekstu wypowiedzi 
możemy jedynie wnioskować, że za każdym razem Popper mówi o teoriach wykazujących swą lo-
giczną prostotę.

17  Zob. K.R. Popper, Wszechświat otwarty, dz. cyt., s. 73.
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ukowymi o naszych przyszłych działaniach oraz o rozstrzygnięciu na rzecz in-
determinizmu. W naszych decyzjach pozostajemy wolni. Jednak w racjonalnym 
sposobie ujmowania świata, za każdym razem napotykamy granice, które są 
wyznaczane rozwojem wiedzy na danym jej etapie. Niemożliwe zatem staje się 
racjonalne postępowanie bez jakiejkolwiek uprzednio posiadanej wiedzy.

Problematyczność probabilizmu w fi lozofi i nauki

Neopozytywizm, który powstał pod hasłem weryfi kacjonizmu oraz wy-
chodził z koncepcji pełnej wiarygodności wiedzy naukowej, w ostateczności do-
prowadził do traktowania wiedzy o rzeczywistości jako ogółu hipotez mających 
pewien stopień prawdopodobieństwa. Szeroko zakrojone badania natury pro-
blemu prawdopodobieństwa i indukcji odsłoniły nowe ich aspekty. Nie uda-
ło się jednak, pomimo wielu zapewnień przedstawicieli empiryzmu logiczne-
go, zbudować probabilistycznej logiki indukcji. Nie oznacza to, że opracowanie, 
uzasadnienie i uprawomocnienie logiki indukcyjnej przeszło do historii fi lozo-
fi i nauki. Nadal toczony jest spór o metodę i model rozwoju wiedzy naukowej 
między antyindukcjonistycznym i ewolucyjnym stanowiskiem a stanowiskiem 
strukturalnym, formalnologicznym i indukcjonistycznym.

Opracowanie probabilistycznych metod oceny i wyboru hipotez napotyka 
na wiele trudności, na które zwrócił uwagę Evaldas Nekrašas w pracy Wiedza 
prawdopodobna18. Zastosowanie metod probabilistycznych zakłada możliwość 
powtórzenia badania, czyli zrealizowania tego samego kompleksu warunków, 
a to nie jest wykonalne. Ponadto nie zawsze rezultaty empirycznego spraw-
dzania hipotezy można uważać za dane statystyczne. Sprawdzanie hipote-
zy teoretycznej w nauce, w której matematyczne sformułowania związane są 
z odpowiednimi schematami teoretycznymi, nie zaś bezpośrednio z faktami 
empirycznymi, nie stanowi badania statystycznego, a jego wyników nie można 
traktować jako materiału statystycznego, wykorzystywanego do probabilistycz-
nej oceny rozważanej hipotezy. Oznacza to, że probabilistyczne metody oce-
ny hipotez nie maja uniwersalnego zastosowania. Empiryzm logiczny przesad-
nie podkreślał ich rolę w jednostronnie przedstawianej wiedzy naukowej, która 
ma w istocie rzeczy złożoną strukturę wielowarstwową, zawiera nie tylko opis 
empiryczny, ale także wyjaśnienia teoretyczne. Dlatego m.in. Reichenbach nie 
mógł dowieść tezy, że wszystkie nasze twierdzenia dotyczące rzeczywistości 
mają charakter probabilistyczny. Teza taka może być prawdziwa tylko przy za-
łożeniu, że wszystkie nasze twierdzenia o świecie realnym są prostymi opisami. 
Wówczas mnogość czynników wpływających na obserwowalne zdarzenia moż-
na uważać za argument, że wszystkie twierdzenia naukowe mogą być poddane 
ocenie probabilistycznej. Przyjęte jednak założenie fenomenalistyczne, iż w na-
uce nie ma miejsca na wyjaśnianie, nie wytrzymuje krytyki i nie jest dziś bronio-

18  E. Nekrašas, Wiedza prawdopodobna. Powstanie i rozwój w empiryzmie logicznym programu pro-
babilistycznej oceny wiedzy naukowej, tłum. Z. Simbierowicz, PWN, Warszawa 1992.
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ne. Zatem odrzucając to założenie, podważamy tezę Reichenbacha, ponieważ 
ocena wyjaśniania różni się od oceny opisu19.

Należy zauważyć, iż przedstawiciele empiryzmu logicznego wyrzekli się 
koncepcji całkowitej pewności wiedzy naukowej dopiero po burzliwych dysku-
sjach i sporach metodologicznych, trwających prawie całą dekadę lat trzydzie-
stych XX wieku. Szczytowym momentem tej dyskusji były obrady Konferencji 
Wstępnej (Vorkonferenz), poprzedzającej Międzynarodowy Kongres Filozofi cz-
ny w sierpniu 1934 roku w Pradze, na której Reichenbach zaprezentował artykuł 
poświęcony indukcji probabilistycznej, a biorący w tej konferencji udział Karl 
Popper nań odpowiedział20. 

Popper po rozmowach z Alfredem Tarskim, zasugerowany jego obroną 
pojęcia prawdy absolutnej i obiektywnej21, był przekonany o możliwości obiek-
tywistycznej interpretacji prawdopodobieństwa. Zaproponował, aby odróżnić 
prawdopodobieństwo używane do analiz hipotez probabilistycznych w fi zyce, 
spełniające matematyczny rachunek prawdopodobieństwa, od prawdopodo-
bieństwa hipotez lub też stopnia ich konfi rmacji, względnie korraboracji. Taki 
sam pogląd przyjmował wówczas Rudolf Carnap22. Powyższe rozróżnienie 
było wynikiem śledzenia rewolucyjnych przemian w fi zyce. Począwszy od 1927 
roku, od dzieła Wernera Heisenberga, stało się jasne, że mechanika kwantowa 
zakwestionowała obraz świata przedstawiany w zgodzie z fi zyką klasyczną. 
Okazało się, że mamy do czynienia z tzw. procesami nieoznaczoności, które po-
zbawiają nas możliwości precyzyjnego mierzenia położenia, pędu czy energii 
badanych cząstek elementarnych. Opis świata utracił precyzję „mechanizmu ze-
garowego”.

Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa

Przyczynowość, zdaniem Poppera, może zostać wyjaśniona dzięki zwró-
ceniu uwagi na matematyczną teorię prawdopodobieństwa, która przez wie-
lu wiązana jest ze stanem naszej niewiedzy. Dla Poppera tą subiektywistycz-
ną interpretację teorii prawdopodobieństwa należy zastąpić obiektywistyczną 
interpretacją, nazywaną skłonnościową interpretacją prawdopodobieństwa23. 
Według niej klasyczna teoria prawdopodobieństwa jest niemożliwa do utrzy-

19  Tamże, s. 58–84.
20  K. R. Popper, O tak zwanej „logice indukcji” oraz „prawdopodobieństwie hipotez”, w: K.R. Pop-

per, Logika odkrycia naukowego, tłum. U. Niklas, PWN, Warszawa 2002, s. 251–252.
21  Tarski pojęcie prawdy najpełniej omówił w: A. Tarski, Pojęcie prawdy w językach nauk deduk-

cyjnych, w: tenże, Pisma logiczno-fi lozofi czne. Prawda, t. I, wybór i opracowanie J. Zygmunt, PWN, 
Warszawa 1995, s. 13–172. 

22  R. Carnap, Logiczna składnia języka, tłum. B. Stanosz, PWN, Warszawa 1995, s. 418.
23  Warto podkreślić, że obiektywna interpretacja prawidłowości zdarzeń, na gruncie deter-

minizmu, a nie tak jak w przypadku indeterminizmu Poppera, została dokonana przez Mariana 
Smoluchowskiego. Zob. M. Smoluchowski, O pojęciu przypadku i pochodzeniu praw probabilistycznych 
w fi zyce, dz. cyt., s. 296–327.
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mania24. Klasyczna teoria prawdopodobieństwa odwołuje się do zdarzeń, któ-
re mają tę samą miarę możliwości swego zaistnienia. Teorię tę należy zastąpić 
ogólną teorią prawdopodobieństwa, traktującą o wszelkiego rodzaju przypad-
kach możliwości nierównych, czyli obciążonych, wykazujących pewną tenden-
cję lub skłonność do zajścia pewnego zdarzenia. Skłonność do zajścia danego 
zdarzenia jest zawarta w każdej pojedynczej możliwości jego zaistnienia, a jej 
wielkość jest możliwa do oszacowania dzięki metodzie statystycznej.

Dla Poppera, zamiast mówić o możliwości zajścia pewnego zdarzenia, mo-
żemy mówić o wewnętrznej skłonności do wytwarzania pewnej średniej staty-
stycznej w warunkach powtarzalności. Wyznaczana średnia statystyczna ujaw-
nia z kolei pewną tendencję do stabilności, przy założeniu, że wszystkie istotne 
aspekty sytuacji fi zycznej pozostają niezmienne. Oznacza to, że tendencja lub 
skłonność sekwencji zdarzeń powtarzalnych wytwarza stabilne sekwencje sta-
tystyczne, jako skutek struktury wewnętrznej danego zdarzenia i niewidzialne-
go pola sił mu towarzyszących. Popper zauważa, iż dla uzyskania statystycz-
nych wniosków, probabilistyczne przesłanki są niezbędne, jednak nie muszą 
one mieć charakteru statystycznego, mogą bowiem być hipotezami dotyczący-
mi skłonności, które są miarami możliwości25.

Popper przypisuje skłonnościom takie realne istnienie, jakie w fi zyce jest 
przypisane siłom lub innym abstrakcyjnie wprowadzanym obiektom fi zycznym 
po to, aby wyjaśnić to, co znane, za pomocą tego, co nie znane. Skłonności, tak 
jak siły fi zyczne, są wynikiem pewnych relacji zachodzących między bytami fi -
zycznymi lub abstrakcyjnymi obiektami, jakimi są pola sił fi zycznych, lub mię-
dzy różnymi prawdopodobieństwami. Zdaniem Poppera, jeśli uznajemy istnie-
nie abstrakcyjnych, ale obiektywnych bytów fi zycznych, to nie istnieje żaden 
powód nie uwzględniania interakcji między skłonnościami, czyli powstawania 
skłonności w danym miejscu, zależnie od skłonności zachodzącej w jego otocze-
niu26. Zawsze istnieje wiele skłonności o wartościach większych od zera, które 
nigdy nie zrealizują się, jeśli sytuacja zmieni się, zanim pojawi się szansa ich 
realizacji. Mając na uwadze to, że warunki nigdy nie są stałe, zrozumiała staje 
się niemożliwość aktualizacji skłonności o wartościach większych od zera. Przy-
szłość świata i życia zawsze pozostaje otwarta. Przykładowo, w ewolucji ży-
cia istniały nieskończone możliwości. W rezultacie tylko te nieliczne możliwo-
ści mogły się zrealizować, które mieściły w sobie przypadkowość i jednocześnie 
preferencje ku określonym możliwościom zaistnienia organizmów żywych27.

Należy zatem przyjąć realne istnienia tzw. pola skłonności, które oddzia-
łuje na każde pojedyncze zdarzenie. W ten sposób otrzymujemy, zdaniem Pop-
pera, obiektywną interpretację teorii prawdopodobieństwa, w której skłonność 

24  Szersze omówienie rozumienia przyczynowości u Poppera przedstawiłem w: K. Śleziński, 
Koncepcja przyczynowości u Karla R. Poppera, „Ruch Filozofi czny” 63(2006)1, s. 69–80.

25  K. R. Popper, Wszechświat otwarty, dz. cyt., s. 135–137.
26  Tamże, s. 137.
27  K. R. Popper, Świat skłonności, tłum. A. Chmielewski, Znak, Kraków 1996, s. 37.
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uważa się nie tylko za możliwość, ale także za realny byt fi zyczny28. Ponad-
to, skłonności zawierają się w konkretnych sytuacjach, a nie tylko zawarte są 
w konkretnym przedmiocie. Sytuacyjny aspekt teorii skłonności należy uznać 
za istotny i to on powinien mieć podstawowe znaczenie na przykład dla reali-
stycznej interpretacji teorii kwantów.

Powołując się na teorię skłonności, Popper uważa, że wszystkie argumen-
ty determinizmu zostały odparte, a „indeterminizm i wolna wola stają się tym 
sposobem częścią nauk fi zycznych i biologicznych”29. Dostrzegane w świecie sy-
tuacje, a co za tym idzie możliwości, a więc i skłonności, ulegają nieustannym 
zmianom. Sytuacje zmieniają możliwości, a tym samym wpływają na skłonności. 

Najwłaściwszym obrazem naszej rzeczywistości pozostaje indetermini-
styczny świat skłonności, w którym przyczynowość jest jedynie szczególnym 
przypadkiem skłonności równej 1. Należy to interpretować jako występującą 
siłę, która dąży do aktualności, lub istnienia determinującego wymogu dla da-
nej sytuacji fi zycznej. Dzięki istnieniu skłonności, przyszłość i jej konkurencyjne 
możliwości przyciągają nas do siebie, a nie tak jak dawniej uważano, przeszłość 
jedynie popycha nas ku przyszłości30. Nowe spojrzenie na naszą rzeczywistość 
umożliwia zrozumienie ciągłości rozwoju życia i świata31. To, co może wyda-
rzyć się w przyszłości pozostaje sprawą otwartą. Spośród wielu możliwości, 
które próbują zrealizować się w danym momencie, tylko nieliczne będą mia-
ły bardzo wysoką skłonność do zrealizowania się w danych warunkach. Nie-
które skłonności będą w sposób ciągły wzrastały do 1, a inne osiągną wartość 
1 gwałtownym skokiem. Chociaż za przyczynę ostatecznego zrealizowania się 
danej skłonności uważać należy stan ostateczny warunków zachodzących w da-
nej chwili, to nie jest to interpretacja zgodna z kartezjańskimi popchnięciami, ani 
całkowitą przypadkowością. Interpretacja przyczynowości, podana przez Pop-
pera, może zostać wyrażona za pomocą zwrotu: popchnij-mnie-pociągnę-ciebie.  
Oznacza to, że nasz świat, jak i nasze teorie fi zyczne, nie mają charakteru deter-
ministycznego.

28  Tamże, s. 16–24.
29  Tamże, s. 27.
30  Rozstrzygnięcia podane przez Poppera korespondują z opublikowanymi pracami dotyczą-

cymi struktur dysypatywnych, powstających w wyniku procesów nieliniowych w układach nie-
równowagowych. Zob. np. I. Prigogine, I. Stengers, Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka 
z przyrodą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990. Współczesne rozstrzygnięcia nauko-
we umożliwiają wypracowanie koncepcji bifurkacyjnego rozwoju nauki, zob. M. Heller, Szczęście 
w przestrzeniach Banacha, Znak, Kraków 1995, s. 175–181. 

31  K. R. Popper, Świat skłonności, dz. cyt., s. 31.
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PROBABILITY IN PHILOSOPHICAL REASONING

The article describes a plausible syllabus put forward for the assessment of sci-
entifi c knowledge. The syllabus aims to develop a method for defi ning probabilities of 
scientifi c hypotheses. A discussion concerning this issues is to defi ne a new concept that 
solves the necessity of the current natural principles and our freedom together with the 
hypothetical nature of our knowledge about reality.   
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Tematyka końca świata jest czymś intrygującym. Zawsze będzie budzić 
emocje i niezdrowe niepokoje. Z takimi odczuciami ludzkość spotykała się 
i spotyka dość często. Od kilku już lat data 21 XII 2012 r. jest lansowana jako czas 
końca dziejów1. Tematyka daty końca czasów zawsze interesowała człowieka2, 
albowiem wszystko, co miało swój początek, musi mieć swój fi nał. 

Na samym początku trzeba zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierwsze 
czym innym jest katastrofi zm, a czym innym chrześcijańska wizja końca świata. 
Ten pierwszy pogląd, choć mocno nawiązujący do nauczania eschatologicznego 

1  To tę datę Majowie wskazują jako koniec świata. Posiadając rozbudowaną fi lozofi ę i rachu-
bę czasu wierzyli oni, że czas ma przebieg cykliczny. Obecne czasy należą do tzw. czwartego cy-
klu, który rozpoczął się 13 sierpnia 3114 r. przed Chr. i ma się zakończyć 21 grudnia 2012 r. Koniec 
czwartego cyklu to czas wielkich kataklizmów ale jednocześnie jest to początek piątego cyklu: decy-
dującego i ostatecznego w dziejach ludzkości. 

Za tą tezą, opierając się na starożytnych obliczeniach, obstaje astrofi zyk belgijski Patrick Geryl. 
W swoich książkach (Proroctwo Oriona na rok 2012; Światowy kataklizm w 2012 roku; Jak przeżyć kataklizm 
roku 2012) zdaje się sugerować, że istnieje wiele dowodów na to, iż w 2012 r. dojdzie do wielkiej 
katastrofy, która doprowadzi do zagłady ludzkości, nieświadomej zagrożenia, które ją czeka. 

2 Paul Tilich w swojej książce Męstwo bycia (Paryż 1983), zauważa, że lęk przed końcem świata 
bądź upadkiem jakiejś kultury i cywilizacji jest wszechobecny w mentalności ludzkiej. „Lęk przed 
nieznanym losem i śmiercią charakteryzował starożytność od Aleksandra Wielkiego aż po upadek 
Rzymu, kiedy to ludzie do tego stopnia czuli się zagrożeni apokaliptyczną zagładą, że w odruchu 
rozpaczy dokonywali czynów heroicznej odwagi, żeby stawić jej czoło. Pod koniec średniowiecza 
pojawił się lęk przed winą i potępieniem, którego symbolem był «gniew Boży» i obraz piekła, a któ-
ry ludzie usiłowali złagodzić pielgrzymkami do miejsc świętych, oddaniem czci relikwiom oraz 
przesadnym uczestnictwem w mszach i praktykach pokutnych”. W konsekwecji społeczeństwo roz-
padało się, „a feudalizm musiał ustąpić wczesnemu kapitalizmowi”. Współczesna zaś epoka cha-
rakteryzuje się „załamaniem się absolutyzmu” oraz rozwojem liberalizmu i demokracji i lękiem 
przed duchową pustką i poczuciem bezsensowności” (R. Hill, Wiara i obawa przed milenium, ComP 
XX (2000), nr 4, s. 64–65). 



262 O. Jan Urbański OFM

Nowego Testamentu, wyraża dekadenckie i pesymistyczne spojrzenie na losy 
ludzkości. Zwiastuje jej klęskę. 

Natomiast chrześcijańska wizja końca świata jest o wiele bardziej optymi-
styczna. Biblijny zwrot koniec świata (sunte,leia tou/ aivw/noj; Mt 13, 39. 40. 49; 24, 
3; 28, 20; Hbr 9, 26) zdaje się sugerować, że nie chodzi tutaj o kres jako defi nityw-
ny koniec, ale o kres rozumiany pozytywnie, jako uwieńczenie i wypełnienie się 
planu Bożego w dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. 

Po drugie, starotestamentalny dzień Jahwe (Ez 7, 6-7; Am 5, 18), dzień groź-
ny i srogi (Iz 2, 10. 19; Sof 1, 18; Jl 2, 1. 10), znajduje swoje dopełnienie. Wraz 
z przyjściem Jezusa Chrystusa rozpoczęły się czasy ostateczne i sens ludzkich dą-
żeń i działań jest po części roztrzygnięty. Nie jest to rozstrzygnięcie defi nitywne, 
a zatem niepełne. Jest to rozstrzygnięcie, które jest w toku. Los człowieka rozstrzy-
ga się w czasie, który został mu dany. Ten eon obecny, czas, który został dany, to 
czas nawrócenia, czas powrotu, czas upragniony, to dzień zbawienia (2 Kor 6, 2). 

Po trzecie, czas powtórnego przyjścia Jezusa, choć nie jest dokładnie zna-
ny, można być określony, oczywiście w przybliżeniu, poprzez odczytanie pew-
nych znaków, które tekst natchniony nam podaje. Na pytanie Apostołów skie-
rowane do Jezusa: Jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata (Mt 24, 3), Mistrz 
z Nazaretu, zachęcając do czujności i gotowości (strzeżcie się: 24, 4), wymienia 
znaki bliskości swego przyjścia: wojny, głód, epidemie, nieuleczalne choroby 
i trzęsienia ziemi (24, 6–7). Jakby tego było mało, na innym miejscu NT wspo-
mina o znakach na słońcu, księżycu i gwiazdach, wszechobecnym strachu (Łk 21, 
25–26) i pojawieniu się szyderców pełnych szyderstwa, którzy będą postępowali we-
dług własnych żądz i będą mówili: „Gdzież jest obietnica Jego przyjścia?” (2 P 3, 3-4). 
Bez wątpienia w „dniach ostatnich nastaną chwile trudne” (2 Tm 3, 1), ale to dopiero 
początek boleści (Mt 24, 8). Epogeum zła, spotęgowana moc i obecność znaków są 
„preludium i wskaźnikami” bliskości końca i bezpośrednim początkiem paruzji 
Syna Bożego3. 

1. Kontekst literacko-teologiczny 2 Tes 2, 1–5

Tematyka znaków końca czasów i paruzji Jezusa Chrystusa jest kluczo-
wym zagadnieniem, jakie Paweł podjął na początku swojej działalności misyjnej 
(1–2 Tes). Wraz z przyjściem Jezusa przybliżyło się Królestwo Boże, a co za tym 
idzie, proroctwa starotestamentalne nabrały szczególnej wymowy: dopełnienia 
mesjańskiego. W tym to kontekście możemy mówić o nadejściu czasów osta-
tecznych (por. Hbr 1, 1–4)4, gdzie paruzja jest dopełnieniem egzystencji chrze-

3  Tomasz z Akwinu o intensywności znakach końca, tak pisze: „Znaki te mają wskazywać na 
to, że w pewnym momencie świat się skończy. Są bowiem wśród nich takie znaki, które zdarzają 
się poniekąd od początku ludzkich dziejów […] Wprawdzie kiedy będzie nadchodził koniec świata, 
będzie się to zdarzało częściej. Nie możemy jednak wiedzieć, jaka przed końcem świata będzie 
miara tych znaków” (De potentia Dei q.5 a.6).

4  O eschatologicznym i teologicznym bogactwie tej perykopy już wiele napisano. Przede 
wszystkim hymn ten zwraca uwagę na podobieństwa i rożnice jakie zachodzą pomiędzy 
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ścijańskiej i wielowiekowego oczekiwania rodzaju ludzkiego na dzień Pański5. 
Niepewność godziny paruzji Syna Bożego jest czasem oczekiwania w gotowo-
ści, ale jednocześnie jest wezwaniem do zdyscyplinowanego życia chrześcijń-
skiego. 

W Corpus Paulinum klasycznym tekstem mówiącym o końcu czasów i zna-
kach go poprzedzjacych jest tekst z 2 Tes 2, 1–12. W nim to Apostoł naucza, że 
zanim nadejdzie dzień Pański i tzw. koniec czasów6, muszą pojawić się znaki go 
poprzedzjące, jak sprzeniewierzenie się Bogu i wystąpienie antychrysta, człowie-
ka grzechu, syna zatracenia (2, 3), którego działaniom będzie towarzyszyć szcze-
gólna moc i zwodnicze cuda (2, 9–10). 

Pawłowy tekst z 2 Tes 2, 1–12 uważany jest za jedną z najtrudniejszych pe-
rykop w Epistolarium Pawłowym ze względu na problem w wyjaśnieniu tzw. 
mocy powstrzymującej, o której mowa w 2, 5. Z punktu widzenia literackiego 
mamy tutaj do czynienia z napomnieniem o charakterze apokaliptycznym, któ-
re wraz z tekstami z 1 Tes 4, 13–18 i 2 Tes 1, 6–12 tworzy podwaliny pod eschato-

Objawieniem w ST a tym w NT (ww. 1–2a) oraz kreśli portret Wcielonego Syna Bożego (ww. 2b-4). 
Co do kwestii Objawienia, to zarówno w ST, jak i w NT, przemawiającym jest Jeden i Ten sam Bóg, 
a co za tym idzie istnieje jedność pomiędzy obu Objawieniami. Natomiast różnice możemy dostrzec 
w sposobie objawienia, jego czasie (Rdz 49, 1; Lb 24, 14; Dn 10, 14; Oz 3, 5) odbiorcach i pośrednikach 
(2 Krl 28, 6; Mt 9, 34). Autor tej perykopy, zwraca jednak uwagę na wyższość Objawienia Nowego 
Przymierza. Ta wyższość wynika z roli i godności Syna Bożego. Jest ona dostrzegalna w fakcie, że 
Syn jest dziedzicem (Rz 8, 17; Ga 4, 7), Stwórcą świata (Prz 8, 30), odblaskiem chwały (J 1, 5) i istoty 
Boga Ojca. To Syn kieruje, podtrzymuje i zachowuje świat w istnieniu. On jako Odkupiciel, z racji 
Swojego majestatu (1 Krn 29, 11; Ps 144, 3.6), siedzi po prawicy Ojca (Hbr 12, 2) i Jego godność 
przewyższa sferę duchów niebieskich. Wielka jest godność Serafi nów, których Pismo św. umieszcza  obok 
tronu Bożego (Iz 6, 2; Ap 4, 4) […] ale większa jest godność Chrystusa, który „o tyle stał się wyższym 
od aniołow, o ile wyższe odziedziczył imię” […] Nie miał Chrystus za życia swego ziemskiego tej 
wyższości, ale zasłużył na nią przez śmierć swą na krzyżu (List do Hebrajczykówe. Wstęp – Przekład 
z orginału. Komentarz – Ekskursy, oprc. S. Łach, Poznań 1959, s. 121–130; zob. N. Casalini, I misteri della 
fede. Teologia del Nuovo Testamento, Gerusalemme 1991, s. 136–138; 224–236).  

5  Problem idei „dnia Pańskiego” należy do głównych zagadnień eschatologii judaistycznej. 
Idea „dnia Pańskiego” w Izraelu zdaje się być powiązana z eschatologią mityczną, którą Izraelici 
zaczerpnęli z innych religii Bliskiego Wschodu. Jak stwierdzają uczeni (H. Gressmann, S. Mowinckel,  
G. von Rad)  gdzieś w VIII w. przed Chr., w czasach proroka Amosa już zaczęto głosić popularną 
eschatologię „według której należy oczekiwać szczególnego dnia w przyszłości, gdy Bóg ukaże się 
w całej swojej mocy i odniesie zwyciestwo nad wrogami Izraela”. Takie myślenie odbiło się echem 
w kulcie, gdzie każdorazowe Święta Nowego Roku przeżywano w Izraelu jako oczekiwanie na 
nadejście czasów pomyślnych. Zatem z nadzieją patrzono na nadchodzący Nowy Rok jak na czas 
odnowy mocy i świętości. Mając na uwadze, że „dzień Pański” jest powiązany z teofanią, a zatem, 
idąc po tej lini, dzień Pański „oznacza oczekiwaną interwencję Bożą jako wspaniałą i pełną grozy 
teofanię zmierzającą do sądu nad wszelkimi potęgami świata i nad wywyższaniem się człowieka” 
(G. W. Witaszek, Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej, Lublin 1996, s. 129–134; zob. też T. Brzegowy, 
Księga Izajasza, rozdziały 1–12. Wstęp. Przekład z orginału. Komentarz, Częstochowa 2010, s. 227–228; 
G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986, s. 455–460).

6 Oczekiwanie na widzialne pojawienie się Boga jest wpisane w historię biblijną od najdaw-
niejszych czasów. Szczególnie w biblijnej literaturze prorockiej ST to pojawienie się Boga nabiera 
wymiaru nieuchronności, bliskości, krótkiego czasu oczekiwania i pewności spełnienia: bliski jest 
dzień Pański (Iz 13, 6; Ez 30, 3; Jl 1, 15). Mówiąc o „dniu Pańskim” ST używa klasycznych formuł 
objawieniowo-eschatologicznych: ten (ów) dzień (Iz 2, 20; 3, 18; 11, 10), nadejdą dni (Iz 39, 6; Jr 9, 24; 
Ez 5, 2; Am 8, 11) czy koniec dni (Jr 23, 20; Ez 30, 16; Dn 2, 28) lub kres czasów (Iz 2, 2; Dn 11, 13. 27). 
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logiczną myśl NT. Ton apokaliptyczny jaki pojawia się tutaj, ma za zadanie na-
szkicować klimat wydarzeń, kóre będą miały miejsce przy końcu czasów. Dość 
powszechnie uważa się, iż powodem napisania 2 Tes była potrzeba „głębszego 
naświetlenia Tesaloniczanom nauki o paruzji Chrystusa”7. 

Perykopa nas interesująca jest poprzedzona wstępem o charakterze dzięk-
czynnym (2 Tes 1, 3–13), w którym to Autor, pisząc o sprawiedliwym sądzie 
Bożym (1, 5–10), niejako antycypuje temat paruzji, który pojawi się w 2, 1–12. 
W tekście można wyodrębnić trzy części. Pierwsza (2, 1–5), która jest szczegól-
nym obiektem naszego zainteresowania, porusza eschatologiczną rzeczywi-
stości paruzji Jezusa Chrystusa, której uniknąć się nie da. Będzie ona poprze-
dzona faktami przedparuzyjnymi: apostazją czyli odstępstwem od Boga oraz 
pojawieniem się człowieka nieprawości. W części drugiej (2, 6–8), Apostoł kon-
centruje się na mocy powstrzymującej, którą trzeba łączyć z Bogiem, który w swoich 
odwiecznych planach wyznacza czas paruzji. Paweł raczej nie sugeruje, że paruzja 
opóźnia się, a raczej, że jeszcze nie nadszedł na nią odpowiedni czas8. Natomiast 
w trzeciej części (2, 9–12) Paweł pisze o człowieku bezprawia, który przyodzia-
ny w moc szatana będzie zwodził wiernych złudnymi znakami i cudami. Dzia-
łalność Antychrysta doprowadzi wielu do nieprawości i zawierzeniu kłamstwu 
(2, 10), czyli sprzeniewierzeniu się prawdzie Ewangelii. 

Następnikiem perykopy z 2 Tes 2, 1–12 jest pareneza wzywająca Tesalo-
niczan do wytrwałości w wierze (2, 13 – 3, 5) oraz przestroga (3, 6–15), iż wo-
bec bliskości paruzji nie należy zaniedbywać swoich codziennych obowiązków 
i trudu pracy. Praca była elementem esencjalnym apostolskiej posługi Pawła 
i jego wspólpracowników (1 Tes 2, 9–10; 2 Tes 3, 7–9), w myśl powszechnie obo-
wiązującej zasady: Kto nie chce pracować, niech też nie je (2 Tes 3, 10)9. 

7  Porównując 1 Tes z 2 Tes można mówić o pewnym podobieństwie lub nawet rozwinięciu 
Pawłowej myśli eschatologicznej. W 1 Tes Apostoł w pewnym sensie pragnął przede wszystkim 
rozproszyć smutek i beznadziejność, jaka udzieliła się Tesaloniczanom po śmierci niektórych 
wierzących. W 2 Tes Paweł zajął się kwestią przyczyn „opóźniania się” paruzji i wskazał na niektóre 
fakty poprzedzające powtórne przyjście Jezusa Chrystusa (Listy do Tesaloniczan i Pasterskie. Wstęp – 
Przekład z orginału. Komentarz, oprc. J. Stępień, Poznań–Warszawa 1979, s. 220–221; zob. też E. Ghini, 
Lettere di Paolo ai Tessalonicesi. Commento pastorale, Bologna 190, s. 319). 

8 H. Langkammer, Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Lublin 
2008, s. 77. 

9 Jest to tzw. „złota reguła pracy chrześcijańskiej”, której ważność, doniosłość i praktyczne zasto-
sowanie Apostoł potwierdził własną postawą. Ta „złota reguła” posiada swoje paralele w literaturze 
antycznej, rabinistycznej i pozabiblijnej [zob. np. Talmud: „Ważna jest praca, bo jest godnością 
pracujących” (Nidda 49); „Kto nie uczy swego syna rzemiosła, uczy go zbójectwa” (Kidduszin 29)]. 
Być może, ta reguła etyki pracy została zbudowania w oparciu o Rdz 3, 17–19 i Prz 6, 6–11. 

W tej parenezie Apostoł ewidentnie potępia: lenistwo czyli umyślny opór i niechęć do 
pracy; wyzyskiwanie i wykorzystywanie drugiego (bliźniego) oraz próżniactwo i bezczynność, 
jaka może ogarnąć człowieka, gdy ten nie potrafi  odnaleźć się w określonej rzczywistości (zob. 
Listy do Tesaloniczan i Pasterskie. Wstęp – Przekład z orginału. Komentarz, dz. cyt., s. 237; J. Urbański, 
„W pracy nie ustaniemy” (Ga 6, 9). Paweł Apostoł jako pracownik i teolog pracy, „Bielsko-Żywieckie Stu-
dia Teologiczne”, T. 9 (2008), s. 249–261; 
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2. Nie dajcie się zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu... (2, 1–2) 

Tematyka powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa (1 Tes 2, 19; 3, 13) oraz 
zjednoczenia się z Nim wiernych, wielokrotnie jest poruszana w Listach do Te-
saloniczan (1 Tes 4, 13–18; 5, 10. 23; 2 Tes 1, 7; 2, 14). Częstotliwość, z jaką Apo-
stoł pisze o paruzji i wydarzeniach z nią związanych, była spowodowana nie-
jasnościami i niezrozumieniem tego wydarzenia eschatologicznego. Już sam 
czas i fakt paruzji Jezusa Chrystusa są określone dość enigmatycznie: dzień 
Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy (1 Tes 5, 2). Wtedy to wierzący zostaną 
zgromadzeni wokół Niego (2 Tes 2, 1) i zostaną porwani w powietrze, na obłoki 
(a`rpaghso,meqa evn nefe,laij) naprzeciw Pana (1 Tes 4, 17)10, aby z Chrystusem 
pozostać na zawsze. 

Kiedy św. Paweł pisze o dniu Pańskim, to przede wszystkim, używa swo-
jego apostolskiego autorytetu (por. evrwtw/men prosimy)11 i serdeczności typowo 
chrześcijańskiej (bracia)12. Ta retoryka Pawłowa, z jednej strony zdaje się świad-
czyć o ważności i powadze problemu, a z drugiej strony, „o głębokiej świado-
mości zarówno tego, kto prosi, jak i tych, do których błaganie jest skierowane 
[…] Autor unika tutaj tego co, miałby prawo czynić, a mianowicie wydawać po-
lecenia. Jego delikatność duspasterska sprawia, że do czytelników kieruje jedy-
nie prośbę”13. Ta serdeczność nie była mu obca i Tesaloniczanie doświadczyli jej 
często (1 Tes 1, 4; 2,1; 4, 1; 2 Tes 2, 13; 3, 13). 

Wedle słów Apostoła częściami składowymi „dnia Pańskiego” i ze sobą 
mocno zespolonymi są przyjście Pana Naszego Jezusa Chrystusa (parousi,a tou/   

10 „Porwanie w powietrze na obłoki” jest typowym zwrotem apokaliptycznym znanym 
w literaturze apokryfi cznej (ApMojż 37; 4 Ezd 5, 7) i w ST (Rdz 5, 24; 2 Krl 2, 1–18). W Ap 1, 10 
porwanie łączone jest z ekstazą, która jest konieczna w celu poznania tajemnic Bożych. Czasownik 
a`rpa,zw jest użyty przez Pawła w 2 Kor 12, 2 kiedy pisze on o porwaniu do trzeciego nieba. Porwanie, 
o którym pisze Apostoł „nie moźe być dziełem Chrystusa”, jak wynika z 1 Tes 4, 14 „On będzie jego celem. 
Będzie to zatem działanie Boga, który dzięki swej mocy przybliźy nas do prawdziwej ojczyzny (Flp 3, 20). 
Podkreśla to strona bierna czasownika (a`rpaghso,meqa – passivum theologicum)”.

Na miejsce spotkania wyznaczone są obłoki. Obłoki są nieodzownym elementem teofanii (Wj 
19, 16; Sdz 5, 4). Jest to element, który pojawia się zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie 
(Mk 9, 7; Ap 10, 1). Według Dn 7, 13 to Syn Człowieczy ma przybyć na obłokach nieba (M. Bednarz, 
1–2 List do Tesaloniczan. Wstęp. Przekład z orginału. Komentarz, Częstochowa 2007, s. 351–352).

11  Użyty przez Apostoła czasownik evrwta,w („pytać”, „wypytywać”, „prosić”, „błagać”) 
wskazuje na Tesaloniczan jako punkt odniesienia apostolskiej prośby, podobnie jak to ma miejsce 
w 1 Tes 4, 1; 5, 12. Ta prośba posiada znamiona błagania i jest jakby odnoszona do dziedzictwa 
wiary, jakie jest zakorzenione w wierzących Tesalonicznach.

12  Paweł używa wołacza „bracia” dość często (ponad 50 razy). Tylko w 1-2 Tes termin ten 
pojawia się ponad 20 razy (1 Tes 1, 4; 2, 1.9.14.17; 3, 7; 4, 1; 5, 1.4; 2 Tes 1, 3; 2, 1.13.15; 3, 1).  Termin ten 
znany jest zarówno w świecie pogańskim jak i judaistycznym. W starożytności określano nim osoby 
z najbliższego i dalszego pokrewieństwa (Rdz 4, 8; 42, 15), rodaków z tego samego pokolenia (Lb 8, 
26), członków spokrewnionego ludu (Pwt 23, 8), przyjaciół (2 Sm 1, 26; Kpł 19, 17) lub nawet osoby, 
które dziwnym trafem połączył los lub zbliżony charakter (Hi 30, 29). W NT termin ten oznacza 
brata rodzonego (Mt 1, 2), innego Izraelitę (Dz 3, 17), ale najczęściej odnosi do wspólwierzących 
w Chrystusa (Mt 5, 22–23; 7, 3). Szczególnie u Pawła wskazuje na braterstwo duchowe i adoptowane 
synostwo (Rz 8, 15. 19; 2 Kor 6, 18; Ga 3, 26; 4, 6–7); F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, Warszawa 
2001, s. 103). 

13 M. Bednarz, 1–2 List do Tesaloniczan, dz. cyt., s. 493. 
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kuri,ou h`mw/n  vIhsou/ Cristou/) i nasze zgromadzenie się wokół Niego (h`mw/n 
evpisunagwgh/j evpV auvto.n). Na tych dwóch elementach związanych z końcem 
czasów opiera się dramaturgia tego szczególnego dnia. 

Paruzja
Pierwszym elementem składowym „dnia Pańskiego” jest paruzja (parousi,a). 

Bez wątpienia rzeczownik ten, Paweł zapożyczył z bogatej greckiej literatury 
klasycznej, w której to termin parousi,a wskazuje na przyjście i obecność (np. 
przyjście i obecność władcy lub króla)14. Gdzieś od IV w. p.n.e. termin ten nabie-
ra charakteru religijnego i sakralnego. 

W ST parousi,a pojawia się rzadko (Jdt 10, 18; 2 Mch 8, 12; 15, 21), bez kono-
tacji religijnej i sakralnej, podobnie jak to ma miejsce w dziełach Józefa Flawiu-
sza. Natomiast w NT występuje aż 24 razy (Mt 24, 3; Jk 5, 7–8; 2 P 1, 16; 3, 4)15 
i to zawsze w kontekście eschatologicznym. U Pawła parousi,a występuje 15 razy 
i wskazuje na przybycie i obecność zwykłego człowieka (1 Kor 16, 17; 2 Kor 10, 
10; Flp 1, 26), ostateczne przybycie Jezusa Chrystusa w dniu chwały (1 Tes 2, 19; 
3, 13; 5, 23; 2 Tes 2, 8) oraz na przybycie niegodziwca – szatana (2 Tes 2, 9). Pa-
ruzji Chrystusa (1 Kor 15, 23) będzie towarzyszyła radość oraz chwała i majestat 
(1 Tes 2, 19; 4, 17–18), dźwięk trąby Bożej (4, 16) oraz obecność zmartwychwsta-
łych i pozostawionych przy życiu na dzień Pana (4, 17)16. Natomist paruzja nie-
godziwca, choć dokona się z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów (2 Tes 2, 
9) będzie tylko pozorem chwały, albowiem Antychryst zapanuje tylko nad tymi, 
którzy zasługują na potępienie, którzy sami pozbawili się zbawienia, nawet gdyby on się 
nie pojawił17. 

14 Np. w Ajschylos, Perses, 171; Eurypides, Alcestis, 209. 606; Platon, Respublica, 4, 437; 
Sofokles, Elektra, 1104; Tukidydes, Historia, VI, 86. Na temat występowania i znaczenia terminu 
parousi,a w starożytności antycznej A. Deissmann, Light from the Ancient East, Grand Rapids 1978, 
s. 368–373; G. Milligan, St. Paul’s Epistles to the Thessalonians, London 1908, s. 145–148. 

15 W 2 P 1, 16 Piotr jest przekonany, że nastąpi przyjście Jezusa Chrystusa. Nawet daje do 
zrozumienia, że ono już się dokonało, albowiem on wraz z innymi Apostołami był świadkiem 
objawienia się Jego chwały w momencie Przemienienia na górze. Wiara w przyjście Jezusa Chrystusa 
nie jest „sofi styczną bajką” jak sugerują to heretycy, pełni szyderstw szydercy (2 P 3, 3–4), ale jest to 
moc i prorocka mowa, przy której, niczym jak przy lampie, powinni jednoczyć się i trwać wierzący 
w Jezusa (zob. F. Gryglewicz, Listy Katolickie. Wstęp – Przekład z orginału. Komentarz, Poznań 1959, 
s. 279–283; K. H. Schelke, Le lettere di Pietro. La lettera di Giuda, Brescia 1981, s. 312–319). 

16 Istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy przyjściem Jezusa Chrystusa a powszechnym zmar-
twychwstaniem. Bazując na 1 Kor 15, 23 i 1 Tes 4, 15 można powiedzieć, że kiedy będzie miała miejsce 
paruzja, ani zmarli nie będą pokrzywdzeni ani żywi nie będą uprzywilejowani. Chrystus w tym 
decydującym czasie będzie Panem nad wszystkim i nad wszystkimi. Dopełnienie eschatologiczne ma 
swój własny scenariusz. Najpierw będzie miało miejsce Zmartwychwstanie Chrystusa jako pierwociny 
spośród tych, co pomarli (1 Kor 15, 20.23), potem zostaną wskrzeszeni zmarli, a na koniec nastąpi 
przekazanie władzy Bogu, aby On stał się wszystkim we wszystkich (15, 28). 

17  Teodoret z Cyru, Komentarz do Listów Pawłowych. Do Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, File-
mona i Hebrajczyków, tłum. S. Kalinkowski, wprow. i oprac. A. Baron, Kraków 1998, s. 127.
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Zjednoczenie wiernych wokół Jezusa Chrystusa
Drugim elementem składowym dnia Pańskiego jest zjednocznie wiernych 

wokól Jezusa Chrystusa. W celu wyrażenia tego faktu Apostoł posługuje się 
rzczownikiem evpisunagwgh, („zgromadznie się”, „zebranie się”)18, który w NT 
pojawia się tutaj i w Hbr 10, 25. 

W Hbr 10, 25 rzeczownik ten jest użyty w konteście eschatologicznym i od-
nosi się do wspólnotowych zgromadzeń chrześcijańskich, które to wierni zaczęli 
zaniedbywać. Powody takowych zaniedbywań mogły być różne: np. prześlado-
wania, naciski rządzących czy osłabienie braterskiej odpowiedzialności. Z prze-
jawem podobnego zachowania mamy do czynienia pośród wierzących w Tesa-
lonikach, którzy to, wobec nadchodzącej paruzji, zaniedbywali swoje obowiązki, 
dopuszczali się lenistwa i żyli na koszt innych (1 Tes 4, 11–12; 2 Tes 3, 6–15). 

Apostolskie napomnienie jest przejrzyste. Perspektywa bliskiego spotkania 
z Chrystusem nie może być powodem zaniedań w życiu braterskim i wspólno-
towym. Wierzący w Chrystusa, podkreśla Paweł wielokrotnie, zostali powołani 
do podobania się Bogu i do wzrastania w doskonałości i świętości (1 Tes 4, 13. 
7): „Zachęcam was bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachowywać 
spokój, spełniać własne obowiązki i pracować swoimi rękami” (4, 11)19. Perspektywa 
egzystencjalnego spotkania i zjednoczenia się z Chrystusem powinna mobilizo-
wać do wytrwałości w wierze, postępowania szlachetnego i „unikania wszelkiego 
rodzaju zła” (5, 21). W tych to zachętach widać troskę i duspasterski styl Pawła, 
który jest świadom, że wyznawanie wiary i trwanie w niej, powinno wyrażać się 
konkretną codzienną postawą życiową. 

Osłabienie odpowiedzialności braterskiej w czasach ostatecznych może do-
prowadzić do zachwiania (saleu,w)20 czujności i dania posłuchu błędnej nauce 
czy też zwodniczym teoriom. Paweł wzywa do czujności: Tu trzeba mieć trzeź-
we spojrzenie a nie ulegać jakimś zwodniczym teoriom21, ale jednocześnie przestrzega 
przed zastraszeniem wiernych (qroei/sqai)22 bądź przez ducha (pneu,matoj), bądź 

18 Rzczownik evpisunagwgh, pochodzi od czasownika złożonego evpisuna,gw (evpi, – su,n – a;gw: NT 
8 razy), który wyraża idę zjednoczenia i zebrania się np. dzieci z Jerozolimy (Mt 23, 37), tłumu (Łk 12, 
1) czy nawet sępów wokół padliny (17, 37). 

19 Paweł, wobec osłabiającego się ducha braterstwa i odpowiedzialności wspólnotowej, udzie-
la Tesaloniczanom trafnego napomnienia: „Hańbą jest żyć bezczynnie i nie zdobywać środków do życia 
pracą, lecz żyć jak żebracy i oczekiwać cudzej hojności” (Teodoret z Cyru, Komentarz do Listów Pawłowych. 
Do Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona i Hebrajczyków, s. 112). 

20 Czasownik saleu,w („chwiać”, „wstrząsnąć”, wzburzyć”) jest użyty w NT (15 razy) 
w sensie własnym jak i przenośnym. Może określać chwianie się rośliny (Mt 11, 7; 24, 29; Łk 7, 24), 
fundamentów budynku (Dz 16, 26), mocy niebieskich (Mt 24, 29; Mk 13, 25; Łk 21, 26) i ziemi (Hbr 
12, 26) w momencie paruzji oraz opisywać drżenie miejsca jako wypełnienie się modlitw w czasie 
zstąpienia np. Ducha Św. (J 12, 28–30; Dz 4, 31): zob. H. Balz, G. Schneider, Dizionario esegetico del 
Nuovo Testamento, vol. II, Brescia 1998, col. 1284–1286. 

21 H. Langkammer, Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan, Lublin 2008, s. 75. 
22 Czasownik o charakterze emocjonalnym qroe,omai („trwożyć się”, „przerażać się”) jest 

rzadkością w NT (3 razy). Nie jest wykluczone, że w 2 Tes 2, 2 Paweł mógł się zainspirować  słowami 
Jezusa:  mh. qroei,sqe „nie trwóźcie się” (Mt 24, 6; Mk 13, 7)
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przez mowę (lo,gou), bądź przez list (evpistolh/j) rzekomo od nas pochodzący, jakoby 
już nastawał (evne,sthken) dzień Pański (h` h`me,ra tou/ kuri,ou) (2 Tes 2, 2)23. 

W czasach trudnych, w momentach napięć i niepewności, będą pojawiać 
się różni nauczyciele, których nauka będzie zaprzeczeniem wykładni biblijnej. 
W przypadku Tesaloniczan taka sytuacja pojawia się na dalekim horyzoncie 
i zagraża ich postawie religijnej i dotychczasowym, poprawnym przekonaniom 
na temat dnia Pańskiego. 

Jako ewentualne źródło chwiejności, niepokoju i zastraszenia Paweł upa-
truje trzy czynniki: duch, mowa (słowo) i list24. Nie jest łatwo rozstrzygnąć co 
w tym miejscu Apostoł ma na myśli i do czego się konkretnie odnosi. Jedno jest 
pewne, że wichrzyciele i fałszywi prorocy – a z takimi Apostoł często się zmagał 
(Ga 1, 7; 2, 4) – przypuścili frontalny atak na nie ugruntowanych jeszcze w wie-
rze Tesaloniczan25. 

Pisząc o niebezpieczeństwie ze strony pneu/ma miał może na myśli tych bli-
żej niesprecyzowanych, fałszywych proroków, którzy odwołując się do chary-
zmatu poznania prawdy przepowiadali wydarzenia przyszłe (por. 1 Tes 5, 19 
oraz zob. 1 Kor 12, 10; 14, 2. 32). Używając zaś terminu lo,goj ma na uwadze 
depozyt wiary i nauczanie (2 Tes 2, 15; por. 1 Kor 12, 8) niekompetentnych pseu-
doapostołów (por. 2 Kor 11, 13. 26). Wskazując na evpistolh,, ma na myśli, bliżej 
nam nieznany, fałszywy list (pseudolittera), na którym wichrzyciele opierali swo-
ją naukę, jakoby to była Pawłowa. Jest coś na rzeczy, skoro w 2 Tes, 2, 15 Apo-
stoł nakazuje trzymanie się nauki wiary wyrażonej poprzez żywe słowo i nasz list 
(por. 3, 14). Zaś w 2 Tes 3, 1726 dla pewności i jasności pozostawia swój własno-
ręczny podpis (zob. 1 Kor 15, 21; Ga 6, 11; Kol 4, 18). 

23 Formuła „dzień Pański” (h` h`me,ra tou/ kuri,ou) dość często pojawia się u Pawła (1 Kor 5, 5; 
1 Tes 5, 2; 2 Tes 2, 2). Dla niego jest to szczególny „dzień” (1 Kor 3, 13) albowiem jest to dzień Jezusa 
Chrystusa (1 Kor 1, 8; 2 Kor 2, 14) i Jego sądu nad niewiernymi (Flp 1, 6. 10). Formuła ta odnosi do 
Jezusa Chrystusa (Mt 24, 42; Mk 13, 20; Łk 17, 22–24) i niekiedy jest ubogacona stwierdzeniami 
dopełniaczowym zaczerpniętymi ze ST, takimi jak: „dzień sądu” (Mt 11, 22. 24; 12, 36; 2 P 2, 9; 3, 7), 
„dzień gniewu” (Rz 2, 5; Ap 6, 17) czy „czas ucisku” (Mk 13, 19) i „pomsty” ( Łk 21, 22); zob. J. Stępień, 
Teologia Świętego Pawła. Człowiek i Kościół w zbawczym planie Boga, Warszawa 1979, s. 149–151. 

24 Te trzy terminy dość powszechnie stosowano w wczesnym chrześcijaństwie, jako sposoby 
głoszenia Ewangelii. Paweł bez wątpienia „obawiał się najbardziej tego, aby ta zwyczajna, ogólnie 
praktykowana droga, wykorzystana przez ludzi głoszących błędne idee i hasła, nie doprowadziła 
Tesaloniczan do zwątpienia i odstępstwa” (Listy do Tesaloniczan i Pasterskie. Wstęp – Przekład 
z orginału. Komentarz, dz. cyt., s. 223). 

25 Wobec błędnych nauk głoszonych przez wichrzycieli „Apostoł poleca zatem, aby nie 
wierzyć tym, którzy głoszą, że koniec świata jest bliski i że niebawem objawi się Pan. Głosiciele tych 
słów udają tylko, że wieszczą i prorokują... Nie należy im wierzyć, nawet gdy powołują się na list, 
rzekomo napisany przez Apostoła” (Teodoret z Cyru, Komentarz do Listów Pawłowych, dz. cyt., s. 112). 

26 W 1–2 Tes aż pięciokrotnie pojawia się termin evpistolh,. W 1 Tes 5, 27 i 2 Tes 2, 2 termin ten 
zdaje się wskazywać na 1 Tes, zaś w 2 Tes 2, 14 odnosi się do 2 Tes. Natomiast w 2 Tes 2, 15. 17 evpistolh, 
posiada znaczenie ogólne. Odnosząc się do Pawłowego stwierdzenia, Pozdrowienie ręką moją - Pawła. 
Ten znak jest w każdym liście. Tak piszę... (2 Tes 3, 17), Teodoret z Cyru tak komentuje: „Uzupełnienie 
to umieszcza z uwagi na tych, którzy ośmielili się rozpowszechniać fałszywe listy; radzi sprawdzać 
podpis. Powiada: «Oto pieczęć moich listów: w każdym umieszczam pozdrowienie». Wniosek stąd, 
że zamiast słów: «Bądź zdrów», zwykł pisać: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie 
z wami wszystkimi. Amen” (Komentarz do Listów Pawłowych, dz. cyt., s. 131). 



269Znaki końca czasów w 2 Tes 2, 1–5...

Apostolski i duszpasterski ton 2 Tes 2, 1–2 sugeruje, że celem Pawła jest, 
aby nie narastały wątpliwości jakoby już nastawał (evne,sthken) dzień Pański27. Jed-
nocześnie Apostoł ostrzega i wychodzi naprzeciw tym, którzy sieją zamęt i wy-
krzywiaja jego nauczanie (por. Ga 1, 7). 

3. Znaki poprzedzające paruzję (2, 3–5) 

Wobec rodzących się nieporozumień i zachwiań, które wywołal duch, 
mowa (słowo) i list rzekomo pochodzący od Pawła, w kwestii przyjścia Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, Apostoł, nawiązując do uwag wyrażonych wcześniej, 
stanowczo stwierdza: Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi (evxapath,sh), bo 
[dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo (h` avpostasi,a) 
i nie objawi się człowiek grzechu (o` a;nqropoj th/j avnomi,aj), syn zatracenia (o` uìo.j 
thj avpwloei,aj) (2 Tes 2, 3). Powyższą myśl, Paweł rozpoczyna zdaniem z gra-
matycznego punktu widzenia, bardzo trudnym: jest to pouczenie o charakterze 
negatywnym (mh, … mh,) w trybie warunkowym (eva.n …), w którym brak stwier-
dzenia nadrzędnego, zostaje uzupełniony dodatkiem (dzień ten nie nadejdzie)28, 
który przywołuje temat główny z wierszy wcześniejszych (ww. 1–2). 

Paweł odwołując się do poprzedniego ostrzeżenia z 2 Tes 2, 2, które było 
wyrażone przez dwa czasowniki w formie biernej (por. saleuqh/nai i qroei/
sqai), teraz używa tylko jednego (evxapath,sh) w formie czynnej i już bezpo-
średnio nie odnosi się do poglądów Tesaloniczan, co raczej do osoby (osób) sie-
jącej zamieszanie i niepokój. Poprzez czasownik evxapata,w („zwodzić”, „oszu-
kiwać”, „mamić kogoś”) Apostoł 

daje dowód głębokiej troski duszpasterskiej i powtarza ostrzeżenie, które 
skierował wcześniej do Tesaloniczan, aby zachowali właściwe rozeznanie w spra-
wach, o których mowa. Tym razem upomina ich, aby się nie dali zwieść29. 

Godnym podkreślenia jest fakt, iż czasownik evxapata,w pojawia się rzadko 
w Listach Pawłowych (6 razy): w Rz 7, 11; 2 Kor 11, 3; Tt 2, 14 nawiązuje do te-

27 Różnie jest interpretowany czasownik czasu przeszłego dokonanego evne,sthken (od evni,sthmi 
„nastawać”, „być obecnym”). Niektórzy tłumaczą przez „zbliża się”, „nadchodzi”, a jeszcze inni przez 
„już nastał”, „nadszedł” lub „już jest”. W języku greckim evne,sthken zdaje się wskazywać na to, co 
już się wydarzyło, a nie na to co się dopiero ma wydarzyć. Użyta w 2 Tes 2, 2 forma dokonana 
„wyraża czynność przeszła, której skutki trwają dotąd”. A co za tym idzie, Paweł w Tesalonikach spotkał 
się z ideą, że „już nastał”, „nadszedł” „już jest” dzień Pański. Na taką interpretację zdaje się też 
wskazywać stwierdzenie w 2 Tes 2, 5: „Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was 
przebywałem?”. Apostoł naucza coś przeciwnego do tego, co głoszą wichrzyciele: (zob. M. Bednarz, 
1–2 List do Tesaloniczan. Wstęp. Przekład z orginału. Komentarz, s. 501–502; Listy do Tesaloniczan 
i Pasterskie. Wstęp – Przekład z orginału. Komentarz, dz. cyt., s. 223). 

28 Zob. F. Blass, A. Debrunner, Gramatica del greco del Nuovo Testamento, Brescia 1982, s. 439–
440. 522–524; G. Milligan, St. Paul’s Epistles to the Thessalonians, London 1908, s. 97–99; G. B. Winer,  
W. F. Moulton, A Treatise on the Grammar of New Testament Greek, Edinburgh 1882, s. 749. 

29 M. Bednarz, 1–2 List do Tesaloniczan. Wstęp. Przekład z orginału. Komentarz, dz. cyt., s. 503; por. 
H. Langkammer, Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan, s. 75; Listy do Tesaloniczan i Pasterskie. Wstęp – 
Przekład z orginału. Komentarz, oprc. J. Stępień, s. 224. 
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matyki kuszenia (Rdz 3), w 1 Kor 3, 18 mówi o tych, co samych siebie okłamują, 
a w Rz 16, 18 nakazuje trzymać się na baczności przed tymi, którzy „pięknymi 
i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków”. 

Po oświadczeniu negatywnym, że dzień Pański jeszcze nie nadszedł, Apo-
stoł przechodzi do deklaracji pozytywnej mówiącej o znakach, które poprze-
dzą dzień Pański, a co za tym idzie, Paweł rzuca pewne światło na czas paruzji 
i wyjaśnia powody tzw. opóźniania się paruzji. Bezpośrednio dwa wydarzenia 
przedparuzyjne poprzedzają dzień Pański: odstępstwo (h` avpostasi,a) i poja-
wienie się człowieka grzechu (o` a;nqropoj th/j avnomi,aj) i nieprawości (o` ui`o.j 
th/j avpwloei,aj). 

Apostazja
Wychodząc od judaistycznej tradycji apokaliptycznej, dzień Pański ma zo-

stać poprzedzony odstępstwem, które jest wytworem pychy ludzkiej (Syr 10, 
12). Apostazja jest jednym ze znaków mówiących o zbliżającym się końcu cza-
sów (por. PsSal XVIII; Jub 23, 8–15; 4 Ezd 5, 1–13; HenSłow XXII; HenEt 91, 7) 
i dniu kary, w którym to wielu sprzeniewierzy się wierze (Jr 2, 17). Wtedy to 
pojawią się wykroczenia wobec przykazań, i zapieranie się Pana, odstępstwa od Boga 
naszego, namowy do przeniewierstwa i buntu (Iz 59, 13). Manifestacja zła, w jego 
najgorszej postaci sięgającej opogeum, zdaje się być wstępem do dnia Pańskiego. 

Grecka forma rzeczownika złożonego avpostasi,a (czas. avpo, + i[sthmi) wy-
wodzi się od klasycznego terminu avpo,stasij i wskazuje na „odłączenie”, „od-
dalenie” i „odstępstwo”30. Akt „apostazji” może mieć znaczenie lokalne (Rdz 12, 
8), osobowe (1 Sm 18, 13; Ps 6, 9), polityczne (2 Krn 21, 8) i religijne (2 Kr 17, 18). 
W NT oprócz wspomnianego terminu avpostasi,a z tej rodziny leksykalnej po-
chodzą jeszcze czasownik avfi,sthmi („buntować się”, „odstępować”, „bałamu-
cić” oraz dwa inne rzeczowniki: avposta,sion, który jest terminem prawniczym 
określającym akt oddalenia (np. dokument rozwodowy: Mt 5, 31; Mk 10, 4) oraz 
avpostath,j („odstępca”), który jako varia lectio pojawia się tylko w Jk 2, 11. To od 
czasownika avfi,sthmi (NT 14 razy) bierze początek rodzina leksykalna, o której 
tutaj jest mowa31. 

Co Paweł miał na myśli, kiedy pisał ten tekst? To pytanie jest od dawna sta-
wiane przez egzegetów. W 2 Tes 2, 3 spotykamy rzczownik h` avpostasi,a, który 
jest poprzedzony rodzajnikiem określonym, a zatem Autor mówi o czymś, co 
jest znane wierzącym w Tesalonikach i co z kolei  może stać się zagrożeniem 
dla ich tożsamości religijnej. Z tej racji, że rzeczownik h` avpostasi,a w NT jesz-

30 Zob. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją 
greckich haseł, kluczem polsko-greckim  oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1994, s. 67. 

31 W grece klasycznej ponadto spotykamy m. in. następujące formy wyrazowe tej rodziny 
leksykalnej: czsownik avpostate,w („trzymać się z dala od kogoś”), avpostath,r („ten, który ma moc 
rozwiązywać zebranie”) czy przymiotnik avpostatiko,j („buntowniczy”). Więcej na ten temat zob. 
Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, T. I, Warszawa 1958, s. 296–297 oraz G. Abbott-Smith, 
A manual greek lexicon of the New Testament, Edinburgh 1986, s. 54; G. W. H., Lampe, A patristic Greek 
lexicon, Oxford 1961, s. 208–209. 
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cze tylko pojawia się w Dz 21, 21 i to kontekście odstępstwa religijnego, a zatem 
słusznym jest twierdzenie, że Apostoł pisze tutaj o porzuceniu wiary. Za takim 
myśleniem przemawia również świadectwo leksykografi czne z LXX32. 

W 2 Tes 2, 3 Paweł mówi o odstępstwie w sensie absolutnym jako o porzu-
ceniu wiary. To porzucenie będzie miało miejsce bezpośrednio i na krótko przed 
ukazaniem się Antychrysta i powrotem Jezusa Chrystusa. Z tym będzie wią-
zała się uległość i danie posłuchu fałszywym przekonaniom religijnym oraz 
naukom głoszonych przez heretyków: w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią 
(avposth,sontai) od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 
Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne sumienie napiętnowane 
(1 Tm 4, 1–2)33. Zdaje się, iż myślenie Apostoła, w tej kwestii idzie w następującym 
kierunku: w momencie tzw. napięcia eschatologicznego pojawi się pewna grupa 
wierzących, która kiedyś, z radością (por. 2 Kor 1, 24; Flp 2, 29) przyjęła Ewangelię 
Chrystusa (Rz 1, 3. 9; 1 Kor 9, 12), ale w godzinie próby pod wpływem prześlado-
wań i fałszywych nauk zerwie swoje więzy z Bogiem i wypowie przynależność 
do Chrystusa (por. Rz 10, 16; 1 Tm 1, 6. 19; 6, 20–21; 2 Tm 2, 18).  

Innym pytaniem, które stawiane jest przy omawianiu tej perykopy, jest 
następujące: czy odstępstwo będzie miało miejsce w łonie judaizmu czy chrze-
ścijaństwa? Bez wątpienia będzie to czas nasilenia zła, niewiary, niegodziwości 
i bezpośredniego pojawienia się Antychrysta. Kontekst literacki, z jakim spoty-
kamy się w przypadku 1–2 Tes, nie jest buntem np. pogan lub Żydów przeciw 
Imperium Rzymskiemu. A zatem nie o bunt polityczny tutaj chodzi34. 

Dane tekstualne, jakie spotykamy w 1–2 Tes, wskazują na apostazję natury 
religijno-moralnej w łonie chrześcijaństwa. Za takim rozumowaniem przema-
wia troska duszpasterska Pawła (1 Tes 1, 6–7; 2, 4), aby wierni w Tesalonikach 
wytrwali w wierze, cnotach (np. pracowitość, nieporzucanie nadziei) i przeka-
zanej im nauce (1 Tes 3, 1–5; 2 Tes 2, 15). Sens nauczania Pawłowego – zresz-
tą chronologicznie wcześniejszego – znajduje swoją kontynuację u Synoptyków 
i doskonale z nim harmonizuje: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyj-

32 W LXX h` avpostasi,a głównie pojawia się w kontekście odstępstwa religijnego, które może 
przybrać formę sprzeciwu wobec Bogu (Joz 22, 22; 1 Krl 21, 13), bałwochwalstwo (2 Krn 23, 19; 29, 
19), odrzucenie Prawa Bożego (1 Mch 2, 15) oraz defi nitywnego oddalenia się od Boga (Jr 2, 19). 

33 Apostoł w 1 Tm 4, 1–2 przemawia językiem znamiennym. Najpierw „stwierdza, że ci, 
którzy niegdyś byli włączeni w ciało Kościoła, później stali się rzecznikami kłamstwa”. Następnie 
nazwał ich „obłudnymi kłamcami” albowiem oni „przywłaszczając sobie miano chrześcijan, szerzą 
opaczne nauki ... Wskazawszy na odmienność[ich] nauki, zapowiada, że obrzydłe będą także inne 
ich prawa” (Teodoret z Cyru, Komentarz do Listów Pawłowych, dz. cyt., s. 151). 

34 Z historycznego punktu widzenia, pisarze wczesnochrześcijańscy, i nie tylko, różnie 
interpretowali znaczenie h` avpostasi,a: w sensie politycznym jako rozpad i upadek Imperum Roma-
num (Hieronim, Hilary, Pelagiusz); jako przyjście heretyków (Cyryl Jerozolimski) i następująca 
po tym dekadencja moralna (Augustyn, Tomasz z Akwinu, Frame); jako postępująca ekspansja 
działań Antychrysta (Ireneusz, Tertulian) i wreszcie jako samo przyjście Antychrysta (Jan Chryzo-
stom, Teodoret). Niektórzy uczeni wspólcześni (Friedländer, Vosté) mówią, że Paweł tutaj mówi 
o odstępstwie w łonie judaizmu. Międzytestamentalna tradycja żydowska widziała w tym terminie 
eschatologiczny koniec jako okres złych czasów (zob. Listy do Tesaloniczan i Pasterskie. Wstęp – 
Przekład z orginału. Komentarz, dz. cyt., s. 270–272; E. Ghini, Lettere di Paolo ai Tessalonicesi. Commento 
pastorale, dz. cyt., s. 92). 
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dzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. ... Oto tu jest Mesjasz, oto tam... (Mk 
13, 5–6.21); To ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą ... wówczas wielu za-
chwieje się w wierze ... wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu (Mt 24, 5.10.12; 
por. Łk 21, 8–10.16–18); Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie ... bo nie 
wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy 
rankiem (Mk 13, 33. 35). Bez wątpienia Pawłowe nauczanie o „apostazji” od-
zwierciedla pierwotną naukę chrześcijańską w tej kwestii, która bazując na apo-
kaliptyce judaistycznej zawartej w nauczniu prorockim, kreśli kontury drama-
turgii tzw. ostatnich dni. 

Wystąpienie Niegodziwca
Drugim znakiem przedparuzyjnym jest uroczyste (zob. avpokalufqh/) po-

jawienie się człowieka niegodziwości (o` a;nqropoj th/j avnomi,aj), bliżej okre-
ślanego jako syn zatracenia (o` ui`o.j th/j avpwloei,aj)35. Obydwa rzczowniki (o` 
a;nqropoj i o` ui`o.j) są poprzedzone rodzajnikami określonymi, co wskazuje, 
podobnie jak to miało miejsce w przypadku h` avpostasi,a, że wierzący w Te-
salonikach wiedzieli kogo Apostoł ma na myśli, kiedy do nich pisał lub z nimi 
przebywał (por. 2 Tes 2, 5)36. Oprócz poprzedzających rodzajników, obydwa 
rzeczowniki posiadają swoje odpowiednie dopełniacze, wskazujące na jakość 
(genetivus qualitatis) Niegodziwca, którego tradycja biblijna począwszy od 1 J 2, 
18 określa terminem Antychrysta, ale Paweł Go tak nie nazywa. 

Już to pobieżne przedstawienie Niegodziwca (2 Tes 2, 8) pozwala na kil-
ka stwierdzeń. Po pierwsze, Niegodziwcem niewątpliwie jest człowiek, który 
działa świadomie i z determinacją przeciw Chrystusowi (Antychryst). Po drugie 
Niegodziwiec nie jest szatanem, ale działającym w jego imieniu. Po trzecie, dzia-
łanie Niegodziwca będzie działaniem z mocą, wśród znaków i fałszywych cudów 
(2, 9). Po czwarte, Niegodziwiec nie zapanuje nad wszystkimi, lecz tylko nad tymi, 
którzy zasługują na potępienie, a którzy sami pozbawili sie zbawienia, nawet gdyby on 
się nie pojawił (2, 10)37. Po piąte, Niegodziwiec w konfrontacji z Jezusem już stoi 
na pozycji przegranego (2, 8). Pan, jak powiada prorok Izajasz, rózgą swoich warg 
uderzy gwałtowanika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego (11, 4). 

Kim jest ów trudny do sprecyzowania przeciwnik Boga i Jezusa Chrystusa? 
Już samo pojawienie się dwóch określeń na opisanie tej samej osoby budzi pewne 
zaskoczenie i niewiele pomaga w wyjaśnieniu jej tożsamości. Zarówno pierwsze 

35 Warto zaznaczyć w tym miejscu, że niektóre kodeksy (A D F G P Y), przekłady (lat syr) 
i rękopisy (Ir Eus) mają a`marti,aj w miejsce avnomi,aj ale lectio z avnomi,aj jest lepiej poświadczona (a A B 
D* P Y 6. 33. 81. 104 pc lat co) i to jej dajemy pierwszeństwo w znaczeniu (zob. E. Ghini, Lettere di 
Paolo ai Tessalonicesi. Commento pastorale, s. 301; B. M., Metzger, A textual commentary on the Greek New 
Testament, London–New York 1975, s. 635). 

36 Apokaliptyka judaistycznego przyszłego Antychrysta upatrywała w złych królach (Dn 
9–11) pogańskich, którzy nazywali siebie bogami (Iz 14, 13–14; Ez 28, 2), bądź jak to miało miejsce 
w Qumran, w człowieku kłamstwa, który sprzeniewierzył się założycielowi tej wspólnoty (zob. 
J. Załęski, Refl eksje na tematy nie tylko eschatologiczne w Listach do Tesaloniczan, Niepokalanów-
Warszawa 2010, s. 143). 

37 Teodoret z Cyru, Komentarz do Listów Pawłowych, dz. cyt., s. 127. 
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określenia (ò a;nqropoj th/j avnomi,aj), jak i drugie (ò a;nqropoj i ò uìo.j) są sfor-
mułowanniami typowo semickimi, za pomocą których przedstawiony jest ten, 
kto świadomie i z determinacją odrzuca Boga. 

Jeżeli chodzi o wyrażenie o` a;nqropoj th/j avnomi,aj („człowiek niegodziwo-
ści”, „Niegodziwiec”, „Wichrzyciel”) to termin ten wskazuje na „tego, który żyje 
bez prawa”, albo „wbrew prawu” albo tak „jakby prawa nie było” (avnomi,a)38. Pró-
ba utożsamienia tej osoby z kimś konkretnym z przeszłości, teraźniejszości lub 
przyszłości  zdaje się być niepotrzebna, albowiem wydaje się, że Paweł ma tutaj 
na myśli personifi kację zła, obecnego już w świecie, które „pewnego dnia osiągnie 
swój punkt kulminacyjny i wcieli się w osobę, która stanie na czele powszechnego buntu 
przeciw Chrystusowi”39. 

Natomiast zwrot o` ui`o.j th/j avpwlei,aj („syn zatracenia”) nie tylko wzmac-
nia wcześniejsze określenie, ale jeszcze bardziej doprecyzowuje opis Wichrzy-
ciela. Rzeczownik avpwlei,a („zniszczenie”, „zatracenie”, „zguba”) jest terminem 
bogatym soteriologicznie i teologicznie, albowiem wskazuje na zgubę doczesną 
i zatracenie grzeszników. Rzeczownik, jak i czasownik avpo,llumi („niszczyć”, 
„gubić”, „tracić”) często są łączone z takimi terminami, jak „piekło” (Prz 15, 
10–11), „śmierć” (Hi 28, 22) i „grób” (Ps 87, 12). W 2 Tes  2, 3 avpwlei,a wskazuje 
na Antychrysta, jako „syna zatracenia”. Jest nim on nie tylko z tego powodu, że 
„zatraca” innych, ale jest nim dlatego, że jako pierwszy będzie „zatracony” na 
wieczne potępienie. I jako pierwszego, Boża kara go spotka (zob. 2 Tes 2, 8)40. 

Niegodziwiec jako człowiek grzechu buntownik sprzeciwia się Bogu. Poczy-
nania Antychrysta można opisać jako bezbożność pełną buty i pychy, nad wyraz 
zarozumiałą i bluźnierczą. Jego wrogość Apostoł opisuje w trzech odsłonach. 

W pierwszej kolejności Wichrzyciel sprzeciwia się (avntikei,menoj) i wynosi 
(u`perairo,menoj) ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć (2 Tes 
2, 4). Sprzeciw i wyniosłość Wichrzyciela Apostoł oddaje za pomocą dwóch cza-
sowników w formie imiesłowowej (avntikei,menoj i u`perairo,menoj). Pierwszy 
czasownik (avnti,keimai) wskazuje na przeciwnika, ten drugi na tego, który się 
wynosi (u`perairomai). Szczególnie wymowny jest ten pierwszy termin, który 

38  W grece biblijnej z tej rodziny leksykalnej spotykamy: rzeczownik avnomi,a („nieprawość”, 
„bezprawie”: NT 15 razy), który wskazuje na „postępującego przeciw prawu”. Terminem tym w NT 
opisywane są nieprawne czyny ludzkie (Mt 7, 23; Rz 4, 7; Tt 2, 14) oraz moralno-religijne skażenie 
człowieka (Mt 23, 28; 24, 12; 2 Kor 6, 14; Hbr 1, 9) jako antyteza do dikaiosu,nh („sprawiedliwość”). 
Przymiotnik a;nomoj („nieprawy”, „nie mający Prawa”: NT 10 razy) najczęściej wskazuje na tego, 
kto sprzeciwia się Bogu i Jego Prawu (Mt 15, 28; Łk 22, 37; 1 Tm 1, 9). Natomiast stwierdzenie 
przysłówkowe avno,mwj („bez Prawa”) pojawia się tylko w Rz 2, 12 (R. Popowski, Wielki słownik grecko-
polski Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 47). 

39  W. C. Kaiser, P. H. Davids, F. F. Bruce, M. T. Brauch, Trudne fragmenty Biblii, Warszawa 
2011, s. 606. 

40 W tekstach Janowych i Pawłowych rzeczownik avpwlei,a jest terminem o niezwykle mocnym 
ładunku eschatologicznym: „ci co idą na zatracenie” (1 Kor 1, 18; por 2 Kor 2, 15) i „na zagładę” 
(2 Tes 2, 10) są tymi, dla których „nauka krzyża jest głupstwem” (1 Kor 1, 18). Dla nich to Ewangelia 
pozostanie „ukryta” (2 Kor 4, 3) jako orędzie zguby (Flp 1, 2). Taki jest los „wrogów krzyża 
Chrystusowego” (3, 18–19): E. Ghini, Lettere di Paolo ai Tessalonicesi. Commento pastorale, s. 92–94. 
304–305; J. Załęski, Refl eksje na tematy nie tylko eschatologiczne w Listach do Tesaloniczan, s. 144–145. 
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niekiedy sugeruje łączność z szatanem (zob 1 Tm 5, 14) lub wręcz na niego wska-
zuje (1 Clem 51, 1; Męczeństwo Polikarpa 17, 1)41. 

Kolejną czynnością Niegodziwca jest zajęcie Bożego miejsca w świątyni 
(eivj to.n nao.n). Nie można jednoznacznie stwierdzić, jaką świątynię Paweł ma 
tutaj na myśli: jerozolimską, tę przy końcu dziejów, Kościół jako świątynię czy 
może jest to metafora i obraz Bożej władzy. Jedno wydaje się pewne: mamy tutaj 
do czynienia z apokaliptycznym przedstawieniem dramatu chwil czasów koń-
ca, gdzie uzurpacja i profanacja sacrum będą sięgać zenitu42. 

Szczytem działania Wichrzyciela będzie próba obwołania się Bogiem i uzur-
pacja Jego godności i przywilejów, a szczególnie potęgi i mocy. Paweł nie mówi, 
iż to dokona się, ale wskazuje, że takie poczynania będą miały miejsce. Zachowa-
nie Niegodziwca jest przejawem uzurpacji tych „terenów i miejsc”, które do tej 
pory były we władaniu Boga. Przy końcu dziejów, Niegodziwiec będzie „próbo-
wał oszukać wszystkich ludzi, nazywając siebie Chrystusem i Bogiem… i będzie 
uzurpował sobie pierwszeństwo, usiłując przedstawić siebie jako Boga”43. Postę-
powanie syna zatracenia jest jakby echem tego, co już próbowali uczynić Adam 
i Ewa (Rdz 3, 1–24). 

To, co Paweł napisał odnośnie znaków i dramaturgii wydarzeń końca, jest 
nawiązaniem do pracy ewangelizacyjnej i nauki, którą on osobiście wcześniej 
Tesaloniczanom wygłaszał. Wobec wątpliwości, które się pojawiły, jeszcze raz 
ją powtórzył, demaskując tym samym zwodnicze poczynania fałszywych apo-
stołow (2 Tes 2, 2–3). 

4. Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy (1 Tes 5, 2.4)

Tematyka przyjścia dnia Pańskiego w mentalności Tesaloniczan była, ze 
zrozumiałych względów, czymś bardzo intrygującym, ale wymagała też sze-
rokiego spectrum jej przybliżenia i wyjaśnienia. Dlatego nie dziwi, że Paweł w 1 
Tes 5, 1–4 aż dwukrotnie daje do zrozumienia, że dzień Pański (h`me,ra kuri,ou) 
przyjdzie jak złodziej w nocy (kle,pthj evn nukti.) (5, 2.4)44.

41  Czasownik avnti,keimai pojawia się 14 razy w LXX i wskazuje na przeciwnika lub nieprzyjaciela 
(Wj 23, 22; 2 Sm 8, 10; 1 Krl 11, 14), zaś w NT występuje 8 razy i wskazuje generalnie na przeciwników 
(1 Kor 16, 9), tego, który się przeciwstawia (Ga 5, 17) i szatana (1 Tm 5, 19). Natomiast czasownik 
u`perairomai wskazuje na Antychrysta jako buntującego się wobec wszystkiego, co Boże, święte i od 
Boga pochodzące (M. Bednarz, 1–2 List do Tesaloniczan. Wstęp. Przekład z orginału. Komentarz, s. 506; 
Listy do Tesaloniczan i Pasterskie. Wstęp – Przekład z orginału. Komentarz, dz. cyt., s. 224–225. 274–275). 
Bez wątpienia Niegodziwiec będzie „sprzeciwiał się nie tylko Bogu, lecz także temu, co jakikolwiek 
związek z Nim, czyli będzie negował to, co wiąże się z przedmiotami kultu, co jeszcze mocniej 
podkreśla jego wrogie nastawienie do wszystkiego, co może przypominać świętość” (J. Załęski, 
Refl eksje na tematy nie tylko eschatologiczne w Listach do Tesaloniczan, s. 144–147). 

42  Nie jest wykluczone, iż tutaj Apostoł może nawiązywać do tzw. ohydy spustoszenia (Dn 9, 27; 
11, 31) i do przykładów profanacji świątyni jerozolimskiej: np. zachowanie Antiocha IV Epifanesa 
w 168 r. przed Chr. (1 Mch 1, 54; por. z Mt 24, 15; Mk 13, 14). 

43 Teodoret z Cyru, Komentarz do Listów Pawłowych. Do Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, File-
mona i Hebrajczyków, s. 125.

44 Apostoł, posługując się metaforą złodzieja pisze do ludzi pojętnych i świadomych i „nagłe 
przyjście Pana przyrównywuje do złodzieja. Złodziej bowiem stara się ukryć, lecz ten, kto pilnuje 
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Posługując się metaforą złodzieja przychodzącego w nocy Apostoł pragnie 
nas pouczyć o następujących kwestiach. Po pierwsze, dzień Pański to dzień pa-
ruzji, a zatem dzień szczególny, którego doniosłość pisarze nowotestamentalni 
określali jako dzień sądu (Mt 10, 15), dzień ucisku (24, 19. 29), dzień postu (Mk 2, 
20), dzień objawienia się Syna Człowieczego (Łk 17, 30) i sprawiedliwego sądu 
Bożego (Rz 2, 5). 

Po drugie, apostoł posługując się metaforą z użyciem rzeczownika „zło-
dziej” (kle,pthj)45 pragnie uwypuklić aspekt zaskoczenia. Dzień Pański przyj-
dzie niespodziewanie, tak jak np. bóle na brzemienną kobietę (1 Tes 5, 3). A za-
tem, niepewność nadejścia tego dnia nie tylko, że jest wpisana w logikę Bożą, ale 
jest wezwaniem do czujności i szczególnej uwagi, żeby nie powiedzieć, zdwojo-
nej uwagi. Metafora złodzieja nachodzącego niespodziewanie dom pojawia się 
w nauczniu Jezusa (Mt 24, 43–44; Łk 12, 39–40) i św. Piotra (2 P 3, 10). 

Po trzecie, noc, o której jest mowa w tej metaforze, raczej nie wskazuje 
na to, iż dzień Pański przyjdzie w nocy. Chociaż noc (nu,x), jako czas ciemno-
ści i braku światła, jest doskonałą metaforą do opisywania braku łaski, życia 
w grzechu czyli apostazji (sprzeniewieżenia się) Bogu. Taki stan duchowej zapa-
ści to doskonały czas na paruzję Syna Bożego. 

Jezus nie kazał wierzyć w bliskość swojego przyjścia, ale wzywał do posta-
wy czujności i gotowości, albowiem „nie ten miłuje przyjście Pańskie, który twier-
dzi, że ono już się zbliża, ani ten, który twierdzi, że ono jeszcze daleko. Miłuje je 
raczej ten, kto – niezależnie od tego, czy ono jest blisko, czy daleko – oczekuje go 
szczerą wiarą, niezłomną nadzieją i gorącą miłością” (św. Augustyn, List 199, 15). 

Przyjście Jezusa Chrystusa nie jest przedmiotem ludzkiej kalkulacji i spe-
kulacji. Wszelkie rachuby opierające się na ludzkiej logice nic nie dają, gdyż po-
mijają tak naprawdę Jezusa Chrystusa jako Pana historii. Jego przyjście należy 
odczytywać w kontekście tzw. znaków czasu i  Jego słów: Co wam mówię, mówię 
wszystkim: Czuwajcie (Mk 13, 37). 

Konkluzja

Tematyka końca czasów zawsze interesowała człowieka i budziła wiele 
emocji i wątpliwości, ale trzeba zaznaczyć, że przyjście Jezusa Chrystusa w dzie-
jach świata nie podlega prawom historii. Jesteśmy niejako skazani na wolę i de-
cyzję Boga Ojca. Tekst biblijny ukazuje nam chrześcijański punkt widzenia w tej 
kwestii, gdzie nadejście czasów końca nie jest postrzegane jako coś katastrofi cz-
nego, ale raczej pozytywnego: uwieńczenie i wypełnienie się zbawczego planu  
Bożego w Osobie Jezusa Chrystusa. 

swego domu, zauważy przyjście rabusia, kto zaś jest niedbały i śpi, ten zostaje okradziony. Tak samo 
ten, kto czuwa, rozpoznaje znaki przyjścia Pana” (Teodoret z Cyru, Komentarz do Listów Pawłowych, 
dz. cyt., s. 115). 

45 Rzeczownik kle,pthj pojawia się już w ST (Jl 2, 9; Jr 2, 26; 49, 9; Ab 5, ale nigdy nie wskazuje 
na Boga, tylko na człowieka. Tylko w 1 Tes 5, 1.4 termin ten wskazuje na Chrystusa. Nie jest 
wykluczone, że Paweł metaforę złodzieja zapożyczył z pierwotnej katechezy chrześcijańskiej. 
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Apostoł Paweł w 1–2 Tes dużo miejsca poświęcił tematyce powtórnego 
przyjścia Jezusa Chrystusa (1 Tes 4, 13–18; 2 Tes 1, 6–12; 2, 1–12), kładąc tym sa-
mym podwaliny pod eschatologiczną myśl nowotestamentalną. Na szczególną 
uwagę zasługuje tutaj perykopa ostatnia, w której to Apostoł mówi o elemen-
tach składowych dnia Pańskiego oraz o znakach poprzedzjących paruzję Jezusa 
Chrystusa (2, 1–5).

Elementami składowymi dnia Pańskiego są paruzja i zgromadzenie wier-
nych wokół nadchodzącego Jezusa Chrystusa, natomiast wydarzeniami bez-
pośrednio poprzedzającymi powtórne przyjście Jezusa Chrystusa są apostazja 
i pojawienie się Niegodziwca (Antychrysta), który inspirowany mocą szatańską 
dokonywał fałszywych znaków i cudów (2, 9). 

Mówiąc o paruzji Apostoł napomina swoich słuchaczy, aby nie dali się 
zwieść czy to przez ducha, czy to przez mowę, czy to przez list rzekomo pochodzący 
od niego (por. 2, 2). Takie postępowanie wprowadza tylko niepokój i jest powo-
dem chwiejności wśród wierzących w Chrystusa. Apostoł, posługując się szero-
kim spectrum retoryki duszpasterskiej, wzywa z jednej strony do trzymania się 
zdrowej nauki, wyrażonej przez „żywe słowo” i „swój list” (por. 3, 14), a z dru-
giej strony ze stanowczością podkreśla, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej 
w nocy (1 Tes 5, 2). 

Mając na uwadze, że nie jest znana data paruzji Jezusa Chrystusa, Paweł 
wzywa wiernych w Tesalonikach, aby byli „synami światłości i synami dnia” 
(1 Tes 5, 5), czujnymi w wierze, zjednoczonymi w miłości i otwartymi na nadzie-
ję zbawienia, która się nieustannie się przybliża (5, 8–11). 

THE SIGNS OF END OF TIME IN 2 THES 2, 1–5. 
THE CONTEXT, EXEGETICAL AND THEOLOGICAL ANALYSIS

The end of time topic has always been interesting to people, however the second 
coming of Jesus is not liable to history principles. As humans we are subject to God’s will 
and decision. From the christian perspective, the end of time should not be a disaster but 
crowning and fulfi lling God’s plan of salvation.

Paul the Apostle concentrated on the second coming of Christ a lot, founding es-
chatological thought in New Testament. He talked about the components of the Lord’s 
Day and the signs that precede Christ’s second coming (parousia). The components of the 
Lord’s Day are parousia and people gathered around Jesus coming, while the signs im-
mediately preceding parousia are apostasy and Antichrist’s coming. Antichrist (Satan) is 
believed to make false signs and miracles.

The Apostle admonishes the listeners not to be deceived and to stick to healthy 
learning expressed by ”living word” and ”his letter”. On the other hand, the Apostle 
stresses that the Lord’s Day will come like a thief at night. He calls all the believers to be 
”the light’s sons and the day’s sons”, open to hope for salvation, which continually ap-
proaches.
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Miłość może być ujmowana w dwu wymiarach: teologicznym (Bóg jest 
miłością – I J 4, 16) i antropologicznym (kochający człowiek). Antropologiczne 
ujęcie miłości uwzględnia trzy aspekty: gnoseologiczny, ontologiczny i aksjolo-
giczny. Wątek gnoseologiczny opiera się na semantycznej analizie zróżnicowań 
ludzkiej miłości, wymiar ontologiczny dotyczy odniesienia całokształtu miło-
ści do ludzkiego bytowania, wreszcie ujęcie aksjologiczne ukazuje miłość jako 
twórczą wartość moralną.

1. Semantyczna specyfi ka miłości

Na kartach Pisma Świętego spotykamy dwa hebrajskie terminy określają-
ce pojęcie miłości. Pierwszy z nich to achab – oznaczający miłość Bożą i ludzką, 
drugi zaś abab – miłość służebną. Terminy te były w razie potrzeby wspierane 
dwoma innymi określeniami: berit – przymierze, zwracający uwagę na partner-
stwo w miłości, i hesed – wskazujący na wierność miłości1.

Język grecki na określenie miłości używał zasadniczo czterech terminów: 
storge – miłość w gronie rodziny, plemienia, narodu, sekty, eros – miłość zmysło-
wo-emocjonalna, fi lia – miłość przyjaźni i agape – miłość opiekuńczo-służebna2. 
Język łaciński rozparcelował pojecie storge. To, co się wiązało z miłością małżeń-
ską znalazło się w pojęciu amor, będącym odpowiednikiem greckiego erosu. Ele-

1  Por. J. Chmiel, Relacja miłości Boga do miłości człowieka w tradycji biblijnej, „Analecta Cracovien-
sia”, R. 1969, t. 1, s. 107, por. także J. Chmiel, Biblijne pojęcie miłości (maszynopis).

2 Por. J. Wal, Biblijno-patrystyczne treści pojęcia diaconia caritatis i ich teologiczno-społeczne impli-
kacje (wydruk komputerowy),  s. 7 n (całość opracowania liczy 50 stron).
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menty miłości braterskiej, siostrzanej, plemiennej, solidarnej włączono w obręb 
pojęcia dilectio – miłość przyjaźni, będąca odpowiednikiem greckiej – fi lia. Na-
tomiast treści związane z pojęciem miłości rodzicielskiej, opiekuńczo-służebnej 
znalazły się w obrębie  łacińskiej caritas, stanowiącej odpowiednik greckiej – aga-
pe. Już Klemens Aleksandryjski  pisał, że „miłość mądre szaleństwa popełnia” 
(dosłownie: sofronos mainetai – „roztropnie szaleje”), podkreślając z jednej stro-
ny racjonalność miłości, jej uporządkowanie (ordo caritatis – porządek miłości), 
z drugiej zaś jej spontaniczność, emocjonalność i jakąś gwałtowność3. Tenże au-
tor wyodrębnia 3 etapy rozwojowe miłości: zapoczątkowanie, wzrost i dojrze-
wanie miłości4. Św. Tomasz z Akwinu i scholastyka wiele uwagi poświęciły mi-
łości przyjaźni. Miłość jest immutatio – wstrząsem, przemianą, przeobrażeniem, 
pożądaniem jakiegoś przedmiotu, ze względu na urok, jaki wokół siebie rozta-
cza oraz jego wartość, i jako taka zakłada: coaptatio – dostrzeżenie tajemniczego 
pokrewieństwa (ontologicznego) między nami a przedmiotem, coaptatio –zafa-
scynowanie, upodobanie, chęć zbliżenia się do przedmiotu (sfera psychologicz-
na) i intentio – zaangażowanie w relacje z umiłowanym przedmiotem (płasz-
czyzna moralna). Na pierwszym etapie inicjatywa wychodzi od przedmiotu, na 
dwu ostatnich dochodzi do uaktywnienia własnej osobowości5. 

Papież Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est zauważa ścisły związek 
między amor, dilectio i caritas w każdej miłości, przy czym w miłości erotycznej 
wiodącą rolę odgrywa – amor, miłości przyjaźni – dilectio, w miłości służebnej – 
caritas. Papież przeciwstawia się w encyklice tezie, że chrześcijaństwo zniszczy-
ło eros (amor), dowartościowując jedynie: fi lia (dilectio) i agape (caritas). Ponieważ 
eros okazywał się często siłą niszczącą, a nie twórczą, chrześcijaństwo usiłowało 
go jedynie cywilizować, sublimować, wychowywać (por. DCE, nr 4-6). W kontek-
ście spostrzeżenia Benedykta XVI w amor dominuje pierwiastek emocjonalny, 
uczuciowy, w dilectio – pierwiastek kognitywny, poznawczy, w caritas – pier-
wiastek wolicjonalny, czynnościowy. O tym, że miłości nie można identyfi ko-
wać tylko z uczuciem pisze John Powell 

[…] nie można identyfi kować miłości z uczuciem, a to właśnie ze względu na 
jego niestałość. Ale z drugiej strony równie negatywny, dla związku dwojga ko-
chających się ludzi, byłby zupełny brak czułych i ciepłych uczuć, na których mi-
łość opiera swój rozwój6. 

Ponieważ miłość jest aktywnością całego człowieka, nie należy się dziwić, 
że w każdej miłości, choć w różnym stopniu i natężeniu, występują wszystkie 
trzy pierwiastki. Amor wyraża zauroczenie, dilectio – dowartościowanie, a caritas 
– dopomożenie7. 

3  Por. F. Drączkowski, Miłość syntezą chrześcijaństwa, Lublin 1990, s. 154.
4  Por. tegoż, Kościół – Agape według Klemensa aleksandryjskiego, Lublin 1983, s. 147.
5  Por. B. Olivier, Cnota miłości, w: Wprowadzenie do zagadnień teologicznych: teologia moralna, 

(praca zbiorowa), Poznań, Warszawa, Lublin 1967, s. 614 n (pojęcie przedmiotu nie jest tutaj rozumia-
ne w sensie rzeczowym, ale jako przeciwstawienie podmiotowi).

6  J. Powell, Jak kochac i być kochanym, Pelplin 1999, s. 57.
7  Słowo dopomożenie wyszło dzisiaj z obiegu, zachowało się jedynie w rocie przysięgi – Tak mi 

dopomóż Bóg!. Jest to słowo bardzo trafne, bo dopomożenie nie jest niczym innym, jak pomocą i wspar-
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W aspekcie dialogu mamy przede wszystkim do czynienia z miłością 
przyjaźni – dilectio, z przyjaźnią – amicitia, gdyż w dialogu dominuje szcze-
gólnie pierwiastek kognitywny, poznawczy (analiza relacyjności, poszukiwa-
nie wartości). Ale w dialogu mamy do czynienia także z zauroczeniem (feno-
men międzyosobowego spotkania), jak i z dopomożeniem (wzajemne wsparcie 
w trudnościach dialogowych i życiowych). Jak pisze Benedykt XVI w omawia-
nej encyklice: „Jeśli chodzi o pojęcie miłości przyjaźni (fi lia), to zostało ono pod-
jęte i pogłębione w Ewangelii Jana, aby wyrazić relacje między Jezusem, a Jego 
uczniami” (DCE, nr 3).

Należy stwierdzić, że współczesne kierunki fi lozofi czne – fenomenologia 
czy egzystencjalizm – nie kwestionując miłości przyjaźni, podkreślają niebezpie-
czeństwa jakie niesie scholastyczne ujęcie tego problemu, a mianowicie uprzed-
miotowienia aktu miłości. Dlatego wolą mówić o zaintrygowaniu, zafascynowa-
niu, powierzeniu czy zaufaniu, kładąc nacisk na personalistyczny wymiar aktu 
miłości. Miłość, ich zdaniem, jest aktem osobowym, skierowanym ku osobie, 
i ku dobru, ale dobru, jakie dostrzegamy w tej osobie. Ponieważ scholastyka 
rozumiała miłość jako zwrócenie się ku dobru w sensie ogólnym, można w niej 
było także mówić o miłości do świata nieosobowego8. Rzeczy można lubić, a nie 
kochać czy miłować. To zdaje się być oczywiste w odniesieniu do świata rzeczy, 
ale już nie jest tak oczywiste w odniesieniu do spraw ukazujących zaangażowa-
nie duchowe człowieka. Tutaj, jak się wydaje, można i należy mówić także o mi-
łości. Jan Paweł II podkreśla: „Jeśli umiłuje się ludzką miłość, to wtedy rodzi się 
także żywa potrzeba zaangażowania wszystkich sił na rzecz pięknej miłości. 
Bo miłość jest piękna”9. Ks. Józef Majka zaś podkreśla potrzebę „miłości dobra 
wspólnego”10. Miłość jest „[…] eksterioryzowaniem ludzkiego ducha, czyli jego 
wyjściem z siebie, ku istniejącemu realnie dobru, aby się z nim połączyć”11.

2. Miłość ontologicznym fundamentem dialogu

Romano Guardini, nawiązując kiedyś do postaci Fryderyka II Hohenstaufa 
(1194–1250), króla Sycylii, króla Niemiec i cesarza, pisał: 

Jest w kronice Salimbene opisana anegdota o tym, jak Fryderyk II Hohenstauf 
próbował zbadać narodziny języka ludzkiego.  W tym celu kazał sprowadzić do 
domu kilkoro niemowląt – sierot, zabronił jednak najsurowiej prowadzić z nimi 
rozmowę. W ten sposób miało się okazać, jaki język stworzą one samorzutnie. Ale 
dzieci nie mówiły, ani językiem hebrajskim, ani greckim, ani łacińskim – skąd we-
dług mniemań ówczesnych wywodziły się pierwotne możliwości języka – ani na-
wet narzeczem swoich rodziców, lecz zmarły. Historia ta ma głęboki sens i świad-

ciem okazanym bliźniemu.
8  Por. K. Bukowski, Filozofi a spotkania, Kraków 1987, s. 241, 245, 253, 272 oraz 295.
9  Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 103.
10  Por. J. Majka, Filozofi a społeczna, Wrocław 1982, s. 203.
11  J. Łukomski, Próba zbudowania chrześcijańskiej etyki środowiska naturalnego, Radom 1998, s. 231.
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czy o tym, że mowa nie jest wytworem tylko, lecz stanowi warunek ludzkiego 
życia12. 

Mowa ludzka, stanowiąca jeden z istotnych przejawów relacyjności ludz-
kiego bytowania, nie jest tylko zjawiskiem przypadłościowym, ale stanowi inte-
gralny element substancji bytów osobowych. Wyraża ona potencjalną zdolność 
takich bytów do nawiązywania różnorodnych relacji, zarówno na linii ja – ty (re-
lacje międzyosobowe), jak i na płaszczyźnie ja – to (relacje rzeczowe). W przypad-
ku bytu ludzkiego relacje Ja – Ty mogą występować w wymiarze wertykalnym 
– między Bogiem i ludźmi, bądź w wymiarze horyzontalnym – między ludźmi.

Z ontologicznego punktu widzenia miłość jest relacją. Relacja stanowi cechę 
substancji bytowej, nie można jej, zatem zaliczyć jedynie do kategorii przypadłości. 

Substancja [według klasycznej fi lozofi i] ma charakter bytu samodzielnego, 
który poniekąd istnieje sam w sobie (ens in se) i wśród zmieniających się okre-
śleń pozostaje ten sam. [Natomiast] Własności, które się w substancji zmieniają, 
mają charakter bytu niesamodzielnego. Nie istnieją same w sobie, lecz są tylko 
w czymś innym,, w substancji (ens in alio). Owe niesamodzielne własności nazy-
wamy przypadłościami (albo akcydensami, z łac. acccidere = przytrafi ać się)13. 

Potencja substancjalna występuje zawsze, przypadłości są zmienne i urze-
czywistniają się w określonym czasie.

Stosunek między substancją a przypadłością jest stosunkiem między aktem 
a potencją. Substancja znajduje się w potencji względem przypadłości. Te ostatnie 
są aktami, które określają substancję. Obie strony wzajemnie się przy tym warun-
kują; substancja jest rzeczywista tylko w określeniu przypadłościowym; przypa-
dłości są rzeczywiste tylko w substancji14.

Zarzuca się niekiedy takiemu pojmowaniu substancji i tkwiącej w niej po-
tencjalności – statyczność. Tak jednak nie jest, bo być człowiekiem, to znaczy 
ustawicznie „stawać się. Bycie ludzkie, lepiej powiedzieć bycie ludzkim – jest 
specyfi cznym sposobem bycia, w którym i poprzez który, byt ludzki osiąga swój 
cel i spełnia siebie”15. Takie bycie jest z jednej strony wymaganiem, z drugiej zaś 
zobowiązaniem16. W relacji wzajemnej bytów osobowych, zachodzącej między Ja – 
Ty, mamy do czynienia z jednej strony z bezinteresownym obdarowywaniem Ty 
przez Ja, z drugiej zaś z wewnętrznym ubogacaniem Ja przez Ty. Wydawać by 
się mogło, że w odniesieniu do Boga taka wzajemność nie jest możliwa. A jed-
nak Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia pisze, że Bóg nie tylko obdarza 
człowieka, ale stara się także 

12  R. Guardini, Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los, Kraków 1969, s. 190, 
przypis 52.

13  A. Anzenbacher, Wprowadzenie do fi lozofi i, Kraków 1987, s. 108 n.
14  Tamże, s. 109.
15  W. Szczerbiński, Być to jeszcze za mało. Abrahama Joshuy Heschela wizja człowieka, w: Człowiek 

z przełomu wieków w refl eksji fi lozofi i dialogu, red. J. Baniak, Poznań 2002, s. 159
16  Por. tamże, s. 175 n.
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[…] z ludzkiej wolności wyzwolić miłość, która jest nie tylko aktem solidarno-
ści z cierpiącym Synem Człowieczym, ale także jest jakimś miłosierdziem okaza-
nym przez każdego z nas Synowi Ojca Przedwiecznego (DiM, nr 8). 

Ten rodzaj wzajemnej wymiany nazywa papież admirabile commercium 
(przedziwną wymianą). O dynamicznym charakterze bytu osobowego, jakim 
jest człowiek, stanowi creatio continua (stwarzanie kontynuowane), rozumiane 
w sensie stwórczo-ewolucyjnym. Człowiek staje się bytem osobowym w opar-
ciu o koaktywność trzech czynników: Boga, innych ludzi i samego siebie.17 
W przepadku ludzi odrzucających Boga, ta koaktywność jest rozumiana w wy-
miarze wyłącznie ludzkim. Relacyjna potencjalność substancji bytu osobowego, 
w odniesieniu do Boga („Stworzyłeś nas Boże dla siebie i niespokojne jest serce 
nasze, dopóki nie spocznie w Tobie!” – św. Augustyn Confessiones – por. Jan Pa-
weł II, Redemptor hominis, nr 18) nie zawsze przechodzi do aktu. Ksiądz Tischner 
podkreśla, że tę relacyjną potencjalność należy rozumieć nie jako zmysł Boga, czy 
nawet potrzebę Boga, ale raczej jako pragnienie Boga, gdyż w pojęciu pragnienia 
zawiera się osobowa decyzyjność i pełniejsza realizacja ludzkiej wolności. Zda-
niem ks. Tischnera „Pragnienie jest zawsze wspaniałomyślne a potrzeba intere-
sowna”18. 

Relacje międzyosobowe mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter. Opty-
malną relacją jest relacja miłości.

W substancjalnej strukturze bytu relacja miłości zajmuje miejsce szczegól-
ne. Josef Pieper pisał, że 

[…] miłość inspiruje […] jako principium, tzn. jako bijące w głębi źródło, wszel-
kie konkretne decyzje i utrzymuje je w toku. Żywimy bezpośrednie przekonanie, 
że jest to fundamentalne stwierdzenie o strukturze bytu w ogóle19. 

„Miłość nie jest rzeczywistością bytową, która istniałaby samodzielnie. Je-
dynie w Bogu jest ona taką rzeczywistością: jedną z Osób Boskich”20. Wspo-
mnieliśmy już, że miłość w aspekcie fi lozofi cznym należy zaliczyć do relacji, 
i że ma ona charakter substancjalny (jest związana z substancją bytu), a nie tyl-
ko przypadłościowy. Cechą charakterystyczną relacji jest to, że z jednej strony 
ma ona swoje podłoże w substancji, a więc jest z nią ściśle związana, z drugiej 
strony całą swoją istotą odnosi się do innej substancji, tak, że jej istota jest jakby 
poza daną substancją, można powiedzieć, że ma charakter międzysubstancjalny21. 
Miłość stanowi siłę jednoczącą, która skierowuje i pobudza poszczególne osoby 
do bytowego spotkania i zespolenia poprzez wzajemne oddanie w duchowej 
głębi ich istnienia. W związku miłości, z racji zróżnicowania bytów, dochodzi do 

17  Por. T. Chrobak. Dialogiczny personalizm. Z historii fi lozofi i słowackiej, w: Człowiek z przełomu 
wieków…, dz. cyt., s. 189.

18  Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Pańsko i Jarosław Gowin, Kra-
ków 1999, s. 32.

19  J. Pieper, O miłości, Warszawa 1993, s. 21.
20  B. Olivier, Cnota miłości, w: Wprowadzenie do zagadnień teologicznych…, dz. cyt., s. 622.
21  Por. S. Adamczyk, Metafi zyka ogólna, czyli ontologia, Lublin 1967, s. 153.
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trzech rodzajów sytuacji: byt osobowy wyższy skierowuje się ku niższemu, byty 
osobowe mają charakter równorzędny i są w stanie nawiązać relacje partnerskie, 
wreszcie byt osobowy niższy zwraca się w kierunku bytu wyższego i wiodące-
go. Te zróżnicowania bytowe mogą się przejawiać w sprawach istotowych (Bóg 
– byt samoistny, człowiek – byt zależny), ale mogą znaleźć także odzwierciedle-
nie w kwestiach istnieniowych – egzystencjalnych (różny poziom wykształcenia, 
wyższy lub niższy poziom moralny, zróżnicowanie społeczne). W wypadku 
zróżnicowania bytów, miłość podnosi zawsze, w takim zakresie, w jakim to jest 
możliwe, byt niższy do wyższego poziomu. Miłość jest zawsze między równy-
mi, lub równymi czyni (caritas aut est inter aequales, aut aequales facit)22.

Miłość może być realizowana w odniesieniu bliższym – proximus (bliźni) 
lub w odniesieniu dalszym – socius (członek społeczności). Miłość realizowana 
w odniesieniu bliższym ma zawsze charakter interpersonalny. Odniesienie dal-
sze to udział poprzez miłość w funkcjonowaniu całych zbiorowości ludzkich, 
społeczeństw i wspólnot, mających charakter mniej lub bardziej zinstytucjona-
lizowany. Należy pamiętać, że czymś innym jest uczestnictwo poprzez miłość 
w człowieczeństwie drugiego człowieka (bliźni), a czym innym uczestnictwo 
traktowane, jako członkostwo wspólnoty. Kardynał Wojtyła pisał: 

Oba te układy odniesienia bliźni i członek wspólnoty […] przenikają się wza-
jemnie w porządku obiektywnym. Przenikają się, gdyż tkwią w tych samych lu-
dziach. Natura społeczna wyraża się w jednym i drugim – i w tym, że każdy jest 
członkiem wspólnoty i różnych wspólnot, i w tym, że każdy jest bliźnim; w czym 
zawiera się dla każdego szczególna relacja do osoby, do własnego ja23. 

Dialog, jako relacja miłości, dotyczy obu tych odniesień, ale specyfi czne dla 
niego jest zwłaszcza odniesienie interpersonalne.

3. Aksjologiczny związek miłości z dialogiem

Wartość nie jest aspektem bytu jako takiego, ale relacją określonej klasy bytów 
do swoistych potrzeb człowieka. […] Jej relacjonalność stanowi wyraz łączności 
podmiotu z przedmiotem na określonym terenie i dla właściwego mu celu; wiąże 
się ona z teleologią (celowością – od gr. telos – cel [uwaga własna]) życia w ogól-
ności oraz fi nalnością wszystkich działań rozumnych24. 

Aksjologia (nauka o wartościach) pojęcie wartości rozumie bardzo szeroko. 
Wartości mają charakter zhierarchizowany. Ks. Karol Wojtyła podkreśla, że

[…] nawet bez żadnych metafi zycznych rozważań na temat ducha i materii – 
w każdym normalnie odczuwającym człowieku formuje się przekonanie o pryma-

22  Por. J. Majka, Filozofi a społeczna, dz. cyt., s. 142.
23  K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1982, s. 365.
24  S. Witek, Chrześcijańska wizja moralności, Poznań 1982, s. 82.
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cie wartości duchowych. One właśnie są wyższe, one wprawdzie więcej człowie-
ka kosztują, ale też wprowadzają go o wielu gruntowniej w obiektywne dobro25. 

My skoncentrujemy uwagę na wartościach urzeczywistnianych dzięki ak-
tywizacji osoby, czyli w szeroko rozumianym czynie ludzkim. Chodzić tutaj 
będzie, idąc za myślą Arystotelesa, o aktywność epistemiczną – poznawczą (od 
prostego odczytania treści, aż po sądy mądrościowe), aktywność fronetyczną – 
praktyczne działanie (aktywność odtwórcza) i aktywność pojetyczną (aktywność 
wytwórcza)26. Są to tzw. wartości humanistyczne. 

Świat wartości, czyli świat: prawdy, dobra i piękna, stoi w opozycji do an-
tywartości: fałszu i zakłamania, zła i grzechu, brzydoty i kiczu. Jeśli zgodzimy 
się ze stwierdzeniem Arystotelesa, że bonum est quod omnia appetunt („dobrem 
jest to, czego wszyscy pragną” – człowiek zawsze szuka dobra, choć czasem jest 
to tylko dobro pozorne), wówczas będziemy mogli mówić o dobru samego do-
bra, ale także o dobru prawdy i dobru piękna. Realizacja wartości dobra wiąże się 
z przestrzeganiem określonych norm postępowania. Jakie jest źródło tych norm, 
które mają charakter etyczny, moralny? Jak pisze Ks. Karol Wojtyła 

[…] normy moralne, podobnie jak wszystkie prawa natury stworzonej, po-
chodzą od Stwórcy, jednakże sposób pochodzenia (raczej: rozpoznawania – do-
powiedzenie własne) olbrzymiej większości tych norm jest naturalny; człowiek 
uświadamia je sobie po prostu rozumem27. 

Ideały moralne, do których dążą ludzie, są trudne do urzeczywistnienia, 
ale należy uznać, iż są zgodne z rozumem, także wówczas, gdy prezentuje się 
je w świetle Objawienia28. Cennym źródłem samowiedzy etycznej jest także do-
świadczenie drugiego człowieka. 

W nim znajdują swój fundament podstawowe wartości etyczne […]. W nim 
kryje się podstawa obiektywizmu dla naszych zobowiązań etycznych. Tu leży 
źródło prawdziwej odpowiedzialności za świat zewnętrzny29.

Miłość należy zaliczyć do kategorii podstawowych wartości ludzkich. 
Prawdziwa miłość zawsze owocuje dobrem. Ale miłość, zdaniem Josefa Piepe-
ra, jest jeszcze przed dążeniem do dobra, aprobatą dobra. „Kochać kogoś, lub 
coś, to nazwać tego kogoś, lub coś dobrym”30. Realizacja dobra jest konsekwen-
cją aprobaty dobra.

Miłość pełna jest paradoksów. Jest odwieczna, ale ciągle nowa. Na czym 
polega nowość miłości? Przede wszystkim na tym, że zawsze człowieka odna-

25  K. Wojtyła , Elementarz etyczny, Wrocław 1982, s. 89 n.
26  Por. M.A. Krąpiec, Prawda – dobro – piękno jako wartości humanistyczne, w: Wezwani do prawdy 

i miłosierdzia,  red. B. Bejze, Warszawa 1987, s. 13 n.
27  K. Wojtyła, Elementarz etyczny…, dz. cyt., s. 30.
28  Por. tamże, s. 31.
29  J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 365. Warto podkreślić, że dla ludzi wie-

rzących pierwszym źródłem odpowiedzialności za świat zewnętrzny jest wzgląd na Boga.
30  J. Pieper, O miłości…, dz. cyt., s. 28.
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wia, odradza. Miłość nie zna, ani reguł, ani granic, choć poddana jest najtrud-
niejszym regułom i wymaganiom (ordo caritatis – porządek miłości). Obejmuje 
wszystkich, nawet nieprzyjaciół, a równocześnie dokonuje wyborów i szczegól-
nie wyróżnia (miłość małżeńska, miłość przyjaźni). Dąży do szczęścia, ale szczę-
ście, które realizuje, stanowi najczęściej odwrotność jej pragnień i oczekiwań 
(błogosławieni ubodzy, cisi, cierpiący, płaczący)31.

Od strony podmiotowej miłość jest charyzmatem (uzdolnieniem), powoła-
niem i cnotą moralną. Miłość jest charyzmatem – uzdolnieniem powszechnym, to 
znaczy ukierunkowanym na całą ludzkość i, jak mówił św. Tomasz z Akwinu, 
charyzmatem pierwotnym (pradarem, to dzięki niej wszystko, co otrzymujemy 
staje się darem)32. Miłość to także charyzmat zwyczajny, bo jest dostępny wszyst-
kim ludziom. Są dwie drogi rozwoju charyzmatu miłości. Dla ludzi wierzących 
jest to najpierw droga duchowego zjednoczenia z Bogiem. Doświadczenie mi-
styczne Boga ugruntowuje zdolność miłowania, bo obcowanie z Miłością uczy 
miłości. Nie jest to droga łatwa. Jak twierdzi Klaudio Mina, relacja mistyczna 
z Bogiem narażona jest na różne subiektywne iluzje, mogące alienować człowie-
ka. Właściwym nurtem mistycznym, chroniącym przed alienacją, jest miłowa-
nie Boga nie tylko dla Niego samego, ale także miłowanie Boga dla człowieka, czyli 
traktowanie chrześcijaństwa jako zaangażowania w integralną i pełną promo-
cję ludzką33. Druga droga to praktykowanie miłości i kształtowanie osobowych 
predyspozycji w tym względzie. Ta droga jest dostępna wszystkim: wierzącym 
i niewierzącym. W tej materii należy zacząć, jak podaje omawiany autor, od wła-
ściwego ustawienia zagadnienia miłości. 

Jako pierwszą rzecz – pisze – powinniśmy wyrobić sobie wszechstronną i ja-
sną ideę miłości, ujmując ją nie tylko w aspekcie ofi ary (chociaż jest to idea funda-
mentalna), ale także, jako władzę inspirującą, która pozwoli nam cieszyć się brać-
mi, może przynieść nam radość życia wraz z innymi i dla nich, i może pozwolić 
nam zasmakować w wartościach piękniejszych, jakie ofi aruje życie34.

Miłość jest też powołaniem. Istotę powołania stanowi przyjęcie opcji funda-
mentalnej, czyli dokonanie zasadniczego wyboru życiowego. Jan Paweł II w en-
cyklice Veritatis splendor przestrzega jednak, że opcja fundamentalna wymaga 
czujności i odpowiedzialności. Tej opcji fundamentalnej należy przyporządko-
wywać wszystkie opcje kategorialne, czyli konkretne wybory życiowe. Nie można 
traktować niewłaściwych zachowań jako niedoróbek, wypadku przy pracy czy 
przeoczenia w odniesieniu do właściwego zasadniczego wyboru. Nawet drobne 
kłamstwa, niewierności czy sprzeniewierzenia są zawsze złem moralnym i za-
burzeniem na drodze realizacji powołania (por. VS, nr 65). Przeciwstawiając się 
zagrożeniu rutynizacji życia decyzje powołaniowe należy systematycznie odna-

31  Por. R. Laurentin, Nowe wymiary miłości, Warszawa 1977, s. 22 n.
32  Por. J. Pieper, O miłości…, dz. cyt., s. 5.
33  Por. C. Mina, Życie jest miłością. Problemy wiary i psychologii, Kraków 2001, s. 99.
34  Tamże, s. 92.
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wiać, zgodnie ze słowami poety Jerzego Lieberta – „Uczyniwszy na wieki wy-
bór, w każdej chwili wybierać muszę…”35.

Miłość od strony podmiotowej jest wreszcie cnotą moralną. Cnót moral-
nych nie można utożsamiać z heroizmem, ale ze zwyczajną aktywnością moral-
ną człowieka. Cnoty stanowią drogę złotego środka, między nadmiarem, przesadą 
a niedostatkiem lub brakiem jakiejś reakcji. Łączą się one zwykle w całe zespoły 
sprawności moralnych, dlatego mówimy o connectio virtutum (powiązaniu, po-
łączeniu cnót). Chrześcijanie podkreślają, że ludzie wraz z łaską uświęcającą, 
obok naturalnych cnót moralnych, otrzymują także cnoty nadprzyrodzone, wla-
ne, czyli darowane przez Boga. Należą do nich: wiara, nadzieja i miłość.

Sobór Watykański II powtórzył, za Pismem Świętym, że Bóg, który jest Mi-
łością rozlewa w naszych sercach miłość, przez Ducha Świętego, który jest nam 
dany (por. Rz 5, 5 oraz KK, nr 42). 

Cnota miłości tym różni się od innych cnót tym, że miłości nigdy nie ma 
w nadmiarze. Zawsze można kochać bardziej, więcej, goręcej, kochać do końca, 
kochać bez reszty36.

Miłość jest wymianą darów duchowych. Nikt w niej nie traci. Każdy do-
świadcza potrójnego przeżycia: radości dawania, szczęścia otrzymywania i do-
brodziejstwa życia we wspólnocie37. Miłość to jest takie działanie, taki akt, taka 
sprawność, która najpełniej rozwija istnienie osoby38. Z jednej strony wyma-
ga od człowieka ascezy, z drugiej zaś uczy właściwej akomodacji. „Jest ona ści-
śle związana z siłą łączenia i jednoczenia, a przeciwna z natury swej dzieleniu 
i izolowaniu”39.

Miłość bliźniego łączy się z miłością do samego siebie. „W rzeczywistości 
obydwie: miłość siebie i miłość innych, są konieczne do harmonijnego rozwoju 
osobowości i nie powinny wchodzić w konfl ikt z sobą, ale integrować się i przy-
czyniać się wzajemnie do wzrostu”40.

Od strony przedmiotowej miłość jest najpierw zasadą wszelkiego życia. Jan 
Paweł II zwrócił uwagę w encyklice Redemptor hominis, że 

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą nie-
zrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli 
nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli 
nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa (nr 10). 

Miłość zdaniem ks. Józefa Krasińskiego jest afi rmacją i aprobatą istnienia41. 
Miłość to nie tylko aprobata własnego istnienia, ale także otwarcie się na ist-
nienie innych. Od strony przedmiotowej miłość stanowi także regułę ludzkiego 

35  http://pl.wikiquote.org/wiki/Jerzy_Liebert.
36  Por. R. Laurentin, Nowe wymiary miłości…, dz. cyt., s. 35 n.
37  Por. tamże, s. 17.
38  Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Londyn 1964, s. 65.
39  Tamże, s. 68.
40  C. Mina, Życie jest miłością…, dz. cyt., s. 53.
41  Por. J. Krasiński, Przez wiarę i nadzieję ku cywilizacji miłości, Sandomierz 1987, s. 398.
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postępowania. „Tylko miłość uczłowiecza”42, dzięki temu, że jest wolą ciągłego 
doskonalenia43. Miłość jest regułą reguł postępowania, jest bowiem regułą życia 
w wolności. Kiedy Jan Paweł II przybył z pielgrzymką do Polski po raz pierw-
szy po odzyskaniu przez nią suwerenności, ludzie zastanawiali się, co będzie 
wiodącym tematem jego pielgrzymki. Papież mówił o Dekalogu, ale interpreto-
wał go w kontekście ewangelicznego prawa miłości. W czasie beatyfi kacji Bisku-
pa Michała Kozala w 1987 roku ukierunkował niejako późniejszą interpretację 
kolejnej pielgrzymki podkreślając, że 

regułą wszelkich reguł moralnych jest stwierdzenie: Będziesz miłował! To we-
zwanie wpisane jest w samą strukturę kosmosu. […] To ono jest warunkiem, by 
świat stał się kosmosem. […] Będziesz miłował w imieniu wszystkich stworzeń. 
Będziesz odpowiadał miłością na Miłość44.

Miłość jest także przykazaniem. Ukierunkowuje ono człowieka na czyny 
miłości. Przykazanie to zobowiązuje do dwu zaangażowań. Pierwsze dotyczy 
udziału osobistego w ludzkich sprawach, drugie uczestnictwa wraz z innymi 
ludźmi w realizacji dobra wspólnego45. Przykazanie miłości zobowiązuje do 
kreatywności, czyli zachęca do pomysłowości miłości, a ta jest możliwa tylko 
w przypadku rozwoju własnych talentów i zdolności46.

     Miłość znajduje swój wyraz między innymi w dialogu. Paweł VI w ency-
klice Ecclesiam suam pisał: „My natomiast ów wewnętrzny impuls miłości, zmie-
rzający do wyrażenia się w zewnętrznym darze tejże miłości, określimy termi-
nem dialogu” (ES, nr 64). John Powell przypomina, że 

W dialogu zarówno słuchanie, jak i mówienie skierowane są ku drugiemu 
człowiekowi. Cały dialog jest w swej istocie ukierunkowany na drugą osobę. Jest 
to akt najczystszej miłości, jest tajemnicą uczestniczenia w miłości47. 

Tenże autor przytacza bardzo istotną opinię Rauel’a Howe’a, zamieszczo-
ną w dziele The Miracle of Dialogue, który twierdzi, że 

Dialog dla miłości jest tym, czym krwiobieg dla ciała. Gdy bieg krwi ustaje, 
ciało umiera. Gdy ustaje dialog, umiera miłość, a rodzą się urazy i nienawiść. Lecz 
dialog może wskrzesić ten martwy już związek, i to jest właśnie fenomen dialogu48.

42  A. Nossol, Ku cywilizacji miłości, Opole 1984, s. 69.
43  Por. J. Krasiński, Przez wiarę i nadzieję…, dz. cyt., s. 473.
44  Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfi kacyjnej biskupa Michała Kozala odprawionej na 

Placu Defi lad na zakończenie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Warszawa – 14 czerwca 1987, w: 
Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, 
Kraków 1999, s. 

45  Por. J. Krucina, Co najintymniejsze w chrześcijaństwie. Komentarz do encykliki papieża Benedykta 
XVI Deus caritas est, w: Benedykt XVI, Deus caritas est, Wrocław 2006, s. 82.

46  Por. I. Dec, Będziesz miłował samego siebie, w: Misterium miłości, red. W. Irek, Wrocław 2010, 
s. 46.

47  J. Powell, Jak kochać i być kochanym…, dz. cyt., s. 223.
48  Tamże, s. 223.
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4. Miłość przyjaźni a dialog

Podkreśliliśmy wcześniej, że fundamentem dialogu, z racji jego ukierunko-
wań i walorów poznawczych, jest miłość przyjaźni. Przyjaźń we współczesnym 
świecie należy do kategorii pojęć podejrzanych i oskarżanych. Podejrzliwość i pół-
uśmiech budzą takie powiedzenia, jak: skłonności, sympatie, preferencje, przyjaź-
nie osobiste49. Przyjaźń jest specyfi czną i wysublimowaną formą miłości bliźniego, 
jednoczącą ludzi wokół jakiejś idei lub sprawy. Starożytni, zwłaszcza Arystote-
les, uważali przyjaźń, za najbardziej ludzką z miłości. Przyjaźń, zdaniem wielu, 
jest w pełni uduchowioną postacią miłości. Przyjaźń tym różni się od miłości 
erotycznej, że narzeczeni lub małżonkowie siedzą zwykle naprzeciw siebie, zafa-
scynowani nawzajem własną obecnością i osobowością, przyjaciele siedzą obok 
siebie zaabsorbowani wspólnym obiektem zainteresowań. W miłości erotycznej 
obecność innych osób przeszkadza, w miłości przyjaźni mobilizuje i pomaga50. 
O nawiązaniu przyjaźni decydują zwykle trzy sprawy: takie same lub zbliżone 
zainteresowania, zgodność charakterów (similis simili gaudet – podobny podob-
nym się cieszy), podobieństwo losu. Przyjaźń opiera się na: zaufaniu, wierności, 
wzajemnym doskonaleniu i dzieleniu się wszystkimi dobrami51. Chociaż w przy-
jaźni nie ma właściwie intymności, przyjaciele są zwykle jedynymi ludźmi, z któ-
rymi możemy porozmawiać o wszystkim. Wynika to być może z faktu, iż przy-
jaciele odbierają rzeczywistość na tej samej fali52. Zdaniem Arystotelesa miłość 
przyjaźni odwołuje się do sprawiedliwości. Jeśli się chce wyrugować niesprawie-
dliwość z życia społecznego, należy wspierać nawiązywanie przyjaźni w społe-
czeństwie53. Przyjaźnie mogą się kształtować nie tylko między indywidualnymi 
ludźmi, ale także między całymi społecznościami, czy narodami (Węgier – Polak 
dwa bratanki…). Rozwojowi przyjaźni we współczesnym świecie nie sprzyja fakt, 
że współczesne społeczeństwa zamieniają zalety moralne na świadczenia organi-
zacyjne lub usługowe, a ideały na wyspecjalizowane służby54. Przyjaźń posługuje 
się językiem miłości. Jest to język, dyskrecji, taktu, delikatności, szacunku i życz-
liwości55. Język przyjaźni można nazwać mową budującą.

„Mowa budująca nie straszy, lecz dodaje odwagi; nie poniża, lecz pod-
nosi na duchu; nie oskarża, lecz broni. Wypływa z głębokiej wiary, że czasem 
wystarczy niewiele, aby zmieniło się wiele”56. Inne cechy mowy budującej, to: 
optymizm (główny akcent kładzie nie na przeszkody, lecz szanse), cierpliwość 
(bo, jak mówi przysłowie, co nagle, to po diable) oraz długomyślność (ujmowanie 
zagadnień nie tylko doraźnie, ale także perspektywicznie).

49  Por. R. Laurentin, Nowe wymiary miłości…, dz. cyt., s. 28.
50  Por. K. Bukowski, Oblicza miłości…, dz. cyt., s. 23.
51  Por. tamże, s. 27.
52  Por. J. Pieper, O miłości…, dz. cyt., s. 145.
53  Por. K. Bukowski, Oblicza miłości…, dz. cyt., s. 30.
54 Por. F. Alberoni, O przyjaźni, Warszawa 1994, s 127.
55 Por. tamże, s. 129.
56  J. Tischner, Ksiądz na manowcach, Kraków 1999, s. 124
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Miłość przyjaźni od innych form miłości różni natura spotkań. Cechą tych 
spotkań jest: czasowa dyspozycyjność, szlachetna wstydliwość, osobista skromność, 
intelektualna pokora i dyskrecjonalna usłużność57. Em Griffi n, analizując biblijne 
przesłanki przyjaźni, stwierdza, że przyjaźń nie jest tylko kwestią osobistego, 
swobodnego wyboru, ale także posłannictwem58. Posłannictwo to polega na po-
wiernictwie (ważne sprawy zwierza się przyjacielowi), orędownictwie (przyjaciel 
jest rzecznikiem naszych spraw w swoim środowisku) i świadectwie (przyjaciel 
uwierzytelnia naszą przyjaźń i wartość przyjaźni w ogóle wśród bliźnich). Nie 
ma przyjaźni bez odpowiedzialności, obiektywizmu, przebaczenia, autentyzmu 
i umiarkowania. Odpowiedzialność wiąże się zarówno z umiejętnością przewi-
dywania skutków własnych czynów, jak i ze zdolnością do podejmowania ryzy-
ka. Chodzi tu zarówno o ryzyko metafi zyczne (odpowiedzialność ostateczna), 
jak i ryzyko społeczne (oddziaływanie opinii publicznej, sankcje społeczne)59. 
Przyjaźń wymaga obiektywizmu zarówno w ocenie własnej, jak i cudzej. Obiek-
tywizm bowiem jest podstawą realizmu życiowego. Przejawem obiektywnej 
postawy jest niewątpliwie z jednej strony obrona i promocja autonomiczności 
i kreatywności osobowej, z drugiej zaś zdolność do krytycznej oceny zachowań 
i podjęcia wysiłków modyfi kacyjnych (upomnienie braterskie).

Przebaczenie stanowi również nieodzowny warunek miłości przyjaźni. 
U jego podstaw leży nienawiść do zła i miłość do złoczyńców60. Em Griffi n przy-
tacza w tej kwestii zdanie Lwa Smedesa, który nazwał przebaczenie „najtrud-
niejszą sztuką w repertuarze zachowań międzyludzkich”61. Przebaczenie wiąże 
się z naprawieniem ludzkich rozdarć, ale co się rzadko podkreśla, należy prze-
baczać także tym, którzy nie uznają własnych błędów i nie chcą się pokajać. 
Przebaczyć, to wcale nie znaczy zapomnieć. Jakaś forma pamięci doznanego zła 
jest nieodzowna, by stanowić przestrogę dla nas samych, ale równocześnie nie 
może to być pamięć na tyle mocna, by osłabiała nasze zaufanie do ludzi.  Jeśli 
mówimy o roli przebaczenia w przyjaźni, to mamy na uwadze szczere przyzna-
nie się przyjaciela do winy. Nie da się przyjaźnić z kimś, kto własną winę igno-
ruje i nie chce naprawiać wyrządzonych krzywd.

Ważnym elementem przyjaźni jest autentyzm. Autentyzm to odkrywanie 
wewnątrz nas tego, czym mamy się stać, stając się tym – dając wyraz mową 
i uczynkiem temu, co w nas oryginalne62. Istotą autentyzmu jest prezentowanie 
siebie takim, jakim rzeczywiście chce się być.

Opisując swoje spotkania z Ks. Józefem Tischnerem japońska studentka 
Yumiko Matsuzaki przytacza usłyszane kiedyś od niego słowa: „Wiecie, zawsze 
staram się oceniać drugiego człowieka, szczególnie studenta, nie po tym, kim on 
jest, ale kim chce być”63. Autentyzm to włączenie własnych oryginalnych cech 

57  Por. F. Alberoni, O przyjaźni…, dz. cyt., s. 106 n.
58  Por. E. Griffi n, Język przyjaźni, Warszawa 1994, s. 226.
59  Por. S. Borzym, Obecność ryzyka. Szkice z fi lozofi i powszechnej, Warszawa 1998, s. 170 n.
60  Por. E. Griffi n, Język przyjaźni…, dz. cyt., s.  201.
61  Por. tamże, s. 210.
62  Por. C. Taylor, Kultura autentyczności, „Znak”, 48[1996], nr 5 [492], s. 41.
63  Por. Y. Matsuzaki, Spotkania z ks. Tischnerem, „Znak”53[2001], nr 3 [550], s. 127.
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osobowości w realizację projektu osobowego rozwoju, nakreślonego w oparciu 
o przyjęty system wartości. Cechą autentyzmu jest: szczerość, prostolinijność 
i uczciwość, a ceną gotowość „zapłacenia” rachunku bezkompromisowości, 
podjęcia niezbędnego trudu i zmierzenia się z rzeczywistością własnego krzyża.

Analizując zagadnienie przyjaźni należy wreszcie wspomnieć o umiarko-
waniu. Chodzi tutaj zarówno o umiarkowanie ambicjonalne, jak i konsumpcyj-
ne. Człowiek musi mieć zdrowe aspiracje, ale winien się leczyć z chorych ambicji, 
bo samego siebie nie przeskoczy. Przejawem nieumiarkowania ambicjonalnego 
bywa zwykle nawyk formułowania sądów kategorycznych. Rzeczywistość jest 
zwykle o wiele bardziej skomplikowana niż się nam wydaje. Obok sądów kate-
gorycznych są także sądy: sugerujące (wyważone) i hipotetyczne (przypuszczające).

Kategoryczne stawianie spraw utrudnia przyjaźń64. Umiarkowanie musi 
także dotyczyć sfery konsumpcyjnej. W myśl łacińskiej dewizy non multa sed mul-
tum (nie wiele, ale dużo) należy się koncentrować w życiu na sprawach najważ-
niejszych, ale bardzo wszechstronnie i integralnie je pojmować. Unika się w ten 
sposób w przyjaźni konfl iktu interesów oraz nadmiernego rozproszenia uwagi.

Istnieje pewne podobieństwo między przyjaźnią a koleżeństwem. Koleżeń-
stwo z czasem może się przerodzić w przyjaźń, ale nie musi. Zasadne jest zatem 
stwierdzenie, że koleżeństwo stanowi przedsionek przyjaźni.  Cały szereg przeto 
cech i atrybutów przyjaźni mutatis mutandis można odnieść także do koleżeń-
stwa. Podstawą koleżeństwa są zwykle wspólne doświadczenia życiowe wy-
niesione z miejsca zamieszkania, szkoły czy środowiska pracy. O koleżeństwie 
decyduje zatem jednolitość przeżyć i wzajemne poznanie się.  To drugie jest 
realizowane głównie poprzez: spotkania, dyskusje, wycieczki, organizowane 
imprezy czy prywatki. Koleżeństwa są zwykle mniej trwałe niż przyjaźnie, bo 
trudniej w nich o wykształtowanie zażyłości. W koleżeństwach ludzi łączy: wza-
jemna życzliwość, poczucie solidarności oraz identyfi kacja z danym środowi-
skiem. Koleżeństwa najczęściej nawiązuje się w młodym wieku i ze środowiska-
mi rówieśniczymi. Koleżeństwa różnej płci, z racji okazjonalności kontaktów, 
stanowią mniejsze zagrożenie dla trwałości małżeństw niż przyjaźnie. Zagro-
żeniem dla koleżeństw są: duch niezdrowej rywalizacji, zawiść wobec cudzych 
sukcesów, jątrzenie w środowisku, zaszczepianie pesymistycznych nastrojów, 
kłótliwość i mściwość, przesadna wrażliwość emocjonalna, kompleksy, podejrz-
liwość, rozgrywanie jednych przeciw drugim, itp.65.

Wskazane cechy przyjaźni, a także koleżeństw, choć w mniejszym stopniu, 
szczególnie predestynują te środowiska do podejmowania dialogów. Tam, gdzie 
ludzie skupiają uwagę na wspólnym zdobywaniu wiedzy, realizacji szczytnych 
idei, gdzie kładą nacisk na wzajemne lepsze poznanie oraz doceniają walory ko-
munikacyjne języka (to - co się mówi i to - jak się mówi), dialog jest nawiązywany 
spontanicznie i ma do przezwyciężenia mniejsze przeszkody, niż w społeczno-
ściach skonfl iktowanych, albo wobec siebie obojętnych. Miłość przyjaźni gwa-
rantuje także nam samym głębszą autorefl eksję, bo w przyjaciołach i kolegach, 

64  Por. E. Griffi n, Język przyjaźni…, dz. cyt., s. 207 n.
65  Por. S. Witek, Chrześcijańska wizja moralności…, dz. cyt., s. 341 n.
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jak w lustrze, możemy dostrzec własne intelektualne i moralne dylematy oraz 
ograniczenia.

Należy zawsze pamiętać, iż dialog stanowi istotę miłości przyjaźni, bo 

Miłość jest dzieleniem się, a dzielenie komunikowaniem, szukaniem porozu-
mienia, Gdy mówimy, że owo komunikowanie jest tajemnicą istnienia miłości, 
to należy rozumieć, że tajemnicą tą jest kochać, trwać w porozumieniu, nieprze-
rwanie przeżywać swoje zaangażowanie66.

*     *     *
Dlaczego zwrócenie uwagi na integralny związek miłości przyjaźni z dia-

logiem jest zasadne i ważne? Należało ten problem podnieść, dlatego, że miłość 
przyjaźni jest ostatnio deprecjonowana i znajduje się w kręgu podejrzeń. Jej do-
wartościowywanie służy tym samym sprawie dialogu. Istnieje bowiem daleko 
idąca zbieżność pomiędzy wymogami miłości przyjaźni a warunkami dialogu. 

Ukazanie ontologicznego wymiaru ludzkiej relacyjności, w aspekcie mi-
łości przyjaźni i dialogu, jest nieodzowne, bo uświadamia, że czynniki te nale-
żą do cech konstytutywnych bytów osobowych i ich zanegowanie czy zdepre-
cjonowanie musi nieuchronnie prowadzić do wielorakich zaburzeń, zarówno 
w życiu osobowym, jak i społecznym.

Ważne jest także zwrócenie uwagi na aksjologiczne usytuowanie miłości 
przyjaźni i dialogu. Zarówno miłość przyjaźni, jak i dialog muszą stanowić waż-
ny element każdej etyki humanistycznej (to właśnie, między innymi, dzięki nim 
zasługuje ona na takie miano) i trwałą powinność moralną ludzi, niezależnie od 
tego, w jakiej epoce i pod jaką szerokością geografi czną żyją. Bez tych dwu ele-
mentów kulturowych, procesy globalizacyjne zaprowadzą ludzkość na manow-
ce. W powyższym kontekście miłość przyjaźni i dialog winny znaleźć należne 
im miejsce we wszystkich programach edukacyjno-wychowawczych, formacyj-
nych i animacyjnych, niezależnie od tego, czy są to programy: państwowe, sa-
morządowe, społeczne, wyznaniowe, szkolne lub medialne. Co więcej należy 
integrować oddziaływanie wychowawcze w tym względzie wszystkich środo-
wisk wychowawczych, formacyjnych i animacyjnych, aby stosując zróżnicowa-
ne metody, upowszechniały obiektywną wiedzę w powyższych kwestiach i sta-
wiały takie same wymogi moralne.

LOVE OF FRIENDSHIP AS ONTOLOGICAL BASIS AND AXIOLOGICAL CONDITION OF DIALOGUE

The article presents close relationship between love of friendship and dialogue. 
Starting point is semantic analysis of love notion. Secondly, ontological location of love 
is discussed. Axiological issues are also included in the article. Love is presented as basic 
moral value, essential feature of love is orientation to good. Love of friendship is believed 
to be especially related to dialogue, as well as comradeship is. The article stresses the fact 
that breaking contemporary distrust and suspicion restores faith in dialogue and helps 
its progress.

66  J. Powell, Jak kochać i być kochanym…, dz. cyt., s. 85.
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Pedagogika koncentruje się na procesie zwanym wychowaniem. Celem 
wychowania, jako działalności świadomej i zamierzonej, jest kształtowanie czło-
wieka (dziecka), co więcej, prowadzenie go ku dojrzałości. W rodzinie wektor 
pracy wychowawczej rodziców skierowany jest na dzieci – osoby mniej doj-
rzałe. Może się rodzić pytanie, czy wychowanie w poszczególnych rodzinach 
spełnia pewne normy i oczekiwania społeczne. Pedagogika potwierdza, iż nie 
zawsze proces wychowawczy w rodzinach przebiega w sposób prawidłowy. 
Ważne jest zatem, aby poznać nieprawidłowości wychowawcze mające miejsce 
w rodzinach i podjąć zadanie ich wyeliminowania. Najlepszą motywacją tego 
wyzwania jest dobro dziecka. Nie ulega wątpliwości, iż na progu wspomniane-
go wyzwania musi stać dobrze przeprowadzona diagnoza rodziny. Poznawa-
niu rodziny, jako systemu wzajemnych wpływów i ich konsekwencji, poświeco-
ny jest niniejszy artykuł. 

Część pierwsza artykułu stanowi wprowadzenie w problematykę diagno-
zy, a szczególnie diagnozy rodziny. Zwrócona została w niej uwaga na dwa 
modele teoretyczne, behawioralny i systemowy, których zadaniem jest ułatwie-
nie zorganizowania i zrozumienia danych dotyczących zaburzeń zachowania 
dzieci. Syntetycznie potraktowano propozycję E. Jarosz i E. Wysockiej, wskazu-
jącą na trafność diagnozy całościowej, typologicznej i wybiórczej, w odniesieniu 
do rodziny. W drugiej części znajdują się uwagi na temat procesu diagnozowa-
nia rodziny. Uwzględniono tutaj poszczególne etapy diagnozy rodzin. Kolejne 
części artykułu dotyczą rodziny jako multidyscyplinarnego przedmiotu zain-
teresowań. Szczególnie skoncentrowano się na socjologii rodziny, psychologii 
rodziny oraz pedagogice rodziny. Przytoczone zostały wybrane defi nicje i okre-
ślenia dotyczące rodziny. Część piąta i szósta stanowią zasadnicze składowe ni-
niejszego tekstu. Podano w nich wizerunek jednostek wywodzących się z tzw. 
zdrowych rodzin. Przedstawiono siedem perspektyw pomocnych dla procesu 
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diagnozowania systemowego, a także czynniki, jakie diagnoza rodziny powin-
na brać pod uwagę. Skupiono uwagę na niektórych problemach występujących 
w dysfunkcyjnych domach. Wśród tych problemów znajdują się: depresja, nie-
obecność rodziców, problemy alkoholowe rodziców, przemoc wobec dzieci czy 
choroba sieroca. 

1. Diagnoza – ogólna charakterystyka w kontekście diagnozy rodziny

Termin diagnoza pochodzi z języka greckiego i oznacza miedzy innymi 
rozpoznanie. Od niego wywodzi się słowo diagnozowanie, oznaczające czyn-
ności rozpoznawania. Wśród tych czynności na czoło wysuwają się: zbieranie 
danych potrzebnych do rozpoznania sytuacji problemowej i ich krytyczne opra-
cowanie na drodze rozumowania zaopatrzonego w niezbędną wiedzę. Oprócz 
umiejętności prawidłowego rozumowania, ważną rolę w diagnozie odgrywa 
doświadczenie badacza bądź zespołu badaczy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu 
proces selekcjonowania danych diagnostycznych ma szanse powodzenia. Dia-
gnoza odnosi się zwykle do złożonego stanu rzeczy. Ważna jest zatem umiejęt-
ność odróżniania i klasyfi kowania zbieranych informacji1. S. Ziemski stawia na-
stępującą defi nicję diagnozy: 

diagnoza jest to rozpoznanie na podstawie zebranych objawów i znanych 
ogólnych prawidłowości badanego złożonego stanu rzeczy przez przyporządko-
wanie go do typu albo gatunku; dalej przez wyjaśnienie genetyczne i celowościo-
we, określenie jego fazy obecnej oraz przewidywanie rozwoju2. 

B. Skałbania przyjmuje szerokie rozumienie diagnozy: „diagnoza stanowi 
każdy proces, w wyniku którego uzyskuje się nowe informacje o rzeczywistości 
lub jej fragmentach będących przedmiotem poznania”3. 

Niezwykle istotną rolę w diagnostyce pedagogicznej odgrywa wiedza teo-
retyczna badacza. Poznanie (rozpoznanie) pedagogiczne jest podstawowym ele-
mentem pracy w obszarze edukacyjnym. Stanowi ono trudne zadanie, dlatego 
wymaga przygotowania metodycznego, metodologicznego i merytorycznego. 
Ponadto wiąże się z posiadaniem przez diagnostę odpowiednich cech osobowo-
ściowych. W skład niezbędnych kompetencji diagnostycznych pedagoga wcho-
dzą: teoretyczna znajomość tematu, opanowanie warsztatu badawczego i od-
powiednia postawa etyczna. Wyżej wymienione elementy warunkują wartość 
diagnozy pedagogicznej. Istnieje ścisły związek diagnozy z terapią. Szczególne 
miejsce w tym związku zajmuje rozpoznanie. Jeśli rozpoznanie ma charakter 
profesjonalny, to rośnie prawdopodobieństwo prawidłowego postępowania te-

1  I. Lepalczyk, T. Pilch (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 2003, s. 52.
2 S. Ziemski, Przydatność prakseologiczna aparatury pojęciowej dla poszczególnych dyscyplin nauko-

wych, Wrocław 1964, s. 212.
3 B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kra-

ków 2011, s. 17.
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rapeutycznego i osiągnięcia zamierzonego celu, czyli zmiany negatywnych sta-
nów rzeczy4. 

Literatura psychologiczno-pedagogiczna obfi tuje w badania nad rodziną. 
Dotyczą one natury zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji. Kładzie nacisk 
na potrzebę modeli teoretycznych, które ułatwią zrozumienie oraz zorganizo-
wanie danych na temat genezy i rozwoju nieprzystosowawczych zachowań. 
W odniesieniu do rodziny szczególną rolę odgrywają dwa modele: behawioral-
ny i systemowy. Model behawioralny zajmuje się tym, w jaki sposób człowiek 
uczy się zachowań. Nie ulega wątpliwości, iż rodzina odgrywa tu znaczącą rolę. 
Pewne zachowania pojawiają się, ponieważ były wyuczone w przeszłości. Pod-
kreśla się w tym modelu rolę środowiska i rodziny. Te grupy mają przemoż-
ny wpływ na ukształtowanie się wzorców zachowań, zarówno normalnych, 
jak i patologicznych5. Jeśli jakieś zachowanie wychodzi poza ramy określone 
przez normy etyczne, pojawia się i nie ma na nie reakcji ze strony rodziców, 
to może ono zostać utrwalone. Albowiem modelowanie lub uczenie się przez 
obserwację są szczególnie skutecznym sposobem nabywania zachowań. Wiele 
wzorców zachowań wywodzi się z doświadczeń obserwacyjnych. Na przykład 
na to, czy dana osoba pije dużo alkoholu czy mało, może mieć wpływ obser-
wowanie przez nią innych, w tym własnych rodziców (opiekunów). Jeśli dziec-
ko bywało świadkiem agresywnych zachowań rodziców, to może podobne 
zachowania kopiować na swoje zachowania (reakcje) względem innych6. Ro-
dzice mogą wywierać wpływ na zachowanie na kilka sposobów: przez swo-
je własne zachowania, służąc jako modele, selektywnie nagradzając określone 
rodzaje zachowań w rodzinie, poprzez klimat rodzinny (rodzice mogą być 
odrzucający lub otwarci)7. W teorii wychowania podkreśla się szczególną rolę 
metody modelowania. Jej dużą skuteczność potwierdza fakt, że «słowa uczą, 
a przykłady pociągają». Weryfi kuje to obserwacja osób pozostających ze sobą 
w bliskich kontaktach. Ludzie ci zaczynają zachowywać się bardzo podobnie do 
tych, z którymi współegzystują. Dzieje się tak często w wyniku nieświadomego 
przyswajania sobie zachowań i postaw innych osób. W pierwszych latach swo-
jego życia dzieci mają kontakt tylko z rodzicami. Kopiują ich zachowania nawet 
w wieku dorosłym8.  

Modelem odnoszącym się do istniejących zbiorów, grup i systemów ludzi 
jest model systemowy. Teorie systemowe utrzymują, że źródła zaburzeń, nie-
właściwych postaw i zachowań, umiejscowione są w relacjach między członka-
mi rodziny. Rodzice są niejako głównymi rozgrywającymi w systemie rodzinny. 
Model ten podkreśla bycie członków rodziny w bliskiej relacji, aż do „utraty” 
prywatności9. W kontekście tej teorii rozjaśnia się wzajemny wpływ członków 

4  Tamże, s. 9.
5  P. C. Kendall, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki tera-

peutyczne, Gdańsk 2004, s. 23; S. Cave, Terapia zaburzeń psychicznych, Gdańsk 2005, s. 60–74.
6  P. C. Kendall, Zaburzenia okresu i adolescencji., dz. cyt., s. 28.
7  Tamże, s. 37.
8  M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2009, s. 182–183.
9  Tamże.
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rodziny, a szczególnie rodziców na dzieci. Model systemowy odchodzi od badań 
indywidualnych na rzecz obserwacji wzajemnych zachowań członków rodziny.

S. Chrząstowski stwierdza, że obecnie w podejściu systemowym niewiele 
uwagi poświęca się diagnozie jako procesowi sformalizowanemu, czyli prze-
biegającemu zgodnie z dobrze zdefi niowanymi regułami. Zdaniem tego auto-
ra terapeuci postmodernistyczni zaczynają rozważać, w jakiej mierze diagnoza 
przeszkadza w poznaniu drugiego człowieka. Wysuwają tezę, iż dla poznania 
klienta sformalizowana diagnoza nie jest potrzebna, gdyż najistotniejszy jest 
sposób prowadzenia dialogu służącego rozpoznaniu problemu. Takie podejście 
do procesu diagnostycznego rodzi niebezpieczeństwo poszukiwania argumen-
tów w wypowiedziach klienta, na rzecz potwierdzenia własnej hipotezy10.

Diagnoza może posiadać charakter rozwinięty. Przyjmując element pro-
gnostyczny, składa się ona z siedmiu (inaczej niż u S. Ziemskiego – z sześciu) 
cząstkowych etapów: diagnoza defi nicyjna, diagnoza genetyczna, diagnoza 
znaczenia, diagnoza fazy, prognoza genetyczna, prognoza znaczenia, prognoza 
fazy11. Rzecz jasna nie w każdym przypadku występują wszystkie etapy tak roz-
winiętej diagnozy i nie w każdym przypadku wszystkie są jednakowo istotne. 
Dwa etapy powinny mieć miejsce zawsze. Są nimi: diagnoza defi nicyjna (chodzi 
o zdefi niowanie, określenie, rozjaśnienie stanu rzeczy) oraz diagnoza genetycz-
na (chodzi o wyjaśnienie uwarunkowań istniejącego stanu rzeczy). W diagnozie 
pedagogicznej rozważa się istotne elementy sytuacji pedagogicznej np. warunki 
uczenia się, programy, metody, wymagania, osiągnięcia poznawcze i motywa-
cyjne. Diagnozę pedagogiczną mogą uzupełniać: diagnoza zdrowotna, diagno-
za psychologiczna, diagnoza socjologiczna czy diagnoza ekonomiczna.

Odnośnie do rodziny, która poniżej zostanie scharakteryzowana, E. Jarosz 
i E. Wysocka proponują diagnozę całościową. Jej celem jest ogólna charaktery-
styka środowiska wychowawczego rodziny. Uwzględnia ona dużą ilość róż-
niących się od siebie cech i warunków rodziny oraz analizuje związki między 
nimi. W rezultacie rozpoznanie przedstawia obraz całości rodziny jako środo-
wiska wychowawczego i formułuje jego ocenę globalną12. Często, celem okre-
ślenia jakości tworzonego przez rodzinę środowiska wychowawczego, stosuje 
się diagnozę typologiczną. Polega ona na rozpoznaniu charakteru środowiska 
wychowawczego rodziny przez kwalifi kowanie do istniejących lub specjalnie 
tworzonych systematyzacji typologicznych13. Innym rodzajem diagnostyki ro-
dzinnej, proponowanym przez E. Jarosz i E. Wysocką, jest diagnoza wybiórcza. 
Odstępuje ona od ogólnej (całościowej) charakterystyki środowiska rodzinne-
go. Diagnoza ta koncentruje się na niektórych celowo wybranych cechach ro-
dziny. Rodzina zatem badana jest pod pewnym (jednym) kątem (bierze się pod 

10  S. Chrząstowski, Czy diagnoza ma sens? Miejsce diagnozy we współczesnej systemowej terapii ro-
dzin, w: M. Święcicka (red.), Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny, Warszawa 2011, 
s. 13–14.

11  Tamże, s. 54. Podręcznik podaje taką klasyfi kację za A. Siemianowskim.
12 E. Jarosz, E., Diagnoza psychopedagogiczna – podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 

2006, s. 126.
13 Tamże, s. 127.



295Rodzina jako podstawowa kategoria diagnostyczna

uwagę jeden horyzont badawczy). Badacz ma za zadanie skupienie się na naj-
istotniejszych cechach wychowawczych rodziny. Ich dobór zawiera się w celach 
diagnozy. Warunkiem powodzenia takiej diagnozy jest szczegółowe rozpozna-
nie dobranych cech w kontekście stanu rzeczy14. Przykładami takiego podejścia 
diagnostycznego jest posługiwanie się standaryzowanymi lub nieformalnymi 
narzędziami. Mogą mieć one postać schematów poznawczo interpretacyjnych, 
kwestionariuszy, inwentarzy, skal, które służą dokładnej diagnozie rodziny15.

2. Postawienie diagnozy

Schemat postępowania diagnostycznego przewiduje na początku spotka-
nie informacyjne, o charakterze „spontanicznym”, celem nawiązania partner-
skich relacji badacza z członkami rodziny. Następnie rodzina jest poddawana 
obserwacji. Kolejny krok ma za zadanie szczegółowe rozpoznanie komunikacji 
między poszczególnymi osobami. Ostatecznie tworzy się mapę systemu rodzin-
nego, stanowiącą podstawę zaprogramowania terapii rodziny16. W odniesieniu 
do problemu postawienia diagnozy A. Kępiński zwraca szczególną uwagę na 
czas potrzebny dla poznania diagnozowanego podmiotu. Stawiającemu diagno-
zę może się pozornie wydawać, iż wszystko jest jasne, a diagnoza została po-
stawiona bezbłędnie. W miarę poświęcania większej ilości czasu poznawaniu 
osoby diagnozowanej topnieje pewność, wciąż odsłaniają się nowe horyzonty, 
wymagające nowego spojrzenia i rewizji przyjętego wcześniej stanowiska. Pe-
dagog nie może „usztywniać się” w spojrzeniu na diagnozowany obiekt (zja-
wisko). Powinien mieć tyle samokrytycyzmu, aby swój pogląd poddawać stałej 
rewizji i zmieniać go w razie potrzeby. Celem pedagoga nie może być „nakleje-
nie etykiety diagnostycznej”, lecz poznanie drugiego człowieka, wejście w świat 
jego przeżyć. Istotne jest zrozumienie, dlaczego ten świat w takie sposób się 
ukształtował17.   

W kontekście wyżej przytoczonego poglądu A. Kępińskiego warto zwrócić 
uwagę na określenie procesu stawiania diagnozy, które prezentuje E. Maryno-
wicz-Hetka: 

stawianie diagnozy jest czynnością skomplikowaną, wymagającą wielu umie-
jętności i kompetencji, gdyż na podstawie zewnętrznych, obserwowalnych prze-
jawów (symptomów) wnioskuje się o stanie wewnętrznym (nieobserwowalnym 
bezpośrednio) badanej rzeczywistości – osoby i jej funkcji psychicznych, instytu-
cji, społeczności czy też o ukrytych atrybutach pewnych zjawisk18. 

Pedagog kierując się wiedzą i doświadczeniem podejmuje się czynności 
diagnozowania. Na podstawie zebranych danych określa stan rzeczy celem 

14  Tamże, s. 132.
15  Tamże, s. 135.
16  E. Jarosz, E. Wysocka, dz. cyt., s. 134.
17  A. Kępiński, Poznanie chorego, Kraków 2002, s. 7.
18  B. Skałbania, dz. cyt., s. 17.
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szerokiego (obiektywnego) wyjaśnienia go. W oparciu o literaturę i doświad-
czenie (nie tylko własne) przyporządkowuje stan rzeczy do danego typu, szu-
kając jego przyczyn. Rozpatruje każdy składnik badanego stanu rzeczy i jego 
rolę w nim. Próbuje również określić dynamikę, fazę i rozwój, w jakiej znajduje 
się stan rzeczy19. 

3. Rodzina, jako multidyscyplinarny przedmiot zainteresowań

Rodzina od dawna była i jest przedmiotem świadomej i systematycznej re-
fl eksji naukowej. Początkowo była to refl eksja prowadzona w obszarze teolo-
gii i fi lozofi i. Stopniowo problematyka związana z rodziną przenikała do coraz 
nowszych dyscyplin naukowych. Świadczą o tym prowadzone badania nauko-
we, których rezultaty są widoczne w licznych publikacjach z zakresu małżeń-
stwa i rodziny. Rzeczywistość, jaką jest rodzina, posiada multidyscyplinarny 
aspekt naukowy. Oznacza to, że rodziną zajmują się różne dyscypliny nauko-
we. Wśród nich doniosłe znaczenie ma psychologia, socjologia, prawo, ekono-
mia, medycyna czy pedagogika20. Badacze reprezentujący różne dyskursy wie-
dzy dokonują analizy istoty i funkcjonowania rodziny w kontekście aspektów 
wychowawczych, psychospołecznych, historyczno-rozwojowych, kulturowych 
i makrospołecznych, ekonomicznych i rynku pracy oraz fi lozofi czno-aksjolo-
gicznych. Socjologowie rozpatrują przede wszystkim instytucjonalny wymiar 
rodziny i małżeństwa. Istotne znaczenie w kontekście ich zainteresowań od-
grywa kategoria zmiany, jaka się dokonuje wraz z upływem czasu i rozwojem 
społeczeństw. Psychologowie skupiają swoją uwagę na jakości życia małżeń-
skiego i rodzinnego, stosunkach interpersonalnych, komunikacji i transakcjach 
budowanych wewnątrzsystemowo. Pedagogów interesuje aspekt socjalizacyjny 
i wychowawczy rodziny21.  

Ogólnie rzecz ujmując psychologia zajmuje się życiem psychicznym czło-
wieka: mężczyzny, kobiety, dziecka. Te osoby mogą wchodzić w skład specy-
fi cznej grupy społecznej, jaką jest rodzina. Wówczas pojawia się potrzeba skon-
struowania nowej subdyscypliny w ramach psychologii. Stąd rodzina stanowi 
przedmiot zainteresowań psychologii rodziny22. Przedmiotem tej subdyscypli-
ny psychologicznej jest grupa ludzi związana specjalnymi, bliskimi więzami. M. 
Braun-Gałkowska twierdzi, iż z prawdziwą rodziną mamy do czynienia wtedy, 
gdy łączą ją bezpośrednie ścisłe więzi i całość życia. Charakter tych więzów, 
ich jakość – decydują o jakości rodziny, która podlega dynamicznemu rozwo-

19  I. Lepalczyk, T. Pilch (red.), dz. cyt., s. 53. 
20 J. Kułaczkowski, Pedagogika rodziny, w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika – subdyscypliny i dziedzi-

ny wiedzy o edukacji, Gdańsk 2010, t. 4, s. 175. Por. Sz. Drzyżdżyk, Communio personarum w nauczaniu 
Jana Pawła II. O tworzeniu dojrzałej wspólnoty małżeńskiej, „Polonia Sacra” RXI(XXIX) nr 20/66(2007), 
s. 169–183.

21  J. Ostrouch-Kamińska, Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjo-
pedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami, Kraków 2011, s. 32–33. 

22  M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Lublin 2008, s. 19.
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jowi. Fakt, że rodzinę łączy wspólne życie, nie oznacza ciągłego przebywania 
jej członków ze sobą. Każdy indywidualnie podejmuje swoje obowiązki, ale 
wszystkie sprawy, przeżywane poza domem, mają dla wszystkich członków ro-
dziny znaczenie23. 

Kształtem rodziny, stylami socjalizowania dzieci, sposobami konstruowa-
nia rodziny w różnych kontekstach kulturowych zajmuje się socjologia rodzi-
ny. Wszędzie na świecie zachodzi nieustanny proces skonstruowany z trzech 
etapów. Chodzi tutaj o narodziny człowieka, jego dorastanie i zakładanie ro-
dziny (kolejnej, nowej). Wspomniane etapy dokonują się w rodzinach lub w or-
ganicznym powiązaniu z nimi. W ciągu setek lat różnie konstruowano rodzinę. 
Występowały różnice w postrzeganiu jej składu. Niektóre procesy zachodzące 
w rodzinach stały się dla nich destrukcyjne. Wprost proporcjonalnie do niebez-
pieczeństw zagrażających rodzinie pojawiały się sposoby zapobiegania rozpa-
dowi tej grupy społecznej24. Wymienione problemy stanowią niektóre zagadnie-
nia socjologii rodziny. Zmiany zachodzące we współczesnej rodzinie powodują 
żywe zainteresowanie wśród socjologów. Sprzyja to rozwojowi wspomnianej 
subdyscypliny socjologicznej. 

Nie ulega wątpliwości, iż pedagogiczne oddziaływanie w dużym stopniu 
koncentruje się na rodzinie. Pedagogika interesuje się rodziną między innymi 
w aspekcie zdrowia jej członków i sprawowanych przez nią funkcji, wśród któ-
rych funkcja wychowawcza budzi szczególne zainteresowanie. Pedagogika, we 
współpracy z naukami pokrewnymi, coraz intensywniej penetruje teoretycz-
nie i badawczo obszar rodziny. Interesuje się wspomaganiem rodziny w pra-
widłowym wypełnianiu jej zadań, szczególnie w odniesieniu do dzieci i ludzi 
młodych25. Zdaniem J. Kułaczkowskiego pedagogika rodziny powinna dążyć 
do pokazania prawdy o wychowawczym aspekcie rodziny, czyli o prawidłach 
funkcjonowania tego środowiska wychowawczego, o uwarunkowaniach po-
prawnego wychowania w rodzinie i pojawiających się nieprawidłowościach 
w tym procesie. W swoim zakresie zainteresowań pedagogika rodziny powinna 
posiadać zagadnienia związane z patologią wychowania w rodzinie26. Możli-
wość podejmowania rewalidacji rodzin dysfunkcyjnych wychowawczo jest uza-
leżniona od prawidłowej diagnozy rodziny, jako systemu. Nakreślenie ścieżki 
terapeutycznej dla rodziny dysfunkcyjnej musi być poprzedzone profesjonalną 
diagnozą. Stąd skupienie się na rodzinie, jako podstawowej kategorii diagno-
stycznej, wydaje się być uzasadnione z punktu widzenia pedagogiki.

23  Tamże, s. 20–21.
24 T. Szlendak, Socjologia rodziny – ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011, s. 9; Por. Sz. 

Drzyżdżyk, Duszpasterstwo i katecheza wobec społecznych i religijnych wyzwań współczesności, „Polonia 
Sacra” R VII(XXV) nr 12/56(2003), s. 139–152.

25  D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna – nowy obszar nauk o wychowaniu, Lublin 2009, s. 316; 
Por. Sz. Drzyżdżyk, Człowiek w antropologii Jana Pawła II, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, 
Tom 6(2005),  139–151.

26  J. Kułaczkowski, dz. cyt., s. 183. 
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4. Defi nicje i określenia fenomenu rodziny

Warto przytoczyć defi nicje i określenia niektórych autorów dotyczące ro-
dziny. W procesie diagnozowania określenie przedmiotu zainteresowania, czyli 
przedmiotu procesu diagnostycznego, stanowi punkt wyjścia dla aktywności 
diagnosty. W procesie diagnozowania, a szczególnie w początkowej jego fazie, 
należy zwrócić uwagę na składowe przedmiotu zainteresowania diagnozy. Nie-
mal każda defi nicja rodziny koncentruje się, w mniejszym lub większym stop-
niu, na tym, co tworzy rodzinę i na podmiotach wchodzących w jej skład.  

Małżeństwo i rodzina są trwałymi instytucjami społecznymi i podstawo-
wymi środowiskami życia człowieka. Ich sposób funkcjonowania i rozumie-
nia w dużym stopniu zależy od społeczeństwa i od tak zwanego ducha czasu. 
Społeczeństwo się zmienia, a wraz z nim następuje zmiana formy życia mał-
żeńsko-rodzinnego, struktury i funkcji rodziny, charakteru wzajemnych relacji 
małżonków, rodziców i dzieci, zasad podziału obowiązków domowych, a tak-
że typu autorytetu. Wszystko, co dzieje się w rodzinie ma wpływ na bliższe 
i dalsze środowisko społeczne. Współzależność zmian społeczeństwa i rodziny 
przyjmuje się jako tezę niepodważalną27. 

Odpowiedź na pytanie, co to jest rodzina, wydaje się nader łatwa. W mo-
mencie, kiedy wykraczamy poza potoczne myślenie i zaczynamy uwzględniać 
antropologiczną i historyczną perspektywę, pojęcie rodziny traci jednoznacz-
ność. Badacze rodziny natrafi ają na wiele trudności podejmując próby jej zde-
fi niowania. Trudności te związane są z dwoma powiązanymi, ale nietożsamy-
mi elementami, które zawiera pojęcie rodziny. Chodzi tutaj o pokrewieństwo 
biologiczne i zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby 
niezwiązane pokrewieństwem mogą zamieszkiwać i tworzyć wspólne gospo-
darstwo domowe. Z kolei osoby blisko spokrewnione mogą żyć w odrębnych go-
spodarstwach domowych. Trudność w zdefi niowaniu rodziny wzrasta w społe-
czeństwie ponowoczesnym. Stanowi ona efekt wzrastającej liczby rozwodów, 
samotnych rodziców, upowszechnia się kohabitacja, a związki homoseksualne 
dopominają się formalizacji i prawa do adopcji dzieci28. B. Szacka przytacza jed-
ną z defi nicji, które starają się sprostać wyzwaniom nowych czasów. Defi nicja ta 
została sformułowana przez Vanier Institute of the Family w Kanadzie. Brzmi 
ona w sposób następujący: 

Rodzina to jakiekolwiek połączenie dwóch lub więcej osób, które złączone są 
więzami wynikającymi z umowy wzajemnej, z urodzenia lub adopcji, które razem 
przyjmują odpowiedzialność: za zapewnienie przetrwania oraz opiekę nad człon-
kami grupy; za nowych członków pojawiających się w wyniku realizacji funkcji 
prokreacyjnej lub adopcji; za socjalizację dzieci; za społeczną kontrolę członków 

27  L. Dyczewski, Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie – pomiędzy tradycją a nowoczesno-
ścią, Lublin 2009, s. 7; Por. Sz. Drzyżdżyk, Sakramentalność – cecha wyróżniająca małżeństwa chrześcijań-
skiego, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, Tom 8 (2007), s. 65–80.

28  B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 378.
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grupy; za produkcję, konsumpcję i dystrybucję dóbr i usług; za zapewnienie emo-
cjonalności i zażyłości29.

Zdaniem F. Adamskiego rodzina jest grupą obejmującą określoną instytu-
cjonalną formę małżeństwa. Zawiera pewien system nomenklatury wyrażającej 
stosunki pokrewieństwa i dziedziczenia. Rodzina jest jednostką gospodarującą, 
to znaczy zapewniającym swoim członkom utrzymanie i opiekę, zaspokajającą 
ich potrzeby materialne i „duchowe”. Przygotowuje swoich członków do samo-
dzielnego życia i funkcjonowania. Stanowi grupę mieszkającą wspólnie, two-
rzącą jedno gospodarstwo domowe30. W innym miejscu F. Adamski podkreśla, 
że rodzina jest „duchowym zjednoczeniem wąskiego grona osób, skupionych 
we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte 
na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzin-
ną lub społeczną”31. Grupę rodzinną charakteryzują takie cechy, jak: wspólne 
mieszkanie członków, wspólne nazwisko, wspólnota własności, ciągłość biolo-
giczna i wspólna kultura duchowa32.  

Z faktu, że rodzina jest grupą, w której wydawane jest na świat potom-
stwo wynika, że jest ona zalegalizowanym miejscem stosunków seksualnych lu-
dzi, a w wyniku tego zalegalizowanym miejscem przyjścia na świat potomstwa. 
Dziecko może przyjść na świat poza rodziną, jednak tylko rodzina jest religijnie 
i prawnie, a więc społecznie uznanym środowiskiem powoływania nowego ży-
cia, dostarczania społeczeństwu nowych członków. Stąd liczne społeczeństwa 
i systemy kulturowe traktują pozamałżeńskie stosunki seksualne za niedopusz-
czalne, mające charakter przestępstwa i naruszające istotne normy moralne33. 
J. Homplewicz określa rodzinę jako przestrzeń, w której staje się człowiek w po-
czuciu swego bezpieczeństwa, tożsamości i wolności. Człowiek wzrasta w niej, 
na gruncie przyjętych wartości, jako osobowość niepowtarzalna i wolna34. Świat 
rodziny konstytuują wszystkie wydarzenia, które się w niej dzieją. Wydarzenia 
te fundują osoby stanowiące rodzinę. One tworzą również obraz wzajemnej ak-
ceptacji i stosowania określonych wartości, postaw, norm, obyczajów – ciągle 
dokonuje się afi rmacja jednych, a zarazem negacja drugich. Fakt ten rysuje za-
równo aksjologiczne, jak i autonomiczne oblicze każdej rodziny35.   

S. Kawula proponuje pedagogiczny punkt spojrzenia na rodzinę. Patrząc 
z zaproponowanego punktu widzenia, określa rodzinę jako małą i pierwotną 
grupę, środowisko i system edukacyjny oraz instytucję socjalizacyjno-wycho-
wawczą i wspólnotę emocjonalno-kulturową36. T. E. Olearczyk określa rodzinę 

29  Tamże, s. 379. 
30  F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1982, s. 19.
31  Tenże, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 45.
32  Tamże.
33 F. Adamski, Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka, w: F. Adamski 

(red.), Wychowanie w rodzinie, Kraków 2010, s. 7.
34  J. Homplewicz, Pedagogika rodziny, Rzeszów 2000, s. 31.
35  Tamże.
36  S. Kawula, Rodzina, w: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy 

socjalnej, warszawa 1999, s. 236; por. Sz. Drzyżdżyk, Filozofi czne podłoże praw człowieka, „Bielsko-Ży-
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jako podstawowe, naturalne środowisko narodzin, rozwoju i wychowania każ-
dego człowieka. Brak rodziny w przypadku sieroctwa jest obciążeniem na całe 
życie. Rodzina oparta na więzach biologii i emocji podlega przemianom w za-
kresie swojej struktury, modelu wewnątrzrodzinnego i realizowanych funkcji37. 
Dokonujące się zmiany, swoista ewolucja, nieustannie mobilizują badaczy do 
zgłębiania szerokiej problematyki rodziny.

Ujęcie rodziny jako środowiska wychowawczego znajduje swoje miejsce 
w defi nicji zaproponowanej przez H. Izdebską, którą przytacza i komentuje 
B. Skałbania. Wspomniana defi nicja brzmi następująco: 

rodzina to naturalna, mała grupa społeczna złożona z osób, które łączy stosu-
nek małżeński i rodzicielski oraz więź uczuciowa. Rodzinę ujmuje się jako środo-
wisko wychowawcze, w którym mają miejsce oddziaływania wychowawcze za-
równo zamierzone, jak i niezamierzone, gdzie w bezpośrednich relacjach między 
członkami rodziny dziecko przyswaja wiedzę o świecie, wartościach, normach 
moralno-społecznych, poznaje sposoby zaspokajania wielu potrzeb, rozwijania 
własnych zainteresowań38. 

Rodzina jest powszechnie traktowana jako podstawowy obszar wpływów 
wychowawczych oddziałujących na rozwój i funkcjonowanie dziecka. W niej 
dziecko uczy się podstawowych umiejętności życiowych, kształtuje swoją oso-
bowość, nabiera przekonania o świecie, o wartościach w nim obowiązujących 
i zasadach życia, tu formuje się jego tożsamość i wzorce zachowań. Należy pod-
kreślić aspekt negatywny wpływów wychowawczych mających miejsce w ro-
dzinie. Otóż nierzadko w rodzinie tkwią źródła zaburzeń emocjonalnych, za-
burzeń zachowania, trudności szkolnych czy życiowej dysfunkcjonalności, jakie 
rozwijają się u dziecka39. Wymienione problemy stanowią powody dla szczegó-
łowej diagnozy psychopedagogicznej. Inny problem związany jest z niezrozu-
mieniem samego procesu wychowania. Wychowanie nie jest schematycznym, 
pewnym, z góry ustalonym programem realizacji i przekazu pewnych warto-
ści, cech, zadań obliczonych na schematyczne kształtowanie osobowości. Nie 
stanowi również pozbawionego podmiotowości treningu i presingu40. W tym 
szczególnym procesie powinna obowiązywać postawa miłości, poszanowanie 
godności dziecka we wszystkim, co się czyni, delikatność, szacunek, wczuwanie 
się w świat przeżyć podopiecznych. Natomiast krzyk, przymus, presing muszą 
zostać wyeliminowane. Niszczą one w dziecku tkankę pozytywnych wartości, 
wśród których znajdują się: otwarcie, zaufanie, wolność i pokój. J. Homplewicz 
twierdzi, iż wszelka ostra ingerencja w przekonania, uczucia, w godność, intym-
ność czy wolę dziecka, może przynieść negatywne skutki dla rozwoju struktury 
osobowości. Zdaniem autora trudno wówczas o dokonanie pełnej i trafnej dia-
wieckie Studia Teologiczne”, Tom 5 (2004), s. 59–74.

37  T. E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, 
Kraków 2008, s. 9.

38  B. Skałbania, dz. cyt., s. 99.
39  E. Jarosz, E. Wysocka, dz. cyt., s. 111.
40  J. Homplewicz, dz. cyt., s. 100.
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gnozy, bowiem nie wiemy, co w wychowaniu i na jak długo zostanie zapamię-
tane oraz zmieni dotychczasowy świat dziecka41.        

5. Rodzina w kontekście diagnozy

Rodzina stanowi istotny obszar diagnozy pedagogicznej. Jest podstawo-
wym źródłem informacji na temat warunków funkcjonowania podmiotów 
wchodzących w skład rodziny. Chcąc zrozumieć mechanizmy zachowań mło-
dzieży i dzieci diagnosta powinien poznać strukturę rodziny, wewnętrzną or-
ganizację życia jej członków, relacje w niej panujące, wewnętrzną komunika-
cję, postawy rodziców42. Odnośnie do wewnętrznej komunikacji ważną rzeczą 
jest, aby zwracać uwagę na transakcje wewnątrzrodzinne. E. Berne podaje pro-
zaiczny przykład transakcji zachodzących w rodzinie: „gorączkujące dziecko 
prosi o szklankę wody i opiekujące się nim matka przynosi mu ją”43. Komuni-
kat dziecka wydaje się być naturalny, prawidłowy. Reakcja matki również jest 
właściwa, oczekiwana i następuje zgodnie z naturalnym porządkiem zdrowych 
stosunków międzyludzkich. A zatem obie transakcje są komplementarne44. Nie 
ulega wątpliwości, iż w rzetelnej diagnozie należy brać pod uwagę wszystkie 
zaobserwowane elementy. 

Rozpoznanie pedagogiczne skoncentrowane na rodzinie musi wziąć pod 
uwagę jej specyfi czny układ cech, warunki istotne do realizowania zadań wy-
chowawczych i rozwojowych dziecka. Diagnoza rodziny posiada złożony cha-
rakter. Fakt ten podkreśla B. Skałbania za E. Jarosz: 

rodzina w perspektywie diagnozy jest niejednorodnym, wielowymiarowym 
obiektem rozpoznania: stanowi zbiór indywidualności, sieć interakcji i relacji in-
terpersonalnych, sieć wzajemnych wpływów, układ bodźców i sytuacji wycho-
wawczych, konstelacje cech i warunków socjalnych i społeczno-kulturowych – 
jest wspólnotą o niepowtarzalnym i indywidualnym charakterze45. 

Ta wspólnota jest miejscem, w którym tworzy się i rozwija człowiek. 
V. Satir formułuje wizerunek jednostek wywodzących się ze zdrowych ro-

dzin. Są to jednostki żyjące w zgodzie ze swoim człowieczeństwem, które uwa-
żają swoje ciało za piękne i użyteczne, rozumieją je, cenią i pracują nad jego roz-
wojem. Cechuje je autentyzm i uczciwość w stosunku do samych siebie i innych 
ludzi. Są życzliwi oraz kochają samych siebie i swoich bliźnich. Chętnie po-
dejmują ryzyko, są twórczy, kompetentni i łatwo przystosowują się do zmian. 
Otwierają się na to, co nowe. Potrafi ą dla tego znaleźć odpowiednie zastosowa-
nie. Czerpią z tradycji, ale odrzucają rzeczy bezwartościowe. Po zsumowaniu 
wymienionych cech otrzymamy fi zycznie zdrową, psychicznie ożywioną, czu-

41  Tamże, s. 94–95.
42  B. Skałbania, dz. cyt., s. 97.
43  E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2011, s. 21.
44  Tamże.
45  B. Skałbania, dz. cyt., s. 100.
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jącą, kochającą, skorą do zabawy, autentyczną, twórcza, produktywną, odpo-
wiedzialną jednostkę ludzką. Człowiek o takim wizerunku „stoi na własnych 
nogach”, kocha mocno, walczy fair i skutecznie. Umie rozmawiać o uczuciach, 
posiada dobry kontakt ze swoją czułością i siłą, które potrafi  od siebie odróżnić46.

W procesie diagnozowania rodziny pomocne może być siedem perspek-
tyw ujmowania społeczeństwa, a w tym przypadku rodziny, jako bytu wie-
lowymiarowego i wieloaspektowego. P. Sztompka wymienia te perspektywy 
w następującej kolejności: demografi czna, grupowa, systemowa, struktural-
na, aktywistyczna, kulturowa, polowa47. W odniesieniu do rodziny ujmowa-
nej z perspektywy demografi cznej istotna będzie jej liczebność, rozkład takich 
cech jak wiek czy płeć. Mogą być ważne także inne cechy poszczególnych człon-
ków rodziny np. wzrost, waga, kolor włosów, stopień wykształcenia i inne. 
Z perspektywy grupowej rodzina to coś więcej, bo także swoiste więzi łączą-
ce jej członków: wspólne zamieszkanie, wspólnota majątkowa, miłość, wzajem-
na lojalność, gotowość do pomocy, troska o dzieci, silna tożsamość wyrażana 
zwrotem „my”, która wskazuje na umiejętność odróżniania naszej rodzinny od 
wielu innych. Kolejna perspektywa systemowa zakłada, iż rodzina to powią-
zany układ ról i pozycji, niezależnych od pełniących je konkretnych osób np. 
ojciec, matka, mąż, żona, córka, syn. Z perspektywy strukturalnej rodzina jawi 
się jako sieć relacji pomiędzy rozmaitymi pozycjami i rolami rodzinnymi: mał-
żeństwo, ojcostwo, braterstwo, władza rodzicielska itp. Z perspektywy aktywi-
stycznej rodzina to „życie rodzinne”, czyli to, co się dzieje w rodzinie. Chodzi 
tutaj o zbiór swoistych działań podejmowanych przez jej członków np. wspól-
ne gospodarowanie, wychowanie dzieci, wspólne posiłki (kolacja wigilijna), ale 
także spory zachodzące w rodzinie. Perspektywa kulturalistyczna traktuje ro-
dzinę jako swoisty zbiór reguł, norm i wartości, dotyczących między innymi od-
noszenia się małżonków do siebie, dopuszczalności rozwodów, autorytetu ojca 
i matki czy powinności dzieci. Ostatnia perspektywa polowa widzi rodzinę jako 
płynną i zmienną przestrzeń działań i interakcji, w której można zaobserwować 
zmiany dokonujące się codziennie, jak i z roku na rok. Można tutaj wskazać na: 
rozchodzenie się członków rodziny do swoich zajęć, powroty z pracy i szkoły, 
wspólne spędzanie wieczorów, starzenie się rodziców, dorastanie dzieci itp.48. 
Wymienione perspektywy mogą stanowić istotną pomoc przy diagnozowaniu 
problemów rodzinnych. Szczególnie ważne wydają się być perspektywy: gru-
powa, strukturalna, aktywistyczna, kulturowa czy polowa. Każda może wiele 
wnosić dla struktury planowanego procesu diagnostycznego.

Diagnoza środowiska rodzinnego może być podejmowana z różnych 
względów. Istnieje na przykład klasyfi kacja rodzin do określonej grupy spo-
łecznej, klasyfi kacja według określonych zadań czy funkcji (rodzina zastępcza, 
adopcyjna). Rodzina, jako środowisko wychowawcze, w aspekcie jej diagnozo-
wania traktowana jest jako układ warunków materialno-rzeczowych oraz prze-

46  V. Satir, Rodzina – tu powstaje człowiek, Gdańsk 2002, s. 15.
47  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2010, s. 33.
48  Tamże, s. 33–34.
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biegających na ich bazie oddziaływań wychowawczych. Służą one realizacji 
takich celów, które umożliwiają uzyskanie korzystnych rezultatów wychowaw-
czych. Jednym z ważnych elementów rodzinnego środowiska wychowawcze-
go jest wspomniana sfera materialno-rzeczowa. W diagnozowaniu traktuje się 
ją jako zespół czynników określających sytuację materialną rodziny. W kontek-
ście tej sfery bierze się pod uwagę miedzy innymi warunki życia, o czym bę-
dzie mowa niżej. Odnośnie do sfery oddziaływań wychowawczych uwzględnia 
się strukturę rodziny, relacje pomiędzy członkami, więzi zachodzące pomiędzy 
nimi, postawy wychowawcze rodziców (opiekunów), style wychowania, a tak-
że sposób zabawy z dziećmi i spędzania wolnego czasu. Ważnym jest również 
zwrócenie uwagi na system wartości obecny w danej rodzinie, aspiracje życiowe 
i zawodowe rodziców (opiekunów), istnienie bądź nie zdrowych ambicji, uzna-
wane wzory i autorytety. Wszystkie powyższe elementy i wiele innych kształtu-
ją obraz rodziny niezbędny dla prawidłowej diagnozy. 

Współcześnie obraz rodziny znacznie się różni od jej wizerunku sprzed kil-
ku czy kilkunastu lat. Rodzina uległa i ulega przeobrażeniom. Coraz większa 
liczba rozwodów, rodzin niepełnych, nieformalnych związków, konfl ikty ro-
dzicielskie, kłótnie, a co za tym idzie – rozstania, to przyczyny traumatycznych 
przeżyć rodzinnych niejednego dziecka czy nastolatka49. Wśród czynników, jakie 
diagnoza rodziny współczesnej musi wziąć pod uwagę, należy wymienić ero-
zję spójnego, uporządkowanego systemu wartości i norm wewnątrzrodzinnych, 
słabnące więzi wspólnotowe, których powodem może być dochodząca do głosu 
socjalizacja pozarodzinna (m. in. poprzez media, Internet). Diagnoza powinna 
uwzględnić zwiększający się dystans psychiczny między rodzicami a dziećmi, 
wyrażający się w poczuciu osamotnienia, obniżenie się poziomu interakcji emo-
cjonalnych, malejący autorytet rodziców, przeciążenie kobiet podwójnymi rola-
mi (domowymi i pracowniczymi) oraz inne czynniki diagnostycznie istotne50. 

Nie ulega wątpliwości, iż proces socjalizacji dokonuje się w grupie. W gru-
pie bowiem zachodzą interakcje (relacje interpersonalne) zmierzające do roz-
woju osobowości. Człowiek (dziecko, człowiek w okresie adolescencji, a nawet 
na dalszych etapach życia) spotyka się z różnego rodzaju elementami wartości 
i norm, w które podczas procesu wychowawczego zostaje wyposażony51. 

Oprócz środowiska lokalnego i grup rówieśniczych rodzina jest jednym 
z naturalnych środowisk wychowawczych. Jest pierwszą, o fundamentalnym 
znaczeniu dla wychowania i prawidłowego rozwoju, grupą w życiu dziecka. 
Staje się ono jej organicznym członkiem od momentu poczęcia i narodzenia oraz 
pozostaje nim do późnej starości. Przynależność do rodziny może dokonywać 
się także na mocy adopcji.        

49  K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik (red.), Rodzina, diagnoza, profi laktyka i wsparcie, Rze-
szów 2009, s. 218.

50  Tamże.
51 J. Mariański, Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości ma-

turzystów, Lublin 1995, s. 59. Dokonuje się tak zwany proces interioryzacji wartości i norm, a także 
ich selekcja. Ta ostatnia jest w dużym stopniu uwarunkowana środowiskiem rodzinnym.  
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F. Adamski podaje funkcje rodziny jako grupy społecznej. Są nimi: funkcja 
prokreacyjna, funkcja opiekuńcza, funkcja gospodarcza, funkcja wychowawcza, 
funkcja stratyfi kacyjna52. Każda z funkcji odgrywa ważną rolę dla prawidłowe-
go funkcjonowania rodziny, ujętej całościowo, a także jej członków indywidu-
alnie (jednostkowo). Najbardziej optymalne warunki dla prawidłowego rozwo-
ju psychofi zycznego posiada rodzina pełna. Składa się ona z dwojga rodziców 
i dzieci, połączonych ze sobą silną więzią emocjonalną, w której przestrzega 
się powszechnie uznawanych norm, wartości i ideałów53. Wszystkie inne typy 
rodzin tj. rodziny rozbite, zrekonstruowane, zdezorganizowane, zdemoralizo-
wane, nie zapewniają prawidłowego przebiegu procesu wychowania, a nade 
wszystko prawidłowego rozwoju jej najmłodszych członków54. Rodziny zdez-
organizowane, które posiadają zaburzoną strukturę, charakteryzują się konfl ik-
tami lub rozbiciem, nie mogą spełniać prawidłowo funkcji wychowawczych. 
Nasilona agresja w tych rodzinach jest dużym zagrożeniem dla rozwoju emo-
cjonalnego zarówno dzieci, jak i adolescentów. Dezorganizacja może się doko-
nać z przyczyn materialnych. Wówczas gospodarstwo domowe ulega rozpado-
wi. Postawy małżonków staję się antagonistyczne. Miejsce przyjaźni, miłości, 
pomocy zajmują uczucia niechęci, nienawiści, celowego szkodzenia sobie. Dzie-
ci z takich rodzin łatwo ulegają wykolejeniu i wchodzą na drogę przestępczą55.   
W rodzinach zdemoralizowanych następuje niepokojący proces przekazywa-
nia, za pomocą metody modelowania, negatywnych (niezgodnych z normami 
ogólnospołecznymi) zachowań i wartości życiowych56. 

6. Problemy diagnozowane w rodzinach

Rodzina jest najważniejszym pasem transmisyjnym, pośredniczącym 
w przekazywaniu pomiędzy jednostką a społeczeństwem najistotniejszych tre-
ści kulturowych. Dlatego jej doniosłość nabiera szczególnej barwy w odniesie-
niu do dziecka i przejmowania przez nie prawidłowych wzorów postępowania. 
Przyjmuje się, że żaden człowiek nie ma ani dziedzicznych, ani wrodzonych 
skłonności do dewiacji. Nie jest z natury zły, egoistyczny czy antyspołeczny, 
lecz kształtowany przez wpływy środowiska57.         

Większość teorii objaśniających etiologię zaburzeń potwierdza fakt o prze-
możnym wpływie środowiska rodzinnego na powstawanie i rozwój różnych 
zaburzeń rozwojowych. W badaniach empirycznych skoncentrowanych na za-
burzeniach rozwojowych „przyczyny rodzinne” stanowią tezę wyjściową. Nie-
pokojące wydaje się potwierdzanie tej tezy przez wyniki licznych badań. W za-
chowaniu rodzin dzieci z zaburzeniami szuka się przyczyn nieprawidłowego 

52  F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1984, s. 50. 
53  M. Łobocki, dz. cyt., 299.
54 Tamże.
55  K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik, dz. cyt., s. 220.
56  E. Jarosz, E. Wysocka, dz. cyt., s. 128. 
57  J. Wilk, W służbie dziecku. Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka, t. 2, Lublin 2009, s. 337–339.
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stanu rozwojowego. Mogą być nimi: niewystarczające warunki materialne, pa-
tologie (alkoholizm, narkomania), konfl ikty między rodzicami, niewystarczają-
ce wypełnianie funkcji opiekuńczej (szczególnie brak poczucia bezpieczeństwa), 
niewłaściwe postawy rodzicielskie, a także przewaga autorytarnego stylu wy-
chowania58. Wyżej wymienione czynniki mają charakter destruktywny dla roz-
woju dziecka. Fakt ten odnotowany jest niemal we wszystkich badaniach.

Odnośnie do powyższego przykładem, jak również zobrazowaniem wpły-
wu rodziny na powstawanie zaburzeń dzieci i młodzieży, może być depresja. 
Dzieci i adolescenci są narażeni na depresję w rodzinach, w których interakcje 
oparte są na ciągłej krytyce, karze i przymusie. Innymi czynnikami etiologicz-
nymi lub podtrzymującymi mogą być: nadopiekuńczość rodziców, brak zaan-
gażowania rodziców w kontakt z dzieckiem i zaniedbywanie go, hamowanie 
przez rodziców zadań rozwojowych podejmowanych przez dziecko, zaburzone 
wzorce komunikacyjne, chaotyczna organizacja życia rodzinnego, nieobecność 
ojca, nieporozumienia małżeńskie59.    

Czynnikiem powodującym zaburzenia w wychowaniu może być także sy-
tuacja ekonomiczna, socjalna i zarobkowa rodziców. Często praca zarobkowa 
rodziców nie pozwala na regularne jakościowe kontakty z dziećmi. We współ-
czesnej rzeczywistości sytuacja ta jest nader aktualna. Sprzyja ona przepływo-
wi z massmediów informacji nie zawsze dobrych, właściwych i adekwatnych 
do wieku rozwojowego dziecka60. Badania przeprowadzone w latach 2005–2006 
przez organizację i-SAFE America wykazały, że choć 93% rodziców uważało, iż 
dobrze wiedzą, co ich dzieci robią w Internecie, 41% uczniów z klas 5–12 powie-
działo, że nie mówią rodzicom, czym zajmują się w sieci i jakie strony odwiedza-
ją. W tych samych badaniach ponad połowa dzieci powiedziała, że woli surfować 
po Internecie samotnie, bez wiedzy rodziców61. Nie ulega wątpliwości, iż takim 
zachowaniom sprzyja nieobecność lub brak zainteresowania dziećmi ze strony 
rodziców. Niezwykle ważnym zadaniem dla rodziców jest monitorowanie wize-
runku internetowego i wszelkiej aktywności w sieci własnych dzieci. Taka posta-
wa ma chronić dzieci przed coraz częstszym zjawiskiem cyberprzemocy62.

Na szczególnie niebezpieczne zagrożenie ze strony alkoholizmu rodzinne-
go wskazuje J. Śledzianowski za S. Kunowskim: 

Pijaństwo przyczynia się do degradacji biologicznej i upośledzenia umysłowe-
go potomstwa, pozbawia dzieci opieki wychowawczej, spycha je na drogę trud-
ności wychowawczych i wykolejenia moralnego63. 

58  B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000, s. 161.
59  A. Carr, Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania, 

Gdańsk 2008, s. 28. 
60 S. Możdżeń, Stefan Kunowski o wychowaniu w rodzinie, w: M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, 

W trosce o integralne wychowanie, Lublin 2003, s. 271.
61  R. M. Kowalski, S. P. Limber, P. W. Agatston, Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, Kraków 

2010, s. 103.
62  Tamże, s. 136.
63  J. Śledzianowski, Wychowanie do trzeźwości w rodzinie według prof. Stefana Kunowskiego – pro-

blemem aktualnym w obecnej rzeczywistości, w: M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, W trosce o integralne wy-
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Do czynników alkoholizogennych można zaliczyć: wczesny kontakt ma-
łych dzieci z alkoholem, przymuszanie dzieci do poznania smaku i skutków al-
koholowego podniecenia, brak kontroli i czujności rodziców nad potajemnym 
używaniem alkoholu przez dzieci, stwarzanie atmosfery w rodzinie sprzyjającej 
przyzwyczajeniu dziecka do alkoholu64. Dziecko jest bezradne wobec rodzica 
nadużywającego alkoholu. Ucieka do zachowań nagannych pod względem wy-
chowawczym np. do bójek czy wagarowania. Przestaje się uczyć, czego wyrazem 
mogą być problemy z promocją do następnych klas. Ma problemy z przystoso-
waniem do środowiska szkolnego i grupy rówieśniczej. Nie jest akceptowane 
przez nauczycieli i rówieśników, którzy nie chcą z nim budować i utrzymywać 
kontaktów. Uczy się kłamać, oszukiwać, lekceważy dorosłych, jak i kolegów. 
Dziecko z rodziny alkoholicznej wolniej się rozwija zarówno pod względem fi -
zycznym, jak również psychicznym (intelektualnym). Powodem tego jest zwy-
kle wydawanie dużej ilości pieniędzy przez rodzinę na alkohol, a mniej na wy-
żywienie, ubrania, higienę, książki czy uposażenie mieszkania. Dziecko ze złym 
stanem zdrowia narażone jest na zaburzenia psychiczne, nerwice i depresje65.         

Dysfunkcjonalny dom rodzinny, będący podstawowym środowiskiem ży-
cia dziecka, przestaje być środowiskiem wychowawczym stwarzającym sprzy-
jające warunki rozwoju i edukacji. Staje się źródłem zagrożeń na skutek wy-
stępujących w rodzinie negatywnych wzorów zachowań, napięć, konfl iktów, 
przemocy, biedy, zniewolenia, dezintegracji w sferze emocjonalnej. Dom rodzin-
ny, w opisanej wyżej sytuacji, nie jest miejscem miłości, troski, opieki, codzien-
nych spotkań i relacji z najbliższymi osobami, poznawania norm moralno-spo-
łecznych, określonego systemu wartości czy nawet kultury. Sposób traktowania 
dziecka przez rodziców staje się często źródłem jego cierpień i przykrości. Je-
śli rodzina (dom rodzinny) prowadzi do deformacji rozwoju dziecka, to mamy 
wówczas do czynienia ze szczególnym typem rodziny dysfunkcyjnej. Określa 
się ją mianem rodziny toksycznej. Rodzice toksyczni emitują negatywne wzorce 
zachowań. Mają dominujący, a zarazem krzywdzący wpływ na życie dziecka66. 
Dzieci z takich rodzin przeżywają zwykle zachwiane poczucie własnej wartości 
prowadzące do zachowań autodestrukcyjnych. Obwiniają siebie za atmosferę 
panującą w domu i postępowanie rodziców. Trudno jest im zbudować pozy-
tywny obraz samych siebie i odzyskać poczucie własnej wartości67.   

Diagnozując rodzinę źle funkcjonującą, należącą do tzw. grupy ryzyka, na-
leży wziąć pod uwagę jej niewydolność materialną: niskie dochody rodziców 
lub ich brak wynikający z utraty pracy, wielodzietność, choroby itp. Nie bez 
znaczenia są trudne warunki mieszkaniowe: nadmierne zagęszczenie, brak za-
plecza sanitarnego, wielkość i standard mieszkania, liczba pokoi i innych po-

chowanie, Lublin 2003, s. 248.
64  Tamże.
65  C. Galek, Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej, w: K. Gryżenia (red.), Małżeństwo i rodzina w życiu 

i rozwoju człowieka, Warszawa 2009, s. 169–167.
66  L. Pezda, Wychowanie w rodzinie a zaburzenia w zachowaniu młodzieży, Kraków 2006, s. 84.
67  Tamże.
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mieszczeń, ich wyposażenie. Niezwykle ważną, pod względem diagnostycz-
nym, jest patologia społeczna w rodzinie, czyli alkoholizm rodzica (rodziców, 
opiekunów), występowanie innych uzależnień, zaburzenia psychiczne, prze-
stępczość, agresja słowna, fi zyczna lub psychiczna. Niska dojrzałość społeczno-
-emocjonalna rodziców objawia się małą świadomością pedagogiczną, wadli-
wymi postawami wobec dziecka, brakiem zainteresowania rozwojem dziecka 
i jego potrzebami. W diagnozowaniu coraz większą rolę odgrywa samotne ro-
dzicielstwo spowodowane rozwodem, separacją, utratą jednego z małżonków, 
pobytem w zakładzie karnym, długotrwałym wyjazdem. Wspomnieć należy 
w tym miejscu o pannach samotnie wychowujących dziecko68.

W rodzinie mogą występować różne niebezpieczeństwa wychowawcze: 
przesadny autorytaryzm rodziców, zaniedbywanie przez nich obowiązków, 
osłabienie więzi rodzinnej, jednostronność kształcenia i wychowania. W wycho-
waniu rygorystycznym, które odznacza się przesadnym ograniczaniem swo-
body dziecka, podporządkowaniem jego zachowania sztywnym normom, tkwi 
niebezpieczeństwo zahamowania aktualizacji jego indywidualnego potencjału. 
Dziecko może charakteryzować się brakiem zaangażowania. Nastawione jest 
na wykonywanie poleceń bądź postępowanie zgodne z podaną instrukcją. Brak 
jednolitej postawy rodziców wobec dziecka, jak również zmienność w stawia-
niu wymagań, charakteryzuje wychowanie niekonsekwentne. Stosowanie kar 
i nagród bywa tutaj uzależnione od czynników przypadkowych, niezależnych 
od zachowania dziecka69.     

Do współczesnych problemów diagnostycznych rodziny zaliczyć można 
zjawisko przemocy wobec dzieci, które godzi w podstawowe prawa dziecka. 
Nauczyciele i pedagodzy maja regularny kontakt z dużą liczbą dzieci pocho-
dzących z różnych środowisk społecznych. Z racji pełnionego zawodu mają tak-
że możliwość kontaktu z rodzinami dzieci, co umożliwia uzyskanie informacji 
o rodzinach podopiecznych. Zdarza się, iż uzyskują informacje bezpośrednio od 
dzieci przywiązanych emocjonalnie do swoich wychowawców. Rezultaty nie-
których badań ujawniają, iż nauczyciele i pedagodzy w zetknięciu się z przy-
padkami przemocy wobec dzieci w rodzinie przekazują sprawę innym osobom 
z personelu szkolnego. Niekiedy podejmują samodzielne działania polegająca 
na rozmowach z rodzicami, pocieszaniu dziecka. Marginesowa część badanych 
stosuje reakcje bezpośrednie tzn. zgłaszanie przypadku specjalistycznej instytu-
cji bądź wymiarowi sprawiedliwości. Niepokojącym jest fakt niepodejmowania, 
przez pewną część badanych, żadnej reakcji70. Działanie wobec występowania 
zjawiska przemocy rodzinnej w stosunku do dzieci różnią się w zależności od 
profesjonalizmu osoby podejmującej interwencje wobec tego problemu. Specy-
fi czny typ działań indywidualnych podejmują przedstawiciele instytucji specja-

68  K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik, dz. cyt., s. 220. 
69  S. Możdżeń, dz. cyt., s. 271.
70  E. Jarosz, Diagnozowanie zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinie - rola środowisk szkolnych, 

w: E. Górnikowska-Zwolak, A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna w Polsce – między tradycją 
a zaangażowaniem, t. 1, Katowice 1999, s. 203–204.
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listycznych – pomocowych lub restrykcyjnych – wobec krzywdzenia dzieci w ro-
dzinie. Indywidualne działania, niekoniecznie specjalistyczne, mogą dotyczyć 
najpierw przewidywania wystąpienia zjawiska przemocy, wykrywania wystę-
powania takich przypadków, następnie zgłaszanie problemu przemocy lub jej 
uzasadnionych podejrzeń oraz profi laktyki zjawiska71. Nie ulega wątpliwości, 
iż diagnostyka rodziny (diagnozowanie systemowe) odgrywa tutaj zasadniczą 
rolę. Celem diagnozowania jest najszybsze dotarcie z pomocą do rodziców, któ-
rych sytuacja indywidualna i społeczna umożliwia (stwarza warunki) stosowa-
nie przemocy wobec dzieci, zanim ona nastąpi. Pierwszym elementem diagnozy 
powinna być ocena ryzyka pojawienia się niebezpiecznych zachowań. Stosu-
je się wówczas serię pytań, bada się serię wskaźników obserwacyjnych, a tak-
że formularze zawierające odpowiednie kryteria ocen. Pytania mogą dotyczyć 
miedzy innymi: negowania ciąży przez matkę, chęci i próby usunięcia ciąży, 
dzieciństwa rodziców, gwałtownych zmian stylu życia, nadmiernego obrzydze-
nia przy zmianie pieluch i innych szczegółowych kwestii dotykających relacji 
rodziców z dziećmi (dzieckiem)72. Na drodze zdobywania danych istotna rolę 
odgrywa rozmowa z dzieckiem. Ma ona na celu zdobywanie informacji, któ-
re pomogą określić charakter i okoliczności występowania przemocy. Rozmo-
wa ma również wskazać sprawcę, rolę i zachowanie innych członków rodziny, 
a także zdemaskować zagrożenie. Dialog z dzieckiem musi być „wyposażony” 
w odpowiedni klimat, w którym dziecko zechce rozmawiać. Należy wierzyć 
w to, co dziecko przekazuje. Pytania powinny być odpowiednio dobrane. Waż-
nym jest dostosowanie się do rytmu rozmowy „narzuconego” przez dziecko73. 
To tylko niektóre z wymagań stosowanych w rozmowie diagnostycznej z dziec-
kiem poddanym przemocy domowej.                       

Obrazem dla zależności prawidłowego przebiegu procesu wychowawcze-
go, od „zdrowych” relacji rodzinnych, może być szereg zdiagnozowanych za-
burzeń. Jednym z nich jest choroba sieroca. Powodem choroby sierocej jest brak 
więzi z osobami bliskimi, brak miłości. Stanowi ona zespół poważnych zabu-
rzeń lub zahamowań rozwoju psychicznego i fi zycznego u dzieci. Przyczyną 
nabycia tej choroby może być brak opieki ze strony jednego z rodziców. Chodzi 
na przykład o brak czułego dotyku, który jest niebezpieczny w skutkach dla pra-
widłowego funkcjonowania mózgu. Dziecko z chorobą sieroca może sprawiać 
poważne trudności wychowawcze. Klimatem sprzyjającym rozwojowi choroby 
jest rodzina rozbita74. 

Powyższe refl eksje, wśród których znajduje się opis rodziny, stanowią ar-
gumenty, iż rodzina (to, co się w niej dokonuje) jest miejscem formowania się 
człowieka. Posiada to niezmiernie istotne znaczenie dla całego społeczeństwa. 
Stąd rodzina stanowi w diagnozowaniu podstawową kategorię.

71  E. Jarosz, E. Wysocka, dz. cyt., s. 145.
72  Tamże, s. 147–148.
73  Tamże, s. 167–168.
74  B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarskiego, Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami 

w rozwoju, Kraków 2008, s. 509–510.
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FAMILY AS BASIC DIAGNOSTIC CATEGORY

The aim of the article is to introduce the topic of family diagnosis. The article con-
centrates on two theoretical models, behavioral and system, which enable understand-
ing of data concerning conduct disorder among children. Conclusion of E. Jarosz and 
E. Wysocka, showing accuracy of overall, typological and selective diagnosis regarding 
family, was synthetically discussed in the text. The article contains comments concerning 
the process of family diagnosis. Respective stages of diagnosis were taken into account. 
The two fi nal parts constitute fundamental components of the text. The image of individ-
uals from so called healthy families was presented. The article indicates the problems in  
disfunctional families as well.





BIELSKO-ŻYWIECKIE

STUDIA TEOLOGICZNE

TOM 13 (2012)

KS. WOJCIECH ZYZAK

DUCHOWOŚĆ MARYJNA W ŻYCIU I PISMACH 
ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Słowa kluczowe: teologia duchowości, duchowość maryjna, Maryja Dziewica, życie i pisma św. 
Urszuli Ledóchowskiej.
Key words: theology of spirituality, Marian spirituality, Virgin Mary, St. Urszula Ledóchowska’s 
life and writing.

Duchowość maryjna to aspekt duchowości chrześcijańskiej, który czerpie 
inspiracje i kształtowany jest na wzór Matki Jezusa Chrystusa. Duchowość ta 
opiera się na podstawach biblijnych i dogmatycznych, a jej komponentem jest 
pobożność maryjna, czyli kult Matki Boskiej1. Badając tak rozumianą ducho-
wość maryjną w życiu i pismach świętej Urszuli Ledóchowskiej trzeba wyjść od 
ukazania tego, kim była dla niej Maryja. Następnym krokiem będzie przedsta-
wienie najważniejszych elementów jej pobożności maryjnej. Na koniec zastano-
wimy się, na ile był to kult pogłębiony, odpowiadający wskazówkom papieża 
Pawła VI, zawartym w adhortacji Marialis cultus.

Obraz Maryi wyrażony w nadawanych Jej tytułach

Pośród wielu tytułów, jakimi Święta określa Maryję, najczęstszym jest bi-
blijny, zawarty w haśle zgromadzenia tytuł „służebnica Pańska”, który w pi-
smach matki Urszuli łączy się wyraźnie z jakże aktualnym i niejako soborowym 
akcentem położonym na naśladowanie cnót Matki Bożej2. Maryja, choć jest naj-
świętsza i niepokalana, Królowa nieba i ziemi, jako prawdziwa służebnica Pana 
jedynie Bogu oddaje chwałę, będąc przez to wzorem pokory3. Zresztą aspekt 

1  Por. M. Chmielewski, Maryjna duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, Lublin–Kraków 
2002, s. 493–495.

2  Por. M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament. Dyrektorium, część I. Rekolekcje 
miesięczne, Pniewy 2000, s. 40 n.

3  Por. M. Urszula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom I, 
Pniewy 2000, s. 519–522; por. M. Urszula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa 
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pragnienia naśladowania Matki Najświętszej zawarty jest także w określeniach 
Maryi jako pięknej, niepokalanej, nienaruszonej i bez grzechu pierworodnego 
poczętej. Wzorczość widoczna jest tu w ścisłym powiązaniu tych tytułów z we-
zwaniem „Królowo dziewic”4. W pismach świętej Urszuli Matka Jezusowa jest 
ukazywana często pod krzyżem, jako Matka Bolesna5. Związany jest z tym ty-
powy dla tamtej epoki, maksymalistyczny sposób prezentacji cierpień Królowej 
męczenników zjednoczonej z cierpieniami Syna, w postaci tytułów Współzba-
wicielki i Współodkupicielki, które jednak nie mają charakteru dogmatycznego, 
ale wyrażają pewien aspekt duchowości, niekwestionujący roli jedynego Zba-
wiciela Jezusa Chrystusa6. Podobnie jest zresztą z tytułem „Wszechmocy bła-
gająca”, w którym akcent pada raczej na wymiar błagania i orędowania, a nie 
wszechmocy, skoro zdaniem Świętej również zakonnica przez stałą modlitwę 
staje się „wszechmocą błagającą”7. Łączy się z tym ukazywanie Maryi w jej 
relacji do ludzi, co Urszula podkreśla tytułem „nasza Matka”. Ona jest najbar-
dziej kochającą Matką, pocieszycielką, wspomożycielką, doradczynią, lekarką, 
ucieczką grzeszników, Matką dobrej rady, Matką konających i Matką miłosier-
dzia. Pośród tych tytułów najczęściej pojawia się Stella maris (Gwiazda morza) 
i związany z nim „Promień Nadziei”8. 

Nie można też zapomnieć, że Święta ułożyła serię rozmyślań na miesiąc 
maj, poświęconą kolejnym wezwaniom „Litanii loretańskiej”. Stanowią one wy-
raz uwielbienia imienia Maryi i zawierają takie tytuły, jak: Boża Rodzicielka, 
Matka Chrystusowa, wzór serc dziewiczych, pełna łaski, najczystsza, najślicz-
niejsza, piękna Bożą pięknością, niepokalana, przedziwna, najmilsza Matka, 
Matka dobrej rady, Matka Stworzyciela, Matka Odkupiciela, Panna roztropna, 
najgodniejsza czci, wsławiona, można (czyli wszechmoc błagająca), Panna ła-
skawa, wierna, zwierciadło sprawiedliwości, stolica Bożej mądrości, przyczy-
na naszej świętej radości, róża duchowa jako symbol miłości, brama niebieska, 
gwiazda morza (zaranna), ucieczka grzeszników, pociecha strapionych, Królo-
wa męczenników, Królowa pokoju i Królowa Korony Polskiej. Swe rozmyśla-
nia nad litanią Urszula kończy wezwaniem, które stanowi dobre wprowadze-
nie w omawianie różnych aspektów pobożności maryjnej: „Imię Twoje jest nam 
tarczą, różaniec Twój naszą bronią, Godzinki Twoje naszą radością, miłość ku 
Tobie naszą siłą”9. 

Konającego, tom II, Pniewy 2000, s. 192–194. 
4  Por. M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 91, 184–186; por. M. Ur-

szula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom I, dz. cyt., s. 29–31.
5  Por. M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 99; por. M. Urszula Ledó-

chowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom I, dz. cyt., s. 488–490.
6 Por. tamże, s. 145 n, 376 n. 
7  Por. tamże, s. 184–188.
8  Por. M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament dz. cyt., s. 14, 39, 232; por. M. Ur-

szula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom I, dz. cyt., s. 31–34, 
373–375; por. M. Urszula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom 
II, s. 31–33, 99–101, 177–180; por. M. Urszula Ledóchowska, Listy 1907–1914, Warszawa 2007, s. 115.

9  M. Urszula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom I, dz. 
cyt., s. 548–575.
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Kult maryjny w życiu świętej Urszuli

W wypadku Najświętszej Maryi Panny mówimy o czci wyjątkowej, która 
wyraża się przez wzywanie, sławienie, pozdrawianie, uznawanie, naśladowa-
nie i zawierzenie. Czcimy Maryję nadając dzieciom Jej imię, pielgrzymując do 
Jej sanktuariów, pielęgnując zwyczaje związane z Jej świętami, nosząc jej meda-
lik i szkaplerz, śpiewając Godzinki i pieśni maryjne, uczestnicząc w nabożeń-
stwach majowych i październikowych, wznosząc kościoły i kaplice ku jej czci, 
popierając sławiącą Ją sztukę, dbając o fi gury, wstępując do zakonów i ruchów, 
które szczególnie dbają o Jej cześć. Kościół zaleca zwłaszcza takie modlitwy jak: 
„Anioł Pański” i Różaniec. Polacy śpiewają „Apel Jasnogórski”10. 

Jak pokażemy poniżej, większość z tych form kultu maryjnego praktyko-
wała w swoim życiu święta Urszula. Ze wspomnień sióstr, szczególnie Brygidy 
Rodziewicz, wynika, że nabożeństwo do Matki Najświętszej było jakby z nią 
zrośnięte, a jej stosunek do Maryi cechowała bezpośredniość i bezprzestrzen-
ność. Starała się iść przez Maryję do Jezusa. Prowadząc Sodalicję Mariańską 
uczennic, co sobotę miała naukę dla sodalisek i wraz z nimi odmawiała Godzin-
ki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zachęcała je do odma-
wiania Różańca, czego sama była wzorowym przykładem. Zalecała młodzieży 
gorące nabożeństwo do Matki Najświętszej, jako pomoc w zachowaniu czysto-
ści. Uroczyście przygotowała obchód 50-lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokala-
nym Poczęciu NMP.  Zachęcała siostry, by obrały na całe życie jakąś praktykę 
pobożną dla uczczenia Maryi. Organizowała akademie ku Jej czci, szczególnie 
8 grudnia. Pisała utwory poetyckie opiewające Maryję.  Za jej zachętą ufundo-
wano w Krakowie grotę Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W 1906 roku za-
łożyła w Krakowie pierwszą w Polsce Sodalicję Mariańską akademiczek. Dla 
zgromadzenia napisała broszurkę pod tytułem „W promieniach Gwiazdy Mo-
rza”, specjalne medytacje o Matce Bożej na maj i październik, a także poszcze-
gólne święta i pierwsze soboty miesiąca.  Dla przełożonych ułożyła „Siedem 
medytacji” pokazując, jak na wzór Matki Najświętszej mają być matkami dla 
swych sióstr podwładnych. Dała zgromadzeniu hasło „Oto ja służebnica Pań-
ska”. W 1917 roku wydała książkę Polonica, w której zamieściła własny artykuł: 
Kult Matki Bożej w Polsce. Starała się odnowić zaniedbany kult Maryi w niektó-
rych francuskich miejscowościach. Sama dużo modliła się do Maryi i szukała 
Jej wstawiennictwa, także dla innych. Ze Szwecji pisała, że od 6 rano do 9 wie-
czorem trwała z Maryją towarzyszącą Jezusowi w Jego ziemskiej pielgrzym-
ce. W 1920 roku, gdy chodziło o byt zgromadzenia, długie godziny modliła się 
u stóp Matki Boskiej „Della Strada” w Kościele Il Gesù w Rzymie. Żarliwie mo-
dliła się też na Jasnej Górze. Na biurku w Pniewach miała obrazek Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Szczególnie czciła tajemnice zwiastowania i nawiedzenia, jako 
wzór wierności woli Bożej i czynnej, ofi arnej miłości Boga w bliźnich. Jej ulubio-

10  Por. S. C. Napiórkowski OFMConv, A. Sikorski MIC, Maryjny wymiar duchowości chrześcijań-
skiej, w: Teologia duchowości katolickiej, (red.) W. Słomka, Lublin 1993, s. 372 n.
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ną modlitwą było Magnifi cat. W trudnych sprawach wykazywała wielką ufność 
w opiekę Matki Bożej11. 

Rozmyślania Świętej pokazują potrzebę bycia dobrym dzieckiem Ma-
ryi oraz pokornego kochania Jej miłością płynącą z rozważania Jej świętości, 
dobroci i piękna. Matka Urszula zalecała wyrabianie ufności do Maryi, naśla-
dowanie Jej cnót, służenie Jej wiernie, modlenie się do Niej i radowanie się Jej 
chwałą w niebie12. Jej zdaniem, być dobrym dzieckiem Maryi znaczy kochać Ją, 
zwłaszcza wolą, coraz lepiej poznawać i chwalić, a przede wszystkim naślado-
wać13. Symptomatyczne są jej słowa w jednym z listów do brata: „Żebym mogła 
wszystkich ludzi napędzić do miłości Matki Boskiej! Jeżeli Ci czego zazdrosz-
czę, to że będziesz mógł mieć kazania o Matce Boskiej”14. Poniżej pokrótce omó-
wimy najważniejsze przejawy kultu maryjnego w życiu Świętej.

Maryjna duchowość zgromadzenia

Urszula Ledóchowska wskazała na maryjną duchowość zgromadzenia 
w dyrektorium: 

Hasłem urszulanek Serca Jezusa Konającego są słowa Matki Najświętszej: 
„Oto ja służebnica Pańska, nich mi się stanie według słowa twego”. Służebnicą 
Pańską jest każda urszulanka Serca Jezusa Konającego – do tego musi się poczu-
wać i do tego nieustannie dążyć, by Panu swemu jak najwierniej służyć15. 

Płynęło to z przekonania, że siostry zawdzięczają czci Maryi, Gwiazdy 
Morza, przeprowadzenie kongregacji „przez rozhukane morze prześladowań, 
przez burzę wojny”16. Ten wymiar kultu maryjnego przenikał całą działalność 
Świętej, zwłaszcza tworzenie Kongregacji Dzieci Maryi i Sodalicji Mariańskiej 
akademiczek, nie tylko w Krakowie, ale i w Rosji, Finlandii i Szwecji17. W tym 
kontekście zrozumiałe jest nazwanie osady założonej w pobliżu Sortavala nad 
Zatoką Fińską „Gwiazdą Morza” (Stella Maris – Merentähti)18.

11  Por. Miłość krzyża się nie lęka… Listy Julii Ledóchowskiej – bł. Urszuli i wspomnienia o niej, (red.) 
A., T. Szafrańscy, Warszawa 1991, s. 183–185, 192, 279, 312. 

12  Por. M. Urszula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom 
I, dz. cyt., dz. cyt., s. 13, 373-375.

13  Por. tamże, s. 501–506.
14  Miłość krzyża się nie lęka… Listy Julii Ledóchowskiej – bł. Urszuli i wspomnienia o niej…, dz. cyt., 

s. 117.
15 M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 40 n, 79.
16  Tamże, s. 110 n.
17  Por. Cuda św. Urszuli Ledóchowskiej, (red.) M. Krupecka, Warszawa 2009, s. 392; por. M. Ur-

szula Ledóchowska, Listy 1907–1914, dz. cyt., s. 27, 51, 58; por. Z. J. Zdybicka, Otworzyć serce. Apo-
stolstwo matki Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 2003, s. 145. Por. Miłość krzyża się nie lęka…, dz. cyt., 
s. 237.

18  Por. Cuda św. Urszuli Ledóchowskiej…, dz. cyt., s. 394; por. M. Urszula Ledóchowska, Listy 
1907–1914, dz. cyt., s. 39.  
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Zawierzanie Maryi

Postawę Świętej wobec Maryi cechuje przede wszystkim głęboka ufność 
i zawierzenie. W swym testamencie Urszula zostawiła siostrom zalecenie: 
„Trzeba się do Niej uciekać z dziecięcą ufnością, bo raczej cudem przyjdzie im 
z pomocą, niż miałaby je opuścić”. Jak dzieci w objęciach Matki mają spoczy-
wać u stóp Maryi w pokoju19. Bowiem, gdy siostry ukryją duszę pod białym 
płaszczem Matki Najświętszej i gdy Ona będzie ich obrończynią, ani świat, ani 
czart nie będzie im szkodzić20. Urszula Ledóchowska najczęściej uwypuklała ten 
wymiar ufności w kontekście pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, którego Je-
zus dokonał na prośbę Matki (por. J 2, 3). Dostrzegała podstawę tego zaufania 
w fakcie, że Maryja jest nie tylko dobra, ale i potężna, bowiem Syn niczego Jej 
nie odmawia21. Stąd przekonanie, że Maryja jest z nią, broni jej, zawsze pomaga 
i nigdy nie opuści. Zwłaszcza w chwili śmierci, jeśli całe życie wołało się do Ma-
ryi o modlitwę „w godzinie śmierci naszej”, można mieć ufność, że nie opuści 
swego dziecka, ale odda je Jezusowi22. Święta pisała o tej ufności na podstawie 
doświadczenia, które pozwoliło jej wyznać: „nieraz mam wiele trosk i kłopo-
tów, ale Pan Bóg zawsze pomaga, a ufam bezgranicznie Matce Najświętszej”23. 
Jeszcze przed wstąpieniem do klasztoru podkreślała, że Maryja jest jej podporą. 
Mimo niepewności i lęku pisała: „zaufanie do Boga i ufność we wstawiennictwo 
Najświętszej Maryi Panny nie mogą mnie zawieść. Matka Boża zawsze mnie 
wysłuchuje, gdy czegoś ważnego potrzebuję”24. Te doświadczenia potwierdza-
ły prawdziwość słów świętego Bernarda: „Pomnij o najlitościwsza Panno Ma-
ryjo, iż nigdy nie słyszano, by ktokolwiek został przez Ciebie opuszczony!”25. 
Zdaniem Świętej, Maryja nigdy nie opuści swego dziecka, byleby tylko dziecko 
wołało do Niej o pomoc26. To prowadzi nas do kolejnego aspektu jej maryjnej 
pobożności.

Wzywanie Maryi

Wzywanie Maryi i zwracanie się do niej z prośbą Święta wyniosła już 
z domu rodzinnego, z częstej modlitwy z matką i z widoku ojca na klęczkach 
przed obrazem Czarnej Madonny27. Nie dziwi więc, że również w jej pismach 
prośby do Maryi znalazły centralne miejsce. Urszula prosiła Matkę Bożą, by 

19  Por. M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 39.
20  Por. tamże, s. 184–186.
21  Por. M. Urszula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom 

I, dz. cyt., s. 171–174, 184–188; por. tom II, s. 31–33; por. Miłość krzyża się nie lęka…, dz. cyt., s. 134.
22  M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 228; por. tom II, s. 277 n; por. 

Miłość krzyża się nie lęka…, dz. cyt., s. 103.
23  M. Urszula Ledóchowska, Listy 1907–1914, dz. cyt., s. 42.
24  Miłość krzyża się nie lęka…, dz. cyt., s. 71.
25  Tamże, s. 115.
26  Por. tamże, s. 143.
27  Por. tamże, s. 12.
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oczyściła jej serce ze wszystkiego, co się nie podoba Jezusowi, wyprosiła jej do-
brą wolę, pomagała w aktach cnót, modliła się za nią i przygotowywała do przy-
jęcia Jezusa w Komunii świętej28. Zalecała też innym modlitwę, by Maryja upro-
siła siostrom wielkie, prawdziwe i gorące nabożeństwo do Najświętszego Serca 
Jezusowego29. Przypominała, że nawet jeśli myśl nie może być zawsze z Maryją, 
to serce może. Radziła więc, by w ciągu dnia często modlić się do Niej pozdro-
wieniem „Ave Maria”, zwłaszcza w każdym niebezpieczeństwie i pokusie30. 
Szczególne miejsce w jej duchowości miała modlitwa do Maryi o dobrą śmierć, 
by Matka konających wyjednała żal doskonały, serdeczną skruchę, odpusz-
czenie grzechów, godne przyjęcie Wiatyku i umocnienie sakramentem Ostat-
niego Namaszczenia31. Także w listach Świętej znajdujemy wiele świadectw 
ciągłej modlitwy kierowanej do Maryi. Dla przykładu w 1910 roku Urszula pi-
sała, że codziennie modli się, prosząc Matkę Boską Dobrej Rady o wstawiennic-
two32. Trzy lata później z Nettuno relacjonowała, że codziennie chodzi do Matki 
Boskiej Łaskawej w kościele św. Jana i prosi o wyraźne poznanie woli Bożej33.

Najważniejsze modlitwy

Jak już wspomniano wyżej, Święta dbała o częste, spontaniczne akty strze-
liste. Radziła Wandzie Chmielewskiej: „Pamiętaj, że zawsze można parę słów 
do Jezusa i do Maryi skierować podczas pracy, aby mieć jak najczęstszy kon-
takt z Bogiem”34. Jednak pośród jej modlitw na pierwszy plan wysuwały się sta-
łe praktyki, będące częścią pobożności zgromadzenia. W dyrektorium zalecała 
szczególnie Ofi cjum i Różaniec35. Chodziło jej o Offi cium de Beata, czyli Małe Ofi -
cjum o Najświętszej Maryi Pannie36. 

Najwięcej miejsca Święta poświęciła Różańcowi, który ma być łańcuchem 
przykuwającym serce do serca Matki. Zalecała siostrom: 

Niech Wasze odmawianie Różańca będzie gorącym aktem miłości ku Maryi, 
będzie zachętą do cnoty, będzie rachunkiem sumienia co do wierności w naślado-
waniu Maryi, będzie prośbą o świętość na wzór świętości Maryi!37 

W dyrektorium czytamy, że Różaniec to jedna z najpiękniejszych modlitw 
ku czci Maryi. Stanowi połączenie modlitwy ustnej z rozmyślaniem i ma po-

28 Por. M. Urszula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom I, 
dz. cyt., s. 55; por. M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 14, 91.

29  Por. M. Urszula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom 
I, dz. cyt., s. 400–402.

30  Por. tamże, s. 115–117, 184–188.
31  Por. M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 232.
32  Por. M. Urszula Ledóchowska, Listy 1907–1914, dz. cyt., s. 115.
33  Por. tamże, s. 268.
34  Miłość krzyża się nie lęka…, dz. cyt., s. 242.
35  Por. M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., dz. cyt., s. 172 n.
36 Por. tamże, s. 100.
37  Tamże, s. 40.
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móc w tym, by więcej kochać. Święta radziła, by wpatrywać się w tajemni-
ce Różańca biblijnie, tak jak je Ewangelia przedstawia, starając się następnie 
ćwiczyć w cnotach rozważanych w kolejnych tajemnicach: „Życie twoje nich 
będzie nieustannym Różańcem czynu, a Różaniec tak odmawiany będzie twym 
nauczycielem cnoty”38. Matka Urszula widziała w Różańcu wspaniałą naukę 
tego jak kochać (I część), jak pokutować (II część) i jak się modlić (III część). 
Jej zdaniem tajemnice radosne uczą umiłowania cichej, ukrytej pracy, bolesne 
dają pociechę w cierpieniu, a chwalebne nadzieję na przyszłość39. Nie moż-
na zapomnieć, że Święta pozostawiła w rozmyślaniach głębokie biblijne roz-
ważania poszczególnych tajemnic różańcowych40. Regularne odmawianie Ró-
żańca towarzyszyło całemu jej życiu. Różaniec stanowił stały punkt dnia już 
w nowicjacie41. W jednym z listów, obok szkaplerza Maryi i książki o Matce Bo-
żej od Najświętszego Serca, prosiła także o kilka różańców42. Zachęcała też do 
życia tajemnicami różańcowymi, jak o tym świadczy jej tekst w „Dzwonku Św. 
Olafa”, kwartalniku dla byłych uczennic Szkoły Gospodarczej w Pniewach43. 
Najdobitniejszym świadectwem jej umiłowania tej modlitwy jest wyznanie za-
warte w liście z 12 marca 1911, że odmówiła za jednym zamachem pięć Różań-
ców i uważa, że to więcej znaczy, niż zastanawianie się nad tym, jak ułożyć spra-
wy, gdyż to da jej światło w chwili działania44.

Maryjny wymiar miały także rozmyślania metodą św. Ignacego, skoro 
matka Urszula zalecała po podjęciu postanowień: „Oddaj się Bogu przez ręce 
Matki twej, Maryi, i gorącą modlitwą wyproś sobie siłę do wiernego wykony-
wania ich”45. Świadczy o tym także inne zdanie: „Aby móc Maryję wprowadzić 
w moje życie, muszę wpatrywać się w Nią przez rozmyślanie nad Jej świętością 
podczas rannych medytacji i Różańca”46. Również każdą stację Drogi Krzyżowej 
Święta zalecała kończyć aktem strzelistym do Matki Boskiej Bolesnej, a na ko-
niec odmówić „Zdrowaś Maryjo”47. W Pismach Urszuli Ledóchowskiej znajdu-
jemy także liczne ślady medytacji nad modlitwami: „Pod Twoją obronę”, „Wi-
taj Królowo” i nad wspomnianą już „Litanią loretańską”48. Święta pisała także 
o nowennie do Gwiazdy Morza i o odmawianiu hymnu „Magnifi cat”49.

38  Tamże, s. 96–98.
39  Por. M. Urszula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom 

II, dz. cyt., s. 339–341.
40  Por. tamże, s. 341–373.
41  Por. Miłość krzyża się nie lęka…, dz. cyt., s. 83.
42  Por. tamże, s. 117 n.
43  Por. tamże, s. 251.
44  Por. M. Urszula Ledóchowska, Listy 1907–1914, dz. cyt., s. 167.
45  M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 85.
46  U. Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom I, dz. cyt., 

s. 565.
47  Por. M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 99.
48  Por. M. Urszula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom 

II, dz. cyt., s. 115–117, 192–194; por. tom I, dz. cyt., s. 548–575.
49  Por. M. Urszula Ledóchowska, Listy 1907–1914, dz. cyt., s. 54, 225.
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Święta maryjne

Z powyższym tematem wiąże się stałe przypominanie o sobocie i o maju 
oraz październiku, jako szczególnych miesiącach maryjnych. Wtedy zdaniem 
Świętej należy szczególnie łączyć się z Matką Bożą aktami dziecięcej miłości, 
ofi arowując jej co dzień jakiś dobry uczynek50. Poza tym znajdujemy w jej pi-
smach wiele uwag związanych ze świętami maryjnymi, szczególnie z okazji 
Niepokalanego Poczęcia, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Ofi arowania 
Matki Boskiej, Matki Bożej Bolesnej, Wniebowzięcia i Matki Boskiej z Góry Kar-
mel – Gwiazdy Morza51. 

Naśladowanie Maryi

Najwięcej uwagi poświęciła Urszula Ledóchowska sprawie naśladowania 
cnót Maryi. Święta widziała istotę maryjnego kultu w kształtowaniu życia na Jej 
wzór52. Najwcześniejszym wyrazem tej postawy było ubieranie się w dzieciń-
stwie w kolory Matki Bożej, przez co nazywano ją „niebieską panienką”53. Trze-
ba tu przypomnieć, że Święta zalecała odmawianie Różańca nie tylko słowem, 
ale całym życiem, wprowadzając w nie cnoty medytowane w tajemnicach54. 
W kontekście tej modlitwy Święta radziła siostrom: „wytrwale zbieraj dla twej 
Najdroższej Matki wiązankę aktów cnót. Milsza będzie ona Maryi, niż najpięk-
niejsze kwiaty z ogrodów i cieplarni naszych”55. Sztandarowe zdanie matki Ur-
szuli w tej kwestii brzmi: „Największym bez wątpienia dowodem naszej miłości 
ku Maryi jest naśladowanie Jej cnót”. Święta podkreślała bycie służebnicą Pań-
ską i gotowość spełniania woli Boga na wzór „fi at” Maryi przy Zwiastowaniu 
(por. Łk 1, 38)56. Owo „fi at” napotykamy na każdym kroku w listach Urszuli57. 
To stanowi najważniejszy wymiar naśladowania Maryi, skoro istotą duchowo-
ści maryjnej jest życie z wiary na Jej wzór58.

Oprócz tego niemal każdy fragment Ewangelii związany z Maryją był dla 
Urszuli okazją do ukazania możliwości naśladowania Matki Bożej. Jej niepoka-
lane poczęcie ma wzbudzać pokorę i ból z racji grzechu, ale też tęsknotę za aniel-

50  Por. M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 110 n.
51  Por. M. Urszula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom 

I, dz. cyt., s. 29–31; por. tom II, s. 99–101, 177–180, 257–259, 262–264, 385 n; por. Miłość krzyża się nie 
lęka…, s. 86.

52  Por. S. J. Ledóchowska, Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 1998, s. 49 n.
53  Por. Miłość krzyża się nie lęka…, dz. cyt., s. 157. 
54  Por. M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 40, 96–98.
55  Tamże, s. 110 n.
56  Por. tamże, s. 40 n.
57  Por. M. Urszula Ledóchowska, Listy 1907–1914, dz. cyt., s. 42, 68, 147, 158, 260, 282 n; por. 

Miłość krzyża się nie lęka…, dz. cyt., s. 97.
58  Por. S. C. Napiórkowski OFMConv, A. Sikorski MIC, Maryjny wymiar duchowości chrześci-

jańskiej…, dz. cyt., s. 371.
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ską czystością, aż do pragnienia, by raczej umrzeć, niż obrazić Boga59. Pokora 
Maryi, która ściągnęła na świat Bożego Syna, gdyż „wejrzał na uniżenie swojej 
służebnicy” uczy, że najpełniej przyciąga się Jezusa do serca właśnie przez tę 
cnotę60. Tajemnica Zwiastowania (por. Łk 1, 26–38) ukazuje Maryję jako wzór 
modlitwy, a jej „fi at” ma skłaniać do rozpoznawania woli Bożej w przepisach 
i nakazach przełożonych61. Maryja idąca, by pomóc Elżbiecie (por. Łk 1, 39–56) 
pomimo pragnienia samotności i kontemplacji uczy miłości bliźniego a śpiewa-
jąc „Magnifi cat” i przypisując wszystko łasce Boga stanowi wzór pokory62. Jej 
posłuszne podążenie na spis ludności do Betlejem jest przykładem posłuszeń-
stwa, a podróż stanowi wzór ducha umartwienia i ubóstwa63. Maryja biedna, 
może nawet żebrząca w Egipcie, zapomniana i nieznana, to model służby i mi-
łości do Jezusa64.Tajemnica Maryi, która urodziła Syna w nędzy, ale była pełna 
miłości mając przy sobie Boga, winna uczyć, by nie pragnąć niczego, poza szczę-
ściem z Jezusem, bez przewrażliwienia na punkcie poniżenia i bez upominania 
się o to, co się należy65. Z kolei Maryja zatopiona w kontemplacji tajemnicy Jezu-
sa (por. Łk 2, 18–20) jest wzorem rozmyślania i stosowania w życiu poznanych 
na rozmyślaniu prawd66. Jej przyjście do świątyni (por. Łk 2, 22–24), by ofi aro-
wać Jezusa i otrzymać błogosławieństwo oczyszczenia, choć była niepokalana, 
uczy posłuszeństwa i pokory67. Cicha boleść nad przyszłością Syna, któremu 
„sprzeciwiać się będą” (por. Łk 2, 33–35), winna uczyć litości do grzeszników 
na Jej wzór68. Miecz boleści zapowiedziany przez Symeona (por. Łk 2, 33–35) 
ma pobudzać do współczucia i pragnienia współcierpienia z Matką Boleściwą69. 
Pielgrzymująca do Jerozolimy Maryja jest wzorem modlitwy, a jej utajenie swej 
wielkości wobec kapłanów i uczonych w Piśmie stanowi przykład pokory70. Po-
dobnie usunięcie się Maryi na bok i odstąpienie Jezusa tym, którzy potrzebują 
Jego pomocy i nauki (por. Mt 12, 46–50) stanowi wzór czynienia ofi ary z tego, do 
czego się jest przywiązanym71. Wstawienie się za nowożeńcami w Kanie Galilej-
skiej winno skłaniać do nieustannego uciekania się do Niej, by wybłagać u Syna 
łaski72. Jej zatroskanie o nowożeńców, którzy nie mają wina  (por. J 2, 3), uczy 
też odgadywać bóle serca ludzkiego i nie myśleć o sobie73. Łzy Maryi pośród 

59  Por. M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 184–186; por. M. Urszula 
Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom I, dz. cyt., s. 29–34.

60 Por. tamże, tom II, s. 257–259.
61  Por. tamże, tom I, s. 260–264.
62  Por. tamże, tom II, s. 97–99.
63  Por. tamże, tom I, s. 72–74.
64  Por. tamże, tom II, s. 399 n.
65  Por. tamże, tom I, s. 75 n.
66  Por. tamże, s. 88.
67  Por. tamże, s. 181–183.
68  Por. tamże, s. 209–211.
69  Por. tamże, s. 145 n.
70  Por. tamże, s. 198–201.
71  Por. tamże, s. 116–119.
72  Por. tamże, s. 184–188.
73  Por. tamże, s. 171–174.
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córek jerozolimskich (por. Łk 23, 27–31) mają być inspiracją do żalu i skruchy74. 
Maryja pod krzyżem (por. J. 19, 25–34), której myśli były skierowane całkowicie 
ku Jezusowi to przykład zbliżania się do Niego w cierpieniu, bez opłakiwania 
siebie. Jest też Maryja dla matki Urszuli przykładem mężnego stania pod krzy-
żem we własnych „małych krzyżykach” i głośnym nawoływaniem do pokuty75. 
Maryja trzymająca martwe ciało Jezusa (por. J. 19, 38) jest wzorem rozważania 
Męki Pańskiej76. Zaś oddanie przez Maryję Jezusa do grobu (por. J 19, 39–42) i jej 
śmierć dla świata, by żyć tylko dla Jezusa, stanowi przykład, jak umierać sobie 
i walczyć ze swoim „ja”77. 

Czasami Święta ujmowała aspekty naśladowania łącznie mówiąc, że gdy 
trudno się modlić, trzeba patrzeć na Maryję zatopioną w modlitwie w domu 
w Nazarecie; w chwilach bólu należy patrzeć na jej „fi at”; gdy zaś brak miło-
ści do bliźnich najlepiej wpatrywać się w Nią w Kanie, jak mówi: „Wina nie 
mają”78. Na szczególne podkreślenie zasługuje poparte wieloma odniesienia-
mi do Ewangelii ukazywanie Maryi jako wzoru wiary, nadziei oraz miłości do 
Boga i bliźniego79. Święta mówiła o wierze ukazanej w Zwiastowaniu (por. Łk 
1, 45)80, nadziei na wysłuchanie przez Syna w Kanie (por. J 2, 1–11)81 i miłości do 
Boga, która skłoniła Ją do szukania Jezusa bez odpoczynku (por. Łk 2, 41–49)82. 
Szereg rozmyślań Świętej dotyczy przykładu pokory Maryi83, jej ducha poku-
ty84, świętej radości85, ubóstwa86, męstwa87 i zgadzania się w wolą Bożą88. Już tu 
trzeba podkreślić, że naśladowanie Maryi miało dla Urszuli wymiar chrystocen-
tryczny, w myśl słów: „W Tobie, o Maryjo, widzę, jak w wiernym zwierciadle, 
wszystkie cnoty Chrystusowe, więc naśladować Ciebie to znaczy naśladować 
Jezusa”89.

Figury i obrazy

Trzeba też wspomnieć o czci Świętej dla fi gur i obrazów Maryi. Świadczy 
o tym choćby ufundowanie w Finlandii posągu Matki Najświętszej „Gwiazdy 
Morza”, by tamtejsza ludność, która nie czciła Maryi, choć na chwilę zatrzymała 

74  Por. tamże, s. 357.
75  Por. tamże, s. 491–493; por. tom II, dz. cyt., s. 23 n, 262–264.
76  Por. tamże, tom I, s. 494–496.
77  Por. tamże, s. 496–498.
78  Por. tamże, s. 501–506.
79  Por. tamże, s. 506–508.
80  Por. tamże, s. 509 n.
81  Por. tamże, s. 512 n.
82  Por. tamże, s. 516 n.
83  Por. tamże, s. 519–522, 523–527.
84  Por. tamże, s. 529 n.
85  Por. tamże, s. 532 n.
86  Por. tamże, s. 535 n, 539 n.
87  Por. tamże, s. 451 n.
88  Por. tamże, s. 545 n.
89  Tamże, s. 565.
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się u stóp Władczyni świata i tak zaczęła przygotowywać się do tego, by kiedyś 
stać się Jej własnością90. Ale już wcześniej w pismach Świętej znajdujemy radość 
z przygotowania ołtarzyka Matki Bożej91, regularną modlitwę przed obrazem 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy92 i prośbę do brata Włodzimierza o przysłanie 
takiego obrazu z Rzymu93. Warto tu przypomnieć także o inicjatywie Matki, by 
wybudować w klasztornym ogrodzie w Krakowie grotę z fi gurą Matki Boskiej 
z Lourdes94. 

Pielgrzymki do sanktuariów

Trzeba też zauważyć cześć Maryi wyrażaną przez pielgrzymki do Jej sank-
tuariów. Ze świadectw wiemy, że w dzieciństwie Święta wraz z ojcem pielgrzy-
mowała do znanego sanktuarium w Mariazell95. Od ojca też przejęła szczególną 
cześć do Czarnej Madonny z Częstochowy96. Była również przekonana o szcze-
gólnym okazywaniu mocy i miłosierdzia przez Maryję w Lourdes i w listach 
wyrażała pragnienie pielgrzymowania do tego sanktuarium97.

Pieśni

Na koniec wypada wspomnieć o szczególnym upodobaniu Urszuli w pie-
śniach maryjnych. Już w 1887 roku Święta pisała: „W nowicjacie ćwiczymy pie-
śni i jestem przekonana, że Matka Boża cieszy się śpiewem swoich dzieci”98. 
Później z powodzeniem uczyła Finów w ich języku pieśni do Matki Boskiej, 
szczególnie Ave Maris Stella i O Sanctissima 99.

Zasady pogłębionego kultu

Rodzi się pytanie, na ile tak wyrażona pobożność maryjna spełnia zasa-
dy pogłębionego kultu, ukazane przez papieża Pawła VI w adhortacji Marialis 
cultus. Papież wymienił dziesięć zasad: trynitarną, chrystologiczną, pneumato-
logiczną, eklezjologiczną, skrypturystyczną, liturgiczną, antropologiczną, eku-
meniczną, naśladowania w pobożności i hierarchii nabożeństw maryjnych100. 

90  Por. M. Urszula Ledóchowska, Listy 1907–1914, dz. cyt., s. 77, 79 n, 83.
91  Por. Miłość krzyża się nie lęka…, dz. cyt., s. 86.
92  Por. tamże, s. 93 n.
93  Por. tamże, s. 109 n.
94  Por. tamże, s. 237.
95  Por. tamże, s. 14.
96  Por. tamże, s. 12.
97  Por. M. Urszula Ledóchowska, Listy 1907–1914, dz. cyt., s. 110; por. Miłość krzyża się nie 

lęka…, dz. cyt., dz. cyt., s. 90.
98  Tamże, s. 91 n.
99  Por. M. Urszula Ledóchowska, Listy 1907–1914, dz. cyt., s. 96, 298.
100  Por. S. C. Napiórkowski OFMConv, A. Sikorski MIC, Maryjny wymiar duchowości chrześci-

jańskiej…, dz. cyt., s. 373 n.
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Poniżej przyjrzymy się pobożności maryjnej Urszuli Ledóchowskiej w świetle 
tych zasad.

Zasada trynitarna
Zasada trynitarna mówi, że duchowość i pobożność maryjną trzeba zawsze 

odnosić do Trójcy Przenajświętszej. W tym kontekście trzeba stwierdzić, że na 
wielu miejscach w pismach Świętej widzimy tę więź miłości do Maryi z miłością 
do Boga, która jest zawsze stawiana na pierwszym miejscu, jak to można prze-
czytać choćby w testamencie: 

Módlcie się z gorącą miłością – choć nie w uczuciu, to jednak w woli. Chciejcie 
kochać wielkiego Boga, dobrego Ojca Waszego, chciejcie kochać Ukrzyżowanego 
Zbawcę Waszego, chciejcie kochać Ducha Świętego, który Was uświęca, chciej-
cie kochać błogosławioną trzykroć Trójcę Świętą, chciejcie kochać Maryję, Matkę 
Waszą101. 

Podobnie w listach odwołanie do Boga poprzedza wspomnienie Maryi102. 
Najczęściej Urszula łączyła kult Maryi z Drugą Osobą Trójcy Świętej, co stanowi 
przykład zachowania zasady chrystologicznej, o której będzie mowa w dalszej 
kolejności. Na tym miejscu wypada wspomnieć, iż Święta stosunkowo niewiele 
mówiła o Duchu Świętym w kontekście Maryi, co ma zapewne związek ze sła-
bo rozwiniętą pneumatologią i rzadko dostrzeganą więzią Matki Bożej z Trzecią 
Osobą Boską w teologii tamtej epoki. 

Zasada chrystologiczna
Zasada chrystologiczna mówi, że problematykę maryjną należy zawsze 

ujmować w kontekście Chrystusa. Możemy powiedzieć, że święta Urszula jest 
tego doskonałym przykładem103. W jednym z listów w 1889 roku Święta napisa-
ła: „Jezus, Maryja – oto horyzont mojego życia, cel mojej miłości, mych dążeń. Je-
zus, Maryja w życiu, w śmierci, w wieczności – a więcej nic, nic, a nic!”104. W dy-
rektorium w rozdziale XIV o nabożeństwie do Najświętszej Panny czytamy: „Po 
Jezusie kochamy Maryję, przez Maryję idziemy do Jezusa. Ona nas najpewniej 
zaprowadzi do Boskiego Serca Jezusa”105. Na innym miejscu odnośnie godne-
go przyjęcia Komunii świętej Urszula radziła, by prosić Maryję o prowadzenie 
do Stołu Pańskiego i dodała: „Przyjmij Jezusa z rąk Maryi – Ona ci dopomoże 
uczcić Jezusa należycie”106. Podobnie w testamencie Matka zapisała: 

101  M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 32.
102  Por. M. Urszula Ledóchowska, Listy 1907–1914, dz. cyt., s. 112, 191; por. Miłość krzyża się nie 

lęka…, dz. cyt., s. 113.
103  Por. K. Kowalik SDB, Maryja wzorem posłuszeństwa i służby według św. Urszuli Ledóchowskiej, 

w: Polka w Europie – św. Urszula Ledóchowska, red. M. Chmielewski, Lublin 2005, s. 45.
104  Miłość krzyża się nie lęka…, dz. cyt., s. 116.
105  M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 109 n.  
106 Tamże, s. 91.
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A chcąc prawdziwie kochać Boskie Serce, tak by miłość Wasza była dla Nie-
go pociechą, kochajcie przez Serce Niepokalane Najświętszej Panny, naszej jasnej 
Gwiazdy Morza, która jasnymi swymi promieniami do Boskiego Słońca, do Naj-
słodszego Serca Jezusowego, nas prowadzi107. 

Również w rozmyślaniach odnajdujemy pragnienie Świętej, by kochać 
Maryję, gdyż miłując Ją kocha się też Jej Syna108. Dlatego zwracała się do Matki 
Bożej: „Ty sama wciąż kieruj serce me do Jezusa”109. Na innym miejscu podob-
nie: „Wiem, o Matko moja, że ty najpewniej zaprowadzisz mnie do Serca Jezuso-
wego”110. Myśl tę Urszula wyraziła także w liście do brata Włodzimierza, pisząc 
w 1889 roku: 

Od tej jasnej Gwiazdy Morza, od tej Panny Niepokalanej, której całą siebie tak 
zupełnie oddałam, oczekuję pomocy, światła, a przede wszystkim miłości, która 
powinna tak napełnić serce moje, iżbym od tej chwili ciągle mogła w całej praw-
dzie mówić: „Miły mój mnie, a ja Jemu!”111. 

Zasada eklezjologiczna
Zasada eklezjologiczna wymaga, by praktyki pobożne jasno i wyraźnie uka-

zywały miejsce, jakie Maryja zajmuje w Kościele. Dla Świętej Maryja jest Matką 
Kościoła. W rozmyślaniu na Wielką Sobotę pisała o przebiciu Serca Jezusowego 
(por. J 19, 31–37) jako momencie, w którym Maryja zrozumiała, że odtąd Boskie 
Serce jest otwarte dla wszystkich. Dalej Święta roztacza wizję Maryi, która zga-
dza się z wolą Bożą, gdy musi po pogrzebie wrócić do domu, gdzie nie znajdzie 
już Jezusa: „Spełni zadanie, jakie Bóg Jej powierza, zaopiekuje się powstającym 
Kościołem, Jej litościwe serce otwarte będzie dla tych wszystkich, których Chry-
stus na krzyżu oddaje Jej słowami: »Oto syn Twój«”112. Podobnie rozmyślanie 
o Zesłaniu Ducha Świętego ukazuje apostołów pod opieką Maryi113. Choć akcent 
pada tu na rolę Maryi wobec Kościoła, to jednak zakłada również jej szczególne 
miejsce w jego łonie.

Zasada skrypturystyczna
Zasada skrypturystyczna mówi, że pobożność maryjna winna być przede 

wszystkim oparta na tym, co o Matce Bożej mówi Pismo święte. Także w tym 
wypadku refl eksje świętej Urszuli wydają się być wzorcowe, gdyż wszystkie jej 

107  Tamże, s. 14.
108  Por. M. Urszula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, 

tom I, dz. cyt., s. 31–34.
109  Tamże, s. 198–201.
110  Tamże, tom II, s. 385.
111 Miłość krzyża się nie lęka…, dz. cyt., s. 109 n.
112  M. Urszula Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom I, 

dz. cyt., s. 400–402.
113  Por. tamże, s. 481 n.
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medytacje o życiu Maryi oparte są prawie wyłącznie na tekstach biblijnych114. 
Wprawdzie czasami Święta bazuje bardziej na swej wyobraźni, jak w wypadku 
opisu żebrzącej Maryi w Egipcie, ale i tu u podstawy legło konkretne biblijne 
opowiadanie115. Oczywiście są w pismach Urszuli również rozmyślania doty-
czące wydarzeń, o których wprost Biblia nie mówi, które jednak należą do de-
pozytu wiary, jak choćby narodzenie, czy wniebowzięcie Maryi116. Tam, gdzie 
Ewangelie czegoś nie mówią i Święta opierała się na tradycji, jak w wypadku 
spotkania Maryi z Jezusem podczas Drogi Krzyżowej, autorka czuła się zobo-
wiązana, by to wyraźnie zaznaczyć117. Na koniec trzeba przypomnieć o jej typo-
wo biblijnych rozważaniach tajemnic różańcowych118. 

Zasada ekumeniczna
Odnośnie ekumenicznego wymiaru pobożności maryjnej świętej Urszuli 

trzeba przypomnieć, że jej kontakty z chrześcijanami prawosławnymi w Rosji 
i protestantami w Finlandii, Szwecji czy Danii można dziś nazwać ekumenicz-
nymi119. Już wspomniano, że uczyła Finów pieśni maryjnych. Jednak szczególne 
znaczenie mają tu młodzieńcze listy do protestantki Ilzy von Düring, w których 
Święta pragnęła przekazać przyjaciółce cząstkę swej miłości do Maryi120. Pisa-
ła do niej: „Ach, jakżeż bym chciała, byś i Ty mogła poznać szczęście płynące 
z wołania z głębi serca: <Moja Matko, moja droga Matko>!”121. Niektóre frag-
menty listów przybierają charakter dialogu ekumenicznego na temat Ma-
ryi, podczas którego Święta starała się odnosić zasadniczo do tekstów Pisma 
świętego122. Czasami była to dość nieporadna argumentacja biblijna o pośrednic-
twie Maryi, oparta choćby na wyobrażeniu pasterzy, którzy prosili Maryję, by 
pozwoliła im wziąć Dziecię na ręce123. Innym razem, zgodnie z dziewiętnasto-
wiecznym maksymalizmem, Święta stwierdzała, że Bóg odzwierciedlił w Ma-
ryi wszystkie swoje przymioty z wyjątkiem karzącej sprawiedliwości124. Jednak 
Autorka listów zapewniała przyjaciółkę, że „to nie żadna nienawiść religijna 
wobec inaczej wierzących, lecz tylko gorące pragnienie dziecka, by jego Matka 

114 Por. tamże, s. 72–76; 88; 116–119; 137; 145 n; 151–153; 171–174; 181–183; 209–211; 260–264; 
357; 373–375; 400–402; 481 n; 491–498; 509 n; 512 n; 516 n; 523–525; 532 n; 535 n; 539 n; 560; por. tom 
II, dz. cyt., s. 317 n, 385 n.

115  Por. tamże, s. 399 n.
116  Por. tamże, s. 177–180, 257–259.
117  Por. tamże, tom I, dz. cyt., s. 358.
118  Por. M. Urszula Ledóchowska, Pisma zakonne. Testament, dz. cyt., s. 96–98; por. M. Urszula 

Ledóchowska, Rozmyślania dla sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego, tom II, dz. cyt., s. 341–373.
119  Por. Z. J. Zdybicka, Otworzyć serce. Apostolstwo matki Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 2003, 

s. 54.
120  Por. Miłość krzyża się nie lęka…, dz. cyt., s. 21 n, 157. 
121  Tamże, s. 80.
122  Por. tamże, s. 88 n.
123  Por. tamże, s. 98 n.
124  Por. tamże, s. 96.          
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była przez wszystkich kochana”125. Najbardziej świeżo i przekonująco brzmią 
słowa listu z 1888 roku: 

Nie wymagam od Was, byście prosiły Matkę Bożą o wstawiennictwo, sko-
ro wiara protestancka inaczej uczy – tylko byście również serdecznie kochały tę 
Matkę, którą Zbawiciel dziecięcą miłością obdarzał, którą On w niebie jako swoją 
Matkę czci i kocha. Czy za wiele wymagam? Czy dusza, która kocha Jezusa, może 
nie kochać Matki swego Zbawiciela?126. 

Ostatecznie Święta stwierdziła z pewnym rozdrażnieniem: 

Jezus chciał przyjść do nas przez Maryję i my przez Maryję idziemy do Jezu-
sa. Czemu uważasz za złe, że wierzymy we wstawiennictwo Matki Bożej? Wasze 
mniemanie, że z mieszkańcami nieba nie mamy nic wspólnego nie jest sympa-
tyczne127. 

Jednak dialog ten nie zakończył się konfl iktem, a nawet w liście z 1897 roku 
mowa jest o przejściu Ilzy na katolicyzm128.

Pozostałe zasady
Odnośnie zasady naśladowania w pobożności wystarczy odnieść się to 

tego, co obszerniej omówiono we wcześniejszych rozważaniach. Podobnie za-
sada antropologiczna wymaga, by ukazywać Maryję jako człowieka, kobietę, 
wzór możliwy do naśladowania przez wszystkich. Jak już to ukazano w wy-
starczający sposób, Święta w swych rozmyślaniach pokazywała Maryję w kon-
kretnych sytuacjach prostego życia, ubogą, a bogatą wewnętrznie, cierpiącą, 
a zarazem pełną radości, pozostającą w cieniu, a gotową do pomocy, bez pró-
by traktowania Jej jako „niemalże Bogini”, co nie było rzadkie w tamtej epoce. 
Również aspekt Maryi jako mężnej kobiety nie był jej obcy. Można przypuszczać, 
że starania Matki Urszuli, by studentki w jej internacie pogłębiały rozumienie 
chrześcijaństwa i właściwej roli wykształconej kobiety w społeczeństwie, znaj-
dowały inspirację w postawie Maryi129. Odnośnie zasady liturgicznej, wyma-
gającej podporządkowania pobożności maryjnej liturgii, można odwołać się do 
prośby Urszuli o zamówienie Mszy świętej dla uczczenia Matki Najświętszej, 
w podziękowaniu za łaskę powołania. Zapewne już wtedy Święta doskonale 
rozumiała, że Eucharystia stanowi źródło i szczyt życia Kościoła, a co za tym 
idzie, najdoskonalszą formę wyrażenia wdzięczności130. Z powyższym wiąże się 
problem hierarchiczności nabożeństw maryjnych, z których Paweł VI szczegól-
nie zalecał Magnifi cat, „Anioł Pański” i Różaniec”. Jak widzieliśmy, modlitwy te 

125  Tamże, s. 95 n.
126  Tamże, s. 105.
127  Tamże, s. 131.
128  Por. tamże, s. 138.
129  Por. Z. J. Zdybicka, Otworzyć serce…, dz. cyt., s. 142.
130  Por. Miłość krzyża się nie lęka…, dz. cyt., s. 98.
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znalazły odpowiednie miejsce w duchowości maryjnej matki Urszuli, a Róża-
niec należał do jej ulubionych form pobożności.

Zakończenie

W podsumowaniu trzeba przypomnieć o dwóch szczególnych cechach 
duchowości maryjnej świętej Urszuli Ledóchowskiej, które w pewnym sensie 
wyprzedzały epokę i do dziś nie straciły nic ze swej aktualności. Pierwszym 
wymiarem jest naśladowanie Maryi, któremu Święta poświęciła najwięcej uwa-
gi. Oczywiście kochała Matkę Bożą, czciła Ją, modliła się do Niej i powierzała 
Jej wstawiennictwu, ale przede wszystkim widziała Ją jako wzór do naślado-
wania. Drugi istotny aspekt to biblijność jej rozważań. Urszula rzadko sięgała 
do innych źródeł, niż Nowy Testament. Przede wszystkim ukazała Maryję jako 
służebnicę Pańską, co znalazło wyraz w haśle zgromadzenia, mającym wpływ 
na całą duchową tradycję sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego.

MARIAN SPIRITUALITY IN THE LIFE AND WRITINGS OF ST. URSZULA LEDÓCHOWSKA

The author of the article discusses the subject of the role of Blessed Virgin Mary in 
the spirituality of St. Urszula Ledóchowska. He shows the Marian spirituality as an as-
pect of the Christian spirituality, which draws inspiration and is developed according to 
the model of the Mother of God. This spirituality is based on biblical and dogmatic roots, 
and its component is the Marian piety, i.e. the cult of Our Lady. When investigating the 
thus understood Marian spirituality in the life and writings of St. Urszula Ledóchowska, 
the author has begun with indicating who the Blessed Mary was for her. The next step 
was the presentation of the most important elements of her Marian piety. At the end the 
refl ection on to what degree this cult was deepened, according to indications of Paul VI 
in the exhortation Marialis cultus, can be found.
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„Kryzys” – to słowo, które bardzo często jest dziś używane. Praktycznie 
odnoszone jest do każdej dziedziny ludzkiego życia. Kryzys mamy w oświa-
cie i szkolnictwie wyższym, kryzys w gospodarce, ekonomii i wszelkich rela-
cjach społecznych. Wydaje się, że największy kryzys przeżywa jednak podmiot 
wszelkich kryzysów – współczesny człowiek, który poprzez zagubienie i roz-
proszenie w świecie nie widzi swojej właściwej drogi. Nie jest to zjawisko nowe. 
W różnych postaciach wielokrotnie już występowało. Trudno jest jednak jasno 
i dogłębnie w tak krótkim tekście prześledzić historię różnego rodzaju kryzy-
sów, z którymi świat – i oczywiście człowiek – mieli do czynienia. Nie o to tu 
chodzi. Chodzi o współczesny kryzys człowieka. (Nie zamierzam go dokład-
nie analizować; chcę jedynie coś zasugerować). Wydaje się, że z jednej strony, 
ze względu na swoją obecną sytuację i okoliczności, jest on czymś „sui gene-
ris”, z drugiej zaś jest bardzo stary i ma wiele wspólnego z lękiem, bojaźnią czy 
strachem, o których pisał choćby Kierkegaard1. Od „kierkegaardowskiego lęku” 
różni się on m.in. – tak bardzo ogólnie – brakiem poczucia odpowiedzialności. 
Duński fi lozof, zauważając wokół siebie coś, co można by nazwać współcześnie 
kryzysem, czuje, że dotyczy to w jakiś szczególny sposób jego samego. Choć 
dzieje się on „wokół” i „poza” nim, wie, że jest za tę sytuację jakoś odpowie-
dzialny. To ta właśnie odpowiedzialność przyczynia się do powstawania w jego 
intelekcie lęku i strachu. Współczesny człowiek bardzo często widząc jakiś kry-
zys, nie czuje się w żaden sposób za niego odpowiedzialny. Żyje i działa tak, 
jakby ktoś inny miał za niego rozwiązać ten problem. Brakuje mu także właści-
wego i dojrzałego poczucia wspólnoty międzyludzkiej. Myśli często, że sytuacja 
jakoś sama się wyjaśni, lub że ktoś wymyśli lekarstwo na „kryzysowy problem”. 
Takie jednak „pozorne” życie „poza odpowiedzialnością” nic nie wyjaśnia i nie 
rozwiązuje. Potęguje zaś coraz bardziej poczucie frustracji i… beznadziejności. 

1  S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, PWN, Warszawa 1981.
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Słowo „beznadziejność” wydaje się tu wyjątkowo na miejscu. Po pierwsze wy-
raża dobrze istotę problemu, po drugie wskazuje pośrednio na drogę wyjścia – 
nadzieję. Twierdzę, że właśnie nadzieja stanowi prawdziwe i rzeczywiste wyj-
ście ze „współczesnego poczucia lęku bez odpowiedzialności”, jak również ze 
wszelkich kryzysów, z którymi człowiek ma do czynienia.

Doskonale rozumiał potrzebę nadziei ks. Józef Tischner, gdy w trudnej 
i złożonej sytuacji Polski, w dobie przemian społecznych, ekonomicznych i go-
spodarczych widział, między innymi w niej, drogę wyjścia2. Jego teksty były 
jednak skierowane do ludzi żyjących w specyfi cznych czasach i warunkach. Ro-
zumienie i pojęcie nadziei było zatem jakby „dostosowane” do tej sytuacji. Bar-
dziej ogólnie i „obiektywnie” mówi o nadziei Josef Pieper3. Stara się on pokazać 
„nadzieję jako nadzieję”, czyli jej istotę w oderwaniu od poszczególnych sytu-
acji czy problemów, nadzieję, którą można zobaczyć w każdej sytuacji, i która 
jest nie tylko problemem człowieka, lecz także jego zadaniem. Aby w taki spo-
sób spojrzeć na kwestię nadziei, trzeba – i Pieper doskonale to robi – odwołać 
się do autorów klasycznych, którzy dokonali wnikliwych i pogłębionych analiz 
zagadnienia4. Nie twierdzę tu, że tylko autorzy klasyczni dokonali tak cennych 
analiz. Owoce ich prac były jednak zarówno pionierskie, jak i wolne od wielu 
uwarunkowań, które współcześnie często zaciemniają lub rozmydlają istotę za-
gadnienia. Uwarunkowanie, lub jak kto woli – horyzont ich dociekań, jednak ja-
kiś był. Nie chcę tu wszczynać dyskusji na temat tego, czy zupełny obiektywizm 
jako taki jest w ogóle możliwy5. Chodzi także i o to, by zobaczyć to szczególne 
zagadnienie w nieco innym horyzoncie niż najczęściej dziś spotykany. A jest 
to horyzont, ogólnie mówiąc, myśli chrześcijańskiej. Dlatego znajdą się w tek-
ście Piepera nie tylko odwołania do myślicieli chrześcijańskich, ale również do 
wypowiedzi Magisterium Kościoła6. Dla niektórych zapewne takie postępowa-
nie będzie wchodzeniem rozważań fi lozofi cznych w teologię. Nie wiem, czy 
rzeczywiście tak jest… Warto chyba samemu prześledzić rozważania Piepera 
i wyrobić sobie własne zdanie na ten temat. Trzeba również stwierdzić, że ta-
kie właśnie ujęcie tematu może być pod wieloma względami niezwykle cenne 

2  Por. np. J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Znak, Kraków 2000. Na uwagę zasługują także licz-
ne publikacje zagranicznych fi lozofów, przytoczmy choćby P. Ricouera Podług nadziei, PAX, War-
szawa 1991.

3 J. Pieper, O miłości, nadziei i wierze, tł. I. Gano i K. Michalski, W drodze, Poznań 2000 (cyt. 
dalej jako ON).

4  Pieper odwołuje się w swych analizach do następujących autorów i ich dzieł: Św. Tomasz 
z Akwinu, Summa Teologiczna; Kajetan, Komentarz do Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu; św. 
Augustyn, Przeciwko Faustowi ksiąg trzydzieści trzy, tł. J. Sułowski, Warszawa 1991; tenże, O państwie 
Bożym przeciw poganom ksiąg XXII, tł. W. Kornatowski, Warszawa 1977; Dante Alighieri, Boska kome-
dia, tł. E. Porębowicz, Warszawa 1978; Izydor z Sewilli, De summo bono; św. Bonawentura, Komentarz 
do „Sentencji”; św. Ambroży, O Izaaku lub o duszy, tł. P. Libera, PSP, Warszawa 1989; św. Jan Chryzo-
stom, Wykład Ewangelii św. Mateusza, tł. J. Krystyniacki, Lwów 1903,

5  Osobiście twierdzę, że wszelkie wypowiedzi zawsze zawierają jakąś mniej lub bardziej jaw-
ną lub ukrytą „metafi zykę” (meta-rozumienie, pierwotne założenia), i że totalna obiektywność jest 
dużo bardziej tęsknotą ludzkiego umysłu niż faktem.

6  Orzeczenia Soboru Trydenckiego, gł. VI sesja.
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i wartościowe dla współczesnego czytelnika. Może łatwiej by było żyć dzisiej-
szemu człowiekowi, gdyby w pogoni za nowościami miał siłę i odwagę, by spoj-
rzeć wstecz i skorzystać z mądrości wieków minionych. Bo to, że coś zostało już 
powiedziane, wcale nie oznacza, że jest złe lub nieaktualne.

Czym jest nadzieja

Choć można mówić o nadziei w ramach jedynie naturalnych, bez odwoła-
nia do wymiaru nadprzyrodzonego (np. można mieć nadzieję na dobrą pracę), 
to w najgłębszym sensie jest ona dla Piepera przede wszystkim cnotą człowie-
ka, chrześcijanina, otwartego na wieczność7. Można rzec, że jest dla człowieka 
fundamentem jego chrześcijańskiego bycia w świecie, podstawą chrześcijańskiej 
nauki życia. A nauka ta mówi, że człowiek jako taki jest stworzeniem, a zatem 
nie posiada jak Stwórca swojej istoty. On tą istotą się staje! Starożytne określe-
nia „`status viatoris” oraz „status comprehensoris”, które nieustannie się prze-
nikają, warunkują i wzajemnie do siebie odnoszą, doskonale wyrażają kondycję 
człowieka. Jawi się ona tu jako dwubiegunowa. Być „comprehensor”, znaczy 
– ogólnie mówiąc – posiadać szczęśliwość. W rozważaniach Piepera, który od-
wołuje się w tym momencie do nauki św. Pawła (por. Flp 3, 13), szczęśliwość 
oznacza spełnienie przez człowieka jego własnego bytu, powołania, życiowego 
zadania, którym jest osiągnięcie uszczęśliwiającej wizji Boga, osiągniecie – moż-
na tak również powiedzieć – zbawienia. Chodzi tu zatem o powołanie obiek-
tywne, ogólne i najbardziej podstawowe, a nie o jakieś pojedyncze i konkretne 
osobiste dary lub dobra. Być „viator”, oznacza zaś „być w drodze”, zdążać do 
tego właśnie celu, który z jednej strony jest przede mną, a którego jeszcze nie 
osiągnąłem, ale który jakoś w sobie czuję, i wobec którego jestem nie tylko zo-
bowiązany, ale wręcz go potrzebuję. Stan „bycia w drodze” nie określa i nie 
dotyczy w najwłaściwszym i ostatecznym sensie jakiegoś zewnętrznego miej-
sca. On wskazuje na podmiot – człowieka, na jego wewnętrzną strukturę bytu. 
Owo „viator” właśnie, którego sensem jest „jeszcze-nie”, wskazuje na nadzieję. 
Czegoś – jak powiedzieliśmy – niezwykle ważnego jeszcze nie osiągnąłem, ale 
ufam, że jestem lub mogę być na dobrej drodze do jego osiągnięcia8. 

„Status viatoris” zawiera w sobie zarówno coś pozytywnego, jak i nega-
tywnego. Mogę bowiem iść swoją życiową drogą „zdobywając”, jak również 
„tracąc” i „gubiąc” to, co już w pewnej mierze posiadam. Status ten jest o wiele 
ważniejszy dla człowieka niż „status comprehensoris”. Pisze Josef Pieper: 

„Negatywną stronę „status viatoris” funduje i konstytuuje przede wszyst-
kim egzystencjalna bliskość stworzenia i nicości”9. 

7  Nie dotyczy zatem np. duchów czystych. Możliwość ich występowania jest właściwa dla 
tradycyjnej i klasycznej metafi zyki.

8  ON, s. 149–153.
9  ON, s. 150.
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Człowiek stworzony jest z nicości, i owa nicość nieustannie pojawia się 
w horyzoncie jego egzystencji. Klasyczne pojęcie grzechu dużo tu wyjaśnia. 
Grzech, to nie tylko jakiś fakt z mojego życia, być może nawet dla mnie nieprzy-
jemny i trudny do akceptacji. Grzech, to uderzenie w głębię własnego bytu, za-
tracanie jego sensu, pustka i bezsens mojej egzystencji. Grzesząc podążam dro-
gą ku nicości, która nie jest jakimś nieokreślonym lub określonym miejscem. 
Owa pustka wskazuje na degradację mojego własnego bytu. Odrzucając grzech 
i podążając w stronę Boga, rozwijam swój byt, zdobywając jednocześnie peł-
nię samego siebie. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku docho-
dzi do głosu niezwykle cenna i niezbywalna dla człowieka wartość – wolność. 
Przy czym wolność „możności niegrzeszenia” jawi się jako wyższa od wolno-
ści w „postępowaniu drogą grzechu”. Można rzec, że będąc w drodze, jestem 
w jakimś sensie jeszcze człowiekiem. (Zarówno duchy złe, jak i dobre nie są już 
„viatoris”. Osiągnęły stan, który wykracza poza czasowość). W chwili fi zycznej 
śmierci, gdy mija mój czas na ziemi, kończy się dla mnie „bycie w drodze”, tracę 
swój „status viatoris”. Nie oznacza to jednak, że zawsze wstępuję w przestrzeń 
wieczności właściwej Bogu, tj. tej, która jest dla mnie spełnieniem mojego wła-
snego bytu. Mogę bowiem odejść w wieczność zatracenia i degradacji. W sensie 
fi zycznym tracę „status viatoris” w chwili śmierci, w sensie duchowym tracę go, 
gdy grzeszę – rozprzestrzenia się wtedy przede mną pustka nicości10.

„Status viatoris” wskazuje nie tylko na moralny sens ludzkiej egzystencji, 
ale także na czasowość człowieka. Przy czym jest to czasowość idąca nie w stronę 
śmierci11, ale w stronę wieczności. Pieper uważa, że współczesna fi lozofi a egzy-
stencjalna, która widząc czasowość człowieka zacieśnia ją jednocześnie tylko do 
wymiaru ziemskiego, gubi właściwy charakter swojego przedmiotu. Przydałby 
się tu dłuższy wykład o czasowości człowieka u Heideggera (Da-sein), niestety 
za względu na charakter i ramy tej pracy nie ma na niego za bardzo miejsca. Wy-
pada jednak stwierdzić, że fi lozofi a egzystencjalna nie pojmuje czasowości czło-
wieka jako „status viatoris”. Nie ma tam ukierunkowania na inną stronę czasu 
rozumianą jako wieczność. Istnienie człowieka – mówią egzystencjaliści12 – jest 
istotowo czasowe; czasowość jest konieczną cechą ludzkiego bytu. Gdy byt czło-
wieka „się kończy”, kończy się też jego czasowość. Gubi się tu zatem wymiar 
człowieka pojmowanego jako istota stworzona. Nie ma dla niego perspektywy 
nicości ani pełni bytu, który można osiągnąć dopiero w wieczności13. 

Bycie stworzonym oznacza, że jestem zatopiony w czasowości. Ona jest 
we mnie, ale ja jestem jakoś w niej. Otwierają się zatem przed człowiekiem dwie 
perspektywy: nicość i pełnia bytu. Pieper za św. Tomaszem z Akwinu twierdzi, 

10  ON, s. 150-153.
11  Np. M. Heidegger, Bycie i czas, tł. B. Baran, PWN Warszawa 1994. 
12  Dodać należy, że te rozważania nie dotyczą tzw. egzystencjalizmu chrześcijańskiego pre-

zentowanego m.in. przez Jean L. Mariona (Bóg bez bycia, tł. M. Frankiewicz, Znak, Kraków 1996) lub 
G. Marcela (Tajemnica bytu, tł. M. Frankiewicz, Znak, Kraków 1995).

13  ON, s. 152–154. 
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że choć byt człowieka, w pewnym sensie, zakotwiczony jest w nicości14, to nie 
zdobywanie nicości jest jego naturalnym celem. Jest nim pełnia bytu własnego 
i Boskiego. Dynamizm, który człowiek posiada, kieruje go w stronę dobra, a ono 
jest zawsze czymś istniejącym. Nawet nicość, którą się czasem wybiera, przybie-
ra maskę bytu. Bóg nie jawi się w tym typie myślenia jako wróg człowieka i jego 
wolości15, ale jako Stwórca, który stworzył wszystko po to, aby było (Mdr 1, 14), 
stworzył z miłości i pragnie, by stworzenie w wolności odkrywało i realizowa-
ło drogę ku swojej pełni. Choć człowiek jako „viator” może podążać zarówno 
w stronę bytu, jak i nicości, jego właściwa droga, kierunek działania, jest okre-
ślony. Pisze Pieper: 

„Droga” homo viator, „człowieka w drodze”, nie jest bezwarunkowym błądze-
niem to tu, to tam, pomiędzy bytem i nicością; ona wiedzie ku urzeczywistnieniu, 
a nie ku unicestwieniu, jakkolwiek urzeczywistnienia „jeszcze nie” spełnia i upa-
dek w nicość „jeszcze nie” jest niemożliwy16. 

Droga człowieka, który jest stworzeniem, i który zmierza w kierunku swo-
jego spełnienia, stwarza określaną sytuację. Choć można powiedzieć, że czło-
wiek jest „kimś”, to w pewnym sensie to, „kim jest”, nie jest przecież do końca 
określone. Pełna odpowiedź na pytanie o ostateczny status człowieka spełni się 
dopiero w nadziei, i to nadziei rozumianej jako – teologiczna już chyba – cno-
ta. To w tak pojętej nadziei człowiek rozumie sam siebie i afi rmuje fakt, że jest 
stworzeniem Bożym17.

Kluczowe pytanie, które powinno się pojawić jest takie, czy nadzieja – lub 
dokładniej cnota nadziei – jest tu w ogóle zagadnieniem fi lozofi cznym, czy też 
ściśle teologicznym? Pieper jest zdania, że da się mówić o nadziei w ramach 
samej fi lozofi i. Ona ze swej natury jest skierowana przecież w stronę czegoś, 
czego oczekujemy. Jednakże tak pojmowana nadzieja może podążać w stronę 
wszystkiego, czego się oczekuje, także w stronę zła i degradacji własnego bytu 
człowieka. Naturalnej nadziei brakuje tego, co przynależy w ścisły sposób do 
pojęcia cnoty, a więc ukierunkowania na dobro jako dobro. Cnota, to nie tylko 
jakaś pozytywna wartość, np. powściągliwość, dzielność, czy przyzwoitość, ale 
to przede wszystkim spełnienie ludzkiej potencjalności bytowej. Jest ona wynie-
sieniem człowieka ponad to, czym sam z siebie może być. To ukierunkowanie 
na wieczną szczęśliwość, której nie da się określić w ramach samej natury. Czło-
wiek – stworzenie, poprzez łaskę w nim działającą i dzięki niej, kieruje swój byt 
w stronę prawdziwej szczęśliwości ziemskiej i niebieskiej. Jego oczekiwanie na 
„jeszcze nie” spełnia się nie tylko w dobru naturalnym, ale także wkracza w sfe-
rę nadprzyrodzoną18. Czy jednak jest to jeszcze fi lozofi a, czy może już teologia? 

14 Bycie stworzonym jeszcze bardziej niż zakotwiczenie w nicości, oznacza, ufundowanie 
w Bycie Absolutnym.

15 Por. np. J. P. Sartre, Problem nicości, tł. M. Kowalska, Białystok 1991, lub: tenże, Egzystencja-
lizm jest humanizmem, tł. J. Krajewski, Warszawa 1998.

16  ON, s. 154–155.
17  ON, s. 155.
18  ON, s. 156–157.
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Rzeczywiście, trudno jest zinterpretować fi lozofowi nadzieję jako cnotę, je-
śli nie jest on jednocześnie teologiem chrześcijańskim19. Można by tu rozpocząć 
dyskusję także o istocie i możliwości tzw. fi lozofi i chrześcijańskiej, a ściślej mó-
wiąc, wzajemnego przenikania się fi lozofi i i teologii. Zapewne jest wielu zarów-
no zwolenników, jak i przeciwników takiego stylu rozumowania. Wydaje się, 
że Pieper należy do grona tych pierwszych. Jednak w jego ujęciu zajmowanie 
się tematami, powiedzmy, teologicznymi na pewno nie jest porzuceniem fi lozo-
fi i na korzyść teologii. Nie wiem, czy nie będzie to jakaś moja nadinterpretacja, 
ale myślę, że bardzo dużo jest u tego niemieckiego fi lozofa postawy widocznej 
u wielu innych fi lozofów, jak choćby u Edyty Stein, dla której uprawianie fi lozo-
fi i jest przede wszystkim poszukiwaniem prawdy, i w tym poszukiwaniu należy 
i trzeba korzystać w pełni z różnych źródeł, także z teologicznych20. Wiem nato-
miast, że Pieper korzysta z metodologii i myśli św. Tomasza z Akwinu, a myśl ta, 
choć oddziela jasno to, co pochodzi od rozumu od tego, co pochodzi od wiary, 
to jednak potrafi  wzajemnie odnieść jedno do drugiego. Nic zatem dziwnego, że 
pojawia się tu rozumienie problemu nadziei także jako cnoty teologicznej. Czy 
takie postępowanie jest niewłaściwe dla fi lozofi i? Dla rozumu wszystko to, „co 
pomyślane”, powinno być właściwe i ważne. Trzeba jednak ogólnie stwierdzić, 
że nadzieja może być rozpatrywana zarówno w ramach naturalnych, jak i nad-
przyrodzonych, przy czym te nadprzyrodzone okazują się jakby „ważniejsze”. 

W nadprzyrodzonym rozumieniu nadziei można dostrzec jej odniesienie 
do pokory i wielkoduszności. Gdy bowiem pojawia się w człowieku tendencja 
do wykraczania „poza samego siebie” ważne jest, by nie było to wykraczanie za 
wszelką cenę i ponad wszelką granicę. Mielibyśmy wtedy do czynienia z pychą, 
która ze swej natury wzbudza pragnienie statusu, miejsc i rzeczy, które nie są 
właściwe dla danej osoby, ale dla niej za wielkie, i co za tym idzie, stają się one 
dla niej realnym problemem i ciężarem. Człowiek nie ma stawać się kimś w ro-
dzaju nad-człowieka21, pana wszystkiego i wszystkich, ale ma odnaleźć swoje 
miejsce i prawdziwe „skarby” sobie właściwe. To wielkoduszność pozwala mu 
sięgać do rzeczy wielkich (extensio animi ad magna), które jednak są dla nie-
go właściwe, i kształtować siebie zgodnie z prawdą ludzkiego i własnego bytu. 
Wielkoduszność staje się w dziedzinie etyki „ozdobą wszystkich cnót”. Ona bo-
wiem, będąc pewną siłą i dynamizmem, kieruje duszę w stronę zdobywania 
coraz to większych możliwości i cnót. Prokuruje mężny niepokój serca ludzkiej 
nadziei, nie pozwalając mu na bezczynność i bierność22.

O pokorze w pewnych kręgach dużo już napisano, lecz wciąż pojawia się 
jakieś wielkie niezrozumienie tego zagadnienia. Wydawać by się tu mogło, że 
sprzeciwia się ona zasadniczo owemu porywowi serca, który prowadzi człowie-
ka w stronę „wyższych wartości i spraw”. Nie sprzeciwia się, ale niejako pre-
cyzuje i dopełnia owe porywy. Pokora nie jest w pierwszej kolejności postawą 

19  ON, s. 156.
20  Por. np. E Stein, Byt skończony a Byt Wieczny, tł. I.J. Adamska OCD, Poznań 1995, s. 44–61. 
21  Można przywołać tu choćby F. Nietzschego.
22  ON, s. 158.
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wyznaczającą odpowiednie relacje człowieka do drugiej osoby lub nawet same-
go siebie. Ona jest – jak pisał św. Tomasz z Akwinu – postawą człowieka wobec 
Boga. Człowiek – stworzenie poznaje i afi rmuje dystans, który dzieli go od Boga, 
zauważając jednocześnie swoją godność. Dopiero z tej relacji wypływają właści-
we relacje do samego siebie i innych. „Zdrowy” porządek ludzkiej nadziei ro-
dzi się zatem ze współwystępowania wielkoduszności i pokory. Z drugiej zaś 
strony, z braku owych dwóch cnót (wielkoduszność, pokora), rodzi się grzeszna 
utrata nadprzyrodzonej nadziei, która powoduje degradację i – można powie-
dzieć – problem tożsamości człowieka23.

Pozornie wydawać by się mogło, że tak pojmowana nadzieja odnosi się 
tylko do rzeczy i spraw nadprzyrodzonych, w których mamy uczestnictwo 
w życiu ziemskim, bądź tych, których spodziewamy się dopiero w wieczności. 
Nic bardziej błędnego! Rzeczywiście, ukierunkowanie tak pojmowanej nadziei 
idzie w owe strony, ale sprawy doczesne nie są tu bez znaczenia. Zapewne kli-
mat epoki, na który powołuje się fi lozof jest specyfi czny – czasy św. Tomasza 
z Akwinu. Otóż ten klimat, to nieznane nam ścisłe powiązanie, przenikanie, od-
noszenie się do siebie, zagadnień nadprzyrodzonych i ziemskich, czasu obecne-
go i przyszłego, można rzec – przenikanie się wieczności i teraźniejszości, ducha 
i materii. Nie ma tu mowy o żadnym murze, który by totalnie oddzielał jedne 
sprawy od drugich. Będąc zatem ostatecznie ukierunkowanym na wieczność 
spodziewać się możemy już tu, na ziemi, dóbr materialnych. Człowiek bowiem 
nie jest bytem jedynie duchowym. Ma też swój wymiar materialny i on również 
jest dla niego niezwykle ważny24. Nadzieja nadprzyrodzona potrzebuje niejako 
– można chyba tak stwierdzić – nadziei naturalnej, która skierowana jest w stro-
nę dóbr potrzebnych człowiekowi w jego ziemskiej egzystencji. Nadzieja nad-
przyrodzona i naturalna często wzajemnie się do siebie odnoszą i warunkują.

Nadprzyrodzona nadzieja nie jest jedynie czymś, co nosimy głęboko w so-
bie, i czego w żaden sposób nie da się zauważyć. Ona również nie jest zawieszo-
na w próżni ludzkiego ducha. Jej wyrazem i podstawą jest „młodość” (Jugend-
lichkeit). Nadzieja i młodość są sobie głęboko przyporządkowane. Tę młodość 
da się także zauważyć w życiu i postępowaniu człowieka. Gdy bowiem gaśnie 
w nas nadzieja naturalna, ta nadprzyrodzona może dostarczyć energii do życia 
i pracy. Osłabienie naturalnej nadziei w procesie starzenia, nie dosięga nadziei 
nadprzyrodzonej. Bóg, źródło nadziei nadprzyrodzonej, sam jest źródłem ludz-
kiej młodości nawet w podeszłym wieku. Nadprzyrodzona nadzieja nie jest za-
tem tylko oczekiwaniem na coś, co ma być w wieczności; ona daje realną siłę do 

23  ON, s. 158–159. Wiara, jako cnota teologiczna, jest ściśle powiązana z innymi teologicz-
nym cnotami – nadzieją i miłością. Pomijając głębsze rozważania na temat wzajemnych zależności 
pomiędzy tymi cnotami wypada stwierdzić, że nie rywalizują one ze sobą, ale na siebie wpływają, 
powodując swój wzajemny wzrost. Ważnym elementem tego rozwoju jest także modlitwa i przy-
kład ufności Jezusa Chrystusa (ON, s. 160–164). Warto odwołać się tu także do zagadnienia naśla-
downictwa, o którym pisał np. Max Scheler (por. M. Scheler, Istota i formy sympatii, tł. A. Węgrzecki, 
Warszawa 1986), choć styl uprawiania fi lozofi i przez Schelera nie ukazuje tak silnej więzi i wzajem-
nej relacji osób jaką mamy w klasycznej fi lozofi i.

24  ON, s. 164–165.
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pokonywania naturalnych problemów, umacnia człowieka w jego ziemskim by-
cie. Właśnie takiej nadziei jakże bardzo brakuje współczesnemu człowiekowi25.

Czym jest beznadziejność

Ogólnie można wyróżnić dwie formy beznadziejności: rozpacz i zuchwal-
stwo. I nie chodzi tu o emocjonalny nastrój, ale o decyzję woli, o akt duchowy. 
Życie człowieka jest pewnym procesem, który najlepiej można przyrównać do 
drogi, tymczasem zuchwalstwo antycypuje fakt spełnienia czegoś, a rozpacz – 
fakt niemożności spełnienia w ogóle26.

Patrząc na rozpacz z pozycji nadprzyrodzoności – bo ona właśnie jest dla 
Piepera najbardziej właściwa – można zauważyć, że ostatecznie neguje ona zba-
wienie, a co za tym idzie, zgadza się niejako na bezsens życia człowieka. Nie ma 
już nadziei na osiągnięcie pełni własnego bytu. Dusza ludzka nie żyje, jest już 
w tym fakcie, jakby unicestwiona. Rozpacz nie daje człowiekowi możliwości 
żadnej perspektywy. Życie i posłannictwo Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, traci 
zupełnie swoją wymowę i sens. Rozpacz jest dużo gorszym duchowym stanem, 
niż życie w najgorszym nawet grzechu. Z grzechu bowiem można wyjść, gdy 
jednak ogarnie duszę człowieka rozpacz, wszystko wydaje się skończone i bez 
wyjścia27. 

Rozpacz, która ogarnia duszę człowieka nie rodzi się sama z siebie. Choć 
jest najbardziej klarowną i dobitną postacią braku nadziei, jej początkiem i ko-
rzeniem jest zniechęcenie (acedia)28. Jest ono rodzajem smutku, który próbuje 
wmówić człowiekowi, że droga, którą powinien iść, i która jest przed nim, jest 
dla niego czymś zbyt wielkim i nieosiągalnym. Nie daje się on „wywyższyć” 
Bogu w swoim ludzkim bycie, ale mówi Mu, by pozostawił go „w spokoju”. 
Acedia jest głupią i samolubną rezygnacją człowieka z godności i szlachectwa, 
które chce mu dać sam Bóg29. Pisze Pieper: 

Acedia jest skrzywioną pokorą; ona nie chce przyjąć nadprzyrodzonych dóbr, 
ponieważ te stosownie do swej istoty wiążą się z wymaganiami wobec odbiorcy. 
W witalno-duchowej sferze zdrowia i choroby istnieje coś podobnego. Psychiatra 
często wskazuje, że neurotyk ma co prawda w powierzchownym sensie wolę, by 
wyzdrowieć, lecz naprawdę nie lęka się on niczego bardziej, niż wymagań, które 
w naturalny sposób stawia się człowiekowi zdrowemu30.

Nie tylko rozpacz rodzi się z acedii. Jej dziećmi są ponadto: „błądzący nie-
pokój ducha” (evagatio mentis), „tępa nieczułość” (torpor), „małoduszność” (pu-
sillanimitas), „wzbudzony uraz wobec wszystkich” (rancor), „złośliwość” (mali-

25 ON, s. 166–168.
26 ON, s. 169–170.
27 ON, s. 169–172.
28 Można tłumaczyć to słowo także jako „gnuśność” (Trägheit). 
29 ON, s. 173–175.
30 ON, s. 174.
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tia). Wszystkie one wskazują na niewłaściwe relacje człowieka do siebie, innych 
i całego świata. Ktoś, kto nie potrafi  z pokorą i nadzieją spojrzeć na własne ży-
cie, i w swoim wnętrzu szukać sensu, radości i pokoju, zaczyna przyjmować po-
stawę „wychodzenia z siebie” i szukać realizacji poza swoim wnętrzem. Takie 
jednak wychodzenie nie zaspokaja ludzkiego ducha, ale dodatkowo go nisz-
czy. Rodzi się wtedy (evagatio mentis) nie tylko wewnętrzne roztargnienie lub 
chora ciekawość, ale też gadulstwo, pozbawianie innych czci, niestałość posta-
nowień, ucieczka od codziennego bytu w jakąś ułudę. Pojawia się brak zaan-
gażowania wobec spraw naprawdę istotnych z perspektywy zbawienia (torpor) 
i możliwości mistycznych człowieka (pusillanimitas). Ktoś taki ma nawet preten-
sje do innych (rancor), że chcą przypomnieć mu o jego godności i prawdziwym 
„ja” – sensie ludzkiego życia. W końcu jako wyraz nienawiści  do tego, co boskie 
w człowieku, wybiera się i podąża za złem (malitia)31.

O ile można porównać człowieka w rozpaczy do tego, który „zestarzał się”, 
osłabł, utracił właściwą energię w drodze do pełni własnego rozwoju, o tyle 
w zuchwalstwie mamy do czynienia z infantylnością jego postawy. Człowie-
kowi wydaje się, że uczestniczy już w pełni we wszystkim, co mógłby osiągnąć 
lub kim mógłby być. Rozpacz jest w najwłaściwszym sensie przeciwieństwem 
nadziei, zuchwalstwo zaś jej nieautentyczną kopią. I rozpacz, i zuchwalstwo sta-
ją w oczywistej sprzeczności z tezą, że życie człowieka jest drogą, w której naj-
ważniejsze jeszcze się nie ukazało, ale w nadziei mogę być pewien, że to nastąpi. 
Rozpacz mówi, że to coś nigdy nie nadejdzie, zuchwalstwo twierdzi, że wszyst-
ko już właściwie jest. W zuchwalstwie brak jest z jednej strony myślenia o przy-
szłości, z drugiej pojawia się ucieczka od trudu osiągania celu. Istotą i jądrem 
zuchwalstwa jest samooszukiwanie się, że mamy przyszłość pod kontrolą, że 
jest ona dla nas już zaistniałym faktem32.

Zasadniczo mamy dwie formy zuchwalstwa: pelagiańskie i – napiszmy na 
użytek chwili – jemu przeciwne. To pierwsze, zdaje się głosić za Pelagiuszem, 
że naturalnymi siłami człowiek sam z siebie jest w stanie osiągnąć szczęśliwość 
wieczną, czyli ostateczny cel nadziei. Wystarczy trochę pracy, wystarczy być 
porządnym człowiekiem, a za same te fakty należy się nam zbawienie. Bóg musi 
mi je dać, bo przecież na nie zasłużyłem. Nie potrzebuję zatem myśleć o przy-
szłości. Moje życie jest jedynie teraźniejszą chwilą. Druga forma zuchwalstwa 
mówi coś zupełnie przeciwnego. Jedynie Bóg zbawia człowieka. Człowiek sam 
z siebie nic nie może zrobić. Nie jest ważne jak postępuję, Bóg i tak zrobi ze mną, 
co zechce. Jak widać, obydwie te formy negują egzystencjalny charakter ludz-
kiego bytu. O ile pierwsza rysuje się jako naiwna i dziecinna, druga zaczyna 
momentami przypominać rozpacz. Jestem bowiem w niej nie jak podmiot, ktoś 
ważny, mający swe wybory i pragnienia, ale jako nieświadomy, bezużyteczny 
i nikomu niepotrzebny przedmiot33. 

31  ON, s. 175–177.
32  ON, s. 178–179.
33  ON, s. 180–181.
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Wypada na tym miejscu zauważyć jeszcze jeden bardzo znaczący fakt. Pro-
blem ludzkiej nadziei jest związany przede wszystkim z oczekiwaniem. Tre-
ści owego oczekiwania możemy spodziewać się „w nadziei”, tzn. one nastąpią, 
choć teraz są nieobecne. Czy takie oczekiwanie może być w pełni „spokojne”? 
Może jednak mamy złudne nadzieje, a może się mylimy i źle odczytujemy swoją 
przyszłość i ludzkie przeznaczenie. Oczywiście potrzebna jest tu wiara i racjo-
nalne, na ile się da, do niej podejście. Ale pojawia się jeszcze coś, czego nie moż-
na ani negować, ani przed tym czymś uciekać. Jest to fakt lęku, obawy, strachu. 
Przyznać trzeba, że nadziei towarzyszy nierozerwalnie bojaźń, „niepewność” 
(Ungesichertheit) – może nie będzie wcale tak, jak oczekuję… Bojaźń właściwie 
przeżywana, jak trafnie zauważa Pieper, jest naturalnym i nieodzownym ele-
mentem nadziei34. 

Bojaźń trzeba umieć przyjąć we właściwy sposób. Najczęściej bowiem 
mamy do czynienia z ucieczką od tego zagadnienia. Współczesne czasy wma-
wiają człowiekowi, że nie wypada mu się bać. Taka postawa wypływa z dwóch 
źródeł, jakimi są: oświeceniowy liberalizm i niechrześcijański stoicyzm. Pierw-
sze zdaje się mówić – jeśli się boisz, nie jesteś idealny lub nie jesteś człowiekiem 
nowoczesnym; może boisz się, bo nie jesteś racjonalny lub dojrzały? pozbądź 
się tego, co cię krępuje i trzyma w nieświadomości; strach i lęk jest czymś ne-
gatywnym, czego trzeba się raz na zawsze pozbyć. Drugie źródło, to właści-
wie oddanie czci i hołdu rozpaczy oraz zuchwalstwu – i temu, co one ze sobą 
niosą, a o czym była już mowa – tyle tylko, że w sposób bardzo zakamufl owa-
ny. Można powiedzieć, że widać tu postawę człowieka, który udaje, że jest po-
nad strachem lub że on go nie obchodzi, choć doświadczenie życiowe wciąż ten 
strach przywołuje. Tymczasem postawa właściwa to nie ucieczka, ale uznanie, 
że strach jest po prostu rzeczywistością ludzkiej egzystencji i negacja jego obec-
ności nic tu nie wyjaśni. W klasycznej teologii mówiło się nawet o „ordo timo-
ris”, porządku bojaźni. A zatem nie tylko o tym, że ona występuje, ale także 
o tym, że prowadzi człowieka w jakąś stronę. Niewłaściwy porządek bojaźni 
prowadzi człowieka w stronę grzechu, tzn. degradacji własnego bytu, porządek 
właściwy jest cnotą prowadzącą do Boga i własnej szczęśliwości. Choć bojaźń 
dotyczy rzeczy i spraw naturalnych, jej sedno leży w ludzkim wnętrzu i odno-
si się przede wszystkim do spraw istotnych i ostatecznych. Bazuje ona także na 
zagrożeniu nicością ludzkiego bytu. Czymś negatywnym jest wtedy nawet fakt 
braku bojaźni, jeśli rzeczywistość by tego wymagała35. 

Fakt bojaźni jest trudny do przyjęcia i zaakceptowania także dla człowie-
ka wierzącego. Jednakże jego postawa to nie ucieczka bądź negacja, ale zgoda 
na jego występowanie i ufne powierzenie się Panu. Jak mawiał psalmista (Ps 
115,11): Zaufali Panu ci, którzy się Go boją: On ich pomocą i tarczą36!

34  ON, s. 182–184.
35  ON, s. 185-191.
36  ON, s. 191.
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Wnioski

Filozofi a nadziei Josefa Piepera jest w stanie bardzo dużo powiedzieć czło-
wiekowi współczesnemu, dla którego słowo „kryzys” jest bardzo popularne 
i być może nawet nadużywane. Aby jednak tak było, trzeba przyjąć pewne wizje 
świata i człowieka, które niemiecki fi lozof proponuje. 

Może na początek wizja świata. Podstawowe jest chyba uznanie, że wy-
stępują obok siebie dwie rzeczywistości do siebie niesprowadzalne – duchowa 
i materialna, które na siebie oddziaływają, a niekiedy nawet dopełniają. Dzięki 
zaś tradycyjnej metafi zyce możemy opisać wszelki byt, z którym mamy do czy-
nienia. Taki opis otwiera nas na to, co nazwiemy światem nadprzyrodzonym, 
a także ukazuje nam hierarchię wszelkich bytów. Na szczycie owej hierarchii 
jest Byt Wieczny utożsamiony z Bogiem. On jeden jest niestworzony, jest Panem 
wszelkiego bytu i ich Stwórcą.

Podstawowym stwierdzeniem o człowieku wydaje się to, iż jest on stwo-
rzeniem obdarzonym rozumem, wolną wolą i życiową energią, którą może spo-
żytkować jak chce. Rodzi się jako niedoskonały, a zatem potrzebuje rozwoju. 
Jego wolność jest zarazem wolnością wyboru czegoś, jak i rezygnacji z czegoś. 
Bóg, który jest stworzycielem, nie jest przeciwnikiem swojego stworzenia, ale 
jego sprzymierzeńcem. A zatem nie ma tu typowej dla ateizmu tezy: albo sta-
wiamy na człowieka, albo Boga; albo wolność, albo niewola ludzi w obliczu 
Stwórcy. 

Jest oczywiście jeszcze trzeci element – rozumienie nadziei, która może 
być lekarstwem na kryzys. W przedstawionej perspektywie jawi się ona przede 
wszystkim jako fakt, i to fakt bardzo ważny. Odnosi się ona do życia człowieka, 
jego życiowej drogi, która rozpoczyna się w wymiarze naturalnym, ale swoje 
spełnienie ma w wieczności. Nadzieja lub jej brak, to nie sprawa jakiegoś zwy-
czajnego problemu, który dotyczy jedynie wymiaru ziemskiego (nawet gdyby 
chodziło o taką „drobną” sprawę jak brak pracy). Ona sięga o wiele dalej i wy-
żej, i wskazuje na to, co głęboko ludzkie i ostateczne. Nadzieja oczekuje na speł-
nienie „jeszcze nie” w niebiańskiej rzeczywistości. 

Czy jednak nadzieja tak pojmowana może być w pełni lekarstwem na kry-
zysy czasów obecnych? Myślę, że tak, o ile przyjmiemy przedstawiony tu ho-
ryzont jej występowania. Jeśli nie będzie takiego horyzontu słowo „nadzieja” 
będzie tylko synonimem niedojrzałości i naiwności, a słowo „kryzys” będzie 
zdobywało dla siebie coraz to nowe tereny.
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JOSEF PIEPER’S UP-TO DATE CONSIDERATIONS OF HOPE

Man in his life is able to experience various kinds of crises which happen around 
him. However, the biggest of them affect his own inner life. Certainly despair and im-
pudence, as well as hopelessness of life belong to them. The cure for everything is hope. 
Josef Pieper, follows the classics, mostly Thomas of Akvin, and compares the life of man 
to a road on which one needs hope, that is the awaiting of something which is to come. 
A fulfi llment of this road happens not in real things,  but in the supernatural. Man discov-
ers his worth and sense of existence then. 
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BIELSKO-ŻYWIECKIE

STUDIA TEOLOGICZNE

TOM 13 (2012)

W dniach 14–15 listopada 2011 r. odby-
ła się międzynarodowa konferencja kultu-
roznawcza „Małe miasta”, zorganizowana 
przez Katedrę Literatury i Kultury Pol-
skiej Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej oraz Instytut Teologiczny im. św. Jana 
Kantego w Bielsku-Białej. Otwarcie kon-
ferencji zaszczycił swą obecnością prezy-
dent miasta pan Jacek Krywult, który już 
na początku swego wystąpienia zapewnił, 
że bielszczanie nie mają kompleksu” ma-
łomiasteczkowości, a defi nicja „małego 
miasta” jest, według niego, wieloznaczna 
i trudna do sprecyzowania… 

Wśród kilkudziesięciu referatów wy-
głoszonych przez pracowników nauko-
wych przybyłych do stolicy Podbeskidzia 
z wielu ośrodków akademickich w całej 
Polsce, znalazło się kilka wystąpień po-
święconych historii, kulturze i literaturze 
Bielska-Białej; jedno z nich, dra Krzyszto-
fa Gronia z Krakowa, stało się pierwszą 
w stolicy Podbeskidzia prezentacją autor-
skiej książki zatytułowanej Oddany sztuce. 
Życie i twórczość Ignacego Bieńka. 

Wspomniana pozycja jest zwartą mo-
nografi ą opisującą w ogólnym zarysie oso-
bę i dzieło jednego z najoryginalniejszych 
malarzy związanych z regionem Podbe-
skidzia. Jak napisał we Wstępie autor:

„Postać Ignacego Bieńka, zwanego czę-
sto »Ignacem«, artysty plastyka, malarza, 

który umiłował Podbeskidzie, człowie-
ka, który jako jeden z nielicznych swoim 
życiem udowodnił, że sztuka jest swo-
istym dopełnieniem codzienności, stała się 
w ostatnim okresie bardzo popularna. Po 
blisko 20 latach od śmierci (artysta zmarł 
w 1993 roku) zaczął być „poszukiwany”. 
Jego osobą i obrazami zainteresowali się 
kolekcjonerzy, historycy sztuki oraz bio-
grafowie1”.

Monografi a dra Gronia, będąca rozsze-
rzeniem jego pracy magisterskiej, składa 
się z pięciu głównych rozdziałów: Dzie-
ciństwo i młodość, Edukacja, Praca zawodowa, 
Twórczość oraz Katalog dzieł. Całość domy-
ka kilkustronicowa bibliografi a przedmio-
towa (warto odnotować, że obok folderów 
i katalogów z wystaw Ignacego Bieńka, 
największą grupę wykorzystanych przez 
autora źródeł stanowią listy, jakie otrzy-
mał podczas pisania książki od znajomych 
i krewnych artysty) oraz 8-stronicowa 
wkładka z reprodukcjami dzieł malarskich 
„Ignaca” ze zbiorów rodzinnych syna ar-
tysty, Grzegorza Bieńka, a także ze zbio-
rów bielskiego marszanda Franciszka Ku-
kioły.

1 K. Groń, Wstęp, w: tegoż, Oddany sztuce. 
Życie i twórczość Ignacego Bieńka, Kraków 2011, 
s. 7 (dalej – OS).

Krzysztof Groń, Oddany sztuce. Życie i twórczość Ignacego Bieńka, 
seria: monografi e Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 

recenzent – prof. UJ dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 
Kraków 2011, ss. 116 + 8 stron z reprodukcjami prac artystycznych

IGNACY BIENIEK – 
ARTYSTA WSZECHSTRONNY, ARTYSTA PRZYPOMNIANY
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W trzech pierwszych rozdziałach 
„biografi cznych” autor przedstawił naj-
ważniejsze fakty z życia Ignacego Bień-
ka, podważając przy tym niejednokrot-
nie obiegowe opinie, które nie znajdują 
potwierdzenia w faktach. Do takich „le-
gend” należy przekonanie, jakoby bezpo-
średni wpływ na twórczość Bieńka miał 
Julian Fałat. Owszem, w twórczości obu 
malarzy dużą rolę odegrała Bystra i pej-
zaże okolicznych gór w paśmie Beskidu 
Śląskiego, jednak w chwili śmierci znane-
go polskiego akwarelisty Ignacy Bieniek, 
urodzony w 1925 r. w Bystrej Krakow-
skiej, miał zaledwie 4 lata, tak więc o żad-
nych bezpośrednich wpływach nie może 
być mowy: 

Można spotkać się z opinią, że Ju-
lian Fałat znał pierwsze prace Bieńka, 
zaraził go malarstwem. Trzeba wyja-
śnić, że Ignacy wielokrotnie spotykał 
się ze spuścizną artystyczną tego ma-
larza, ale o bezpośrednim kontakcie 
w kwestii sztuk plastycznych między 
tymi dwoma artysta minie mogło być 
mowy2.

Według Gronia osobą, która na po-
czątku pokierowała talentem uzdolnio-
nego plastycznie chłopca, był raczej Jan 
Wałach, znany istebniański artysta, do 
którego zaprowadził kilkuletniego Igna-
cego jego ojciec. W późniejszym okre-
sie studiów w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie mistrzem Ignacego Bieńka 
był Zbigniew Pronaszko, u którego mło-
dy malarz złożył w czerwcu 1952 r. egza-
min dyplomowy. To zapewne Pronaszce, 
związanemu przed wojną z grupą ma-
larzy awangradowych, a także klimato-
wi krakowskiej ASP zawdzięczał Bieniek 
wpływy klasycyzującego koloryzmu oraz 
występujące w wielu jego obrazach ele-
menty fowizmu i ekspresjonizmu3. Jed-
nak najważniejszym mistrzem bielskiego 

2 Tamże, s. 46.
3 Zob. P. Głowacki, Schronienie w sztuce, 

OS, s. 5.  

malarza, podkreśla Groń, był Franciszek 
Jaźwiecki – malarz, grafi k i rysownik, 
członek Grupy Krakowskiej. Autor książ-
ki powołuje się na wypowiedź prof. Józe-
fa Marka, bielszczanina i długoletniego 
przyjaciela artysty:

Najważniejszy wpływ twórczości 
Franciszka na Ignacego, to sposób pra-
cy w malarstwie. Jaźwiecki malował 
ogromne ilości pejzaży, posiadał specy-
fi czny sposób kładzenia farby na płót-
nie, farba była kładziona grubo4.

Przygotowując książkę do druku 
Krzysztof Groń kontaktował się z blisko 
dwustoma osobami, wśród których zna-
leźli się najbliżsi krewni Ignacego Bień-
ka – syn Grzegorz i córka Urszula, a tak-
że dwie ostatnie żony zmarłego artysty, 
oraz znajomi z kręgów bielskiej bohemy, 
np. prof. Michał Kliś, Jacek Witaliński czy 
Franciszek Kukioła. Opowieści i wspo-
mnienia tych osób pozwoliły autorowi na 
nakreślenie w miarę spójnego portretu ar-
tysty z trzech okresów jego działalności: 
zielonogórskiego (lata 1954–1960), biel-
sko-bialskiego (1960–1987) i wrocławskie-
go (1987–1993). 

Dla bielskiego czytelnika monografi i, 
do którego w głównej mierze skierowana 
jest książka dra Gronia, najciekawszy jest 
okres drugi, najdłuższy i obfi tujący w wie-
le istotnych dla kariery artysty wydarzeń. 
Bieniek wrócił do Bielska-Białej z Zielonej 
Góry w 1960 r. wraz z pierwszą żoną i sy-
nem. Dzięki pomocy Franciszka Hernasa, 
ówczesnego dyrektora Zakładów Przemy-
słu Wełnianego im. J. Niedzielskiego „We-
lux”, otrzymał etat na stanowisku projek-
tanta – plastyka (później także desenatora, 
czuwającego nad wdrażaniem do produk-
cji nowych kompozycji włókien, ich splo-
tów i kolorystyki), co pozwoliło mu na 
stabilizację życiową i dynamiczny rozwój 
artystyczny w ciągu następnych kilkuna-
stu lat. W tym czasie Bieniek był jednym 

4 K. Groń, Twórczość, OS, s. 47.
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z najważniejszych członków grupy arty-
stycznej „Beskid”5. W okresie bielsko-bial-
skim dał się poznać jako artysta wszech-
stronny. Jak pisze autor monografi i:

Uprawiał malarstwo sztalugowe, 
rzeźbę, mozaikę, konserwację dzieł 
sztuki, grafi kę, zajmował się projekto-
waniem i realizacją witraży, fresków, 
plafonów, sgraffi to oraz wykonywa-
niem projektów medali okoliczno-
ściowych. […] Był nowatorem w wie-
lu dziedzinach. Bliscy znajomi artysty 
wspominają jego płonące rzeźby, które 
artysta wykonał z różnych materiałów. 
Sztuka destrukcji, którą również upra-
wiał, była wynikiem jego przemyśleń 
oraz pewnych potrzeb, które wnosiły 
wiele ciekawych doświadczeń do świa-
domości artystycznej. Rzeźby spłonęły, 
nie istnieją, gdyż takie było założenie 
happeningu6.

Z zestawienia statystycznego dokona-
nego przez Gronia w rozdziale „Katalog 
dzieł”7, obejmującego kilkaset prac arty-
styczno-malarskich Ignacego Bieńka, wy-
nika, że malarz najczęściej posługiwał się 
techniką olejną, a w jego twórczości pla-
stycznej dominowała tematyka pejzażo-
wa oraz portrety. Do ważnego nurtu jego 
wielowątkowego dzieła należy tematyka 
ludowa i regionalna. Jak zauważa Groń:

5 Grupa „Beskid” powstała pod koniec 
1961 r. i działała do 1986 r. W jej skład wcho-
dzili, obok Ignacego Bieńka, następujący arty-
ści: Jan Grabowski, Michał Kwaśny, Kazimierz 
Kopczyński, Jan Zipper i Zenobiusz Zwolski, 
który dołączył do grupy w 1967 r. – cyt. za:  K. 
Groń, Twórczość, OS, s. 53.

6 K. Groń, Twórczość, OS, s. 47.
7 Jak zaznacza autor książki: „katalog 

[obejmujący łącznie 426 pozycji, w tym prace 
olejne, rysunki i szkice, grafi ki, pastele, akwa-
rele i inne prace – przyp. M.B.] ukazuje tylko 
cząstkę z tego, co stworzył Bieniek. Notabe-
ne, Krzysztof Groń, mając świadomość niepeł-
ności napisanej monografi i określa ją mianem 
punktu wyjścia do następnej pracy „Śladami 
Bieńka”, […] „śladami, które trzeba szybko 
utrwalać, dokumentować, analizować, bo wiele 
z nich znika bezpowrotnie” (zob. s. 73).

Bieniek często podejmował ten wątek 
w swojej pracy, malując przebierańców, 
beboki, diabły, strachy na wróble. Do 
jego ulubionej tematyki należały również 
lasy, drzewa, kościółki, kapliczki, domo-
stwa i zagrody, młyny, pasieki, żywioły – 
wiatr, powódź, ogień, chmury…8. 

W okresie bielsko-bialskim powstało 
najbardziej znane dzieło Ignacego Bień-
ka – monumentalna mozaika wykonana 
na murze fabrycznym okalającym ZPW 
„Welux” przy ul. Leszczyńskiej. Artysta 
pracował nad nią prawie przez cztery lata 
(1966-1969), najczęściej popołudniami, po 
pracy, w ramach czynu społecznego, któ-
rego celem było uświetnienie dwóch okrą-
głych rocznic: tysiąclecia państwa polskie-
go i 700-lecia powstania miasta Bielska. Po 
ukończeniu prac mozaika o rozmiarach 76 
m szerokości na 8 m wysokości obejmo-
wała ponad 600 m2 kompozycji artystycz-
nej o tematyce historycznej i regionalnej, 
wykonanej z wielu różnorodnych elemen-
tów takich, jak: kamienie, szkło, metal, od-
pady ceramiczne…9 Dzieło to przetrwało 
31 lat. Zostało zniszczone w nocy z 20 na 
21 listopada 2000 r. przez gliwicką fi rmę 
remontowo-budowlaną przygotowującą 
grunt pod budowę znajdującego się obec-
nie w tym miejscu Centrum Handlowe-
go „Gemini”. Mimo protestu środowisk 
artystycznych, monumentalnego dzieła 
Bieńka nie udało się uratować, po mozaice 
zachowały się tylko pamiątkowe zdjęcia. 
Jej zburzenie stało się, według słów histo-
ryka sztuki Piotra Głowackiego: „metafo-
rą znaku czasu wszechwładnej komercji 
i bezmyślnego konsumeryzmu w Polsce 
po przemianach społeczno-politycznych 
końca XX wieku”10. Warto wspomnieć, że 

8 Tamże, s. 63.
9 Zamieszczone w książce zdjęcia mozai-

ki Ignacego Bieńka są autorstwa red. Marcina 
Płużka – przyp. M.B.

10 Zob. P. Głowacki, Schronienie w sztuce, 
OS, s. 5.
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niejako na „otarcie łez” fi rma, która przy-
czyniła się do bezpowrotnej destrukcji 
mozaiki, partycypowała kilka lat później 
w kosztach namalowania muralu na ścia-
nach nowego Centrum, którego pomy-
słodawcą i wykonawcą był w roku 2009 
znany malarz współczesny prof. Leon Ta-
rasewicz. 

Na zakończenie przeglądu twórczości 
Ignacego Bieńka autor książki przypomi-
na, że zaraz po śmierci artysty w 1993 r. 
zrodziła się w Bielsku-Białej myśl, aby au-
tor mozaik stał się patronem Wojewódz-
kiego Konkursu Malarstwa Nieprofesjo-
nalnego. Pierwsza edycja tego niezwykle 
popularnego w regionie konkursu została 
rozstrzygnięta w 1995 r.

Do największych walorów książki dra 
Krzysztofa Gronia zaliczyć należy przy-
stępny popularnonaukowy styl i przej-
rzystą kompozycję, nadbudowane jed-
nak nad rzetelnie przeprowadzoną pracą 
empiryczną, będącą końcowym efektem 
wieloletniej żmudnej kwerendy archi-
wistyczno-dokumentacyjnej. Dodatko-
wą zaletą monografi i jest wysoki poziom 

edytorski monografi i, na który składa-
ją się m.in. liczne czarnobiałe i kolorowe 
reprodukcje dzieł Ignacego Bieńka, po-
chodzące z różnych okresów jego twór-
czości. Wśród tych ostatnich, zgromadzo-
nych w części „Ilustracje”, na szczególną 
uwagę zasługują trzy kompozycje nama-
lowane techniką olejną na płótnie. Są to: 
Mazowsze (pejzaż z aleją wśród drzew, na-
malowany w 1952 r.), historyczna scen-
ka rodzajowa zatytułowana Podwórko na 
Kazimierzu w Krakowie (z roku 1970) oraz 
podbeskidzki obrazek plenerowy Zima 
w Bystrej, wykonany w 1990 r.). Każdy 
z wymienionych obrazów jest świadec-
twem ogromnej wrażliwości i niepospo-
litego talentu malarskiego Ignacego Bień-
ka – malarza wszechstronnego, którego 
przypomina – świetnie napisana i profe-
sjonalnie wydana - monografi a autorstwa 
Krzysztofa Gronia11.   

Marek Bernacki

Bielsko-Biała; 18 listopada 2011 r.

11 Zainteresowanych nabyciem tej pozy-
cji odsyłam, za autorem, na stronę: www.igna-
cybieniek.pl 
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Wprowadzenie

Życie konsekrowane od samego 
początku życia Kościoła stanowi o jego 
duchowej kondycji. Wielość charyzmatów 
zakonnych jest potwierdzeniem nieustan-
nie działającego w nim Ducha Świętego. 
Osoby konsekrowane, które są powołane 
w pierwszym rzędzie do kontemplacji 
oblicza Chrystusa ukrzyżowanego 
i chwalebnego, świadczą w świecie 
o Jego miłości. Patrząc zaś na życie ludzi 
świętych, założycieli instytutów życia 
konsekrowanego widzimy, że Duch 
Święty nieustannie działa w historii i może 
wydobyć z ludzkich dramatów takie 
rozeznanie wydarzeń, które przyczynia 
się do otwarcia tajemnicy miłosierdzia 
i pokoju pomiędzy ludźmi. W instrukcji 
Rozpocząć na nowo od Chrystusa czytamy: 
„Duch Święty bowiem w zamęcie panują-
cym w narodach pobudza w wielu tęskno-
tę za innym światem, który jest już obecny 
między nami” (RdCh 1). W tym kontekście 
sytuuje się postać i dzieło św. Urszuli Le-
dóchowskiej, założycielki Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. 

Z wielką radością należy przyjąć na 
rynku wydawniczym nową pozycję książ-
kową pt.: Otrzymała od Ducha Świętego 
wielki charyzmat: św. Urszula Ledóchowska 
i Urszulanki Serca Jezusa Konającego. Pre-
zentowana książka jest próbą ukazania św. 
Urszuli Ledóchowskiej jako „niezwykłej 

„Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat”: 
św. Urszula Ledóchowska i Urszulanki Serca Jezusa Konającego, 

red. s. Małgorzata Krupecka, ks. Wojciech Misztal, 
Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2012, ss. 306

w swojej zwykłości” kobiety, która w peł-
ni odpowiedziała na słowo Boże, wyko-
rzystując wszystkie talenty otrzymane od 
Stwórcy. Jej postać ukazuje nam – współ-
czesnym, że wierna współpraca z łaską 
Bożą może zaowocować dziełami, któ-
rych po ludzku nie da się zrozumieć, ani 
wytłumaczyć. Bezgraniczne zaufanie wo-
bec Boga sprawiło, że św. Urszula Ledó-
chowska stała się ewangelicznym zaczynem 
nowego dzieła, które dziś nie traci na swej 
aktualności, wręcz przeciwnie, staje się 
wyzwaniem współczesnych czasów. 

Omawiana pozycja książkowa ukazuje 
się w serii wydawniczej Duchowość Klasz-
torów Polskich: Przekaz i Komunikacja pod 
redakcją ks. W. Misztala.

Struktura publikacji

Omawiana pozycja jest szerokim 
komentarzem do słów Jana Pawła II: 
„Otrzymała od Ducha Świętego wielki 
charyzmat”, które wypowiedział podczas 
swojej wizyty w Domu Generalnym 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca 
Jezusa Konającego w Rzymie, dnia 26 
stycznia 1986. 

Całość opracowania składa się z 10 
artykułów tematycznych ukazujących 
bogactwo życia, duchowości i świętości 
Urszuli Ledóchowskiej oraz dzieło jej du-
chowych córek – Sióstr Urszulanek Ser-
ca Jezusa Konającego. Szerokość oma-
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wianych zagadnień daje czytelnikowi 
pewną syntezę charyzmatu świętej i po-
kazuje jego kontynuację w czasach współ-
czesnych. 

Patrząc na strukturę książki można 
dostrzec w życiu Urszuli Ledóchowskiej 
pewną stopniowość odczytywania powo-
łania do służby Bożej, jego realizację i du-
chowe przesłanie, które jest nieustannie 
aktualizowane w czasach współczesnych. 
Całość opracowania poprzedzona jest sło-
wem wprowadzenia Redaktora serii „Du-
chowość Klasztorów Polskich: Przekaz 
i Komunikacja” – ks. W. Misztala. Uka-
zuje on aktualność przesłania św. Urszuli 
Ledóchowskiej, jakie pozostawiła po so-
bie. Potrafi ła doskonale wzbić się ponad 
wszelkie podziały społeczno-kulturowo-
-religijne i wskazywać na to, co jest naj-
ważniejsze: człowiek jest obrazem i podobień-
stwem samego Boga. 

M. Franciszka Sagun, przełożona ge-
neralna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 
Serca Jezusa Konającego, we wstępie do 
opracowania wskazuje na zasadność po-
wstałego dzieła. Zaznacza, że jest czymś 
wartościowym i pożytecznym, gdy na 
nowo próbuje się odczytać spuściznę du-
chową Założycielki w kontekście współ-
czesności. W ten sposób powstała pozycja 
książkowa jest okazją do kolejnego pochy-
lenia się nad postacią św. Urszuli Ledó-
chowskiej i wydobycia tego, co dziś wy-
daje się aktualne dla ludzi żyjących w XXI 
wieku.  

Po tak nakreślonym wstępie, abp W. 
Ziółek w artykule pt.: Aktualność ducho-
wości i charyzmatu św. Urszuli i Urszulanek 
SJK w obecnej rzeczywistości społecznej i reli-
gijnej, ukazuje głębię duchowości i chary-
zmatu św. Urszuli. W rozważaniu tym ks. 
biskup zwraca szczególną uwagę na cnotę 
wiary świętej, którą porównuje do wiary 
Abrahama. Ponadto zaznacza, że źródłem 
jej apostolatu była Eucharystia, którą 
przeżywała jako sakrament miłości i ofi a-
ry (s. 18). Doświadczenie miłości Jezusa 
sprawiało, że św. Urszula nie była w sta-

nie zatrzymać jej dla siebie. W ten sposób 
uczy ona współczesnego człowieka, jak 
budować świat, w którym miłość do Boga 
i człowieka stanowią centrum życia.

Kolejny artykuł autorstwa s. Małgo-
rzaty Krupeckiej został poświęcony jubi-
leuszowi 90 lat obecności Sióstr Urszu-
lanek Serca Jezusa Konającego w Łodzi 
i Kościele łódzkim. Autorka podkreśla 
tu niezwykłość dynamizmu nowopow-
stałego zgromadzenia, które rozpoczę-
ło swoją działalność w dwudziestoleciu 
międzywojennym na prośbę pierwszego 
biskupa tej diecezji – ks. bp Wincentego 
Tymienieckiego. Apostolat sióstr Urszu-
lanek to odpowiedź na ówczesne wyzwa-
nia epoki, do których należała: katechiza-
cja, opieka nad ubogimi, troska o rodzinę, 
zwłaszcza o godność kobiety. Autorka 
opisuje szczegółowo początki działalno-
ści sióstr naznaczone dramatem wojny. 
Pomimo trudności związanych z koniecz-
nością opuszczenia niektórych placówek, 
Zgromadzenie nie zaprzestało swej posłu-
gi. Powstawały tzw. tymczasowe placów-
ki wojenne i przyjmowano do Zgroma-
dzenia nowe osoby. Czas powojenny był 
zmianą nastawienia władz państwowych 
do wspólnot zakonnych, co spowodowa-
ło, iż konieczna była reorganizacja ich ży-
cia. Pomimo to, żywotność charyzmatu 
Zgromadzenia potwierdzana była i jest 
nieustannie podejmowanymi inicjatywa-
mi wśród ludzi najbardziej potrzebują-
cych. 

Z kolei ks. bp Adam Lepa uwydatnia 
obecność mediów jako narzędzia ewan-
gelizacji w ujęciu św. Urszuli Ledóchow-
skiej. Wskazując na współczesny obraz 
mediów oraz związaną z nimi przestrzeń 
manipulacji, podkreśla pozytywną war-
tość środków społecznego przekazu 
w dziele ewangelizacji. W tym zakresie 
św. Urszula Ledóchowska swoje plany 
ewangelizacyjne wiązała przede wszyst-
kim ze słowem drukowanym. Powołała 
do życia pisma, które adresowane były za-
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równo dla młodych, jak i starszych osób. 
Miały one charakter formacyjny. 

Apostolat drukowany, który stał się 
ważnym elementem realizacji charyzmatu 
świętej, podejmował najważniejsze pro-
blemy odrodzonej Ojczyzny (s. 75). Ks. bp 
A. Lepa, omawiając ten rodzaj apostolatu, 
wskazuje na niezwykłe wyczucie znaków 
czasu, które towarzyszyło św. Urszuli Le-
dóchowskiej. 

Na szczególną uwagę zasługuje roz-
mowa z M. Jolantą Olech pt.: Stare i nowe 
w stylu życia konsekrowanego św. Urszuli 
i szarych Urszulanek. Matka Jolanta okre-
śla św. Urszulę mianem kobiety zasłu-
chanej w Pana Boga, starającą się wypeł-
nić Jego wolę w codzienności (s. 84). Ta 
postawa czyniła ją otwartą na potrzeby 
epoki, w której żyła. Rozmówczyni uka-
zuje Założycielkę swojego Zgromadzenia 
jako człowieka niezwykłego dynamizmu 
i otwartości na potrzeby drugich. Przed-
stawia zatem św. Urszulę jako tę, która 
nie czekała, aż ludzie sami do niej przyj-
dą, ale jako pierwsza wychodziła do nich 
z „ewangelicznym pośpiechem”. Potrafi ła 
łączyć to, co określa się mianem „zdrowej 
tradycji” z tym, co określa pojęciem „no-
wość”. Motywacją wszelkich działań była 
miłość do Tego, który ją powołał i nie-
ustannie posyłał w nowe, czasami niezna-
ne obszary ludzkiego życia. 

Artykuł autorstwa ks. W. Zyzaka pt.: 
Kontemplacja krzyża jako centrum duchowo-
ści świętej Urszuli Ledóchowskiej stanowi 
niejako kompendium duchowości pasyj-
nej św. Urszuli. Autor podkreśla szczegól-
ne miejsce kontemplacji krzyża w życiu 
duchowym samej świętej, jak i w ducho-
wości całego Zgromadzenia Sióstr Serca 
Jezus Konającego (s. 94). Ważne miejsce 
zajmuje w niej modlitwa i życie sakra-
mentalne. Ks. W. Zyzak próbuje ukazać 
to, co najbardziej osobiste, a zarazem bo-
lesne w życiu duchowym św. Urszuli Le-
dóchowskiej. Można pokusić się o stwier-
dzenie, że treści podejmowane przez 
Autora są niezwykle cenne dla zrozumie-

nia całej duchowości świętej i jej osobiste-
go charyzmatu. Kontemplacja Serca Jezu-
sa konającego staje się źródłem apostolatu 
św. Urszuli oraz jej duchowych córek. Au-
tor wskazuje ponadto na obecność ducho-
wości Maryjnej, która jest ściśle związana 
z duchowością pasyjną. 

R. Paluch w artykule pt.: Pragnienie 
świętości u św. Urszuli Ledóchowskiej uka-
zuje świętą jako osobę całkowicie oddaną 
sprawom Bożym. Jej pragnienie świętości 
zaliczone zostaje do „skarbca Kościoła”. 
Stanowi o jego przeszłości i jest nadzie-
ją na przyszłość (s. 127). Autor podkreśla 
aktualność duchowego przesłania św. Ur-
szuli, zwracając na jej żywe świadectwo 
wiary. Ponadto zwraca uwagę czytelnika 
na zgodność tego, co święta pisała, z tym, 
czym żyła na co dzień. Św. Urszula, reali-
zując ideał świętości, swoją osobistą po-
stawą zaszczepiała w spotykanych przez 
nią osobach wartości, którymi sama żyła. 
Ważnym dla omawianego artykułu jest 
ukazanie przestrzeni świętości, w któ-
rej wzrastała św. Urszula Ledóchowska. 
Przestrzeń tę tworzyła przede wszystkim 
jej rodzina (s. 139). Potwierdzeniem reali-
zacji ideału świętości przez św. Urszulę 
było bezwarunkowe posłuszeństwo Ko-
ściołowi. Z woli Kościoła czuła się posła-
na i w Kościele szukała właściwych spo-
sobów ewangelizacji.

Ewangelia w duchowości św. Urszu-
li, to tytuł kolejnego artykułu autorstwa 
ks. W. Misztala. Autor koncentruje się tu 
m.in. na obecności słowa Bożego w oso-
bistym życiu duchowym świętej Urszu-
li oraz jego „komuniostwórczym” dzia-
łaniu. Św. Urszula widziała w Ewangelii 
– jak zaznacza autor – podstawę osobi-
stej duchowości oraz duchowości całego 
Zgromadzenia. Dlatego święta pragnęła 
dzielić się z innymi owocami spotkania 
Boga w Piśmie Świętym (s. 170). Ks. W. 
Misztal wskazuje na praktyczność zasto-
sowania słowa Bożego przez św. Urszu-
lę w życiu codziennym. Miłość do sło-
wa Bożego stała się siłą jednoczącą – bo 
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słowo Boże było dla niej żywe i skuteczne. 
Słowo Boże tak rozumiane i przyjmowane 
sprawiało, że święta stała się prawdziwym 
współpracownikiem Boga i narzędziem 
w ewangelizacji świata. Święta często 
podkreślała, że spotkanie ze słowem 
Bożym musi być owocne, a jeśli nie jest, 
należy uważać je za zmarnowane (s. 183). 
Tworząc bowiem komunię z Bogiem, 
dzięki Jego Słowu człowiek jest w stanie 
tworzyć komunię z innymi.

W kolejnym artykule ks. P. Gabary po-
dejmuje refl eksję wokół tematu: Źródła 
i formy aktualnej, twórczej i skutecznej 
działalności ewangelizacyjnej św. Urszuli. 
Autor w swoim opracowaniu zwraca 
uwagę na kształtowanie postawy apo-
stolskiej św. Urszuli Ledóchowskiej już 
w domu rodzinnym (s. 197). Ewangelicz-
ny przykład rodziców tworzył klimat dla 
wszechstronnego, a zarazem roztropnego 
patrzenia na świat. Dom rodzinny wywarł 
ogromny wpływ na późniejsze życie świę-
tej.  W dalszej części artykułu ks. P. Gaba-
ra zwraca uwagę czytelnika na przestrzeń 
apostolatu św. Urszuli. Ukazuje świętą 
jako apostołkę swoich czasów. Niezwykle 
ważnym w życiu św. Urszuli było otwar-
cie na wyzwania nowej epoki. Choć nie 
należała do intelektualistek, to doskona-
le potrafi ła orientować się w potrzebach 
drugiego człowieka. Miała świadomość, 
że miłość chrześcijańska winna objąć każ-
dego człowieka, i że Bóg w ostateczności 
wyznacza sposób działania apostolskie-
go (s. 218). Stąd też święta zapraszała do 
współpracy wszystkie osoby dobrej woli, 
niezależnie od wyznania. W końcowej 
części artykułu zostaje podjęty problem 
aktualności działań apostolskich św. Ur-
szuli wobec wyzwań nowej ewangelizacji.

Następny artykuł, zatytułowany: Ko-
ściół w dialogu ze światem autorstwa ks. G. 
Dziewulskiego, ukazuje niezwykłe, jak 
na owe czasy, zaangażowanie św. Urszu-
li w zakresie współpracy ekumenicznej, 
edukacyjno-wychowawczej oraz relacji 
i współpracy z nie-chrześcijanami (s. 234). 

Święta zostaje ukazana jako osoba bardzo 
mocno zakorzeniona w miłości do Ko-
ścioła i pragnąca przyprowadzić do nie-
go innych. W jej postawie zostaje ukaza-
ny wielki szacunek dla innych wyznań. 
Ks. G. Dziewulski ukazuje św. Urszulę 
Ledóchowską jako człowieka wielkiego 
dialogu i zatroskanego o dobro duchowe 
każdego człowieka. Święta wykorzysty-
wała do tego wszystkie dostępne na owe 
czasy formy komunikacji międzyludzkiej. 
Boleśnie przeżywała sytuacje, w których 
doznawała braku dobrej woli ze strony 
hierarchii (np. zakaz używania języka ro-
syjskiego w kaplicy sióstr wydany przez 
arcybiskupa mohylewskiego, który to za-
kaz spowodował, że wielu Rosjan odeszło 
z Kościoła katolickiego do prawosławia). 
Wszystko to sprawiało, że dla świętej 
priorytetem była troska o dobro bliźniego, 
był on bowiem dla niej zawsze wielkim 
darem, ale i zadaniem na całe życie.

Ostatni artykuł, ks. H. Wejmana pt.: 
Ubodzy w sercu posłannictwa św. Urszuli 
i jej duchowych córek, koncentruje uwagę 
czytelnika na środowisku posługi świętej 
i zgromadzenia zakonnego, którego była 
matką i założycielką. Autor wskazuje na 
źródło postawy ubóstwa świętej. Tym 
źródłem była osobowa więź z Jezusem 
Chrystusem. Następnie podejmuje zagad-
nienie ubóstwa duchowego i materialne-
go. Ważną przestrzenią działalności apo-
stolskiej św. Urszuli i jej duchowych córek 
były osoby ubogie materialnie. Wśród 
nich święta wskazuje na osoby biedne in-
telektualnie i duchowo (s. 279). By ustrzec 
człowieka przed złymi skłonnościami, św. 
Urszula kładła nacisk na konieczność roz-
budzania wrażliwości na Boga w okresie 
dzieciństwa. Jako środki duchowe zaleca-
ła modlitwę, życie sakramentalne, rachu-
nek sumienia i nieustanną pracę nad sobą 
(s. 285). Autor zaznacza, że wielość po-
dejmowanych inicjatyw apostolskich była 
odpowiedzią na oczekiwania jej współ-
czesnych. Św. Urszula potrafi ła wspaniale 
odczytywać znaki czasu i odpowiadać na 
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nie w świetle nauki Chrystusa. W końco-
wej części artykułu zostaje ukazana kon-
tynuacja misji świętej przez jej córki du-
chowe – Siostry Urszulanki Serca Jezusa 
Konającego.

Kompetencje Autorów

W zakresie omawianych zagadnień 
należy podkreślić kompetencje Autorów 
wspomnianych artykułów. Każdy z nich 
przeprowadził refl eksję w wyznaczonym 
temacie w sposób systematyczny i meto-
dyczny. Wielość specjalizacji teologicz-
nych reprezentowanych przez Autorów 
artykułów wskazuje na różnorodność po-
dejść do omawianych zagadnień. Całość 
opracowania zyskuje także na różnorod-
ności środowisk teologicznych, jakie są 
przez nich reprezentowane. Mamy tu na 
uwadze środowiska: krakowskie, łódz-
kie, szczecińskie oraz środowisko samych 
Sióstr Urszulanek Serca Konającego Jezu-
sa – duchowych córek św. Urszuli Ledó-
chowskiej. 

Należy podkreślić dużą wnikliwość 
poszczególnych Autorów w zakresie 
omawianych zagadnień. Potwierdzeniem 
tej tezy jest obfi ta bibliografi a zawarta 
w przypisach. Widoczny jest także wy-
siłek redakcyjny, który polegał przede 
wszystkim na tym, by poszczególne ar-
tykuły ukazały różnorodność życia, du-
chowości i apostolatu św. Urszuli oraz jej 
córek duchowych, przy zachowaniu ram 
nakreślonych tematem pozycji: Otrzymała 
od Ducha Świętego wielki charyzmat: św. Ur-
szula Ledóchowska i Urszulanki Serca Jezusa 
Konającego.

Staranność tekstu

Prezentowana pozycja książkowa pod 
redakcją ks. W. Misztala Otrzymała od Du-
cha Świętego wielki charyzmat: św. Urszula 
Ledóchowska i Urszulanki Serca Jezusa Ko-
nającego, pod względem staranności tek-
stu nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. 
Jest to książka dobrze przygotowana, po-
parta szeroką literaturą uwzględniającą 
treści zawarte w Piśmie Świętym i współ-
czesnym nauczaniu Kościoła. W artyku-
łach wykorzystano duchowy dorobek św. 
Urszuli Ledóchowskiej, wypowiedzi bł. 
Jana Pawła II oraz opracowania dotyczą-
ce omawianej tematyki. Wszystko to za-
sługuje w pełni na uznanie i szacunek wo-
bec tych, którzy podjęli się redakcji całości 
opracowania.

 
Ocena merytoryczna

W ocenie merytoryczne należy pod-
kreślić fachowość i kompetentność tych, 
którzy podjęli się trudu ukazania chary-
zmatu św. Urszuli Ledóchowskiej oraz 
spadkobierczyń jej duchowego przesłania 
– Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konają-
cego. Należy mieć nadzieję, że recenzo-
wana pozycja książkowa przyczyni się do 
szerszego spojrzenia na postać św. Urszuli 
Ledóchowskiej i stanie się przyczynkiem 
do dalszych refl eksji w zakresie podejmo-
wanych tematów. Z pewnością pozycja ta 
stanowi ważne dzieło dla środowiska teo-
logów, zwłaszcza teologów duchowości.  

prof. PWT dr hab. Jacek Kiciński CMF
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Problematyka dialogu jest jednym 
z bardziej nośnych tematów kulturowych. 
Wiek XX, a zwłaszcza druga jego połowa, 
nadały temu zagadnieniu priorytetową 
rangę cywilizacyjną. Okazuje się jednak, 
że bardzo często popularność jakiegoś sło-
wa jest odwrotnie proporcjonalna do jego 
właściwego rozumienia, a tym bardziej do 
upowszechnienia rzeczywistości, którą 
to słowo oznacza i wyraża. Podobnie jest 
z dialogiem. Schyłek XX wieku i początek 
wieku XXI przyniosły niewątpliwy kryzys 
idei dialogu. Nie przestano wprawdzie 
o dialogu mówić, słowo nadal jest trendy, 
ale osłabła wiara w jego skuteczność. Zma-
lało także zainteresowanie problematyką 
dialogu w kręgach naukowo-badawczych. 
Dialog bowiem okazał się rzeczywistością 
o wiele trudniejszą, niż przypuszczano. 
Nie oznacza to, że nie spełnia pokłada-
nych w nim nadziei, a jeśli nawet tak się 
dzieje, to rozczarowania wynikają z nad-
miernych oczekiwań, jakie z nim wiązano, 
albo z braku predyspozycji osobowych do 
dialogu, na skutek czego rzekome dialogi 
wcale dialogami nie są. W aspekcie nauko-
wo-badawczym problematyka studiów 
monografi cznych nad dialogiem jakby się 
wyczerpywała. Brak jest komplementar-
nych studiów interdyscyplinarnych doty-
czących powyższej tematyki.

Publikacja ks. prof. zw. dr. hab. Jana 
Wala Kultura dialogu jest pod tym wzglę-
dem chlubnym wyjątkiem. Autor nie tylko 
traktuje zagadnienie dialogu interdyscy-
plinarnie, ale wręcz sugeruje, by – z racji 
jego rangi cywilizacyjnej (wychowawczej) 
– stało się przedmiotem studiów odrębnej 
nauki całościowej – dialogiki, posiadającej 
własne metody badawcze. W zwieńczeniu 

Ks. Jan Wal, Kultura dialogu, 
Kraków 2012, Wydawnictwo „Czuwajmy”, ss. 450

pierwszej części publikacji, nazwanej Pro-
pedeutyką dialogu, został ukazany aspekt 
metodologiczny tej dyscypliny naukowej. 
Wcześniej jednak Autor omawia ważną 
rolę dialogu w rozwoju cywilizacyjnym 
i kulturowym świata, a także specyfi cz-
ną pozycję Kościoła, który począwszy od 
encykliki Pawła VI na temat dialogu Ecc-
lesiam suam (6 sierpnia 1964) i obrad Sobo-
ru Watykańskiego II (1962–1965), traktuje 
dialog jako jeden z najważniejszych spo-
sobów realizowania swojej zbawczej misji 
w świecie.

Druga część publikacji Kultura dialogu, 
nazwana Kompendium dialogiczne, podej-
muje tematy, których szczegółowym roz-
pracowaniem winna się zająć nauka dia-
logiki. Jeśli zestawimy tę część rozprawy 
z wcześniejszą publikacją Autora pt. Va-
demecum dialogu (Kraków 1998, ss. 130), to 
możemy stworzyć niemal pełny katalog 
problemów, którymi dialogika winna się 
zająć. Należą do nich: 

1. opisowe zdefi niowanie dialogu i analiza 
powyższej defi nicji,

2. zwrócenie uwagi na dialog, jako rela-
cyjny charakter ludzkiego bytowania, fenomen   
międzyosobowego spotkania i sposób epifanii 
własnej osobowości,

3. podkreślenie znaczenia dialogu dla 
ochrony i promocji wartości ogólnoludzkich, 
a zwłaszcza praw człowieka, 

4. ukazanie dialogu jako drogi społeczne-
go poszukiwania prawdy, z uwzględnieniem  
wielowymiarowości prawdy dialogicznej oraz 
świadectwa dawanego prawdzie,  

5. naświetlenie roli dobra wspólnego osią-
ganego w dialogu i realizowanego w ramach 
ustaleń dialogowych, 
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6. zarysowanie bogactwa życia dialogowe-
go, wyrażającego się różnymi typami i rodza-
jami dialogów, 

7. refl eksja nad uwarunkowaniami życia 
dialogowego, obejmująca zarówno warunki 
ogólne (pluralizm, wiara, nadzieja i miłość), 
jak i liczne warunki szczegółowe,

8. zwrócenie uwagi na ograniczenia, trud-
ności i przeszkody, jakie występują w dialo-
gu,    

9. prześledzenie metodyki dialogowania, 
różnych stadiów dialogu i technik pozwalają-
cych przezwyciężać impasy dialogowe,

10. kwestia języka dialogu, jako języka 
jedności i jedności języka, umiejętności per-
swazji dialogicznej oraz mowy werbalnej i nie-
werbalnej w dialogu,

11. określenie zasad ustalania materii dia-
logicznej, przedmiotu dialogu, i jego konkret-
nej tematyki, 

12. analiza czynników kształtujących wła-
ściwy klimat dialogu oraz specyfi ka tego kli-
matu

13. wytyczanie płaszczyzn współdziałania 
podialogicznego i prawideł realizacji tego 
współdziałania, 

14. zagadnienie koordynacji dialogicznej 
w dialogach instytucjonalnych i grupowych,

15. sprawa formacji dialogicznej i wycho-
wania do dialogu oraz poprzez dialog.

Uważne przestudiowanie drugiej czę-
ści publikacji, zatytułowanej Kompendium 
dialogiczne, wyraźnie wskazuje, że więk-
szość wymienionych wyżej problemów 
jest w niej szczegółowo omówiona, po-
zostałe zaś zostały wyraźnie zasygnali-
zowane.

Książka ks. Jana Wala Kultura dialogu 
jest znaczącą, cenną i bardzo pożyteczną 
pozycją wydawniczą. Ma ona także cha-
rakter pionierski, bo nikt, przynajmniej 
na gruncie polskim, a wydaje się, że tak-
że zagranicą, nie przeanalizował dotych-
czas zagadnienia dialogu tak komplekso-
wo i wielostronnie. Publikacja ta, mimo 
że została napisana językiem naukowym, 
posiada także walor praktyczny, może 
służyć pomocą w wychowaniu: rodzin-
nym, religijnym, szkolnym i medialnym, 
nie tylko w zakresie pogłębiania wiedzy 
o dialogu, ale także kształtowania mental-
ności dialogowej.

Ks. dr Wiesław Popielarczyk
Proboszcz Parafi i 

Wieliczka-Krzyszkowice
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Marek BERNACKI – dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturo-
znawstwa, urodzony w 1965 r. Od 2003 r. adiunkt w Katedrze Polonistyki (od 
stycznia 2010 w Katedrze Literatury i Kultury Polskiej) Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Obecnie jest dziekanem Wydziału Humani-
styczno-Społecznego ATH. Autor i współautor książek naukowych i popular-
nonaukowych z zakresu literaturoznawstwa, m.in. Słownika gatunków literackich 
(1999), poradnika Jak analizować wiersze poetów współczesnych (2002) i Leksykonu 
powieści polskich XX wieku (2002). Współredagował z prof. Anną Węgrzyniak 6. 
tom pisma naukowego „Świat i Słowo” pt. Czytanie Miłosza, Bielsko-Biała, 2006. 
Redaktor tomu „We mnie jest płomień który myśli” – glosy do Herberta (w 10. rocz-
nicę śmierci Poety), Bielsko-Biała 2009. Artykuły i szkice publikował w: „Tekstach 
Drugich”, „Zeszytach Literackich”, „Arce”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Na-
Głosie”, „Dekadzie Literackiej”, „Ruchu Literackim”, „Nowych Książkach”, 
„Akcencie”, „Polonistyce”, „Toposie”, „Kwartalniku artystycznym”, „Post-
scriptum”, „Świecie i Słowie”, „Bielsko-Żywieckich Studiach Teologicznych”, 
„Relacjach Interpretacjach”, a także w pismach ukazujących się za granicą: „Sla-
vica Litteraria” i „Znad Wilii”. Ostatnio wydał książki: „Wyprowadził mnie z Zie-
mi Ulro”. Szkice o twórczości Czesława Miłosza, Bielsko-Biała 2005, Szlakiem drew-
nianych świątyń na Podbeskidziu, Bielsko-Biała 2009 oraz rozprawę habilitacyjną 
pt. Hermeneutyka fenomenu istnienia. Studia o polskiej literaturze współczesnej (Vin-
cenz, Miłosz, Wojtyła, Herbert, Szymborska), Bielsko-Biała 2010. Przygotowuje do 
druku książkę Problematyka żydowska w twórczości Czesława Miłosza.   

Ks. Tadeusz BORUTKA – profesor zwyczajny doktor habilitowany teologii 
(katolicka nauka społeczna), ur. 22 stycznia 1953 r. w Bielsku Białej, kapłan die-
cezji bielsko-żywieckiej. Dyrektor Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego 
w Bielsku-Białej, kierownik Katedry Socjologii Religii w Wydziale Teologicz-
nym UPJPII w Krakowie, wykładowca katolickiej nauki społecznej w Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i katolic-
kiej nauki społecznej oraz socjologii religii w Instytucie Teologicznym w Biel-
sku-Białej. Diecezjalny duszpasterz prawników i samorządowców, diecezjalny 
asystent Akcji Katolickiej, członek Krajowej Rady Akcji Katolickiej w Polsce. Re-
daktor naczelny „Bielsko-Żywieckich Studiów Teologicznych”. Wiceprzewod-
niczący Rady Fundacji im. św. Jadwigi przy UPJPII w Krakowie.

Ks. Marcin CHOLEWA – dr nauk humanistycznych w zakresie psycholo-
gii, magister teologii, kapłan archidiecezji krakowskiej, urodzony w 1970 roku 
w Rabce, święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku. Studiował w Wyższym 
Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie i Papieskiej 

NOTY BIOGRAFICZNE AUTORÓW
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Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
w Lublinie, gdzie uzyskał kolejne stopnie naukowe: magistra (1990 r.) i doktora 
(2006 r.). Obecnie wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Publi-
kacje: Strukturalizm i funkcjonalizm w podejściu do defi nicji postaw, Analecta Craco-
viensia, Kraków 2008; Kryzysy religijne z perspektywy osób duchownych, Edukacja, 
Teologia i Dialog, Poznań 2008; Tempo i selektywność procesu rozpoznawania infor-
macji jako wskaźnik postaw moralnych, Kraków 2009.

Olga CYREK – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, zaintere-
sowania badawcze: patrologia, historia Kościoła, ikonografi a i sztuka sakralna.

Ks. Szymon DRZYŻDŻYK – doktor habilitowany teologii (teologia dogma-
tyczna), kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, urodzony w 26 października 1969 r. 
w Oświęcimiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku. Studiował w Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie (licencjat z fi lozofi i – 1994 r., magi-
sterium z teologii – 1995 r., doktorat z teologii – 1999 r., habilitacja z teologii 
– 2009 r.). Kierownik Katedry Sakramentologii na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi także wykłady z za-
kresu sakramentologii, mariologii i trynitologii w Instytucie Teologicznym im. 
św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. Jest autorem ponad 40 artykułów, redaktorem 
5 książek naukowych i trzech monografi i. Publikował w takich czasopismach 
jak: „Znak”, „Polonia Sacra”, „Teologia w Polsce”, „Bielsko-Żywieckie Studia 
Teologiczne”, „Principia Filozofi czne”, „Materiały Homiletyczne”, a także 
w czasopismach popularno naukowych. Wydał do tej pory: Chrześcijaństwo i li-
beralizm, Bielsko-Biała 2000, Etyczne podstawy demokracji, Kraków 2003 oraz Boh 
zachraňujúci prostredníctvom sviatosti, Prešov 2009. Mieszka w Krakowie.

Ks. Jan DURAJ – kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, ur. 11 lipca 1962 roku. 
Studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W la-
tach 1989–1999 wikariusz parafi i konkatedralnej w Żywcu. W 1996 roku licen-
cjat z teologii fundamentalnej na papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
W latach 1999–2000 studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriań-
skim w Rzymie. W 2001 roku doktorat z teologii fundamentalnej na podstawie 
rozprawy: Analiza konektywna pojęcia Communio w schematach przygotowawczych, 
dyskusji i dokumentach Soboru Watykańskiego II. Od 2003 roku proboszcz parafi i 
Matki Bożej Fatimskiej w Bielsku-Białej. Wykładowca Instytutu Teologicznego 
w Bielsku-Białej oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszka-
nów Reformatów w Krakowie.

 
Ks. Piotr KROCZEK – doktor habilitowany nauk prawnych (prawo kanonicz-

ne), kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, urodzony 22 marca 1975 roku w Cieszy-
nie, święcenia kapłańskie przyjął w roku 2000. Studiował na Papieskiej Akade-
mii Teologicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra (2000 r.) i licencjata 
(2001 r.). Po ukończeniu studiów specjalistycznych na UKSW w Warszawie uzy-
skał stopień doktora (2003 r.) i doktora habilitowanego (2012). Obecnie jest wy-
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kładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Instytutu Teo-
logicznego w Bielsku-Białej. Sędzia Sądu Metropolitalnego w Krakowie.

Ks. Leszek ŁYSIEŃ – doktor fi lozofi i, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, 
ur. 3 czerwca 1963 w Andrychowie, święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku 
w Krakowie. Studia na Papieskiej Akademii Teologicznej na wydziale fi lozofi cz-
nym i teologicznym. Magisterium (1988 r.). Licencjat (1990 r.). W 2000 roku uzy-
skał stopień doktora fi lozofi i na Papieskiej Akademii Teologicznej na wydziale 
fi lozofi cznym. Wykładowca metafi zyki i fi lozofi i Boga w Instytucie Teologicz-
nym w Bielsku-Białej. Autor m.in.: Bóg, rozum, wiara (Kraków 2003), Religia, ate-
izm, wiara (Kraków 2004) oraz Wędrówek po metafi zyce (Kraków 2005).

Ks. Grzegorz PASTERNAK – od 2012 roku kapłan diecezji bielsko-żywieckiej. 
Absolwent Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie. Zajmuje się teologią 
i fi lozofi ą oraz poszukiwaniem płaszczyzn porozumienia pomiędzy religiami 
i kulturami.

Janusz PILSZAK –  magister teologii (2007), absolwent Instytutu Teologiczne-
go im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, licencjat z teologii na Papieskim Uni-
wersytecie Jana Pawła II w Krakowie w2011 roku. Od 2011 – otwarty przewód 
doktorski na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie.

Ks. Robert SAMSEL – doktor teologii (dogmatyka), kapłan diecezji bielsko-
-żywieckiej, urodzony 10 marca 1976 r. w Żywcu, święcenia kapłańskie przy-
jął w 2002 roku w Bielsku Białej. Studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Paw-
ła II w Krakowie), gdzie: magisterium (2002). Licencjat (2005), stopień doktora 
teologii (2011). Wykładowca dogmatyki i ekumenizmu w Instytucie Teologicz-
nym im. św. Jana Kantego w Bielsku Białej. Wicedyrektor Instytutu Teologicz-
nego im. św. Jana Kantego w Bielsku Białej. Członek Rady Fundacji „Światło 
Nadziei”. Członek redakcji „Bielsko-Żywieckich Studiów Teologicznych” oraz 
czasopisma „Świat i Słowo”. Wydał do tej pory: Teoria reformacji Stanisława Ho-
zjusza na podstawie jego «Cenzury», Kraków, Wydawnictwo UPJPII, Kraków 2011. 

Anna STEMPKA – doktor nauk humanistycznych, od 2005 roku adiunkt 
w Zakładzie Literatury Powszechnej i Komparatystyki UKW w Bydgoszczy. 
Wcześniej pracowała, najpierw jako asystent, a potem adiunkt w Pracowni Dy-
daktyki Literatury i Języka Polskiego. Autorka monografi i, Tradycja religijna 
w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba, Bydgoszcz 2006. Zajmuje się 
badaniami nad poezją religijną i pismami intymnymi.

Anna ŚLEZIŃSKA – studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Stu-
diów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka I miejsca XXI 
Olimpiady Filozofi cznej.
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 Krzysztof ŚLEZIŃSKI – doktor habilitowany fi lozofi i, urodzony 25 czerwca 
1962 roku w Międzyrzeczu. Stopień magistra uzyskał w roku 1988 na Wydzia-
le Filozofi i Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studia 
kontynuował na Wydziale Filozofi i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako-
wie, gdzie uzyskał stopień licencjata (1996 rok) i doktora (1998 rok). W 2011 roku 
habilitował się w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pełni funkcję Dyrektora 
ds. Kształcenia w Instytucie Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszy-
nie. Jest wykładowcą Wstępu do Filozofi i, Metodologii i Filozofi i Przyrody w In-
stytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

O. Jan (zak. Edmund) URBAŃSKI OFM – doktor teologii (teologia biblij-
na). Kapłan Zakonu Braci Mniejszych (Prow. MB Anielskiej), ur. 13 czerwca 
1958 w Brodnicy (diec. toruńska). Studiował w Instytucie Teologicznym Księży 
Misjonarzy w Krakowie (1980–1983) oraz w Wyższym Seminarium Kustodii Zi-
emi Świętej w Jerozolimie (1983–1986), gdzie uzyskał stopień magistra teologii 
i otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1986–1989 odbył specjalistyczne studia 
archeologiczno-biblijne w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie 
obronił pracę licencjacką z zakresu teologii biblijnej. Następnie (1990–1993) stu-
dia w Pontifi cia Studiorum Universitas Angelicum w Rzymie uwieńczył doktoratem 
z Egzegezy i Teologii św. Pawła. Jest wykładowcą Pisma Świętego (Teologia 
i Egzegeza NT, Wstęp do Pisma Świętego) oraz Historii zbawienia i Archeologii biblijnej 
w WSD OO. Franciszkanów w Krakowie-Bronowicach Wielkich (od 1992 r.) oraz 
w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej (od 1998 r.). Od 
2003 r. jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Jest autorem kilkunastu 
artykułów naukowych, popularnonaukowych i około stu popularyzatorskich, 
głównie w Bielsko-Żywieckich Studiach Teologicznych, Sosnowieckich Studiach Teo-
logicznych i w miesięczniku Akcja (Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej).

Ks. Jan WAL – profesor zwyczajny doktor habilitowany teologii (teologia 
pastoralna), kapłan archidiecezji krakowskiej, ur. 12 maja 1942 r. w Przeczycy. 
Święcenia kapłańskie przyjął 3 kwietnia 1966 roku w Krakowie. Licencjat w 1970 
r., doktorat w 1981 r., habilitacja w 1984 r. Członek wielu gremiów naukowych, 
uczestnik Synodu Krakowskiego (1971 r.), II Polskiego Synodu Plenarnego 
(1991–1999), wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Kra-
kowie, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej PAT i Podyplomowego 
Studium Dziennikarskiego przy PAT w Krakowie. Działalność w Komisji Cha-
rytatywnej Episkopatu Polski wpłynęła na rozwój odrodzonej „Caritas” Pol-
skiej. Autor wielu publikacji i artykułów naukowych, haseł encyklopedycznych, 
recenzji naukowych oraz wierszy i rozważań. Zajmuje się tematyką dialogu.

Ks. Robert ZYCH – kapłan diecezji krakowskiej, ur. w 1982 roku, mgr teolo-
gii, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca teologii Wacława Hrynie-
wicza. Publikował m.in. w Introibo ad altare Dei. 



RECENZENCI ROZPRAW I ARTYKUŁÓW

RECENZENT TOMU XIII
KS. DR LESZEK ŁYSIEŃ

RECENZENCI PIERWSZEGO STOPNIA 
(DOTYCHCZASOWI RECENZENCI TOMÓW I REDAKTORZY TEMATYCZNI):

KS. DR HAB. JACEK KEMPA (WT UŚ KATOWICE, TOM 12), 
KS. DR HAB. SZYMON DRZYŻDŻYK (WT UPJPII KRAKÓW, TOM 11), 

KS. PROF. DR HAB. JAN ORZESZYNA (WT UPJPII KRAKÓW, TOM 10), 
KS. PROF. DR HAB. MACIEJ OSTROWSKI (WT UPJPII KRAKÓW, TOM 9), 

DR LESZEK ŁYSIEŃ, KS. DR HAB. PIOTR KROCZEK, 
DR MAGDALENA STACH-HEJOSZ, DR KATARZYNA WOJTASIK, 

KS. DR MAREK STUDENSKI, O. DR JAN EDMUND URBAŃSKI, KS. DR ROBERT SAMSEL. 

Osoby te tworzą w świetle Regulaminu funkcjonowania redakcji, 
recenzowania i procesu wydawniczego BŻST tzw. komitet recenzyjny 

(1 stopnia).

RECENZENCI DRUGIEGO STOPNIA: 

Recenzentami tekstów w ramach komitetu recenzyjnego 2 st. mogą być osoby 
będące recenzentami tekstów w dotychczasowych numerach oraz członkowie 
Rady Programowej. Osoby te w świetle Regulaminu funkcjonowania redakcji, 
recenzowania i procesu wydawniczego BŻST są określane jako „Rada Progra-

mowa – komitet recenzyjny (2 stopnia)”.



WYKAZ SKRÓTÓW

AAS  – „Acta Apostolicae Sedis”
AK  – „Ateneum Kapłańskie”
AN – Papieska Rada Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja Aetatis novae
CA  – Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus
ChL  – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifi deles laici
CT  – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae
CT  – „Collectanea Theologica” 
DM – Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia” o Bożym miłosierdziu, w: Encykliki 

Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 77–139
EK  – Encyklopedia katolicka
EN  – Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi
FC  – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio 
ID – Leon XIII, Encyklika „Immortale Dei” o państwie chrześcijańskim, Jaidhof  1995.
LE  – Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens
KDK – Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: 

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 509-606
KPK  – Kodeks Prawa Kanonicznego
KKK  – Katechizm Kościoła Katolickiego
KR  – Katechizm Rzymski 
OA – Paweł VI, List apostolski „Octogesima adveniens”, Watykan 1971.
OR – „L’Osservatore Romano”.
MD  – Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem
PBV  – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis
PSB  – Polski Słownik Biografi czny
RBL  – „Ruch Biblijny i Liturgiczny”
RH  – Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis
RT  – „Roczniki Teologiczne”
RVM – Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae.
SA – Jan Paweł II, Encyklika „Slavorum apostoli” w tysiącsetną rocznicę dzieła ewange-

lizacji świętych Cyryla i Metodego, w: Encykliki Ojca Świętego Jana  Pawła II, Kra-
ków 2003, s. 215-252.

SRS  – Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis
STB  – Słownik Teologii Biblijnej
VS  – Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor
ZNKUL  – „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”

Teksty Pisma Świętego cytowane są według IV wydania Biblii Tysiąclecia, Pallotinum, Po-
znań-Warszawa 1989. Skróty ksiąg biblijnych, tamże, s. 13.

Teksty dokumentów Soboru Watykańskiego II cytowane są według II wydania Sobór Wa-
tykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań 1968. Skróty do-
kumentów soborowych, tamże, s. 622. 



REGULAMIN FUNKCJONOWANIA REDAKCJI, RECENZOWANIA I PROCESU 
WYDAWNICZEGO ROCZNIKA „BIELSKO-ŻYWIECKIE STUDIA TEOLOGICZNE”  

(ISSN 1427-9207)

I. Proces recenzyjny
1. Redakcja zapewnia dwustopniowe recenzowanie tekstów z zachowaniem 

w miarę możliwości procedury double-blind review process oraz zapory ghostwriting i guest 
authorship, zgodnie z wytycznymi MNiSW. W procedurze recenzowania i korekty mają 
zastosowanie poniższe postanowienia. 

2. Po wstępnej akceptacji tekstów przez członków komitetu redakcyjnego tekst bez 
wskazania jego autora przesyłany jest do komitetu recenzyjnego 1-go stopnia. Pierwszy 
etap recenzji przeprowadzany jest przez dwóch członków komitetu recenzyjnego 1-go 
stopnia wskazanych przez przewodniczącego tego komitetu recenzyjnego z zastrzeże-
niem ust. 5. 

3. Po pozytywnej ocenie tekstu przez obu wybranych członków komitetu recen-
zyjnego 1-go stopnia na powyżej wskazanym etapie, jest on przesyłany do recenzji do 
dwóch członków komitetu recenzyjnego 2-go stopnia (wskazanych przez działających 
łącznie - redaktora naczelnego i przewodniczącego komitetu recenzyjnego 1-go stopnia). 

4. Po uzyskaniu obu pozytywnych ocen, z zastrzeżeniem par. 6, tekst kierowany 
jest przez redakcję do korekty językowej i umieszczany w najbliższym numerze rocznika.

5. W przypadku numerów specjalnych wyłanianie recenzentów na 1 i 2 poziomie 
wymaga akceptacji redaktora numeru specjalnego. 

6. W sytuacjach szczególnych, na wniosek członka komitetu redakcyjnego kontro-
la korekcyjna tekstu może, jeżeli taką decyzję podejmie komitet redakcyjny, poprzedzać 
recenzje na 1 i 2 poziomie.

7. W przypadku, gdy jedna z osób wchodząca w skład komitetu redakcyjnego lub 
będąca sekretarzem redakcji lub redaktorem numeru specjalnego składa swój tekst do 
rocznika, procedura  double-blind review process obejmuje ją w takim samym zakresie jak 
innych autorów. W takim przypadku za zachowanie tej procedury odpowiedzialni są po-
zostali członkowie komitetu redakcyjnego. 

8. W przypadkach, gdy komitet redakcyjny uzna niecelowość stosowania proce-
dury  double-blind review process w związku ze sposobem narracji lub samocytowaniem 
przyjętym w tekście, który ewidentnie wskazuje osobę autora lub też specyfi czną tema-
tyką, którą w kraju wyłącznie zajmuje się autor, komitet redakcyjny podejmuje decyzję 
o odstąpieniu od procedury double-blind review process i jednocześnie prosi recenzentów 
o załączenie wraz z recenzją pisemnego oświadczenia, iż nie występuje konfl ikt intere-
sów, za który uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie rela-
cje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konfl ikt), relacje podległości zawodowej, 
bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przy-
gotowanie recenzji.

9. Nazwisko żadnego z recenzentów na jakimkolwiek etapie nie będzie ujawnione 
autorowi składającemu tekst, także w przypadku odstąpienia od procedury double-blind 
review process opisanej w pkt. powyżej. 

10. W przypadku procedury double-blind review process i pozytywnej recenzji recen-
zent ma prawo, jeszcze przed drukiem tekstu, uzyskania informacji o tożsamości autora 
tekstu, który recenzował. W przypadku recenzji negatywnej informacja ta nie jest ujaw-
niana przez redakcję.



10. Recenzja na każdym etapie recenzowania musi mieć formę pisemną, być podpi-
sana i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji 
lub jego odrzucenia. Autor otrzymuje jedynie istotne dla niego merytoryczne fragmenty 
recenzji, bez jakichkolwiek elementów, które mogłyby ujawniać recenzenta. Autor wie 
jedynie, że recenzenci są osobami  z listy recenzentów. 

11. Recenzent w swoich rozważaniach recenzyjnych powinien skupiać się na war-
tości merytorycznej recenzowanych tekstów oraz zdolności do stawiania problemów ba-
dawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu. 

12. Lista recenzentów 1 i 2 stopnia jest stale umieszczona na stronie internetowej 
Bielsko-Żywieckich Studiów Teologicznych oraz w poszczególnych numerach. Raz do 
roku (w miesiącu styczniu) lista ta podlega przeglądowi, koniecznym zmianom i rozsze-
rzeniom.

II. Zapobieganie zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”.
1. Zwalczanie procedur ghostwriting” i „guest authorship” stanowić powinien istotny 

cel redakcji czasopism naukowych. MNiSW w swoich wyjaśnieniach dotyczących „gho-
stwriting” sprecyzowało, co warte jest cytowania poniżej in extenso:

„Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni 
mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentu-
ją rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też 
korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fi zycznej lub prawnej). Dowo-
dem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyj-
nych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania 
publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, fi nansowy etc.), co jest przejawem nie tylko do-
brych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi 
są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, 
gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału 
jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych 
w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wów-
czas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest au-
torem/współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest 
authorship” redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla 
reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

1. Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych 
autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afi liacji oraz kontrybucji, tj. informacji 
kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przy-
gotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający ma-
nuskrypt.

2. Redakcja powinna wyjaśnić w „Instrukcjach dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest au-
thorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą dema-
skowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające 
autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach fi nansowania publikacji, wkładzie in-
stytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („fi nancial disclosure”).

4. Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza 
łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.”



2. Tym samym, choć negatywne zjawiska opisane w ust. 1 powyżej raczej stanowią 
wyjątkową rzadkość w naukach humanistycznych, to komitet redakcyjny BŻST wymaga 
od autorów aby w przypadku tekstów pisanych we współautorstwie wyraźnie określili 
udział procentowy pracy poszczególnych autorów w procesie powstawania tekstu i po-
przedzających go badaniach.

3. Komitet redakcyjny BŻST uznając, że zjawiska opisane w cytacie w ust. 1 powy-
żej są przejawem nierzetelności naukowej, wszelkie wykryte przypadki będzie demasko-
wał, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów w sposób analogiczny jak 
wskazano w pkt. III ust. 1. 

4. W przypadku fi nansowania badań naukowych, które doprowadziły do powsta-
nia artykułu naukowego z środków fi nansowych innych niż jednostka naukowa afi liują-
ca autora lub jego środków prywatnych, autor proszony jest o wskazanie w pierwszym 
przypisie tekstu (odnoszącym się do jego tytułu) innych źródeł fi nansowania, które do-
prowadziły do jego powstania. 

III. Zwalczanie naruszeń praw autorskich 
1. W przypadku wykrycia przez komitet redakcyjny lub recenzentów faktu przy-

właszczenia cudzej pracy naukowej, komitet redakcyjny w zależności od charakteru 
i zakresu naruszenia podejmie natychmiast stosowne środki. W szczególności będą one 
polegać na natychmiastowym poinformowaniu o tym fakcie jednostki naukowej zatrud-
niającej osobę naruszającą prawa autorskie, towarzystw naukowych, do których, wedle 
ustalenia, należy i innych wydawców czasopism. 

2. W szczególnych przypadkach zostaną o tym fakcie poinformowane organy ści-
gania. 

IV. Organy redakcyjne, selekcyjne i programowe – uprawnienia i wyła-
nianie

§1 Komitet redakcyjny, sekretarze redakcji, redaktorzy specjalni
1. Komitet redakcyjny obraduje i podejmuje decyzje kolegialnie zwykłą większo-

ścią głosów (w razie równowagi głosów za i przeciw rozstrzyga głos redaktora naczel-
nego), spotyka się przynajmniej raz do roku w miesiącu styczniu. Decyzje podejmowane 
przez komitet redakcyjny dotyczą składu organów recenzyjnych 1 i 2 stopnia (ich powo-
ływania i odwoływania), oraz procedur recenzyjnych. We wszelkich sprawach, w któ-
rych w niniejszym regulaminie nie wskazano inaczej, właściwy jest komitet redakcyjny.  

2. Redaktor naczelny powołuje i odwołuje, działając samodzielnie: sekretarzy re-
dakcji (w liczbie od 1 do 3), redaktorów numerów specjalnych (spośród członków komi-
tetu selekcyjnego), redaktorów językowych i redaktorów tematycznych. Spośród człon-
ków komitetu recenzyjnego 1-go stopnia redaktor naczelny powołuje przewodniczącego 
tego komitetu. 

3. Funkcja redaktora numeru specjalnego jest funkcją czasową, na okres prac redak-
cyjnych nad tym numerem i kończy się wraz z jego wydaniem.

§2. Komitet recenzyjny 1-go i 2-go stopnia 
1. W skład komitetu recenzyjnego 1-go stopnia wchodzą osoby, które posiadają co 

najmniej stopień naukowy doktora i na zaproszenie komitetu redakcyjnego zgodziły się 
pełnić tę funkcję.



2. W skład komitetu recenzyjnego 2-go stopnia wchodzą osoby, które posiadają co 
najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, które przyjęły zaproszenie komitetu 
redakcyjnego i zgodziły się pełnić tę funkcję.

3. Komitet recenzyjny 2-go stopnia działając jako Rada Programowa zapewnia dal-
szy rozwój naukowy pisma, w razie potrzeby sugerując zmiany jego profi lu badawczego 
i struktury. 

V. Postanowienia szczególne
1. Majątkowe prawa autorskie (copyright) do opublikowanych tekstów posiadają re-

daktorzy naczelni (en bloc) oraz autorzy (każdy do swojego tekstu z osobna). 
2. Prawa autorskie do okładki stosowanej w tomach BŻST (począwszy od tomu 3) 

posiada jej autor – mgr Dawid Jeziorek.  
4. Sugerowany skrócony sposób cytowania to: BŻST, tom kolejny cyframi arabskimi 

(kolejny rok cyframi arabskimi) np. BŻST, tom 5 (2010).   
5. Tekst drukowany stanowi pierwotną i jedyną rozstrzygającą wersję zapisu (de-

klaracja o wersji pierwotnej). Rocznik BŻST ukazuje się w nakładzie 400 + 30 sztuk i jest 
dostępny w sprzedaży księgarnianej, którą zapewnia wydawnictwo Scriptum. Istnieje 
również możliwość nabycia kolejnych tomów BŻST w siedzibie redakcji rocznika. 

6. Ponadto po roku od wydania danego tomu pełne wersje tekstowe umieszczane 
są on-line (w formacie pdf na stronie internetowej BŻST).

7. Redakcja BŻST nie ogranicza w jakikolwiek sposób dalszego rozpowszechniania 
przez autorów ich tekstów, bądź ich ponownego druku w innym publikatorze, jednakże 
za wskazaniem BŻST jako źródła pierwotnego druku.

8. Autor składający tekst do druku w BŻST zgadza się na umieszczenie na stronie 
internetowej BŻST pełnego tekstu swojego artykułu po upływie roku od jego ukazania 
się drukiem.

wersja 21.09.2012
_______________________



BIELSKO-ŻYWIECKIE

STUDIA TEOLOGICZNE

TOM 13 (2012)

CONTENTS

Introductory Word from Editorial Team  ...........................................................  5 

EPISCOPAL APPOINTMENT AND CONSECRATION OF PHD REV. PIOTR GREGER 

Bulla  .........................................................................................................................  8
Congratulations and wishes  ................................................................................  9
Curriculum Vitae  .................................................................................................  11
Rev. Bishop Tadeusz Rakoczy’s Speech on the occasion of episcopal 
consecration of Phd Rev. Piotr Greger  ................................................................. 13
Rev. Cardinal Stanisław Dziwisz’s Homily on the occasion of episcopal 
consecration of Phd Rev. Piotr Greger  .............................................................  17

Phd Rev. Jan Duraj’s Silver Jubilee of Priestly Orders  .................................... 21

DISSERTATIONS AND ARTICLES

Marek BERNACKI 
Hermeneutic challenge: ”High priest’s son” 
(an interpretation of Czesław Miłosz’s poem)  ................................................  35 

Rev. Tadeusz  BORUTKA 
The timeliness of Fatima revelations and vows of Jasna Góra 
in the context of current social and religious situation  ..................................  49

Rev. Marcin CHOLEWA, Rev. Marek Gilski 
Subject in the process of communication. 
Gaining favour and sympathy of the audience  ..............................................  59

Olga CYREK 
A symbolic representation of Christ on modern icons of Byzantine 
and Ruthenian. Canon and explanation of theological iconographic  .........  79

Rev. Szymon DRZYŻDŻYK, Rev. Grzegorz PASTERNAK 
Exulpation through grace in Rev. Józef Tischner’s  thought  ......................  103

Rev. Jan DURAJ 
Bruno Forte’s perspective on the relationship between  pneumatology 
and ecclesiology in pre- and postconciliar theological refl ection (part 1)   121



366 Contents

Rev. Łukasz FIGURA 
Reality of faith in human life  ...........................................................................  155

Rev. Piotr KROCZEK 
Some Remarks about the Declaration of Nullity of Marriage  ....................  169

Rev. Leszek ŁYSIEŃ 
Litigation concerning God and religion in German Enlightenment  ..........  181

Janusz PILSZAK 
Sources of John Paul II thoughts on exclusion and marginalization: 
The Second Vatican Council, Pastoral Constitution on the Church 
in the Modern World Gaudium et spes  ............................................................  199

Rev. Robert SAMSEL 
Cardinal Stanisław Hozjusz – The defender of unity of Church  ...............  217

Anna STEMPKA 
About essence of word and Heaven – the poetry of Jan Piotr Grabowski  ..  229

Anna ŚLEZIŃSKA 
Light. Theology of beauty by Pseudo-Dionysius  .........................................  239

Krzysztof ŚLEZIŃSKI 
Probability in philosophical reasoning  ..........................................................  249

Rev. Jan URBAŃSKI OFM 
The signs of end of time in 2 Thes 2, 1–5  ........................................................  261

Rev. Jan WAL 
Love of friendship as ontological basis and axiological condition of 
dialogue  ..............................................................................................................  277

Robert ZYCH

Family as basic diagnostic category ................................................................  291

Rev. Wojciech ZYZAK 
Marian Spirituality in the Life and Writings of St. Urszula Ledóchowska  .  311

DOCUMENTS AND ANNOUNCEMENTS

Father Andrzej DUK OFM 
Timeliness of Josef Pieper’s refl ections of hope  ............................................  329

REVIEWS AND DISCUSSIONS  ....................................................................................  343
AUTHORS’ BIOGRAPHICAL DATA  ............................................................................  355
LIST OF ABBREVIATIONS  ...........................................................................................  360
EDITOR OPERATING RULES, REVIEWING AND PUBLISHING PROCESS  .............................  361



BIELSKO-ŻYWIECKIE

STUDIA TEOLOGICZNE

TOM 13 (2012)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne od Redakcji  .................................................................................  5

NOMINACJA I KONSEKRACJA BISKUPIA KS. DRA PIOTRA GREGERA

• Bulla  .....................................................................................................................  8
• Gratulacje i życzenia  ..........................................................................................  9
• Życiorys  .............................................................................................................  11
• Słowo ks. bpa Tadeusza Rakoczego podczas konsekracji  biskupiej 
    ks. dra Piotra Gregera  .....................................................................................  13
• Homilia ks. kard. Stanisława Dziwisza podczas konsekracji biskupiej  
    ks. dra Piotra .....................................................................................................  17

Jubileusz 25-lecia święceń prezbiteratu ks. dra Jana Duraja  .......................... 21

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Marek BERNACKI 
Wyzwanie hermeneutyczne: „Syn arcykapłana” 
(interpretacja wiersza Czesława Miłosza)  .......................................................  35

Ks. Tadeusz  BORUTKA 
Aktualność objawień fatimskich i Ślubów Jasnogórskich 
w obecnej sytuacji społeczno-religijnej  ............................................................  49

Ks. Marcin CHOLEWA, Ks. Marek GILSKI 
Podmiot w procesie komunikacji. 
Pozyskiwanie życzliwości i sympatii słuchaczy  .............................................  59

Olga CYREK 
Symboliczne przedstawienia Chrystusa na nowożytnych ikonach 
bizantyjskich i ruskich. Kanon ikonografi czny i wyjaśnienie teologiczne  .  79

Ks. Szymon DRZYŻDŻYK, ks. Grzegorz PASTERNAK 
Usprawiedliwienie przez łaskę w refl eksji ks. Józefa Tischnera  ................  103

Ks. Jan DURAJ 
Relacja pomiędzy pneumatologią a eklezjologią w przedsoborowej 
refl eksji teologicznej oraz w jej optyce soborowej i posoborowej – 
w ujęciu Bruna Fortego (część I)  .....................................................................  135



368 Spis treści

Ks. Łukasz FIGURA 
Rzeczywistość wiary w życiu człowieka  .......................................................  121

Ks. Piotr KROCZEK 
Kilka uwag kanoniczno-duszpasterskich odnośnie orzeczenia 
nieważności małżeństwa  ..................................................................................  169

Ks. Leszek ŁYSIEŃ 
Spór o Boga i religię w oświeceniu niemieckim  ...........................................  181

Janusz PILSZAK 
Źródła myśli Jana Pawła II o wykluczeniu i marginalizacji: 
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele 
w świecie współczesnym Gaudium et spes  .....................................................  199

Ks. Robert SAMSEL

Kardynał Stanisław Hozjusz – obrońca jedności Kościoła  ..........................  217

Anna Stempka 
O istocie rzeczy świata tego i Tamtego – poezja Jana Piotra Grabowskiego  .... 229

Anna ŚLEZIŃSKA 
Światłość. Pseudo-Dionizego teologia Piękna  ..............................................  239

Krzysztof ŚLEZIŃSKI 
Prawdopodobieństwo w argumentacji fi lozofi cznej  ....................................  249

O. Jan URBAŃSKI OFM 
Znaki końca czasów w 2 Tes 2, 1–5  .................................................................  261

Ks. Jan WAL 
Miłość przyjaźni – ontologiczną podstawą i aksjologicznym warunkiem 
dialogu  ................................................................................................................  277

Robert ZYCH 
Rodzina jako podstawowa kategoria diagnostyczna  ...................................  291

Ks. Wojciech ZYZAK 
Duchowość maryjna w życiu i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej  ........  311

MATERIAŁY I KOMUNIKATY

O. Andrzej DUK OFM 
Aktualność rozważań Josefa Piepera o nadziei  ............................................  329

RECENZJE I OMÓWIENIA  ..........................................................................................  343
NOTY BIOGRAFICZNE AUTORÓW  ..............................................................................  355
RECENZENCI ROZPRAW I ARTYKUŁÓW  ......................................................................  359
WYKAZ SKRÓTÓW  ...................................................................................................  360
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA REDAKCJI, RECENZOWANIA I PROCESU 
WYDAWNICZEGO  .....................................................................................................  361



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


