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Od Redaktora

Tom, który oddajemy do rąk Czytelników, ma charakter jubileuszowy. Mija 
właśnie 15 lat od momentu, gdy ukazał się pierwszy numer rocznika nauko-
wego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. W roku 2003, kiedy obcho-
dzono jubileusz 100-lecia Wyższego Seminarium Duchownego, powołano do 
życia „Studia Redemptorystowskie”. Niewielu przypuszczało wówczas, że pi-
smo utrzyma się przez tyle lat, tym bardziej że tak się rozrośnie, zyska uznanie 
i rangę. Początkowo miało ono drukować tylko fragmenty prac pisanych przez 
naszych magistrów, ale myśl ta została zastąpiona bardziej ambitną wizją.

Od tamtego czasu na jego łamach pojawiło się 318 artykułów naukowych, 
w  tym 143 napisane przez redemptorystów, a  175 przez osoby spoza Zgro-
madzenia. Do tej liczby należy dodać 18 wypowiedzi w ramach ankiety: „Czy 
filozofia ma coś do powiedzenia ludziom »prostego serca«?”. Teksty napisało 
176 autorów; od kilku lat są to również osoby z zagranicy, z Europy i innych 
kontynentów. Pierwszy artykuł w obcym języku ukazał się w roku 2009 i od 
tego momentu regularnie stosujemy tę praktykę. Między innymi z tego wła-
śnie powodu dwa lata później, po przesłaniu stosownych dokumentów, Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieściło „Studia Redemptorystow-
skie” na liście czasopism punktowanych. W  pierwszej punktacji zyskaliśmy 
„zaledwie” 2 punkty, by po czterech latach mieć ich już 9. Jednym z warunków 
tego sukcesu było również i to, że pismo jest umieszczone w międzynarodo-
wych bazach indeksacyjnych, takich jak Index Copernicus, CEEOL, BazHum, 
ErihPlus, DOAJ.

Szanowny Czytelnik trzyma zatem w  dłoniach piętnasty numer roczni-
ka naukowego „Studia Redemptorystowskie”. Możemy odczuwać satysfakcję 
z tego, że pismo istnieje, jest dostrzegane i uznawane. Należy z serca podzię-
kować wszystkim, którzy je tworzą, darzą je przychylnością i merytorycznym 
wsparciem. 

Nie sposób nie spojrzeć też w przyszłość. Biorąc pod uwagę najrozmait-
sze okoliczności, trudno powiedzieć, jaki będzie los szeroko rozumianej hu-
manistyki. Czy cofnie się ona wobec naporu myślenia obliczonego na zysk, 



6

praktykę, użyteczność? Czy będzie w stanie dotrzeć ze swym przesłaniem do 
umysłu człowieka, który coraz częściej próbuje nie tyle „żyć”, ile „przetrwać”? 
Czy ma jeszcze coś do powiedzenia innym w chwili, kiedy sama w sobie staje 
się coraz bardziej nie-pewna i nie-oczywista? Wreszcie czy ma raczej sięgać 
ku tradycji, czy może poszukiwać nowych, adekwatnych form wypowiedzi 
(a może rozsądnie szukać drogi pośredniej)? W tej panoramie zagadnień jakże 
nie pytać też o kondycję religii, chrześcijaństwa – ich koncepcję i wizję. Czy 
chrześcijaństwo, samo targane różnymi wyzwaniami, ma podejmować dialog 
ze światem? Jeżeli tak, to jakim – tym, który mu sprzyja, czy tym, który jest mu 
nieprzychylny? Pierwsza możliwość to spokój i względna stabilizacja, druga to 
trud i ciągły niepokój. Wreszcie ostatnia rzecz. Gdzie w tym wszystkim ma się 
umieścić redemptorysta? Kim ma być i jak funkcjonować? Czy nie grozi mu, 
w kontekście, jaki nas otacza, zadufanie i złudny spokój? Te rodzą zaś poczucie 
fałszywego wybrania. Czy „zła nowina” niepostrzeżenie, niezauważalnie, nie 
zastąpi tej Dobrej? Pytanie to, u którego źródeł kładzie się realny niepokój, 
niech wybrzmi z całą mocą…

Będziemy dalej poszukiwać odpowiedzi na te i inne kwestie. Czy złożą się 
one na kolejnych 15 numerów? Nie sposób o tym zapewnić. Próbować warto 
i trzeba.

Mirosław Pawliszyn CSsR

Studia Redemptorystowskie  ∙  Od Redaktora



Od Prowincjała

Jubileusz piętnastolecia istnienia „Studiów Redemptorystowskich”, rocz-
nika naukowego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, skłania najpierw 
do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy przez te lata podejmowali trud 
twórczego kształtowania i  przekazywania myśli filozoficzno-teologicznych 
oraz opisywania historycznych aspektów ludzkiej aktywności. Pisząc, wyprze-
dza się niejako samego siebie, dlatego też dawanie świadectwa słowem pisa-
nym stanowi w  dzisiejszych czasach niewątpliwie wielkie wyzwanie. Słowo 
kierowane jest wprawdzie do człowieka stworzonego jako istota, w której ro-
dzi się pytanie o ostateczny sens istnienia, jednak ten sam człowiek nie zawsze 
chce dziś słyszeć, że prawdziwych odpowiedzi na nie trzeba szukać w Słowie 
rodzącym się z życia samego Boga. 

Przeglądając dotychczasowe numery „Studiów Redemptorystowskich”, 
można zadać sobie pytanie: co chciały nam one powiedzieć? W  przypadku 
myśli filozoficznej czy teologicznej chciałoby się pojąć sedno ich przekazu, 
wychodząc z założenia, że takowe istnieje. W rzeczywistości, w której przyszło 
nam żyć, służba prawdzie pozwala wierzyć, że jesteśmy posłuszni naszemu po-
słannictwu i misji, współkształtowaniu prawdziwego obrazu człowieka – czło-
wieka z  otwartym rozumem, zanurzonego w  Boskim życiu. Czasami pisarz 
musi odważnie podejmować wyzwania, będąc niedocenianym, a  nawet wy-
śmianym. W coraz większym stopniu winien wykraczać poza granice codzien-
ności, a zanurzając się coraz głębiej w świat, dostrzegać potrzebę dzielenia się 
tym, co sam ma prawdziwego i najlepszego.

Lata istnienia czasopisma skłaniają także do refleksji nad troską o czytel-
nika, któremu to, co zostało mozolnie przygotowane przez wielu autorów, ma 
pomóc w rozumieniu sensu życia i roztoczyć przed nim perspektywę przyszło-
ści pełnej nadziei. 

Wyrażając moje najserdeczniejsze podziękowanie całej redakcji pisma, 
jego współpracownikom i  autorom za włożony już i  ciągle wkładany trud, 
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życzę, by „Studia Redemptorystowskie” były nadal oparciem dla wszystkich 
poszukujących prawdy, wspomagały w odkrywaniu powołania i pracy dla do-
bra człowieka, nauki i Kościoła. Niech Chrystus obdarza dzieło polskich re-
demptorystów dobrymi intuicjami i natchnieniami! Matce Bożej Nieustającej 
Pomocy, Patronce Zgromadzenia, zawierzam dalszy rozwój apostolatu pióra 
i polecam w modlitwie wszystkich czytelników. 

Janusz Sok CSsR
Prowincjał  

Zgromadzenia Redemptorystów

Studia Redemptorystowskie  ∙  Od Prowincjała



Studia Redemptorystowskie

Filozofia





Dobrochna Dembińska
UW – Warszawa

Moja krótka historia filozofii starożytnej (V)

Słowa kluczowe: Jedno (hen), Umysł (nous), Dusza (psyche), natura (physis), 
hipostaza (hypostasis), emanacja, hierarchia, świat umysłu, świat zmysłowy, cnoty 
obywatelskie, oczyszczenia, ekstaza, zjednoczenie 
Keywords: One (hen), Intellect (nous), Soul (psyche), nature (physis), hypostasis 
(hypostasis), emanation, hierarchy, the world of the mind, the world of sensual, virtues, 
purification, ecstasy, unity

1. Praeneoplatonizm

Termin ten, choć mało popularny, jednak spotykany w literaturze przed-
miotu1, wydaje się dobrze określać czas w dziejach myśli starożytnej między 
okresem filozofii hellenistycznej a – zapoczątkowanym myślą Plotyna – neo-
platonizmem. Zapewne prościej byłoby pisać o filozofii rzymskiej, to określe-
nie sugerowałoby jednak odniesienie do poglądów i nurtów, które narodziły 
się z ducha rzymskiej myśli. A tak nie było. W poprzedniej części kilkakroć 
wspominano, że – skoro dawne dzieła nie przetrwały próby czasu – znajomość 
poglądów filozofów doby hellenistycznej jest możliwa dzięki kontynuacji ich 
nauki przez myślicieli żyjących w okresie Cesarstwa Rzymskiego. Ta sytuacja 
jest w jakiejś mierze symboliczna: myśl filozoficzna czasów rzymskich jest bo-
wiem zasadniczo kontynuacją filozofii greckiej. Tak jak działali wówczas zwo-
lennicy sceptycyzmu, epikureizmu i stoicyzmu, tak również prowadzili szkoły 
duchowi uczniowie pitagorejczyków, Platona i Arystotelesa. 

1 Zob. C.J. de Vogel, Greek Philosophy. A Collection of Texts, t. 3, Leiden 1959.
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Niemniej, poza tymi kontynuacjami, pojawia się u schyłku starej ery zja-
wisko nowe, swoisty synkretyzm, choć trudno go nazwać po prostu rzymskim; 
charakteryzuje się on łączeniem w odrębny system elementów pochodzących 
z  różnych poglądów i nurtów. Różni się przy tym znacznie od popularnego 
w owym czasie eklektyzmu. Eklektykiem był np. Cycero; ów wyraźnie stwier-
dzał, że nie zadowala go w pełni żaden system i wybiera sobie do określonych 
problemów rozwiązania pochodzące z różnych szkół filozoficznych. Stąd też 
jego pisma, często mające formę dyskusji przedstawiającej rozmaitość stano-
wisk, są bardzo dla dzisiejszego czytelnika cenne. Czym innym jest jednak owa 
wspomniana wyżej tendencja syntetyzująca, która łączy spójnie elementy pla-
tonizmu i pitagoreizmu, arystotelizmu i stoicyzmu, a ponadto też pewne myśli 
pochodzące raczej z  dziedziny wiary niż filozoficznego wywodu. Na to bo-
gactwo nakładają się wątki różnych kultur i światopoglądów, co w globalnym 
na swój sposób organizmie państwa rzymskiego było nader naturalne. Cała ta 
różnorodność, znajdująca wyraz w  rozmaitych, mniej lub bardziej spójnych 
propozycjach, tworzy bogaty fundament, na którym wspierać się będzie ostat-
nia, potężna synteza starożytnej myśli filozoficznej – neoplatonizm. 

Należy dodać, że można dla tej różnorodności znaleźć swoisty wspólny 
mianownik. Filozofia czasów rzymskich wyraźnie bowiem odcina się od helle-
nistycznej tendencji „materializowania” rzeczywistości. Owszem, epikureizm 
i  stoicyzm, jak już o  tym pisano2, mają jeszcze swoich wybitnych przedsta-
wicieli, jednakże nie oni wyrażają to, co nowe, co odpowiada pragnieniom 
i poszukiwaniom ludzi owych czasów. Nieprzydatny okazał się zwłaszcza epi-
kureizm, ze swoim prostym materializmem i  dość trywialnie pojmowanym 
hedonizmem, do takiej bowiem postaci subtelne rozważania Epikura wówczas 
sprowadzano. Inaczej rzecz miała się ze stoicyzmem: pewne jego elementy, 
a zwłaszcza koncepcja logosu, dobrze wpisywały się w ówczesne poszukiwa-
nia, przeszły jednak znamienną przemianę i w rezultacie utraciły swój mate-
rialistyczny wymiar3. 

W  kształtującym się, bogatym w  różnorodne wątki nurcie zabrakło też 
miejsca dla sceptycyzmu, nie był to bowiem czas przyjazny dla wątpienia4. 
W okresie historycznych przemian, w zamęcie wydarzeń, w ogromnej prze-
strzeni rzymskiego imperium i  w  bogactwie cywilizacyjnych odmienności 
poszukiwano jakiejś stałości, jakiegoś – stanowiącego oparcie – fundamentu. 

2 Zob. „Studia Redemptorystowskie” 14 (2016), s. 43 n.
3 Wspominano już o intuicji Boga właściwej myśli Seneki i Epikteta. Zob. „Studia Redem-

ptorystowskie” 14 (2016), s. 57, przyp. 63.
4 Chociaż, oczywiście, sceptycyzm ma swoich wybitnych przedstawicieli także w  czasach 

rzymskich. Zob. „Studia Redemptorystowskie” 14 (2016), s. 47. 
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Jeżeli nie w chaosie konkretnej rzeczywistości, to w sferze myśli, ducha. I takie 
pragnienie łączono z ówczesną filozofią: miała być ona swego rodzaju pocie-
szycielką, a w każdym razie przewodniczką w trudnym i niespokojnym życiu5. 

Myślę, iż można powiedzieć, że filozofia grecka w jakimś sensie zatoczy-
ła koło. Przedstawiając jej początki, akcentowałam znaczenie koncepcji arche, 
przez którą wyjaśniano obraz świata: sprowadzając wielość elementów do jed-
nej prazasady, znajdowano uzasadnienie dla jego harmonii i ładu. Późniejszy 
rozwój myśli filozoficznej był równoznaczny z rozbiciem prostoty arche; to, co 
materialne, zostało oddzielone od tego, co duchowe, bierne podłoże od przy-
czyny sprawczej: poruszającej, ożywiającej, tworzącej. Teraz, w ostatniej wiel-
kiej syntezie, wielość, wywiedziona z pierwszej zasady, układa się w stopnie 
rzeczywistości nakierowanej na przyczynę, która jest jej źródłem i celem, od 
której wszystko pochodzi i  do której powraca. Ta właśnie tendencja będzie 
motywem przewodnim powstających koncepcji praeneoplatońskich i  póź-
niejszego neoplatonizmu: sprowadzanie wielości istnień do jednej przyczyny, 
w której ma ono początek. Przyczyny całkowicie różnej od tego, co z niej, i cał-
kowicie od tego oddzielonej.

1.1. Filon z Aleksandrii

W  nowej, posthelleńskiej rzeczywistości Ateny z  wolna tracą swoją do-
minującą pozycję, także w  dziedzinie filozofii. Kształtują się nowe ośrodki 
polityczne i  intelektualne, wśród nich, i nade wszystko, Aleksandria. Miasto 
spotkania Wschodu z Zachodem, Południa z Północą, wielokulturowe i wie-
lojęzyczne, gwarny ośrodek handlu i ważne centrum nauki, z liczną diasporą 
żydowską. Żydzi aleksandryjscy – choć wierni religii ojców – byli w znacznym 
stopniu zhellenizowani: posługiwali się greką, a niektórzy z nich, świetnie wy-
kształceni, dobrze znali grecką tradycję. W tym właśnie środowisku powstało 
dzieło, którego wpływ na późniejszy rozwój chrześcijaństwa jest nie do prze-
cenienia – Septuaginta (LXX)6. 
5 Ciekawy przykład tych oczekiwań stanowi list ucznia Plotyna, Porfiriusza, do żony (to, 

że jest on już neoplatonikiem dla tej kwestii nie czyni różnicy). Pisze do niej z podróży 
w nadziei, że filozofia przyniesie jej pocieszenie podczas jego nieobecności, a także pozwoli 
właściwie pokierować życiem. Wprawdzie badacze dyskutują nad tym, czy prywatność listu 
nie jest tylko literacką formą, jednakże dla kwestii znaczenia filozofii nie jest to ważne. Zob. 
Porfiriusz z Tyru, List do Marcelli, tłum. Piotr Ashwin-Siejkowski, Kraków 2006, 5.

6 Greckie tłumaczenie Pięcioksięgu powstało w  III/II wieku przed Chr. Według tradycji, 
Ptolemeusz II Filadelfos zaprosił 72 tłumaczy z  Jerozolimy do dokonania przekładu 
Świętych Ksiąg na język grecki; ich odrębne tłumaczenia okazały się identyczne, co uznano 
za dowód Bożego działania, a  sam tekst za natchniony. W ciągu lat dzieło przechodziło 
korekty i uzupełnienia, do Pięcioksięgu dodawano kolejne księgi. „Dzisiaj wiemy, że grecki 
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Nie sposób także przecenić znaczenia dla rozwoju i chrześcijaństwa, i no-
wej myśli filozoficznej wyrastającej z  greckiej tradycji, Filona7, żydowskiego 
myśliciela działającego w  Aleksandrii. Nie był wprawdzie pierwszym, który 
próbował łączyć judaizm z filozofią grecką8, jednakże on właśnie, podejmując 
w swoich dziełach problem relacji wiary i rozumu, teologii i filozofii, dokonał 
ich oryginalnej i  inspirującej następców syntezy. Żarliwy w  wierze, spełniał 
się w  bogatej twórczości przede wszystkim egzegetycznej i  katechetycznej9, 
w czym pomocna okazała się dlań filozofia grecka. Zafascynowany nią sądził, 
że rozwiązania niektórych jej nurtów, zwłaszcza platonizmu, pitagoreizmu 
i stoicyzmu, są przydatne do lektury Tory. Uznając Pismo za dzieło Boga, Fi-
lon przyjął, że człowiek ma obowiązek poszukiwania w  nim Bożej prawdy. 
Dostrzegał w Biblii dwa poziomy przesłania, jej sens duchowy i cielesny, po-
zostające wobec siebie w  takiej relacji jak dusza i  ciało10, ze zdecydowanym 
prymatem duszy. Sens cielesny miał zawierać się w dosłowności tekstu, jed-
nakże zdaniem Filona człowiek zdolny jest też przeniknąć rozumem do za-
wartej w jego głębi, objawionej przez Boga prawdy i odnaleźć sens duchowy 
Pisma. Pomocą miała tu służyć filozofia, która – ze swoim ustalonym zespołem 
pojęć – stanowiła znakomite narzędzie do właściwego odczytania Bożego tek-
stu. I to była jej rola: bycie służebnicą mądrości i dostarczanie pomocy w jej 
osiągnięciu. Tu też Filon nie był pierwszym, który w tekście dosłownym wi-
dział czekającą na odczytanie alegorię – poprzedzali go w tym stoicy11, a także 

przekład Starego Testamentu dokonany w Aleksandrii – Septuaginta – jest czymś więcej niż 
zwykłym tłumaczeniem (…) tekstu hebrajskiego: jest w istocie samoistnym świadectwem 
pisemnym i konkretnym, ważnym krokiem w dziejach Objawienia (…). W istocie rzeczy 
jest to spotkanie wiary i  rozumu, autentycznego oświecenia i  religii”; Benedykt XVI, 
O  wierze, rozumie i  uniwersytecie, Ratyzbona 2006, w: Benedykt XVI, Poznanie prawdy. 
Wykłady papieskie, Kraków 2017, s. 35. 

7 Myśliciel żydowski działający w Aleksandrii na przełomie epok; pochodził ze znamienitej 
rodziny, chociaż poza pojedynczym wydarzeniem poselstwa do Rzymu nie udzielał się pu-
blicznie; świetnie wykształcony, znał dobrze filozofię grecką. Nie filozofia jednak, a Biblia 
stanowiła przedmiot jego zainteresowania. Nie ma zgodności co do tego, czy znał hebrajski, 
w swojej pracy posługiwał się Septuagintą.

8 Żyjący w II wieku przed Chr. Arystobul miał twierdzić, że filozofia grecka ma źródło w zna-
jomości pism Mojżesza.

9 Dzieło Filona jest bardzo obszerne, zachowała się większość pism. Wiele jest komentarzem 
alegorycznym do Księgi Rodzaju, inne są wykładem Prawa, niektóre mają charakter kate-
chetyczny. Kilka pism filozoficznych być może pochodzi z czasów młodości. Podstawowe 
wydanie krytyczne: L. Cohn, P. Wendland, S. Reiter, Philonis Alexandrini Opera quae su-
persunt, t. I–VI, Berlin 1896–1915. Kilka pism zostało przełożonych na język polski: Filon 
Aleksandryjski, Pisma, tłum. L. Joachimowicz, t. I, Warszawa 1986; Filon Aleksandryjski, 
Pisma, tłum. S. Kalinkowski, t. II, Kraków 1994.

10 Na gruncie chrześcijańskim koncepcję tę rozwinie zwłaszcza Orygenes.
11 Tak, dzięki alegorezie, doszukiwali się sensu filozoficznego np. w pismach Homera.
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wspomniany12 Arystobul, jednakże on posługiwał się metodą alegorezy nad-
zwyczaj konsekwentnie. Znaczną część jego bogatego dorobku stanowią ale-
goryczne komentarze do Księgi Rodzaju, wśród nich De opificio mundi. Będąc 
wykładem biblijnego opisu dzieła stworzenia, stanowi on klasyczny przykład 
próby odczytania Objawienia poprzez siatkę pojęć i wyobrażeń filozoficznych: 
platońskich, pitagorejskich, stoickich. Fundamentem jest niewątpliwie Pismo 
i tradycja żydowska, Filonowi wydaje się ona jednak niesprzeczna z dobrze mu 
znaną filozofią, której elementami się posługując, przedstawia akt stworzenia 
w postaci racjonalnego wywodu. Oczywiście, filozofia to tylko narzędzie. Tak 
więc przedstawienie Boga dalekie jest od wyobrażenia Platońskiego Demiur-
ga. Bóg jest Osobą, Bogiem transcendentnym, niepoznawalnym i niewyrażal-
nym13, Stwórcą wszystkiego, co jest, Tym, który mówi o sobie: „Jestem, który 
Jestem”14. Filon nie ma najmniejszych wątpliwości: Stwórca nie posługuje się 
żadną odwieczną materią, powołuje świat do istnienia z niebytu. Niemniej ów 
świat zostaje stworzony na wzór idei: 

[Bóg], gdy powziął zamiar zbudowania wielkiego państwa, najpierw stworzył 
w umyśle jego formy, z których ułożył świat pomyślany, a następnie korzysta-
jąc z tego wzorca, tworzył świat postrzegany zmysłami. Jak zatem zaplanowane 
w umyśle architekta miasto nie miało miejsca na zewnątrz, ale było utrwalone 
w jego duszy, tak samo świat złożony z idei nie miał gdzie indziej miejsca, lecz 
tylko w boskim Logosie, który to wszystko uporządkował15. 

Platońskie idee, wzorce rzeczy, istnieją więc – według Filona – w umyśle 
Boga jako Jego myśli, które pomyślane stają się będącymi, tworząc zarazem 
odrębną, poniekąd, rzeczywistość – kosmos noetos, świat umysłowy, inteligibil-
ny, Logos. Nie sposób jednoznacznie określić, czym/Kim jest Logos u Filona. 
Przyczyną wzorczą – ideami, ale i sprawczą – mocami, siłami twórczymi, tak-
że miejscem, gdzie idee są przez Boga stwarzane, i gdzie się one znajdują, ale 

12 Zob. przyp. 8.
13 Koncepcja Demiurga z Timajosa sugeruje pewną bliskość (por. „Studia Redemptorystow-

skie” 12 [2014], s. 40 n.), jednakże w dziele Filona nie ma miejsca na Platońską niepewność.
14 Wj 3, 14. Dopełnieniem pisma O Stworzeniu świata jest Żywot Mojżesza, w którym Filon 

odwołuje się do Księgi Wyjścia i także rozważa dzieło stworzenia.
15 Filon Aleksandryjski, O stworzeniu świata, w: tenże, Pisma, t. I, dz. cyt., 19–20. Dobrze 

współbrzmią z tym tekstem słowa z katechezy Benedykta XVI (6 lutego 2013): „Zasadniczą 
prawdą, jaką ukazują nam opowieści Księgi Rodzaju, jest ta, że świat nie jest zespołem prze-
ciwstawnych wobec siebie sił, ale ma swoje źródło i swoją stabilność w Logosie, odwiecznej 
myśli Boga, która nadal podtrzymuje wszechświat. Istnieje plan wobec świata, rodzący się 
z  tej myśli, z Ducha Stworzyciela”; cyt. za: „Teologia Polityczna Co Tydzień” 2017, nr 8. 
Oczywiście, słowa Benedykta ujmują Logos jako stwórczy rozum Boga uosobiony w Chry-
stusie.
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również w swojej immanencji formami stwarzanych rzeczy, naturą; wreszcie 
Logos to także Boży obraz i Syn Boga16. Wyróżnić przeto można w Filońskim 
Logosie trzy aspekty, niektórzy wręcz mówią o poziomach: Logos w Bogu jako 
Jego umysł; Logos w sobie jako miejsce idei, świat umysłowy; i Logos w świecie 
materialnym jako formy rzeczy, jako natura – ogół praw światem rządzących17. 
Nie trzeba uzasadniać, jak wielkie znaczenie miała Filona koncepcja Logosu 
dla rozwoju i myśli chrześcijańskiej, i późniejszej filozofii starożytnej. I znowu, 
Filon nie był pierwszym, który o Logosie pisał, poprzedzał go Heraklit, a póź-
niej zwłaszcza stoicy, na kształt tej idei wpłynęła też niewątpliwie myśl Platoń-
ska i Arystotelesa wizja Nous, boskiego Umysłu, ale to właśnie aleksandryjczyk 
sformułował koncepcję Logosu jako pośrednika w Bożym dziele stworzenia: 
obecnego w Bogu i w świecie zarazem, wyjaśniając i uzasadniając tym samym 
biblijny obraz powołania świata do istnienia ex nihilo. Wśród badaczy panuje 
zgoda co do tego, że to Filon jest autorem wyobrażenia i pojęcia kosmos noetos.

W koncepcji człowieka Filon łączy dwa, obecne w Księdze Rodzaju, ob-
razy jego powstania. Pierwszy interpretuje jako stworzenie człowieka niebie-
skiego – niecielesnego wzorca uczynionego na Boże podobieństwo, drugi jako 
stworzenie z mułu człowieka ziemskiego. Człowiek ma ciało i duszę – umysł, 
sam w sobie śmiertelny (przyjmuje też Filon ustalony w filozofii podział du-
szy na nierozumną i rozumną), oraz ducha – tchnienie Boga18. Dopiero życie 
według ducha czyni duszę nieśmiertelną. Stworzony na obraz Boga, jest czło-
wiek do Niego i do Logosu swoim umysłem podobny. Jako część świata, jest 
również odwzorowaniem Logosu, więcej: „jest naśladownictwem, odłączoną 
cząstką, odblaskiem Jego szczęśliwej natury”19, a mając umysł, w którym Logos 
jest szczególnie obecny i który jest przezeń oświecany, zdolny jest do poznania 
nie tylko rzeczywistości materialnej, ale i wzorczych wobec niej idei, kosmosu 
umysłowego, dzięki czemu może się do Logosu upodobnić20, a w konsekwen-
cji z Nim zjednoczyć. W podniosłym tonie, miejscami w wersach wręcz Pla-
tońskich, Filon opisuje poznawcze wędrówki umysłu, który 

16 Ale syn najstarszy, a świat materialny jest nazywany synem najmłodszym.
17 Logos podtrzymuje więc świat w istnieniu i nim kieruje. Bardzo dobrym opracowaniem 

koncepcji Logosu w  myśli Filona jest: M. Osmański, Logos i  stworzenie. Filozoficzna 
interpretacja traktatu DE OPIFICIO MUNDI Filona z Aleksandrii, Lublin 2001.

18 Por. Filon, O stworzeniu świata, dz. cyt., 69: „Według jedynego, a kierującego wszechświatem 
Logosu jak według prawzoru odmodelował Bóg ducha w każdym poszczególnym człowieku 
(…)”. 

19 Tamże, 146.
20 Należy rozróżnić ontyczne podobieństwo i upodobnienie będące skutkiem poznawczego, 

a także moralnego wysiłku człowieka.
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podróżuje po całej ziemi i morzu i bada tajemnice (…) następnie (…) wzbi-
ja się w górę nad ziemię, obserwuje zjawiska atmosferyczne, i wzlatuje coraz 
wyżej (…) gdzie po orbitach niebieskich obracają się w rytmie tanecznym we-
dług praw doskonałej muzyki planety i gwiazdy stałe. Wiedziony pragnieniem 
i  umiłowaniem mądrości wznosi się ponad całą rzeczywistość dostrzeganą 
zmysłami i stamtąd dąży do poznania świata czysto umysłowego. I kiedy pra-
wzory oraz idee rzeczy poznawalnych zmysłami, jakie widział na ziemi, kon-
templuje tutaj w  ich nadzwyczajnej piękności, ogarnia go trzeźwe pijaństwo 
i wpada w zachwyt i uniesienie jak ekstatycznie natchnieni korybanci. Napełnia 
go inna tęsknota i wyższe pragnienie i wznosi się na same szczyty duchowych 
rzeczywistości i zdaje mu się, że się zbliża aż do samego wielkiego Króla. A po-
nieważ spragniony jest kontemplacji, więc zlewają się na niego jasne i niezmą-
cone promienie intensywnego światła na podobieństwo potoku, a  ich blask 
olśniewa oko jego umysłu21.

Trudno było oprzeć się pragnieniu zacytowania tego tekstu, mimo jego 
długości. Jest jedyny w swoim rodzaju: nauka Mojżesza (a jakże, akapit rozpo-
czyna się słowami: „Mojżesz oznajmia…”) przedstawiona językiem Platona! 
Czego tu nie ma: Uczta, Państwo, Fajdros, czasami dosłownie, jak ci „natchnie-
ni korybanci”22. Ale są i zasadnicze różnice. Umysł zbliża się nie do Idei, a do 
Króla23, i to Króla Stwórcy. I jeszcze bardzo ważne: kontemplacja jest możliwa 
dzięki łasce, światłu, którego blask olśniewa oko umysłu, światła pochodzące-
go z zewnątrz! Tu nie wystarczy Platoński szczególny program studiów24 ani 
ćwiczenie się w postępowaniu dialektycznym25. Bóg Biblii jest Stwórcą, Kimś, 
kto uzdalnia do kontemplacji, budzi tęsknotę i pragnienie całkowitego daru 
z siebie. Platoński nakaz upodobnienia się i ucieczki do B/boga26, który nie-
wątpliwie Filon zna i wykorzystuje, skrywa dlań zupełnie inną rzeczywistość.

Wznosi się więc człowiek ku Bogu umysłem, poznając rzeczywistość przez 
Niego stworzoną, ale też rozważając Biblię, dzieło, w którym Bóg siebie obja-

21 Filon, O stworzeniu świata, dz. cyt., 69–71.
22 Zob. Platon, Uczta, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1957, 215 E. Na marginesie, te próby 

odczytania Biblii filozofią grecką są niesłychanie interesujące, żeby nie powiedzieć fascynu-
jące; z podobnym zjawiskiem spotykamy się w początkach myśli chrześcijańskiej, można 
wspomnieć choćby Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa.

23 Wprawdzie Król pojawia się też u Platona, ale nie jako Stwórca, a praprzyczyna tego, co 
piękne. Zob. List II, 312 e, w: Platon, Listy, tłum. M. Maykowska, Warszawa 1987.

24 Zob. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, ks. VII, zwłaszcza 532 C–D, 533 
C–D. Choć nie jest tak, iż jest on zupełnie niepotrzebny: w De opificio mundi Filon korzysta 
z pitagorejskiej interpretacji liczb dla wyjaśnienia sześciu dni stworzenia, jak i odwołuje się 
także do nauk matematycznych w ich aspekcie kształcącym. Są one niemniej tylko przydat-
ne, nie zaś wystarczające.

25 Zob. List VII, 341 c–d, w: Platon, Listy, dz. cyt.
26 Zob. Teajtet, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1959, 176 B.
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wił; i ta droga jest dla Filona szczególnie ważna, jak wcześniej wspomniano. 
Wszakże tekst Pisma w innym jeszcze aspekcie łączy się aleksandryjczykowi 
z grecką filozofią. Prawo Biblii pięknie koresponduje z grecką etyką, wierność 
Bożym przykazaniom z nauką o konieczności ujarzmienia namiętności oraz 
potrzebie wyrabiania cnoty. Ale i ten nakaz odczytuje Filon w świetle własnej 
tradycji i nauki: Logos jest obecny w człowieku także jako prawo moralne i to 
On uzdalnia go do opanowania namiętności i kształtowania cnót, do dobrego 
życia. A zatem filozoficzne drogi prowadzące do doskonałości, w konsekwen-
cji do, w pewnym sensie, zjednoczenia z B/bogiem: Ideą lub też stoickim lo-
gosem, są – zdaniem Filona – jak najbardziej właściwe, mają jednak dla niego 
zupełnie inny od greckiego sens. 

1.2. Średni platonizm i neopitagoreizm

Rdzeniem koncepcji filozoficznych powstających w czasach rzymskich jest 
niewątpliwie platonizm. To, że Platon nie zamierzał tworzyć spójnego systemu, 
a myśl swoją wykładał w poszczególnych dialogach27, paradoksalnie, nie tylko 
nie stanowiło przeszkody, ale wręcz sprzyjało budowaniu pewnej wizji, któ-
rą uważano za wierne odczytanie poglądów mistrza. Zasadniczą wagę przy-
wiązywano do Platońskiego rozróżnienia Idei Dobra – różnej od innych idei, 
jako ich będące ponad nimi źródło28 – i Demiurga, tego, który tworzy świat 
materialny. Szczególnego znaczenia nabrał teraz dialog Parmenides, którego 
tzw. drugą część odczytywano nie jako przykład swego rodzaju ćwiczenia dia-
lektycznego, a  jako wykład o  rzeczywistości, rozciągającej się na trzech po-
ziomach zgodnie z trzema rodzajami jedna przez Platona tu rozważanymi29. 
W poglądach ówczesnych myślicieli zarysowywał się trójczłonowy schemat: 
od najwyższej pierwszej przyczyny – ponad i poza wszystkim, od wszystkie-
go różnej, niedziałającego, nieruchomego źródła wszystkiego, co jest; poprzez 
przyczynę wtórną, działającą – twórczego Demiurga; po wielość utworzonego, 
materialnego świata. Na określenie natury i roli Idei Dobra wyraźnie nakła-
dała się teraz Arystotelesowa wizja boskiego Umysłu, Nous30, a także koncep-
cja pierwszego jedna z Platońskiego dialogu Parmenides, dobrze współgrająca 
z  ustaleniami ówczesnego pitagoreizmu: j/Jedna, które w  swojej absolutnej 

27 Zob. „Studia Redemptorystowskie” 12 (2014), s. 34 n.
28 Zob. Platon, Państwo, dz. cyt., 509 B.
29 Zob. tenże, Parmenides, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1961, 137 C–166 C.
30 Zob. Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1983, 1072 a–b. Por. „Studia Re-

demptorystowskie” 13 (2015), s. 39 n. 
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odrębności pozostaje niepoznawalne i niewyrażalne31. Duże znaczenie przypi-
sywano także innemu Platońskiemu dialogowi, Timajosowi, zgodnie z którym 
opisywano rolę Demiurga i dzieło tworzenia świata, choć i  ten obraz został 
wzbogacony o nowe elementy: wzorcze idee przybierały cechy wywiedzionych 
z boskiego Logosu stoickich logoi spermatikoi, co pozwalało zespolić rzeczywi-
stość w jedną spójną całość32. 

Całe to bogactwo składało się na kształtujące się wówczas koncepcje33, da-
jąc konglomerat różnych poglądów i wizji, w których niejednokrotnie trudno 
było wyważyć, co dominowało: religia czy filozofia34, a jeżeli ta ostatnia, czego 
tam było więcej – platonizmu czy pitagoreizmu; czy zatem w odniesieniu do 
pewnych postaci należy mówić o  średnim platonizmie – medioplatonizmie, 
czy o neopitagoreizmie35? Należy dodać, że w większości przypadków myśli-
ciele byli przekonani, że wiernie interpretują poglądy Platona. Imion jest tu 
wiele36, lecz dzieła zachowały się bardzo fragmentarycznie. Z  bardziej zna-
czących wymienić można, zaliczanych do średniego platonizmu: Albinosa37 
i Numeniosa z Apamei, obydwu działających w II wieku po Chr., oraz neopi-
31 Platon, Parmenides, 142. Taka jest konkluzja tzw. pierwszej hipotezy z Parmenidesa, wpro-

wadzającej rozważania na temat jedna słowami: ei hen estin (137 C). 
32 Zob. „Studia Redemptorystowskie” 14 (2016), s. 56 n.
33 A wspominam tylko elementy filozoficzne; o możliwych inspiracjach religijnych świadczy 

myśl Filona, jak się poniżej okaże, znana i wykorzystywana. Czerpano też z popularnych 
wówczas wierzeń, np. egipskich czy perskich, jak również z wyobrażeń gnostyckich, i z bar-
dzo wówczas rozpowszechnionej theurgii, szczególnej mieszanki poglądów filozoficzno-
-wierzeniowych. Z żalem należy stwierdzić, że ten niesłychanie ciekawy okres nie cieszy 
się wielkim zainteresowaniem badaczy. Dobry wyjątek stanowi dzieło J. Dillon, The Middle 
Platonists, London 1977, a na gruncie polskim działalność Kazimierza Pawłowskiego. 

34 Ciekawym przykładem próby filozoficznej interpretacji sytuacji czysto religijnej jest pismo 
Plutarcha (biografa, średniego platonika? eklektyka?) O E delfickim, gdzie myśliciel nadaje 
filo zoficzny sens jednemu z wotów w delfickiej świątyni Apollona: znajdującej się na fronto-
nie wielkiej literze E. Zob. Plutarch, Moralia, tłum. Z. Abramowiczówna, t. II, Warszawa 1988. 

35 Pitagoreizm przechodzi teraz znamienną metamorfozę, której świadectwem jest ówczesna 
bogata literatura pitagorejska, w tym tzw. Żywoty Pitagorasa, powstałe właśnie w tym cza-
sie, choć niektóre stwarzające pozór napisanych dawno. Jak oceni J. Gajda-Krynicka, ich 
tłumaczka (i znawczyni pitagoreizmu): „Neopitagorejczycy bowiem, zawdzięczając o wie-
le więcej Platonowi i Arystotelesowi, z filozofii pitagorejskiej nie przejęli w istocie nicze-
go poza upodobaniem do spekulacji liczbowych, kultywowaniem nauk matematycznych 
i modelem życia opartym na religijnej ascezie”; Żywoty Pitagorasa, Wrocław 1993, s. XIX.

36 Za jednego z pierwszych medioplatoników uważa się Eudorosa, działającego w Aleksandrii 
w I wieku przed Chr.

37 Dobrym znawcą średniego platonizmu w literaturze polskiej jest K. Pawłowski. Zob. m.in. 
Filozofia średniego platonizmu w formule Albinusa ze Smyrny, Jelenia Góra 1998, oraz prze-
kład (wraz z  obszernym komentarzem) Didaskalikos Albinosa: Alkinous, Wykład nauk 
Platona (Didaskalikos), Kraków 2008. Według tłumacza Albinos i Alkinous stanowią jedną 
osobę.
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tagorejczyka Moderatosa (I wiek po Chr.). Poglądy wszystkich charakteryzu-
je trójpodział rzeczywistości, wywiedzionej z  pierwszej przyczyny, na której 
wyobrażenie składają się – w różnym nasileniu – koncepcje Idei Dobra, Nous 
i Jedna, różnie określanej, często wieloimiennie, a więc jako Umysł, ale będący 
Dobrem, Pięknem, Prawdą; a także jako Bóg, Ojciec, Król (Numenios); i jako 
Jedno. Ta pierwsza przyczyna jest ponad istnieniem, nieporuszona i niedzia-
łająca38, całkowicie oddzielona od reszty rzeczywistości, niewyrażalna – poza 
stwierdzeniem, że jest źródłem wszystkiego i w akcie samokontemplacji39 wy-
wodzi z siebie, jako swoje myśli, idee. Umysł/bóg drugi, dobro naśladowcze 
tylko, często jest nazywany Demiurgiem i on dopiero, kontemplując wieczny 
wzór niezmiennych idei, tworzy świat zmysłowy. Wreszcie trzeci utożsamiany 
bywa z kosmosem, także z duszą świata. Fragment z pisma Albinosa jest repre-
zentatywny dla filozoficznych wyobrażeń tych czasów: 

Poza materią, która jest pierwszą zasadą40, przyjmuje Platon jeszcze inne zasa-
dy, a mianowicie przyczynę wzorczą, to jest zasadę, która należy do świata idei, 
oraz Boga, ojca i przyczynę sprawczą wszystkich rzeczy. Idea, w odniesieniu 
do Boga, jest Jego myślą. W odniesieniu do nas idea – to wielkość noetyczna 
pierwsza. W stosunku do materii idea jest miarą. W stosunku do świata zmy-
słowego idea jest wzorcem. W stosunku do siebie samej jest substancją41.

Cytowany fragment zawiera ważne ustalenie odsyłające do problematyki 
poznawczej: dla nas idea jest wielkością noetyczną. Nie rozwijając już wątku 
antropologicznego, dodam, a raczej przypomnę, że nie rozważania ontyczne 
stanowiły istotę wywodów ówczesnych myślicieli. Celem ówczesnej filozofii 
było bowiem zaspokojenie duchowych tęsknot człowieka przez wskazanie mu 
drogi, którą postępując, mógłby wznieść się do B/boga i do niego upodobnić, 
a może też dostąpić z nim zjednoczenia. 

Wśród myślicieli tych czasów ważną rolę odegrał zwłaszcza Numenios, 
który znał dzieła Filona i najpewniej z nich korzystał, i o którym wiemy, że 
jego pisma były czytane w szkole Plotyna; dało to nawet asumpt do zarzucenia 
temu ostatniemu plagiatu42.
38 Zob. powyżej.
39 Oczywisty Arystoteles (Metafizyka 1072 b).
40 Zasadą w sensie nieokreślonego tworzywa, jak Platońska chora. Zob. „Studia Redemptory-

stowskie” 12 (2014), s. 40 n.
41 Alkinous, Wykład nauk Platona (Didaskalikos), dz. cyt., 163. Znamienne, że jest to niemal 

wierny wykład platonizmu, ale niemal – koncepcja Boga i relacji do niego idei są już me-
dioplatońskie.

42 W sytuacji bogactwa różnorodnych poglądów, wątków i elementów o taki zarzut nie było 
trudno. Na przykład ówcześni neopitagorejczycy formułowali go wobec Platona, czym 
zresztą powracali do dawnych oskarżeń. 



21Dobrochna Dembińska

2. Neoplatonizm

2.1. Plotyn

Plotyn urodził się ok. 204 roku43 i według dość niepewnej informacji po-
chodził z Lykopolis w Egipcie, zmarł w roku 270. Filozofią zainteresował się 
dopiero ok. dwudziestego ósmego roku życia; wiadomo, że w Aleksandrii słu-
chał mistrzów różnych szkół, a gdy dotarł na wykład Ammoniosa Sakkasa44, 
miał podobno zakrzyknąć: „tego szukałem” – został uczniem aleksandryj-
czyka i był nim przez jedenaście lat. W wieku lat czterdziestu założył własną 
szkołę w  Rzymie45. Przez dekadę nauczał tylko ustnie, czując się związany 
obietnicą milczenia. Tę złamali wcześniej inni uczniowie Ammoniosa, Plotyn 
zaczął więc spisywać dla uczniów swoje nauki: były to rozproszone rozpra-
wy na przygodne tematy; jego twórczość pisarska usystematyzowała się, gdy 
do szkoły przybył Porfiriusz46. Miał Plotyn wielu uczniów, cieszył się wielką 
estymą i popularnością, gorącym jego wielbicielem był sam cesarz Galien47; 
umierał jednak w samotności48.

43 Dokładnej daty urodzin nie znamy, nic nie wiemy też o jego pochodzeniu; według prze-
kazu ucznia, Porfiriusza, filozof miał wstydzić się urodzenia w ciele. Jeżeli porównamy tę 
sytuację z obyczajami panującymi np. w szkole Epikura, gdzie dzień urodzin mistrza był 
świętem i gdzie noszono gemmy z jego podobizną, można w tym dojrzeć symbol wielkiej 
zmiany, jaka dokonała się wówczas w filozofii. Wszystkie fakty z życia Plotyna znamy z jego 
żywota spisanego właśnie przez Porfiriusza: O  życiu Plotyna i  układzie jego ksiąg, tłum. 
A. Krokiewicz, w: Plotyn, Enneady, Warszawa 1959.

44 Ammonios (ok. 175–242), pol. Ammoniusz, znany myśliciel aleksandryjski. Cieszył się 
wielkim szacunkiem; nauczał tylko ustnie, uważając swoją naukę nie tyle za pewien system, 
ile drogę życia duchowego. Jego uczniowie złożyli obietnicę nieujawniania nauki mistrza. 
Badaczy nurtuje wątpliwość co do tego, na ile poglądy Plotyna powtarzają naukę Sakkasa.

45 Wcześniej brał udział w wyprawie Gordiana przeciwko Persom, z nadzieją lepszego pozna-
nia mądrości ludów Wschodu (to też znamienne!). Tam ledwo uszedł z życiem; po czaso-
wym pobycie w Antiochii zamieszkał w Rzymie. 

46 Przynajmniej tak to sam przedstawia. Przed przybyciem Porfiriusza powstało 21 rozpraw, 
podczas sześcioletniego pobytu tego ucznia w szkole kolejne 24, a po wyjeździe Porfiriu-
sza jeszcze 10; razem 54 rozprawy. Warto przeczytać z żywota Plotyna choćby informacje 
o  jego sposobie pisania, a  także o metodzie pracy z uczniami. Podstawowe współczesne 
wydanie Ennead: Plotini opera, wyd. P. Henry, H.R. Schwyzer, t. 1–3, Paris–Bruxelles 1951, 
1959, 1973. Wydanie polskie: Plotyn, Enneady, tłum. A. Krokiewicz, t. 1–2, Warszawa 1959; 
t. 1–3, Warszawa 2000–2003. 

47 Ciesząc się jego przyjaźnią, zamierzał Plotyn zorganizować w  Kampanii miasto według 
projektu Platona, Platonopolis, przedsięwzięcie nie doszło jednak do skutku.

48 Na skutek jakiejś przykrej choroby. Umierał w wieku 66 lat, pielęgnowany przez jednego 
z uczniów, pogodnie (wśród ostatnich rozpraw są dwie poświęcone zagadnieniu szczęścia!), 
niemal do końca pracując. 
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Jedyne dzieło Plotyna nosi tytuł Enneady49. Ujmując rzecz mocno, można 
powiedzieć, że takie dzieło nie zostało przez niego napisane. Owszem, napisał 
pięćdziesiąt cztery rozprawy: nieusystematyzowane, poświęcone doraźnym te-
matom aktualnie w szkole dyskutowanym, sam jednak układ Ennead jest dzie-
łem Porfiriusza50. Nie oznacza to, bynajmniej, że można wątpić w to, czy bez 
Porfiriuszowego odczytania neoplatonizm byłby tym, czym w  swojej istocie 
jest. Odpowiedź można znaleźć już w  pierwszym napisanym przez Plotyna 
tekście, o którym będzie mowa niżej; w nim wyraźnie została zawarta – cho-
ciaż w zarysie – całość jego nauki.

2.1.1. Psychagogiczny charakter myśli Plotyna 

Umierając, miał Plotyn powiedzieć, że próbuje to, co boskie w nas, wznieść 
do tego, co boskie we wszechświecie. Swoim nauczaniem nie zamierzał stwo-
rzyć systemu. Cała jego działalność, w czym postępował za wcześniejszymi: 
medioplatonikami i  Filonem, a  najpewniej także Ammoniosem Sakkasem, 
była ukazywaniem drogi do tego, co boskie, i formowaniem uczniów tak, aby 
owa boskość stawała się celem ich życia: „(…) nasze mówienie i pisanie ma na 
celu, żeby wyprawiać do Niego [Boga] i za pomocą wywodów rozpalać ochotę 
do patrzenia i tylko wskazujemy niejako drogę temu, kto chce coś ujrzeć”51.

Jaśniej nie można. Plotyn chce tylko (?) pokazywać uczniom drogę, rozpa-
lać, uzdalniać do kontemplacji – wyprawiać do Boga! Znamienne, że pierw-
sza rozprawa napisana przez mężczyznę ok. pięćdziesięcioletniego – w takim 
wieku Plotyn zaczął pisać – i po dziesięciu już latach prowadzenia szkoły była 
poświęcona zagadnieniu piękna (O pięknie [I.6]). Jeżeli zważyć na to, że Plotyn 
uważał siebie jedynie za ucznia Platona, i  jeżeli przypomni się Platoński sąd 
o idei piękna, wybór tego właśnie tematu rozważań nie okaże się bynajmniej 
przypadkowy. Napisze Platon w dialogu Fajdros: 

A o piękności tośmy już mówili, że między tamtymi [ideami] świeciła jako byt, 
a my tutaj przyszedłszy, chwytamy ją najjaśniejszym ze zmysłów naszych: blask 

49 Sam Plotyn swoich rozpraw nie tytułował, ich tytuły pochodzą od uczniów i wydawców.
50 Można mówić o  trzech starożytnych wydaniach Plotyńskich rozpraw: pierwsze, jeszcze 

z  czasów szkolnych; drugie, chronologiczne, sporządzone według porządku ich powsta-
wania; trzecie, tematyczne, zestawione przez Porfiriusza. Ten zebrał 54 rozprawy, dzieląc 
je na sześć całości, każdą zawierającą dziewięć pism: stąd nazwa Enneady – Dziewiątnice, 
i ułożył je według pokrewnej problematyki. I tak rozprawy etyczne tworzą pierwszą ennea-
dę, problematyka świata zmysłowego drugą i trzecią, kwestia duszy czwartą, umysłu piątą, 
Absolutu szóstą.

51 Plotyn, Enneady, tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 1959, VI.9.4.
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od niej bije świetny. (…) Sama tylko piękność ma ten przymiot. Los nam ją 
najjaśniej widzieć pozwolił i najgoręcej kochać52. 

Dzięki wznieconej przez piękny przedmiot miłości człowiek jest zdolny 
wznieść się od pożądania piękna zmysłowego aż do uwielbienia samego Pięk-
na, jak przedstawia to Platon w dialogu o miłości, czyli w Uczcie53. W nim też 
mocno akcentuje rolę przewodnika, który młodego adepta ma przez stopnie 
miłości poprowadzić (210). A jeżeli także pamięta się o obowiązku nałożonym 
przez Platona na filozofów, którym udało się wydostać z jaskini: obowiązku po-
wrotu do niej dla kształtowania i prowadzenia tych, którzy w niej zostali54, nie 
zdziwią słowa jego duchowego ucznia: „(…) trzeba, żeby ktoś (…) pogrążył się 
w baczeniu na Tamtego Boga i skoro się z Nim »zobaczy i jakby naobcuje do 
woli«, ażeby powracał i wieść przynosił, jeśli zdoła, o tamtym obcowaniu tak-
że komuś innemu” (VI.9.7). Zatem, jako wierny uczeń, Plotyn chce wypełnić 
nakaz dawnego mistrza: sam, uszczęśliwiony wizją najwyższej rzeczywistości, 
pragnie do niej poprowadzić innych55.

A więc piękno dlatego, że jest czynnikiem najbardziej wzbudzającym mi-
łość, a ta – z kolei – nie zadowala się pozorem: pięknem jakim bądź, i szuka 
prawdziwego przedmiotu pragnienia, tęskni za tym, co rzeczywiste. Zamiesz-
czona w pierwszej enneadzie rozprawa szósta przedstawia drogę piękna pro-
wadzącą do pierwszej przyczyny. Tu właśnie wyjaśnia się wątpliwość, czy moż-
na mówić o neoplatonizmie Plotyna bez Porfiriuszowego układu. Można! Już 
ten tekst odsłania myśl Plotyna, chociaż, oczywiście, w dość skromnym zakre-
sie56. Filozof bardzo dokładnie analizuje tu problem piękna, zaczynając od kry-
tyki – utrwalonej w greckich wyobrażeniach „estetycznych”57 – teorii piękna 
jako symetrii, współzgodności składających się na jakąś całość elementów58. 
Z wielu Plotyńskich kontrargumentów niech wystarczy ten, że przyjęcie tego 
przekonania eliminowałoby spośród rzeczy pięknych istnienia proste. Piękna, 

52 Platon, Fajdros, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, 250 D.
53 Tenże, Uczta, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1957, 206 C–212. Por. „Studia Redemptory-

stowskie” 12 (2014), s. 47 n.
54 Zob. „Studia Redemptorystowskie” 12 (2014), s. 54.
55 Porfiriusz potwierdza stany ekstazy, które zdarzało się Plotynowi przeżywać. Zob. Porfiriusz, 

O życiu Plotyna, dz. cyt., 33.
56 Enneady są tekstem trudnym, ich lektura może się wydać nużąca, bardzo jednak zachęcam 

do przeczytania choćby rozprawy I.6. Pozwoli to poznać, niechby w  zarysie, poglądy 
Plotyna, wejść w szczególną atmosferę jego myśli.

57 Estetyka w naszym rozumieniu nie znajduje odzwierciedlenia w myśli Greków. Aisthesis 
oznacza poznanie zmysłowe, a  sam problem piękna ma konotacje w  znacznej mierze 
moralne, jak już o tym wspominano.

58 Pogląd ma rodowód pitagorejski, spotykamy go również u Platona, np. w Filebie 64 E.
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stwierdza neoplatonik, jest bardzo wiele, i to stanowi pewien fundament nie-
słychanie ważny dla zrozumienia jego poglądów, który teraz tylko zasygnali-
zuję stwierdzeniem, że myśliciel utożsamia piękno z istnieniem: wszystko, co 
istnieje, jest piękne. Postępując drogą wyznaczoną przez Platona, Plotyn roz-
poczyna od rozważania piękna zmysłowego, następnie przechodzi do analizy 
tego, co niezmysłowe, by wreszcie zmierzyć się z próbą określenia Arcypięk-
na – Boga. Nie samo jednak przedstawienie hierarchii piękna jest treścią tej 
księgi, a ukazanie wędrówki pokonywania kolejnych jej stopni: kilkakrotnie 
pojawia się tu czasownik anabaino oznaczający wspinanie się: od dołu (kato) – 
nizin rzeczywistości zmysłowej, aż do szczytu, którym jest źródło i początek 
wszystkiego59. Można by sądzić, że nie ma tu nic więcej poza powtórzeniem 
myśli Platońskiej, tak jednak nie jest: już w tej pierwszej rozprawie ujawnia się 
zasadnicza odmienność wizji Plotyna – nakaz ano (w górę) oznacza zarazem 
kierunek endon (do wnętrza). W górę wstępuje się poprzez wejście w siebie!

Istotą Plotyńskiego nauczania było formowanie uczniów do doskonało-
ści, aż po osiągnięcie celu najwyższego: doprowadzenia do kontemplacji Boga. 
Przedstawienie jednak miejsca i sytuacji człowieka w neoplatońskiej wizji rze-
czywistości, zrozumienie konieczności i uchwycenie możliwości jego powrotu 
do źródła jest niewykonalne bez omówienia tejże wizji.

2.1.2. Metafizyka

Jest mianowicie jakiś jakby punkt środkowy, po nim koło z niego jaśniejące, 
a po nich koło jeszcze inne, światło ze światła. Zewnątrz nich nie ma już innego 
koła świetlnego, lecz jest to, które potrzebuje obcego blasku w braku światła 
własnego. I niech to będzie krążek, a raczej kula taka, która od trzeciej z rzędu, 
do niej bowiem przylega, bierze cały blask przez nią promieniowany. Więc owo 
wielkie światło świeci, pozostając w sobie, i blask od niego przenika za sprawą 
wątku, inne zaś światła świecą z nim razem i częścią pozostają w sobie, a częścią 
dają się dalej pociągać blaskom oświetlanego ciała (…) (IV.3.17).

Metafora światła dobrze oddaje myśl Plotyna, który przyjmuje, iż cała rze-
czywistość wyłania się, wypływa czy wypromieniowuje z jednego punktu po-
czątkowego. Stąd miano emanacji, jakim określa się jego wyobrażenie procesu 
stawania. Nie ma niczego, co byłoby poza nim: żadnego tworzywa, żadnej od-
wiecznej materii, która stanowiłaby współzasadę istnienia. Wszystko, co jest, 
jest z owego „punktu środkowego”. Można zauważyć, że wizja powstawania jest 
równoznaczna z  procesem rozprzestrzeniania się – przechodzenia od zupeł-
nej jedności do dalszych, następujących po sobie kręgów. Jak pisano wyżej, po-

59 Por. „Studia Redemptorystowskie” 12 (2014), s. 48 nn. 
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wraca charakterystyczne dla myśli greckiej napięcie, zauważane przez Greków 
w obrazie jedności i zarazem wielości świata60, które na nowo jest rozwiązywa-
ne w holistycznym jego obrazie: wyjścia od jedności w wielość i powrotu tejże 
do początkowej jedności. 

Hen-Jedno 
„Jest mianowicie jakiś jakby punkt środkowy”. I „owo wielkie światło świe-

ci, pozostając w sobie”. 
Metafora wydaje się prosta, a  jednak tak nie jest. Próbując przedstawić, 

czym jest ów początek, będzie Plotyn pisał, że nie można o nim powiedzieć, 
iż jest punktem czy też jednem – nie jest nimi! Ujawnia się podstawowa trud-
ność, z  jaką neoplatonik zmaga się w wyłożeniu swojej myśli: jej zasadnicza 
niewyrażalność. Oczywiście, można zauważyć, że za tymi sformułowaniami 
kryje się Platon (światło) i Arystoteles (pozostawanie w sobie), i pitagorejczycy 
(punkt), ale wykorzystanie ich pojęć to kwestia słabości języka, który nie się-
ga w sferę nieorzekalności. Jedyne, co można powiedzieć w pełni adekwatnie 
o jedynej przyczynie to to, że jest ona trwającym wiecznie początkiem. I nic 
więcej; jest bowiem Plotyn przekonany, że przyczyna musi być bardziej i moc-
niej od tego, czego jest przyczyną, a więc być od tego różną61: „(…) przyczyna 
nie jest tożsama z  tym, czego jest przyczyną, a przyczyna wszech rzeczy nie 
jest żadną z nich” (VI.9.6). Nie można przeto o niej powiedzieć, że jest bytem 
(jest ponad – epekeina) ani substancją (jest ponad substancją – hyperousion), 
ani nawet, że jest62. Nie jest, i nie „jest” czymś, chociaż wszystko ma w niej 
początek. 

Więc ilekroć będziesz mówić lub myśleć o Nim, to (…) odrzuć wszystkie rze-
czy „inne”, a skoro usuniesz wszystkie, pozostawisz zaś tylko Jego Samego, to 
nie szukaj, co byś dodał, lecz – czy może jeszcze czegoś nie odjąłeś od Niego 
w swojej świadomości! (VI.8.21). 

60 Ów problem jedna-wielości podejmowany jest w ciągu wieków w koncepcji arche i przez 
pluralistów, w pitagoreizmie, przez Platona – w fundamentalnym zagadnieniu relacji idei 
i rzeczy, u Arystotelesa – w jedności formy i wielości materii, wreszcie też w myśli helleni-
stycznej u epikurejczyków i stoików.

61 Owszem, można by szukać podobnych intuicji u Platona: w wizji Idei Dobra, w osobności 
Demiurga, w pewnych grach słownych (czy tylko?) na temat jedna we wspominanym po-
wyżej dialogu Parmenides, ale właśnie intuicji, które wymagałyby skrupulatnego badania. 
Sam problem nie jest wyraźnie formułowany.

62 Enneady: „(…) Ono nie jest czymś [ti], lecz jest przed każdym czymś, nie jest także bytem 
[to on], bo przecież byt posiada jakby postać [morphe, forma bytu], a Ono obywa się nawet 
bez umysłowej postaci” (VI.9.3); „(…) nie substancja [ousia] stanowi Jego początek, lecz 
On stanowi początek substancji” (VI.8.19).



26 Studia Redemptorystowskie  ∙  Filozofia

„Więc powiedzmy, co następuje – ale wpierw wezwijmy samego Boga na 
pomoc nie słowem rozgłośnym, lecz wytężywszy się duszą naszą w strzelistej 
modlitwie ku Niemu” (V.1.6). Jedno, Dobro63, Bóg jest ponad wszystkim, tran-
scendentne, przeto poza poznaniem: nie wyraża go żadne z  pojęć, wszelkie 
nazwy określające najwyższą doskonałość odnoszą się do tego, co jest bytem, 
a do niego tylko w przybliżeniu; w pełni odpowiedzialnie można przydać mu – 
chronologicznie późniejsze – miano Absolutu, do którego prowadzi raczej 
droga negacji niż pozytywnego orzekania64. Ono „jedynie jest Sobą i Sobą jest 
na wskroś, podczas gdy każda z rzeczy innych jest sobą oraz czymś innym” 
(VI.8.21). Każda z rzeczy, każdy byt łączy w sobie bowiem to, że jest, i to, że 
jest czymś; konieczną dwoistość, konieczne zwielokrotnienie, których w tym, 
co jest przyczyną bytu, być nie może. 

W wyobrażeniu Plotyna Jedno jest nadpełnią, nadmiarem: życia i wszelkiej 
doskonałości, jest nieskończoną mocą twórczą (dynamis)65, tożsamym z sobą 
samym działaniem (energeia), wiecznym tworzeniem: koniecznym i wolnym 
zarazem66, oraz bezwiednym, dokonującym się poza jakąkolwiek jego potrze-
bą czy pragnieniem, bowiem w swojej ponaddoskonałości – jak Arystoteleso-
wy Nous – jest od nich wolne, będąc w pełni sobą-wszystkim. Plotyn próbuje 
przedstawić „mechanizm” tworzenia, a zarazem powstawania, w szeregu me-
tafor: nieskończona moc przelewa się niejako z nadmiaru (hyperpleres) Jedna 
jak wypływająca ze źródła kaskada, lub też jak rozprzestrzeniająca się z niego 
woń, wreszcie jak blask promieni nieodłącznie słońcu towarzyszący (V.1.6). 
Wszystkie te przenośnie obrazują konieczność wylewu czy promieniowania 
oraz całkowitą zależność tworu od źródła. Gdyby hipotetycznie założyć jego 
zniknięcie, byłoby ono równoznaczne z unicestwieniem wszystkiego. Należy 
zwrócić uwagę na jeszcze jeden, bardzo ważny element Plotyńskiego opisu: ani 
przyczyny, ani powstawania nie można rozumieć w sensie chronologicznym. 
Jedyne źródło wszystkiego jest wieczne, wieczna jest jego moc i  twórczość: 
wiecznie, bez początku i bez końca, dokonuje się wylewanie, czy wypromie-
niowywanie-powstawanie wszystkiego67.

63 Bo jakoś jednak Plotyn musi przyczynę nazwać.
64 Zob. np. Enneady: V.3.13–14, VI.7.41, VI.8.21.
65 Dynamis tu oznacza pełnię mocy twórczej, coś zupełnie innego niż Arystotelesowska moż-

ność, potencja.
66 Koniecznym oczywiście nie w sensie przymusu, a w sensie bycia samą jego naturą, a wol-

nym, bo sam tworzy siebie i wszystko.
67 W. Beierwaltes używa bardzo trafnego pojęcia, mianowicie mówi o samorozwijaniu się Jed-

na: „cała nam dostępna rzeczywistość pochodzi z samorozwijania się czy samozróżnicowa-
nia Jednego”, w: tenże, Platonizm w chrześcijaństwie, Kęty 2003, s. 166.
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Jeżeli tak się rzeczy mają, to wszystko, co jest, istnieje na skutek wyjścia 
z Jedna: stanowi jeden ciąg bytu wywodzącego się z jednego początku, tworzą-
cy hierarchię istnień uszeregowaną według ich oddalenia od Jedna, co oznacza 
zarazem stopniowe słabnięcie ich doskonałości i zstępowanie w wielość. Po-
wstawanie dokonuje się według zasady, zgodnie z którą poziom wyższy daje 
początek kolejnemu istnieniu już mniej od przyczyny doskonałemu – mniej 
będącemu dobrem i pięknem68. Należy zauważyć, że w tej wizji nie ma miejsca 
na niebyt ani na zło i brzydotę: skoro wszystko, co jest, pochodzi z nadmiaru 
bycia i doskonałości Jedna, wszystko jest tylko ich słabnięciem – póki coś jest, 
jest jeszcze jakimś bytem, dobrem i pięknem. I chociaż zdarza się mówić Ploty-
nowi o niebycie czy złu tego, co materialne, wynika to jedynie z posiłkowania 
się tradycyjnymi wyrażeniami, w istocie bowiem te „rzeczywistości” nie są, ich 
„bycie” sprowadza się do steresis (łac. privatio), braku. Niebyt to tyle, co brak 
bytu, i analogicznie odnośnie do dobra, piękna czy innej doskonałości69.

I jeszcze bardzo ważne – ruchowi wywiedzenia skutku z przyczyny odpo-
wiada ruch przeciwny: zwrot (epistrophe) tego, co powstało, ku jego przyczy-
nie. Istotą Plotyńskiej emanacji jest konieczne odniesienie każdego z zaistnia-
łych tworów do bezpośredniej swojej przyczyny (a pośrednio, przez nią, do 
przyczyny najpierwszej), jej kontemplacja i  z  nią nieustanny związek, który 
stanowi warunek trwania powstałego bytu, określa jego naturę i uzdalnia do 
dalszego twórczego działania. 

Natura Plotyńskiego Jedna tylko w pewnym stopniu może przypominać tę 
Nous Arystotelesa. Jedno „jest”: wieczne, trwające w sobie, nieruchome, nie-
pragnące, niedziałające, nawet nie-myślące czy nie-kontemplujące, bo każde 
z tych działań zakłada jakąś relację, do której nie ma podstaw przy braku ja-
kiegokolwiek zróżnicowania. „Więc jeśli coś jest po Nim drugie, to musiało 
zaistnieć przy Jego zupełnej nieruchomości, kiedy Ono ani się nie skłoniło, ani 
nie zechciało, ani się w ogóle nie poruszyło” (V.1.6). Z jego nadpełni wyłania 
się to, co zwraca się do swojej przyczyny, i  „to, co powstaje, staje się myślą, 
będąc zaś myślą i myśląc To, od czego powstało (…) staje się umysłem, niby 
innym przedmiotem umysłowym i niby Nim tudzież Jego naśladownictwem 
oraz widmem” (V.4.2), jego obrazem. Ów obraz, nazywany przez Plotyna nous, 

68 „Idzie tedy owo powstawanie od początku do ostatniego członu, przy czym każdy człon 
pozostaje zawsze we właściwej mu siedzibie, a człon rodzony zajmuje inną pośledniejszą 
placówkę” (V.2.2).

69 Podobnie rozumuje św. Augustyn: skoro wszystko zostało stworzone przez doskonałego, 
dobrego Boga, to wszystko jest dobrem, choć nie w takim samym stopniu. Zob. np. piękną 
rozprawkę O naturze dobra (De natura boni), tłum. M. Maykowska, w: św. Augustyn, Dia-
logi filozoficzne, t. 4, Warszawa 1954.
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jest już czymś drugim, innym. Nie jest on żadnym umysłem poszczególnym, 
„ale właśnie wszechumysłem, będąc zaś wszechumysłem, jest także wszystkich 
rzeczy umysłem” (III.8.8). Wraz z nim dokonuje się zejście od tego, co ponad, 
w dziedzinę tego, co jest: jest on bytem i dobrem i jednem w zwykłym sensie, 
jest życiem70. Z nim też wchodzimy na drogę tradycyjnego greckiego, o platoń-
skim rodowodzie, podziału na świat umysłowy i świat zmysłowy. Wyłoniony 
z Jedna byt jest w pełni światem umysłowym, a ten z kolei daje początek światu 
zmysłowemu. Wizja Umysłu stanowi szczególne połączenie tradycji Arystote-
lesowskiej i Platońskiej.

Nous-Umysł

(…) po nim koło z niego jaśniejące (…). Więc owo wielkie światło świeci pozo-
stając w sobie, i blask od niego przenika za sprawą wątku, inne zaś światła świe-
cą z nim razem i częścią pozostają w sobie, a częścią dają się dalej pociągać (…). 

Jest Umysł, Nous, obrazem Jedna i z niego pochodzi; jest więc też jakimś 
jednem, sobą – odrębną rzeczywistością. Jednakże, jak wyżej powiedziano, 
jego bycie, jego trwanie zależy całkowicie od nieprzerwanej więzi z przyczyną, 
z której powstał: sam bowiem nie jest przyczyną siebie, nie ma z siebie zdolno-
ści istnienia – ono polega na uczestniczeniu w trwaniu Jedna. „Umysł potrze-
buje Dobra, ale Dobro nie potrzebuje go zgoła” (III.8.11). Działanie Nous, jako 
bytu duchowego, sprowadza się do myślenia, a  raczej oglądu i kontemplacji 
przyczyny. Widzi ją jednak nie w pełni taką, jaką ona jest, lecz na miarę swo-
ich, czyli czegoś już wtórnego, możliwości: 

(…) lecz tylko żył ku Niemu i zależał od Niego i do Niego się zwrócił, a ów 
ruch, napełniony ruchem tam i  wokół Niego, napełnił umysł (…). I  stał się 
z kolei wszystkimi bytami i poznał to w postrzeżeniu samego siebie i był już 
umysłem, pełnym przedmiotów, by miał co widzieć, umysłem widzącym je 
razem ze światłem, albowiem od Dawcy owych przedmiotów otrzymał także 
i światło (VI.7.16). 

Powie Plotyn, że Umysł – będąc z Jedna – „miał wielość: oto nie mógł mieć 
mocy, jaką zabierał, a więc ją kruszył i wielością zrobił moc jedną” (VI.7.15). 
Zatem owa niewyobrażalna jedność Jedna ulega zwielokrotnieniu w jego obra-
zie, rozdziela się na wielość poszczególnych bytów. Proszę zważyć: one w swo-
im „prapoczątku”, jak zresztą wszystko, były już w Jednu-Dobru. Jednakże ich 
wyodrębnienie następuje w oglądzie Jedna przez Umysł, który jest niezdolny 
ogarnąć skondensowanej prostoty swojej przyczyny i postrzega ją w strumie-

70 Por. „Studia Redemptorystowskie” 13 (2015), s. 39.
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niu obrazów. I  jeszcze bardzo ważna uwaga: mówimy o świecie duchowym, 
pozamaterialnym, zatem owo rozdzielenie jest zjawiskiem dokonującym się 
poza przestrzenią, poza czasem. Status Umysłu jest przeto szczególny: sam, 
jako taki, jest odrębnym bytem, osobną całością, a więc jakimś jednem. Jed-
nak jego jedność obejmuje sobą wielość obecnych w nim, współtworzących 
go/tworzących świat umysłowy bytów. I tu dochodzimy do dobrze już znanej 
wizji: świat umysłowy (noetos kosmos) jest światem idei, umysłowych wzor-
ców dla istnień świata materialnego, a w jego pozaprzestrzennej rzeczywistości 
każda z idei jest tożsama z każdą inną, a także z całością. 

Nous jest więc jedno-wielością. Bytem, którego działanie wyraża się w my-
śleniu-kontemplacji, a ta – trzeba dodać – nie wyczerpuje się w samym oglą-
dzie Jedna. Owszem, to ma znaczenie fundamentalne, bez niego – powtórzę 
raz jeszcze – Umysł by nie istniał, jednakże fakt istnienia nie sprowadza się 
tylko do trwania. Plotyńska wizja dynamicznego, twórczego Jedna przekłada 
się też na rzeczywistość poniżej. W  przekonaniu neoplatonika doskonałość 
każdego bytu wyraża się w jego mocy twórczej. „I wszystkie w ogóle byty, do-
póki ich trwania, uzewnętrzniają dokoła siebie ze swojej substancji konieczne 
»istnienie« samodzielne, zależne od doraźnie im przysługującej mocy, które 
jest podobizną tych jakby wzorów, z których się wyłoniło” (V.1.6). Umysł my-
śli/widzi więc także siebie, jako pełnego mocy, i też tworzy: wyłania z siebie 
swój obraz: siebie przez siebie ujrzanego. I podobnie jak w relacji Jedna i Nous, 
ów staje się odrębną rzeczywistością, słabszą i mniej od Umysłu doskonałą, 
kolejną hipostazą – Duszą (Psyche).

Psyche-Dusza

(…) a po nich koło jeszcze inne, światło ze światła. Zewnątrz nich nie ma już 
innego koła świetlnego, lecz jest to, które potrzebuje obcego blasku w braku 
światła własnego. (…) Więc owo wielkie światło świeci pozostając w  sobie, 
i blask od niego przenika za sprawą wątku, inne zaś światła świecą z nim razem 
i częścią pozostają w sobie, a częścią dają się dalej pociągać blaskom oświetla-
nego ciała (…). 

Dusza jest obrazem Umysłu, wylewającym się z niego życiem, jego słowem 
(logos), powie Plotyn. „Oto jak słowo w  wygłoszeniu jest podobizną słowa 
w duszy, tak ci i dusza jest słowem umysłu tudzież cała jest działaniem i ży-
ciem, które on wysyła, żeby zaistniała samobytnie rzecz inna” (V.1.3). I znowu 
trzeba podkreślić, podobnie jak w odniesieniu do Umysłu, że Dusza-hipostaza 
nie jest duszą poszczególną, lecz duszą całości, odrębną jednością. Jednakże 
jest już obrazem obrazu, zatem wszystko, czym był Umysł – otrzymując to od 
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Jedna – w niej jest z kolei wtórne wobec niego, tak więc trzecie we wszechca-
łości. Jest przeto Dusza bytem (umysłowym) i dobrem, i pięknem, i wreszcie 
jednem, ale już mniej, słabiej, w  konsekwencji wykracza swoim działaniem 
poza dziedzinę Umysłu, kierując się ku temu, co jeszcze słabsze, co już nawet 
nie jest bytem. Jak Umysł był w pełni bytem, tak Dusza jest zasadniczo życiem 
i udziela życia wszystkiemu, co jest żyjące. 

I, podobnie jak Umysł we wszystkim i całkowicie zależał od Jedna: jego 
istnienie i działanie było skutkiem nieprzerwanej kontemplacji przyczyny, tak 
też Dusza, aby być, aby żyć, musi zwrócić się do Umysłu, z niego bowiem ma 
wszystko, z uczestnictwa w nim – pełnym bycie: z niego bezpośrednio, bo po-
średnio z samego Jedna. I jak Umysł nie był w stanie „udźwignąć” hyperdo-
skonałości Jedna, tak i ona przyjmuje obdarowanie Umysłu nie takim, jakie 
ono jest, a tylko na miarę swoich, słabszych już możliwości. Nie jest już przeto 
nawet jedno-wielością, jest jednem i  wielością. I  wprawdzie nie można po-
wiedzieć, że wielość w niej zwyciężyła, lecz jednak mocno nią owładnęła. Tu 
ponownie potrzebna jest ważna uwaga: niezależnie od zwielokrotnienia doko-
nującego się w Duszy, skoro jest ona bytem umysłowym (a jest), owa wielość 
nie oznacza rozczłonkowania przestrzennego: Dusza jest jeszcze jednem i jako 
całość pozostaje w  sferze umysłowej, nie ulega podziałowi i  zawsze udziela 
się cała. Ale wyodrębnia w niej Plotyn już podział na dwie zasadnicze nie tyle 
części, ile moce. Istnienie jednej sprowadza się do kontemplacji Umysłu. Nie-
świadoma niczego poza tym, co ponad nią, trwa zapatrzona w świat umysło-
wy, oglądając jego pełnię: wielość idei, a kontemplując je, niejako napełnia się 
nimi; oczywiście na swoją miarę, zatem ich obrazami. Wzorcze idee w Duszy 
stają się logosami (logoi): rozumnymi, twórczymi mocami, które w  materii 
będą kształtować świat zmysłowy71 – co jednak dokonywać się będzie całkowi-
cie poza świadomością jej, duszy kontemplującej72. Drugą moc Duszy określa 
Plotyn mianem Natury (physis); to ona, według logoi i  poprzez nie, tworzy 
świat zmysłowy. Podstawowy „mechanizm” jest analogiczny do wcześniej 
przedstawionego – swoje bycie i moc twórczą Dusza czerpie z oglądu Umysłu, 
ale jest również świadoma siebie samej, jako jeszcze jakoś będącej i  zdolnej 
do tworzenia. I tak jak Umysł z oglądu siebie wyprowadzał swój obraz, dając 
początek Psyche, tak i ona przez widzenie siebie daje początek czemuś innemu. 
Ale właśnie tylko czemuś, nie kolejnemu bytowi, nie odrębnemu istnieniu. Jej 
moc twórcza jest już bowiem na tyle słaba, że wyłoniony z niej twór nie staje 

71 Krokiewicz logoi tłumaczy jako wątki rozumne. Dla koncepcji logoi por. „Studia Redem-
ptorystowskie” 15 (2016), s. 56 n. 

72 Czasem Plotyn tylko dla niej zachowuje miano psyche.
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się odrębną hipostazą, samobytem – według przekładu Krokiewicza; powstaje 
coś nieokreślonego, co pełni funkcję ciała świata wymagającego ukształtowa-
nia. Pozbawione możności istnienia i mocy twórczej, uzasadnienie dla siebie 
uzyskuje ono w nierozerwalnym związku z Duszą. 

Tak zwana „natura” jest właściwie „duszą”, płodem duszy przedniejszej, która 
„żyje” potężniej (…). I jeżeli ktoś chce przyznać owej naturze jakieś uświado-
mienie czy postrzeganie, to chyba nie takie, o jakim to postrzeganiu czy uświa-
domieniu mówimy w innych przypadkach (…). Albowiem natura „śni”, kiedy 
„ogląda” swój własny „ogląd”, który się jej z tego wyłonił (…) jest to „oglądanie” 
bezgłośne, ale to mroczniejsze (…) jest tylko widmem „oglądania innego”! To-
też i twór przez nie zrodzony jest zgoła wątły, bo wątłe „oglądanie” wytwarza 
wątły „ogląd” (III.8.4).

Istnienie świata zmysłowego wikła duszę w dalsze działania i dalsze po-
działy. Wyodrębnia więc Plotyn, za przykładem poprzedników, duszę świata – 
jedną, ożywiającą go i utrzymującą w całości: świat jest już bowiem wielością, 
a mimo to stanowi pewną całość, jedność; i wyodrębnia też dusze poszcze-
gólne złączone z odrębnymi istnieniami – ożywiające te, które są zdolne do 
życia. Związek tych ostatnich z ciałem jest głębszy, mocniejszy. Dusza świata 
ożywia jego ciało, pozostając zewnątrz niego, podczas gdy dusze poszczególne 
w jakiejś mierze pogrążają się w związkach z ciałem. „Pozostając więc w sobie, 
tworzy wszechdusza i twory do niej przychodzą, podczas gdy inne dusze przy-
szły same do tworów. Więc odeszły w głębinę…” (IV.3.6). 

A jednak trzeba pamiętać, że Dusza też jest bytem, co dla Plotyna ozna-
cza zawsze byt umysłowy, i jako taka jest pozbawiona wielkości, a zatem i po-
dzielności: jej wielość polega na wielości działających mocy, a one pozostają 
wzajemnie od siebie nieoddzielone. Substancjalnie Dusza jest niepodzielna, 
wszystkiemu udziela się jako cała i jedna! Można więc powiedzieć, że Dusza 
wprawdzie udziela się wszystkiemu, ale zarazem pozostaje w  sobie i  mimo 
swojego związku z  ciałem jest niezmienna, także niezniszczalna, wieczna. 
I nieruchoma, nawet w związku z ciałem porusza się jedynie przygodnie. Tak-
że więc odnośnie do działania/tworzenia Duszy nie dość powtarzać, że wszyst-
ko dzieje się/nieprzerwanie staje: poza przestrzenią i czasem; nie ma żadnego 
„tu” i „tam”, żadnego „przedtem” i „potem”. W pozaczasowej i bezprzestrzen-
nej wieczności trwa tryskające Źródło, które odwiecznie daje początek zstępu-
jącym hierarchicznie bytom umysłowym: Nous i Psyche, aż po kres – niebędą-
cy już bytem, ale przecież też będący z Jedna. Czas i przestrzeń znajdują swoje 
miejsce i uzasadnienie dopiero w świecie zmysłowym.
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Kosmos aisthetos – świat zmysłowy

Zewnątrz nich nie ma już innego koła świetlnego, lecz jest to, które potrzebuje 
obcego blasku w braku światła własnego. I niech to będzie krążek, a raczej kula 
taka, która od trzeciej z rzędu, do niej bowiem przylega, bierze cały blask przez 
nią promieniowany.

Proszę zważyć: świat zmysłowy nie jest odrębną hipostazą, jak były nimi 
Umysł i Dusza; ciąg hipostaz kończy się na Duszy. Mówi się o trzech Plotyń-
skich hipostazach, czyli samobytach, odrębnych rzeczywistościach: Jednu, 
Umyśle i Duszy, ale trzeba pamiętać, że Jedno jest ponad bytem, ponad wszel-
kim istnieniem, że można o nim powiedzieć raczej, iż nie jest, w tym sensie, 
że „jest” o wiele bardziej niż jest. Z kolei ciało w ogóle nie jest. Owszem, jest 
Dusza, a ono jej nie opuściło. Zatem: świat zmysłowy tworzą dwa elementy – 
dusza i  ciało, dusza, która udziela światu istnienia i  życia, oraz ciało, które 
uczestnicząc w duszy, ma udział w  istnieniu i życiu. Uogólniając, przyczyną 
świata zmysłowego jest świat umysłowy, świat doskonałych wzorców, idei, któ-
re – przez pośrednictwo Duszy i obecnych w niej ich obrazów (logoi) – od-
wzorowywane są w powstającym ciele jako formy rzeczy materialnych (eide)73. 
I tu dopiero, w świecie materialnym, pierwotna jedność tak dalece rozprasza 
się w wielości, że wszystko jest oddzielnie w rozległości przestrzeni i porządku 
czasu. Rzeczy, niezdolne przyjąć stałości swojego wzorca, rozciągnięte w wiel-
kości, podlegają zmianie, powstają i niszczeją – nie tyle są, co stają się bezu-
stannie. W ładnej metaforze przyrównuje Plotyn świat do tancerza i zmienne-
go układu jego członków w tańcu. 

Rzec trzeba, że cały świat ziszcza działalnie całe swoje życie w ten sposób, iż 
[podobnie tancerzowi] porusza w sobie i wciąż zmienia układy wielkich części 
swoich, przy czym stany tych części w stosunku do siebie wzajemnie i do całego 
świata oraz ich różne placówki sprawiają dalsze następstwa, bo przecież poru-
sza się jedna żywina: oto zachowują się tak a tak w takich a takich stanach oraz 
miejscach i układach, a inaczej znowu w innych (IV.4.33).

Na kilka jeszcze problemów trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim wy-
jaśnić status materii. Mimo że jej wyobrażenie – odwiecznie istniejącego cia-
ła – może przypominać Platońską chora i Arystotelesowską czystą hyle, obu 
rozumianych jako całkowicie pozbawione formy podłoże, to jednak nie można 
73 Powie Plotyn: „Tak więc piękne ciało powstaje za sprawą udziału w rozumnym wątku [lo-

gos], który przybył z bożej krainy” (I.6.2). Jednakże to nie jest tylko problem jakości rzeczy 
cielesnych, ale samego fundamentu ich zaistnienia, toteż, według zasady pars pro toto, trze-
ba powiedzieć, że wszelkie ciało, nie tylko piękne, powstaje za sprawą udziału w rozumnym 
wątku. 
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pojmować jej analogicznie jako czegoś w rodzaju pierwotnego nieuformowa-
nego tworzywa (niechby i tylko logicznie wyodrębnianego), jako materialnej 
zasady, swoistej przeciwwagi świata umysłowego. Bynajmniej, materia też jest 
z Jedna i jej odwieczne quasi-istnienie jest skutkiem wiecznego trwania i dzia-
łania jedynej przyczyny, która wyłania z siebie Umysł, ten Duszę, a ta ciało/
materię74. Nie dość powtarzać, że w Plotyńskiej wizji nie istnieje nic, co nie 
byłoby konsekwencją wyjścia z Jedna. Jest to sytuacja dość skomplikowana dla 
samego filozofa, który poniekąd wikła się w swoim wywodzie. Bo jeżeli z Jed-
na, to materia jeszcze jest, i jest jakimś czymś, choćby cieniem bytu, i jeszcze 
jakimś dobrem, i także pięknem. Ale też, jeżeli tak, to zawsze jest to już materia 
ogarnięta przez logos i przezeń uformowana. Gdyby jednak spojrzeć na nią 
w jej oddaleniu od będącego ponad bytem i wszelką doskonałością Absolutu, 
i nawet od samego bytu, dobra i piękna Umysłu, i tychże wtórnych Duszy – 
ujrzeć niejako poza wszelkim uformowaniem, to będzie ona wówczas ozna-
czać brak bytu i dobra, i piękna, ich pozbawienie (steresis). Można by przeto 
wtedy powiedzieć, że materia jako taka jest niebytem i złem (nawet arcyzłem), 
i szpetotą, i tak się Plotynowi też zdarza mówić. Teoretycznie! Bowiem w Plo-
tyńskiej rzeczywistości, jak już wyżej wspominano, nie ma miejsca na niebyt 
i jego „przymioty”. Tak więc materia/niebyt i zło, i szpetota mogłyby być, gdy-
by założyć, że poza tym, co wyłonione z Jedna, jeszcze coś istnieje, ale tak nie 
jest. Da się je wyodrębnić tylko teoretycznie, ontycznie bowiem nie mają one 
uzasadnienia75. 

Toteż, mimo pewnej niekonsekwencji wypowiedzi, Plotyn jest przekonany 
o pięknie świata, i nie może on nie być taki, skoro naśladuje najpiękniejszy 
wzór – świat Umysłu; jego piękno będzie się wyrażać w harmonii tworzonej 
przez wielość składających się nań części, które wzajemnie się uzupełniają, tak 

74 Przekonanie o  pierwszeństwie tego, co duchowe, nad materialnym znaleźć można już 
w Platońskich Prawach. Zob. Platon, Prawa, tłum. M. Maykowska, Warszawa 1960, 892 C, 
967 D.

75 „Mówimy, że rzeczy tu są piękne za sprawą udziału w  idei. Wszystko bowiem, co bez-
kształtne i co powinno według swojego naturalnego przeznaczenia przybrać kształt i ideę, 
jest brzydkie i pozostaje poza boskim rozumem, jak długo nie ma udziału w rozumnym 
planie [logos] i idei [eidos]. I to jest brzydota zupełna. Brzydkie zaś jest i to także, co nie 
zostało w całości opanowane przez kształt [morphe] i plan rozumny [logos], jako że materia 
nie dała się całkowicie ukształtować według idei [kata to eidos]” (I.6.2). Ten tekst można 
uściślić, czy raczej uogólnić: to mianowicie, co Plotyn mówi o pięknie, odnosi się także do 
samego faktu istnienia: coś istnieje na tyle, na ile dało się ogarnąć logosem. W V.8.9. Plotyn 
powie wyraźnie, że piękno i istnienie mają tę samą naturę (mia physis). Szczegółowe wy-
jaśnienie problemu można ewentualnie znaleźć w: D. Dembińska-Siury, Plotyna rozprawa 
„O pięknie”, w: Wielkość i piękno filozofii, red. J. Lipiec, Kraków 2003, s. 415 nn.
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że każda z nich – zgodnie ze swoją naturą – przyczynia się do doskonałości 
wszystkiego (oczywiście na miarę świata zmysłowego). 

I  ani z  jednej strony nie należy wymagać, żeby wszyscy byli dobrzy, ani też 
z drugiej dlatego, że to niemożliwe, sypać zaraz obelgami i wymagać, żeby ten 
świat niczym się nie różnił od tamtego świata, lecz trzeba sądzić, że zło nie jest 
niczym innym, niż tylko uboższym w mądrość i mniejszym dobrem i wciąż 
coraz mniejszym. Nie może na przykład ktoś nazywać „roślinnej natury” złem, 
ponieważ nie jest „wrażliwością zmysłową”, a „wrażliwości”, ponieważ nie jest 
„rozumem”. W przeciwnym zaś razie będą zmuszeni twierdzić, że rzeczy złe są 
także „tam”. I „tam” bowiem dusza jest czymś gorszym od umysłu i ten znowu 
czymś pośledniejszym od Innego (II.9.13).

I tego przekonania, że świat zmysłowy jest też po swojemu dobry i piękny, 
broni neoplatonik z mocą przed gnostykami w obszernym wywodzie (II.9), 
z którego właśnie pochodził powyższy cytat. A należy wziąć pod uwagę jesz-
cze jedną kwestię. Wspomniano już, że emanacja jest procesem koniecznym; 
według Plotyna tworzenie jest wyrazem doskonałości bytu, i oczywiście Jed-
na: doskonałe jest wszystko, co jest bytem (tym bardziej „Więcej-Niż-Bytem”), 
a więc nie może nie dawać początku czemuś innemu – świat zmysłowy, jako 
kres wszechcałości, istnieje, bo z konieczności musiał się stać, co z kolei zna-
czy, że wiecznie się staje.

Dla porządku trzeba jeszcze wspomnieć, że w  odniesieniu do struktury 
wszechświata odwołuje się Plotyn do popularnej w starożytności teorii Eudok-
sosa, przedstawiającej świat w systemie geocentrycznym, z niebem wyobrażo-
nym w postaci koncentrycznych sfer, przy czym sfery o największym promie-
niu są dziedziną gwiazd stałych, o mniejszym – planet. Ruch sfer jest regular-
ny, a świat odnawia się bez końca w wiecznie powtarzających się cyklach.

2.1.3. Koncepcja człowieka: kto to jest człowiek?

Zacznijmy od tego, jaki człowiek powinien być:

(…) jeżeli zobaczysz, że nie jesteś jeszcze piękny, to tak, jak rzeźbiarz posą-
gu, który ma być piękny, jedno usuwa, a inne oskrobie, jedno wygładzi, a inne 
oczyści, aż objawi piękne oblicze na posągu, tak i ty usuwaj wszystko, co zbęd-
ne, prostuj, co opaczne, czyść i rób, by zalśniło, co ciemne, i nie ustawaj w pracy 
nad własnym posągiem (…) (I.6.9)76.

76 Niedokończenie tego cytatu jest pewnym nadużyciem, tekst bowiem odnosi się do pewne-
go już etapu na drodze doskonalenia moralnego i duchowego, jednakże usprawiedliwiając 
się zasadą pars pro toto, można go wykorzystać do przedstawienia sytuacji i powinności 
człowieka jako takiego. 
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I jeszcze mniej wzniośle, ale bardziej dobitnie:

Podobnie ktoś, zanurzywszy się w błocie lub gnoju, nie okaże już tego piękna, 
jakie posiadał, lecz widoczne będzie tylko to, co się na nim ulepiło z błota lub 
gnoju. Brzydota przylgnęła do niego jako obcy dodatek i jego teraz jest rzeczą, 
jeśli ma być znowu piękny, obmyć się i oczyścić, by być, czym był (I.6.5).

Plotyński człowiek jest zatem dwoisty. W jakiejś mierze jest istnieniem na-
leżącym do świata zmysłowego, będącego – jak mogłoby się zdawać – właściwą 
ludzką siedzibą. Mogłoby, ale przytoczone teksty wyraźnie wskazują, że tak nie 
jest, że zmysłową cielesność uznaje neoplatonik za rodzaj błota nawarstwione-
go na rzeczywistym człowieku, za brzydotę, z której trzeba się oczyścić. Praw-
dziwie jest natomiast człowiek pięknym posągiem – ukrytym wszakże w bryle 
kamienia77. I musi się z niej wydobyć. Musi – w odniesieniu do siebie – podjąć 
pracę analogiczną do trudu rzeźbiarza. Wypada przypomnieć, że wszystko, co 
w tym świecie, ma swój wzór w logosie Duszy, a on w idei Umysłu; co więcej, 
że to one istnieją rzeczywiście, a ów quasi-byt tu jest jedynie cieniem praw-
dziwego, więc umysłowego bytu. Zdarza się też Plotynowi mówić o człowieku 
tym „tu” i człowieku tamtym, prawdziwym, „tam”. A przecież i tamten czło-
wiek ma swój niewyodrębniony początek w samym Jednu. 

Kim więc jest człowiek w  świecie zmysłowym? Niewątpliwie należy do 
całości – więc ciała złączonego z  Duszą i  przez nią ożywianego, ale też jest 
istnieniem żyjącym w swojej odrębności, przeto ożywianym własną, jednost-
kową duszą. Jest zatem złożeniem ciała i duszy, a bardziej wiernie wobec myśli 
Plotyna: jest uformowanym w materii obrazem człowieka umysłowego, żyją-
cym dzięki właściwej sobie duszy. Przez nią ma świadomość otaczającej go 
rzeczywistości: poznaje ją, przekształca swoim działaniem, wchodzi w relację 
z innymi istnieniami. Ale, bardzo ważne, należy jeszcze i to przypomnieć, że – 
jak wspomniano wyżej – jednostkowe dusze nigdy nie odłączają się od Du-
szy-hipostazy, a więc jest człowiek zawsze z nią złączony; choćby tego nie był 
świadomy, nawet gdyby żył bezrozumnie! Ontycznie zawsze należy do Duszy, 
a przez nią do świata Umysłu: „Tylko cząstka nas jest w posiadaniu ciała, tak 
jakby ktoś miał nogi w wodzie, a resztą członków nad nią górował” (VI.9.8). 

Ta dwoista sytuacja człowieka jest niewątpliwie trudna, dla czytelnika, ale 
i dla samego Plotyna. Z jednej bowiem strony zstąpienie Duszy w ciało i dusz 
poszczególnych w ich ciała jest konsekwencją dynamicznej natury Plotyńskie-
go bytu, dokonuje się z konieczności! (Nie jest konsekwencją jakiegoś przedu-
77 Nawiasem, ów tekst Plotyna jest pięknym przykładem Arystotelesowego wyobrażenia 

odnośnie do procesu wydobywania formy z  materii. Por. „Studia Redemptorystowskie” 
13 (2015), s. 36.
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stawnego upadku duszy, jak wyobrażali sobie pitagorejczycy czy, bywało, Pla-
ton). Ponadto, jak powiedziano, i  ciało – będąc z  samego Jedna/Absolutu  – 
jest zawsze jakimś dobrem: nie złem, nie niebytem. A jednak, mimo że dzięki 
swojej duszy, a przez nią złączeniu z Początkiem, człowiek zawsze pozostaje 
bytem, to nie jest nim tylko. W porównaniu z duszą ciało jest niby widmo bytu, 
błoto nawarstwione na tym, co jest, co dobre i piękne. I tak jak błoto oblepia 
człowieka, który w nie upadnie, tak jest i wejście duszy w ciało: ono poniekąd 
z konieczności nią owłada: wikła w emocje, namiętności i zmysłowe odczucia, 
co staje się przyczyną jej degradacji, sprawia, że może żyć już bardziej sprawa-
mi ciała niż według własnej natury. 

Każdy z nas będzie, jeśli idzie o ciało, daleko od substancji (ousia), jeśli jednak 
idzie o duszę, tym zaś my głównie jesteśmy, to mamy udział w substancji i je-
steśmy jakąś substancją, innymi słowy, jesteśmy jakby jakimś złożeniem z ce-
chy różnicującej i  substancji, a więc nie substancją we właściwym znaczeniu 
(VI.8.12).

Fakt złączenia z ciałem powoduje, że i w duszy jednostkowej wyodrębnia 
Plotyn jej – chciałoby się powiedzieć – część wyższą i niższą, ale należy pamię-
tać o jedności duszy, która cała jest wszędzie, i mówić raczej o wyodrębnieniu 
różnych mocy. Wyższa nie potrzebuje do swojego działania żadnego ze zmy-
słowych narządów, zapatrzona w noetos kosmos, kontempluje go i nie wykracza 
poza jego sferę. Niższa natomiast jest nierozdzielnie z ciałem złączona: tworzy 
je i kształtuje. O ile wyższa, zwrócona do Umysłu, „pociąga” człowieka wzwyż, 
o  tyle niższa pogrążona w ciele, uwikłana w światowe relacje, zatraca swoją 
wolność, podlega przypadkowi i „tkwi w jarzmie przeznaczenia”. Ten podział 
przekłada się na sposób, w jaki człowiek może przeżywać swoją śmiertelność, 
wybierając jedną z trzech możliwości: bądź uznać ciało za jedynie narzędzie 
duszy i nią całą zwrócić się do świata Umysłu, być jak „tamten” człowiek; bądź 
żyć tylko ciałem, schodząc poziomem istnienia do rzędu bezrozumnych zwie-
rząt; i wreszcie, co najczęstsze, żyć jak mieszaniec, raz tak, a raz tak, w zależno-
ści od tego, czy podda się duszy kontemplującej czy zmysłowej. Dla porządku 
trzeba jeszcze zaznaczyć, że Plotyn przyjmuje teorię metempsychozy. Jednakże 
pośmiertny los człowieka nie jest problemem dla niego ważnym: wyobrażenie 
cykliczności świata, cykliczności żywotów nie sprzyjało refleksji eschatolo-
gicznej. Ważyło to, co można osiągnąć za życia. 

I  tu Plotyn podejmuje misję, którą uważa za kontynuację dzieła Platona 
i jego poprzedników. Pozwolę sobie przypomnieć cytowane wcześniej słowa: 
„(…) nasze mówienie i pisanie ma na celu, żeby wyprawiać do Niego [Boga] 
i za pomocą wywodów rozpalać ochotę do patrzenia i tylko wskazujemy nieja-
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ko drogę temu, kto chce coś ujrzeć”. Bo: „Zaprawdę, ojczyzna nasza tam, skąd 
przybyliśmy, i tam nasz Ojciec” (I.6.8). I za Homerem: „Już czas nam uciekać 
do lubej ojczyzny”78. Życie człowieka ma się spełnić w powrocie do początku, 
do Absolutu/Ojca. Ale powrocie już teraz, tu, jeszcze w ciele!

2.1.4. Powrót

Mimo iż myśl Plotyna jest istotnie różna od platonizmu, to niemniej lek-
turze jego rozważań na temat człowieka (i nie tylko) niejednokrotnie towarzy-
szy świadomość stąpania po ścieżkach jeszcze Platońskich. Tak jest przy nie-
równym wartościowaniu ciała i duszy, tak przy wyodrębnieniu duszy wyższej 
i niższej oraz adekwatnych wyborach sposobu życia (chociaż tu tradycja jest 
znacznie szersza niż Platońska), tak przy opowiedzeniu się za metempsycho-
zą. I wreszcie tak też jest, gdy Plotyn ukazuje trzy drogi, po których można 
wstępować wyżej, tam, do „lubej ojczyzny”: drogę filozofa, miłośnika i mu-
zyka – przez poznanie, cnoty i piękno79. I chociaż odpowiadają one różnym 
usposobieniom ludzi, te drogi w istocie łączą się w jedną. Piękno najbardziej 
pobudza, otwiera, prowadzi do zachwytu cnotami, a – z kolei – życie według 
nich wprowadza w świat bytu: Umysłu; tym bardziej sięga tam, co oczywiste, 
poznanie. A stamtąd już rozpościera się droga dalej, wyżej – a raczej głębiej. 

Refleksja o poznaniu zaczyna się od sfery zmysłowej, inaczej być nie może, 
gdy dusza przebywa w ciele. Nie oznacza to jednak sytuacji oddziaływania cia-
ła na duszę. Ten kierunek jest wykluczony: dusza, nadrzędna wobec ciała – 
sprowadzonego do roli jej narzędzia, nie może przyjmować jego zmysłowych 
doznań80. Owszem, jest ona świadoma zmian dokonujących się w ciele; i na 
tym też polega postrzeganie, które jest zawsze aktem duszy, nie ciała – jest 
świadomością duszy zmian, które zachodzą w ciele81. Należy ponadto cały czas 
pamiętać o metafizycznym fundamencie plotynizmu: jednostkowa dusza czło-
78 Por. Iliada II 140, za: Plotyn, Enneady, dz. cyt., I.6.8.
79 Zob. Plotyn, Enneady, dz. cyt., I.3.1, por. Platon, Fajdros, dz. cyt., 248 D.
80 To przekonanie ma za sobą całą grecką tradycję: to, co niżej w hierarchii bytu, nie może 

oddziaływać no to, co bardziej doskonałe. Inaczej: przyjmowanie doznań od czegoś mniej 
doskonałego „uwłaczałoby” doskonałości, falsyfikowałoby doskonałość danego bytu; po-
dobnie jak jego świadomy zwrot do tego, co niżej! Koronny argument stanowi Arystotele-
sowa koncepcja Nous-Theos i początku ruchu; por. „Studia Redmptorystowskie” 13 (2015), 
s. 38  n. Niezależnie od tego, jak bardzo nieraz bliskie wydają się greckie poszukiwania 
Boga, to właśnie wyobrażenie jest niby przepaść oddzielająca je od chrześcijaństwa. Cho-
ciaż maleńką kładeczką może tu być Platońska intuicja Demiurga, który chciał utworzyć 
świat i radował się, gdy to zrobił.

81 Tak też będzie pojmował poznanie zmysłowe św. Augustyn, zob. np. O  wielkości duszy, 
XXIII, 41; XXV,48, w: św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, tłum. D. Turkowska, t. II, Warsza-
wa 1953.
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wieka należy nieoddzielnie do Duszy, w której obecne są logoi: z jednej strony 
będące obrazami idei, z drugiej kształtujące wszystko poprzez nadanie – na 
swój wzór – formy ciałom. Tak więc dusza, poprzez obecne w sobie obrazy 
idei, jest zdolna poznawać na sposób umysłowy: rozpoznaje w zmysłowej rze-
czywistości niematerialne formy rzeczy (eide) i odnosi je do idealnych wzor-
ców w noetos kosmos, a to stanowi podstawę rozumowania (dianoia) i myśle-
nia (noesis).

Za Platonem przywiązuje Plotyn duże znaczenie do sztuki dialektyki, któ-
ra będąc szczególną umiejętnością łączenia i rozdzielania82, przeprowadza du-
szę od postrzegania wielości rzeczy do uchwytu wzorczej wobec form idei83. 
„Skończywszy (…) z błądzeniem w dziedzinie zmysłowego świata, osadza się 
mocno w świecie umysłowym i tutaj zajmuje się głównie (…) karmieniem du-
szy na tak zwanym polu prawdy” (I.3.4). Dialektyka „poucza również o tym, co 
dobre i co niedobre, ile ma poddziałów dobre i ile jego przeciwieństwo” (tam-
że). Wprowadzona – dzięki dialektyce – do świata umysłowego, dusza osiąga 
spokój (hezychia), „bo póki jest »tam«, jest w spokoju: nie uprawiając już żad-
nego wieloróbstwa skupia się w jedno i patrzy” (tamże). Tak Plotyńska dialek-
tyka, mając podstawę w postępowaniu logicznym, przechodzi do zasadniczych 
ustaleń natury ontycznej i etycznej, a w końcu wprowadza duszę w świat Umy-
słu, by tam, pozbawiona już wszelkich pragnień, także poznawczych, skupiła 
się jedynie w sobie i zatraciła w patrzeniu. I znowu należy przypomnieć fun-
dament metafizyczny tej zdolności: przy niewątpliwym postępowaniu wiernie 
za Platonem, Plotyn odwołuje się do zupełnie innej sytuacji ludzkiej duszy. 
Ona już nawet nie jest tworem Demiurga uczynionym z  połączonych prze-
zeń, uprzednio będących, elementów84, jest natomiast z Nous. I z niego też jest, 
i w nim trwa, jednostkowy umysł człowieka; dusza przeto nie musi przekra-
czać granic innego świata, ona tylko winna odnaleźć swą „lubą ojczyznę”. Jak? 
Gdzie? W sobie! Do tego, oczywiście, przyjdzie powrócić. 

Plotyn rozróżnia cnoty (aretai) obywatelskie i oczyszczające. Obywatelskie 
(politikai) przejawiają się w  praktycznym życiu człowieka, w  jego działaniu, 
w relacjach z  innymi. Przyjmuje tu neoplatonik tradycyjny Platoński zestaw 
cnót kardynalnych, zatem: mądrość (sophia) lub rozsądek (phronesis), wstrze-

82 Por. „Studia Redmptorystowskie” 12 (2014), s. 48 n.
83 Jak Plotyn po swojemu ładnie to wypowie: „używa platońskiego »podziału« do rozróżnie-

nia postaci (idei), do określenia istoty, do ustalenia pierwszych rodzajów i  splata z nich 
myślną przędzę, aż przejdzie cały świat umysłowy, i potem ją znowu rozplata, aż wróci do 
początku” (I.3.4).

84 Zob. Platon, Timajos, tłum. P. Siwek, Warszawa 1986, 35a–37c. Por. „Studia Redmptory-
stowskie” 12 (2014), s. 41
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mięźliwość (sophrosyne), męstwo (andreia) i sprawiedliwość (dikaiosyne). Są 
one, po Arystotelesowsku, nawykiem właściwego działania, „zdobią istotnie 
i robią ludzi lepszymi, bo ograniczają i miarkują żądze, bo w ogóle miarkują 
afekty i usuwają fałszywe mniemania” (I.2.2); dzięki nim człowiek osiąga mo-
ralne piękno, żyje życiem dobrego męża. To jednak za mało, idzie bowiem „nie 
o to, żeby być wolnym od błędu, lecz o to, żeby być bogiem!” (I.2.6).

W cnocie więc widzi Plotyn także pewne nastawienie duszy, nakierowanie 
ku dobru ponad nią85, ku Umysłowi. Moralnie piękne życie stanowi podsta-
wę dla cnót oczyszczających, krótko oczyszczeń (katharseis), co przywodzi na 
pamięć metaforę posągu86 oraz nakaz oczyszczenia się z błota. Dzięki oczysz-
czeniom człowiek uwalnia się od pogrążenia w cielesności, od tego, co trzyma 
duszę w dole, i  zwraca się ku górze. Inaczej niż cnoty obywatelskie, oczysz-
czenia nie występują w oddzieleniu, są wyrazem określonej postawy: wysiłku 
rzeźbienia własnego posągu. 

Po tych, niejako technicznych, ustaleniach, na czym według Plotyna pole-
ga poznanie i czym są cnoty, trzeba – częściowo zbierając rzeczy już znane – 
wyruszyć za nim w jego pragnieniu (zob. wyżej) wyprawienia słuchacza/czy-
telnika do Jedna-Ojca-Boga. Przede wszystkim znowu powtórzę, że chociaż 
neoplatonik bardzo często mówi o wędrówce stąd, z jakiegoś dołu (kato), tam, 
w górę (pros to ano), nie można zapominać, że to nie całkiem tak, że jest jakiś 
punkt środkowy, a po nim koło, a po nich jeszcze inne koło (zob. wyżej). Daje 
tu Plotyn znamienną wskazówkę: „Niech idzie i niech za innymi w s t ę p u j e 
d o  w n ę t r z a  [endon – podkreślenie moje] każdy, kto może, niech pozosta-
wi na zewnątrz wzrok swych oczu (…)” (I.6.8). Albo jeszcze inaczej: należy 
„zmienić wzrok i zbudzić inny, który wprawdzie każdy posiada, ale którego 
mało kto używa”87 (I.6.8). W wysiłku powrotu do siebie dusza powinna od-
wrócić się od tego, co zmysłowe, i od wielości, zwrócić do własnego wnętrza 
i odnaleźć swój naturalny ruch: jakby krążenia wokół środka w sobie, wokół 
tego, od czego pochodzi i co jest trwale w niej obecne – wokół Umysłu. Z nim 
złączona i jemu poddana, staje się teraz zdolna wpatrzeć w sam Początek/Jed-
no/Ono. A Ono, powie Plotyn, zawsze trwa w złączeniu z tym, co jest jednego 
z Nim rodu, jednakże przy zachowaniu pewnego warunku, mianowicie przy 
całkowitym upodobnieniu powracającego, przy braku jakiejkolwiek pomiędzy 

85 Znowu trzeba pamiętać, że dobrem dla każdego bytu jest jego odniesienie/zwrot ku bytowi 
ponad nim, od którego i z którego ma swój początek.

86 Gdy pisałam o pewnym nadużyciu przy wykorzystaniu tej metafory do próby opisu on-
tycznej sytuacji człowieka, dotyczyło to właśnie faktu, że Plotyn używał jej do wyjaśnienia 
roli cnót.

87 Oczywisty Platon, zob. Państwo, dz. cyt., 518 C–D, 533 C–D.
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nimi różnicy. „Więc Ono jako nie mające żadnej różności obecne jest zawsze, 
a my znowu wtedy jedynie, kiedy jej w sobie nie mamy. I Ono nie pragnie nas, 
lecz my Go pragniemy, tak iż jesteśmy wokół Niego88” (VI.9.8). Tak zatem, 
choć stopami tkwimy w wodzie, „uniósłszy się częścią duszy w ciele nie za-
nurzoną, w tej właśnie części stykamy się środkiem nas samych jakby ze środ-
kiem wszystkich rzeczy (…) i zażywamy spoczynku” (VI.9.8). 

Trudny jest ten Plotyński wywód. Łatwiej wyrazić powrót do Jedna drogą 
piękna, o której pisał w swojej pierwszej rozprawie oraz w rozprawie trzydzie-
stej pierwszej, której nadano tytuł O pięknie umysłowym (V.8). W tej drugiej 
właśnie Plotyn dokonuje ważnego utożsamienia piękna z istnieniem, o czym 
już wspominano: 

Gdzie bowiem może istnieć piękno pozbawione istnienia i gdzie może istnieć 
substancja [ousia] pozbawiona istotnego piękna? Zaprawdę, w razie niedostat-
ku piękna niedostaje także substancji. (…) Skoro zaś ich natura jest jedna, to po 
co dociekać, które którego z nich jest przyczyną (V.8.9). 

Jedno było ponad bytem, natomiast bytem prawdziwie jest Umysł. W od-
niesieniu do Jedna, transcendentnego, Plotyn wzbrania się przed przydaniem 
mu jakiegokolwiek przymiotu, niemniej dość często – po „ojcu” Platonie – 
określa go mianem Dobra89, podczas gdy pisząc o pięknie, nazywa Jedno pierw-
szym pięknem (to proton kallon) lub hyperkalon, co Krokiewicz ładnie przekła-
da jako Arcypiękno. Piękno bowiem utożsamia Plotyn z Umysłem, stąd Umysł 
to zarazem byt i piękno. Jeżeli teraz przypomnieć, że powstanie materialnej 
rzeczy pojmuje filozof jako ogarnięcie, opanowanie materii przez logos, jako 
nadanie jej jedności, miary i kształtu według umysłowej idei, w której z kolei 
rzecz ma swój udział (uczestniczy), to zarazem uwidacznia się, że owo ogar-
nięcie przez logos czyni rzecz piękną: naturalnie na miarę jej, jako powstałej 
z materii, możliwości; nie przeszkadza to jednak, że piękno uobecniającej się 
w niej idei przez jej materialność prześwieca. Stąd i swoista siła pięknej rzeczy, 
i wrażliwość na nią człowieka. Jeżeli teraz przypomnimy też sobie, że Dusza, 
a także dusza ludzka, jednostkowa, pochodzi z Umysłu i trwa nigdy od niego 
nie oddzielona, zrozumiemy, na czym polega wzajemny związek90: dusza jest 
syngenes (współrodna, pokrewna) z pięknem, jest jednego z nim rodu. Oglą-

88 Bardzo ważna to wskazówka, przydatna, gdy będzie się rozważać ewentualność wezwania 
przez Jedno duszy do powrotu.

89 Przy czym, oczywiście, należy pamiętać, że Jedno jest źródłem także dobra, że zatem 
w istocie jest hyperdobrem.

90 Bardzo ważne, aby pamiętać, że piękno dla Plotyna nie jest, bynajmniej, jakąś tylko cechą 
– jest ideą, bytem, a więc można mówić o relacji duszy i piękna.
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dając piękno, ogląda świat Umysłu, ogląda więc w nim samą siebie, taką, jaką 
prawdziwie jest, czystą: bez cielesnego błota na sobie91. Ten ogląd jest jednak 
możliwy, co przecież oczywiste, dopiero wówczas, gdy człowiek wzniesie się 
od upodobania w pięknie tylko przedmiotów zmysłowych do zachwytu pięk-
nem niezmysłowym: pięknymi zajęciami, naukami, doskonałościami (aretai), 
działaniami dobrych ludzi; one wszystkie, wiodące swój rodowód z Umysłu, są 
piękne istotnie. Przez nie, a także przez poznanie, i przez cnoty, i oczyszczenia, 
dusza oddziela się od wszystkiego, co do niej obcego przylgnęło. Plotyn czyni 
tu wymowne porównanie: tak jak wtajemniczani w misteria, „którzy wstępują 
do świętych miejsc w świątyniach”, winni „dokonać oczyszczeń, zdjąć dawne 
szaty i wstępować nago”, tak i my mamy wyzbyć się „tego, cośmy na siebie wło-
żyli, schodząc w dół” (I.6.7); mamy rozebrać się (dosłownie: apoduo) z ciała 
i wszystkiego, co z niego. 

Sam Umysł jednakże nie jest kresem człowieczego dążenia; trzeba więc po-
rzucić i to, co umysłowe, nawet wiedzę, bowiem „nie można Go sobie uświa-
domić ani za sprawą wiedzy, ani za sprawą myślenia (…) lecz tylko za sprawą 
obecności” (VI.9.4). Pamięć o metaforze punktu środkowego i rozwijających 
się z niego kół pozwala pojąć, że wyjście z  Jedna to nie tylko swoista droga 
w  dół czy na zewnątrz – to także coraz znaczniejsze rozprzestrzenianie się, 
aż do przewagi wielości w  kosmos aisthetos, więc coraz dalsze odchodzenie 
od jedności. Nawet dziedzina wiedzy, nawet myślenie odwodzą od jedna, do-
konują się bowiem w wyniku zdwojenia na poznający podmiot i poznawany 
przedmiot; stąd w pewnym momencie przeszkadzają już w powrocie, zakłó-
cają wysiłek duszy do upodobnienia – do uproszczenia się w jedności. Powie 
Plotyn, że dusza, stając się piękna, stając się umysłem, znajduje się dopiero 
w przedsionku świątyni; dochodzi do pewnej granicy, którą przekroczyć moż-
na już tylko w zapatrzeniu, w miłości. Wyodrębnia w Umyśle dwie różne moce: 
myślenia, którą ogląda on sam siebie – nazywa go wówczas filozof umysłem 
trzeźwym, rozumnym (nous emphronos), i drugą, którą ogląda to, co ponad 
nim. Ten drugi to umysł miłujący (nous eron), wyzbyty trzeźwej mądrości, 
ogląda on nie w dyskursie, a w jakimś „przylgnięciu i wchłonięciu”. Podobnie 
dusza. Tę, tutaj, nazywa Plotyn Afrodytą uliczną (Aphrodite pandemos), krótko 
ulicznicą, jak ona związaną z wieloma przelotnymi miłostkami. Ale może też 
dusza stać się Afrodytą niebiańską (Aphrodite ourania), gdy zwróci się w mi-
łości do Boga: „Bo skoro dusza jest czymś różnym od Boga, ale z Niego się 

91 Stąd też Plotyn przypisuje sztuce i  artyście szczególną rolę: jest on zdolny wprowadzać 
w materię piękno idei. Rolą dzieła sztuki jest wywołanie w odbiorcy wstrząsu, dzięki które-
mu może on odkryć w zmysłowej rzeczywistości ideę i przypomnieć sobie prawdziwy byt.
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rodzi, to miłuje Go z konieczności. I płonie niebiańską miłością (…)” (VI.9.9); 
miłuje i pragnie zjednoczenia. 

Kresem jest zjednoczenie z  Jednem-Bogiem: stanie się z  nim jednością 
i obcowanie z nim – nie w akcie widzenia, a w wyjściu z siebie. 

Toteż wyjść nam stąd spieszno i gniewamy się na nasze przykucie do rzeczy 
zgoła różnych, bo chcemy „objąć całością-siebie-samych” i tak, żeby w nas nie 
było żadnej cząstki, którą nie dotykamy Boga! Zaprawdę, widzieć wtedy można 
i Jego i siebie, jako widzieć się godzi, więc siebie w jasności, w pełni umysłowe-
go światła, a raczej ty stałeś się światłem samym, stałeś się czysty, wolny od cię-
żaru, lekki, stałeś się Bogiem, a raczej – Nim jesteś: rozgorzałeś wtedy, a kiedy 
ciężar powróci, to gaśniesz niejako! (VI.9.9). 

A było to bodaj nie widzenie, lecz „inny sposób ujrzenia”, więc wyjście z siebie 
[ek-stasis], oraz ujednostajnienie [haplosis – uproszczenie] i  ofiara z  samego 
siebie, i pęd do styczności, i spoczynek [stasis], i myśl arcybaczna, by przylgnąć 
doszczętnie – jeżeli ktoś ma istotnie ujrzeć ów Cud w niedostępnym wnętrzu 
świątyni (VI.9.11).

Skoro zaś duszy z Nim się poszczęści i Ono przyjdzie do niej, a raczej ujawni 
Swoją obecność (…) nagle ujrzy dusza w sobie objawionego Boga (…) albo-
wiem nie ma niczego pomiędzy nimi w pośrodku i nie są już dwojgiem, lecz 
Jednem są oboje: oto już ich nie rozróżnisz, jak długo On jest obecny (VI.7.34).

Przykro cokolwiek po tych słowach dodawać, a jednak należy pewne kwe-
stie rozważyć. Mimo że czasami próbuje się w koncepcji Plotyna doszukiwać 
elementu wezwania z góry, nie ma w niej na to miejsca, nie ma metafizycznej 
podstawy dla zwrotu Jedna do wyłaniającej się z niego rzeczywistości92. Bóg 
Plotyna nie jest Bogiem-Osobą, jest Jednem, ściślejszym niż punkt początkiem 
rozwijającym się w kolejne koła bytu. Tworzącym-samorozwijającym się z ko-
nieczności własnej natury; co więcej: bez świadomości tego, co powstaje. Ow-
szem, świadomym tego, co w nim, ale nie tego, co po nim93. W jednym z cyto-
wanych fragmentów pojawiło się twarde stwierdzenie: „Ono nie pragnie nas”! 
Nie pragnie, nie potrzebuje, nie zna; samo jest wszystkim, pełnią doskonałości. 
Miłość, o której pisze Plotyn, nie jest relacją, a jednokierunkową emocją, prag-
nieniem rozniecanym w  tym, co pośledniejsze, powodowanym przez świa-

92 Por. przyp. 80.
93 Por. a contrario: „Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka 

przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi 
są Ci znane”; Ps 139. Warto go sobie przypomnieć (w całości!), aby uchwycić zasadniczą 
różnicę między myślą Plotyna, niewątpliwie wzniosłą, a tradycją judeo-chrześcijańską.
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domość istnienia najwyższej doskonałości. Bardzo to greckie94; a jak potężne 
może być owo pragnienie zwrócone ku nieświadomemu go przedmiotowi, 
poświadcza Arystotelesowa teoria ruchu95. Do tego tradycyjnego wyobrażenia 
Plotyn dodaje własny argument: skoro dusza wyłania się (pośrednio) z Niego 
i każda hipostaza złączona jest zawsze ze swoją przyczyną i w niej trwa: Ono 
jest zawsze w duszy obecne, to miłuje go ona z konieczności.

2.2. Neoplatonizm po Plotynie 

Głębokie rozważania Plotyna sugerowały pewne satysfakcjonujące intelek-
tualnie wyjaśnienie rzeczywistości, ale też stanowiły jakąś odpowiedź na reli-
gijne tęsknoty ludzi jego czasów. Ta propozycja, łącząca bogactwo filozoficz-
nej tradycji antyku z  fascynującą wizją rzeczywistości duchowej, rozbudzała 
pragnienie jej dosięgnięcia i dawała na nie nadzieję96. Neoplatonizm ogarnął 
świat schyłku starożytności: poza ośrodkiem rzymskim, w którym scholarchat 
po śmierci Plotyna objął Porfiriusz97, powstały też szkoły w Atenach, Aleksan-
drii98, Syrii i Pergamonie. 

94 I fundamentalnie różne od chrześcijaństwa. „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa 
w Bogu, a Bóg trwa w nim” – tymi słowami św. Jana Benedykt XVI rozpoczyna swoją en-
cyklikę Deus caritas est i kontynuuje: „Uwierzyliśmy miłości Boga – tak chrześcijanin może 
wyrazić podstawową opcję swojego życia. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji 
etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która na-
daje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”; Benedykt XVI, 
Encyklika Deus caritas est, Warszawa 2006, 1. 

95 Zob. Arystoteles, Metafizyka, dz. cyt., 1072 a–b. 
96 W. Beierwaltes, wybitny historyk filozofii, pisze: „Plotyn to najbardziej wpływowy i płodny 

myśliciel filozofii późnej starożytności, o wielkiej charyzmie, która oddziałała bezpośred-
nio, a następnie długo zaznaczyła się w dziejach. Można go uznać za wzór myślenia metafi-
zycznego, nie tylko wyprowadzającego zróżnicowaną wewnętrznie rzeczywistość z jednego 
początku, lecz i przedstawiającego filozofię jako formę życia: określająco-inspirującą i le-
czącą”; tenże, Platonizm w chrześcijaństwie, dz. cyt., s. 160.

97 Żył ok. 234 – ok. 305; z  licznych i  o  różnej tematyce pism, w  tym komentarzy do dzieł 
Platona, Arystotelesa i Teofrasta, poza wspomnianym już Listem do Marcelli, warto wska-
zać komentarz do Kategorii Arystotelesa (Eisagoge eis tas Kategorias), słynną Isagogę, prze-
tłumaczoną na łacinę przez Mariusza Wiktoryna, stąd znaną św. Augustynowi i następnie 
Boecjuszowi, przez którego przekazana średniowieczu pełniła w nim funkcję podręcznika 
logiki. Jest Porfiriusz też autorem pisma Przeciw chrześcijanom (Kata Christianon), z które-
go z 15 ksiąg zachowały się we fragmentach trzy. 

98 Jej przedstawiciele bardziej niż spekulacjami metafizycznymi interesowali się naukami 
ścisłymi oraz myślą Arystotelesa, którego dzieła komentowali. Z wybitnych postaci nale-
ży wymienić świetnego matematyka Teona oraz jego córkę Hypatię (ok. 355–415), do jej 
uczniów należał późniejszy biskup chrześcijański Synezjusz z Cyreny. Zalicza się tu rów-
nież Nemezjusza z Emezy i Eneasza z Gazy, myślicieli łączących elementy neoplatońskie 
z chrześcijaństwem.
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Myśl Plotyna pozostawała w sferze spekulacji filozoficznej. Tę, z czasem, 
zdominował element religijny, a pierwotna triada hipostaz została zastąpiona 
przez rozbudowany system licznych poziomów istnień. Dają temu wyraz już 
pisma Porfiriuszowego ucznia Jamblicha99. Z rozwojem neoplatonizmu wiąże 
się też ciekawe wydarzenie natury politycznej, co pośrednio łączy się z dzia-
łalnością szkoły pergamońskiej, do której przedstawicieli należał Maksym 
z  Efezu, nauczyciel cesarza Juliana zwanego Apostatą100. Ów, odszedłszy od 
chrześcijaństwa, z wielką żarliwością zwrócił się ku dawnym kultom i troskę 
o  ich przywrócenie uczynił celem swojego panowania. Zdając sobie sprawę 
z  jednoczącej roli, jaką chrześcijaństwo odgrywało w  cesarstwie, próbował 
neoplatonizm podnieść do rangi religii państwowej. Świadomy konieczności 
intelektualnego pogłębienia dawnych wierzeń, dla uczynienia ich atrakcyjny-
mi także dla ludzi wykształconych utożsamiał w swoich pismach poszczególne 
postaci grecko-rzymskiego panteonu z  filozoficznymi zasadami neoplatoni-
zmu. Szczególnym znaczeniem obdarzał Heliosa, czyniąc go zarazem naczelną 
zasadą świata umysłowego i pośrednikiem pomiędzy rzeczywistością inteligi-

99 Jamblich z Chalcedonu (ok. 275 [lub 250] – ok. 330) był Syryjczykiem i dał początek szkole 
syryjskiej. Autor pism poświęconych Pitagorasowi i pitagoreizmowi, komentarzy do dzieł 
Platona i Arystotelesa, jak również pism o tematyce religijnej. Zwolennik theurgii, zaintere-
sowany Wyroczniami Chaldejskimi oraz kultami orientalnymi, astrologią i hermetyzmem. 
W Plotyńską propozycję wprowadził szereg bóstw, demonów i herosów, nadając tradycyj-
nemu politeizmowi quasi-filozoficzne uzasadnienie.

100 Julian żył w  latach 331–363. Był bratankiem Konstantyna Wielkiego, w  krwawych wal-
kach o tron po śmierci cesarza stracił całą rodzinę z wyjątkiem starszego brata. Być może 
pod wpływem Maksyma, ale zapewne też na skutek dramatycznych wydarzeń z  czasów 
dzieciństwa, porzucił chrześcijaństwo i stał się gorliwym wyznawcą dawnych kultów; gdy 
po śmierci Konstancjusza (360) obwołano go cesarzem, z wielką energią poświęcił się ich 
przywróceniu. Filozofię Julian rozumiał jako teozofię, interesował się theurgią. Jest auto-
rem licznych tekstów, także o charakterze filozoficzno-religijnym (m.in. dwóch hymnów: 
Do króla Heliosa [Eis ton basilea Helion] oraz Do Matki bogów [Eis ten metera ton theon]). 
Wiele pism związanych jest z polityką religijną cesarza, apologią dawnych kultów i praktyk 
politeistycznych, polemiką z chrześcijanami, a także projektem zorganizowania swoistego 
„kościoła” neoplatońskiego. Ostry atak na chrześcijaństwo stanowiło niezachowane pismo 
Kata Galilaion logos, znane pod tytułem Przeciw Galilejczykom (łac. Contra Christianos), 
jego treść znamy z odpowiedzi Cyryla z Aleksandrii. Julian zginął w walce podczas wypra-
wy przeciw Persom, tradycja przypisuje mu słowa: Galilaee, vicisti! Jednoznaczna ocena 
Juliana jest trudna. Żył ideałem cesarza filozofa i starał się go ucieleśniać, oddany sprawom 
państwa aż po śmierć. Z wielką żarliwością oddawał się praktykom kultowym, pochłonięty 
pragnieniem ich powrotu; szykanował chrześcijan i Kościół, jednakże wstrzymywał się od 
rozlewu krwi, co w tamtych czasach było rzadkością. Z ciekawostek można wspomnieć, że 
w młodości spotkał się na studiach w Atenach z Bazylim, późniejszym Wielkim, i Grzego-
rzem z Nazjanzu. Ten ostatni poświęcił mu złośliwe inwektywy; można je znaleźć w: św. 
Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, praca zbior., tłum. różni, Warszawa 1967. 
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bilną i materialną101. Julian postulował zjednoczenie różnych kultów w orga-
nizacyjnie zwarty system, odwzorowujący instytucjonalną strukturę Kościoła, 
wyraźnie dążąc do powołania swojego rodzaju Kościoła pogańskiego: sugero-
wał modlitwy w ciągu dnia (przynajmniej trzykrotne), odprawianie swoistych 
nabożeństw, podczas których miały być odczytywane fragmenty pism filozo-
ficznych (zwłaszcza Platona); pisał listy, które można by nazwać pasterskimi, 
określające wymagania stawiane kapłanom i ich obowiązki, m.in. nakazywał 
im troszczyć się o naukę śpiewu dla młodzieży w celu uświetnienia liturgii, 
a nawet prowadzić działalność charytatywną102. 

Do najwybitniejszych postaci poplotyńskiej myśli neoplatońskiej nale-
ży niewątpliwie Proklos, ostatni wielki w szkole ateńskiej103. W jego dziełach 
neoplatoński synkretyzm osiąga apogeum. Tradycja filozoficzna, mitologiczna 
i poetycka oraz religijna: popularna i misteryjna, panteon bogów wywodzą-
cych się z  różnych obszarów cesarstwa: greckich, rzymskich, wschodnich – 
wszystko to tworzyło nader rozbudowaną strukturę, układając się w hierarchię 
kolejnych hipostaz i poziomów triadycznych układów. W rytmie na trzy: trwa-
nie (mone), wyjście (proodos), powrót, nawrót (epistrophe), wylewała się ona 
z Prajedni oddzielonej długim szeregiem Jedni-Henad od dalszych, również 
bogato zwielokrotnionych poziomów; przy czym wszystkie hipostazy utożsa-
miano z bogami. Podobnie rozbudował Proklos drogę powrotu do Absolutu, 
z filozofią, religią i theurgią oraz szeregiem licznych stopni oczyszczeń, które 
pokonując, dusza wchodziła w głąb siebie, aby tam, po złączeniu z kolejnymi 
hipostazami, doświadczyć – być może – obecności samego Jedna.

Neoplatonizm wszakże to nie tylko myśl grecko-rzymska i nie tylko wpływ 
dzieła Plotyna na myślicieli chrześcijańskich, o czym np. możemy czytać w Wy-
znaniach św. Augustyna104; równolegle rozwija się bowiem także neoplatonizm 

101 Centralny kult Heliosa miał zastąpić chrześcijaństwo, a sam Helios był niewątpliwie trakto-
wany przez Juliana jako rywal Jezusa Chrystusa.

102 Warto przeczytać listy Do arcykapłana Teodora (Theodoro archierei), w: Julian Apostata, 
Listy, tłum. W. Klinger, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962, 44 (89), a zwłaszcza 45 (89b).

103 Szkoła ateńska przybrała kierunek neoplatoński za sprawą Plutarcha z Aten (zm. ok. 432), 
działała do 529 roku, do czasu edyktu Justyniana. Proklos (ok. 410–485), urodzony w Kon-
stantynopolu, studiował w Aleksandrii, związał się z Atenami. Z licznych pism do najważ-
niejszych należą: Elementy teologii (Stoicheiosis theologike, łac. Elementatio theologica lub 
Institutio theologica) oraz O teologii Platona (Platonos theologian, łac. In Platonis theologiam 
lub Theologia Platonica). 

104 W VII księdze Wyznań biskup Hippony mówi o przetłumaczonych z greki na łacinę księ-
gach platoników, które mu podsunięto i które wywarły znaczny wpływ na jego duchowy 
rozwój. Najpewniej wśród owych ksiąg znajdowały się fragmenty Ennead, w  tym – być 
może – właśnie I.6. Zob. św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1978, VII, 
9 n., 20 n.
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chrześcijański. Wyraźnie obecny w  dziele aleksandryjczyka Orygenesa (ok. 
185 – ok. 254), szczyt rozkwitu osiągnął u autora zwanego Pseudo-Dionizym 
Areopagitą (V/VI wiek)105, którego dzieła, wraz z pismami filozofów arabskich 
i żydowskich, ukształtowały europejski neoplatonizm średniowieczny. 

105 Myśl Pseudo-Dionizego wpłynęła zasadniczo na teologię Kościoła wschodniego.

Summary  
My brief history of ancient philosophy (V)

The author of the article discusses ancient philosophy in times of the Roman Empire, focusing on 
Praeneoplatonism and Neoplatonism. Praeneoplatonism includes the philosophers of the Middle-Platonism 
and Neopythagoreanism as well as Philo of Alexandria who created the foundation of the last great system 
of antiquity: Neoplatonism. The author focuses mainly on the views of Plotinus, stressing that the goal of his 
philosophy was to help listeners/readers unite with the highest cause, One. One is transcendent: is beyond 
being, is beyond cognition and beyond adjudicate; in constant creative process One emanates all that exists, 
like the Sun spreading the glow. The main concept is that the created entities form a hierarchy and that 
the condition of their existence is a continuous relationship with the cause, determining their nature and 
duration. One creates Intellect, then, the Intellect creates the Soul, the Soul: body of the world, which, together 
with the Soul, creates the world of senses.

Man is, above all, the soul, although his body belongs to the sensual world. His duty is to find in himself 
a connection to the Soul and to the Intellect, and achieve unity with One.

Dobrochna Dembińska – absolwentka studiów historycznych i filozoficznych na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Tam uzyskała stopień doktora, doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Przedmiot jej zainteresowań 
stanowi filozofia starożytna, zwłaszcza zagadnienie początków filozofii, nurt platonizmu i neoplatonizmu oraz 
czasy spotkania filozofii greckiej z myślą chrześcijańską.



Bartłomiej K. Krzych 

Le péché originel – la rédemption et la solidarité  
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Introduction

La question de solidarité du genre humain avec le premier parent (Adam) 
et Jésus-Christ est crucial pour une théologiquement bonne compréhension 
de la notion du péché (surtout originel) et de salut des hommes en Christ. 
Saint Thomas d’Aquin dans son œuvre consacrée au problème du mal affirme 
que « toute la multitude des hommes, recevant la nature humaine de son pre-
mier parent, doit être considérée comme une seule communauté, ou plutôt 
comme l’unique corps d’un homme unique »1. Dans ce passage on retrouve le 
concept de la solidarité du genre humain avec Adam, son premier parent, et 
par conséquence avec le Christ qui s’incarnant a pris la nature humaine, bien 
que la solidarité en Jésus-Christ ne découle pas immédiatement de la solidarité 
en Adam en seule raison de la même nature humaine. Il est important de se 
rendre compte de l’importance de cette idée, car sur l’unité métaphysique du 
genre humain se fonde tout l’enseignement concernant les questions qui sont 

1 De malo, q. 4, a. 1, co.
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en centre de l’anthropologie théologique. (Une majeure présupposition est ad-
mise en pensée théologique du christianisme : celle de l’unité du genre humain 
réalisé par une nature stable – nature de l’homme).

En parcourant en premier lieu les fondement bibliques de cette doctrine, 
ensuite nous approfondiront les traits les plus importants du concept de la so-
lidarité du genre humain est ses conséquences théologique pour la doctrine du 
péché originel, de la Rédemption des hommes et de la capitalité universelle du 
Christ. À la fin nous tirons des conclusions générales.

1. Fondements bibliques

Le texte fondamental est constitué par les mots de saint Paul dans Rm 5, 
12–21, où l’Apôtre des Gentils met en place la typologie Adam – Christ : tous 
les hommes sont associés au premier homme par la solidarité de la nature dé-
chue, par contre avec le Sauveur par la solidarité des grâces ; Adam est ici 
l’ancêtre selon la chair, en revanche Jésus apparaît comme le chef d’humanité 
rachetée qui donne la vie divine. Saint Paul s’exprime cette vérité synthétique-
ment dans 1 Cor 15, 21–22 : « Car, puisque par un homme est venue la mort, 
c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Et comme tous 
meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés dans le Christ »2. Dans 
Rm 5, déjà cité, on trouve aussi une explication quasi poétique (v. 45) résumant 
la doctrine sur le péché originel du genre humain en Adam – « l’âme vivante » 
et la Rédemption des hommes faite par le Christ – « l’esprit vivifiant » : en effet 
tous ont péché en Adam (« tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ») et 
tous sont sauvé en Christ (« et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes »).

Il est clair que la Révélation contient formellement et non pas seulement 
virtuellement le concept de la solidarité des hommes dans Adam et dans le 
Christ – nouvel Adam. Cependant, une élaboration spéculative fut et est tou-
jours nécessaire pour mieux comprendre le contenu de la Parole de Dieu. Ain-
si, nous allons approfondir notre sujet en nous appuyant sur l’enseignement de 
saint Thomas d’Aquin.

2. La solidarité et le péché originel

Le concept du « péché de la nature » est déjà présent dans la Tradition, 
surtout chez saint Augustin, mais son approfondissement est dans l’œuvre de 
saint Thomas. Ce dernier dit que ce péché (originel) est un mystère dont le 
2 Les citations bibliques selon la traduction de Crampon, édition de 1923.
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fondement est la «  loi de la solidarité » du genre humain : toute l’humanité 
forme avec Adam une unique réalité qui est réelle et naturelle, puisque elle s’ac-
tualise progressivement dans le temps par les liens physiques effectués du prin-
cipe de la génération charnelle – par la participation dans une espèce plusieurs 
hommes sont un seul homme3. C’est donc une continuité dans laquelle Adam 
est le principe de son espèce4, mais le premier parent en est seulement la cause 
dispositive, une raison séminale et non pas une cause efficiente (alors Dieu)5.

Cela permet au Docteur Angélique faire une constatation majeure « il faut 
considérer toute la multitude des hommes qui prennent la nature humaine du 
premier parent comme un unique collège ou mieux comme un unique corps 
d’un homme unique. Dans cette multitude chaque homme, aussi Adam lui-
même, peut être considéré ou comme une personne singulière ou comme un 
certain membre de cette multitude qui dérive par un origine naturel d’un seul 
homme »6.

De plus, saint Thomas tient que l’on ne peut pas comprendre la vérité de la 
transmission du péché originel s’il n’y a pas une quelconque communication 
surnaturelle entre Adam et les autres hommes, même si elle est seulement in-
directe. Une telle communication est possible par un ordre positif de Dieu ; en 
effet il fut donné au premier homme, tant comme une personne singulière que 
comme un principe de toute nature humaine, un don surnaturel divin (la jus-
tice originelle) qui dériverait à ses descendants. Avec le péché la solidarité de la 
justice originelle s’est changée en solidarité du péché originel qui ne transmet 
plus une grâce mais une privation, un désordre qui touche les profondeurs de 
la nature humaine7.

En résumant : au commencement, en vertu d’un ordre positif de Dieu, 
donc comme un don gratuit, le genre humain dans la personne du premier 
homme a reçu la grâce d’un justice originelle (justitia originalis), qui devrait 
être transmis aux hommes postérieures avec la nature par la voie de la gé-
nération charnelle (la cause dispositive et en même temps la « conditio sine 
qua non »). Cependant, en raison du fait que le premier parent l’a perdue par 
son péché personel, toute la nature humaine a perdu avec lui la justice origi-
nelle. Désormais par la nature (donc par la voie de la génération charnelle) les 
hommes se transmettent une ordination opposée8.

3 Cf. I–II, q. 81, a. 1, co. ; ibid., a. 2, co. ; et ibid., q. 75, a. 2, co.
4 Cf. Suppl., q. 69, a. 2, ad 3 ; I, q. 92, a. 2, co., III, q. 31, a. 5, ad 2.
5 Cf. I–II, q. 83, a. 1, ad 3.
6 De malo, q. 4, a. 1, co.
7 Cf. ibid. ; I–II, q. 81, a. 2, co.
8 Le traité De peccato dans la Summa theologiæ se trouve de la question 71 à 89 de la I–II.
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3. La Rédemption et la capitalité du Christ

Le Mystère de l’Incarnation est crucial pour la Rédemption de l’homme, 
car le Verbe en s’incarnant a pris la nature humaine et ainsi il est devenu le 
nouvel Adam (il ne suffit pas d’être un homme pour être le nouvel Adam, une 
autre disposition est nécessaire, à savoir celle d’être la tête de la nature). L’union 
hypostatique, qui est dans la personne du Christ et non pas dans sa nature (Jé-
sus possède deux natures – divine et humaine et donc également deux volon-
tés), a permis à notre Sauveur être un vrai instrument de l’unité restituée par 
son œuvre. Ainsi le Christ recapitule et reconcilie tout en lui par sa Passion, sa 
mort sur la Croix et sa résurrection de morts. Le Christ resuscité est la « tête », 
le «  chef  » de toute «  la puissance sanctificatrice  » de Dieu. Nous pouvons 
y participer par la médiation de l’Église qui possède et transmet à ses membres 
la force divine de sanctification. Cette Église est le Corps Mystique dont le 
chef est Christ lui-même. Par la grâce, donc en tant que membres de l’Eglise, 
les hommes sont en union surnaturelle avec le Christ, par contre par la nature 
humaine sont seulement en union naturel qui n’est pas suffisant pour leur salut.

Son sacrifice a surabondamment satisfait pour les péchés du monde entier 
y compris le péché originel9. Satisfaction par cet œuvre d’amour aux hommes 
qui répare l’offense10. Bien plus, pour l’Aquinate, le Christ Rédempteur et Vain-
queur de la mort guérit tous les hommes qui sont pécheurs non seulement 
par sa Passion et sa Croix mais aussi par son Incarnation et tous ses actes et 
passions dans la chair, y compris sa Résurrection étant la cause efficiente de 
la résurrection (in fieri) des hommes11 ; tous ses actes furent méritoires pour 
lui et pour les hommes12. Le Christ exerce donc une fonction parallèle à celle 
d’Adam envers le genre humain, parce que «  comment le péché d’Adam fut 
constitué par Dieu le principe de toute la nature qui dérive aux autres par la 
propagation charnelle, semblablement le mérite du Christ qui est constitué par 
Dieu la tête de tous les hommes quant à la grâce, s’étend à tous ses membres »13. 
Saint Thomas précise qu’au Christ « est donnée la grâce non seulement comme 
pour une personne singulière, mais en tant qu’il est la tête de l’Église, afin que 
de lui elle déborderait sur ses membres »14. Les hommes, surtout en tant que 
membres du Corps Mystique de Jésus, reçoivent la grâce par et dans le Christ 

9 Cf. III, q. 48, a. 2, co.
10 Cf. III, q. 14, a. 1, ad 1.
11 Cf. III, q. 56, a. 1, ad. 3 ; Suppl., q. 76, a. 1, co. ; IV Sent., d. 43, a. 1, a. 2, ad 1 ; ibid., a. 3, ad. 1.
12 Cf. De veritate, q. 29, a. 5, co. ; III, q. 19, a. 3, co., ibid., a. 4, ad 1.
13 III, q. 19, a. 4, ad 1.
14 III, q. 48, a. 1, co.
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en vertu de leur union métaphysique par la nature avec leur Sauveur. « Et donc 
les œuvres du Christ se tiennent dans cette façon tant à lui que à ses membres, 
comme les œuvres d’un certain homme constitué dans la grâce se tiennent 
à lui-même » – ajoute Docteur Commun15.

Quant aux mérites, il est nécessaire de préciser que chaque homme peut 
mériter pour soi-même «  de condigno  », cependant pour les autres seule-
ment « de congruo ». En revanche, seul le Christ peut mériter pour les autres 
hommes « de condigno » en vertu de sa divinité et de sa capitalité, car Dieu 
a constitué son Fils une nouvelle tête de l’humanité, afin que tous les hommes 
puissent bénéficier de ses œuvres satisfactoires et méritoires16. Il faut donc 
constater que entre le Christ et les hommes il y a un lien d’ordre métaphysique.

Quel est donc le fondement de ce lien substantiel entre le Christ et les 
hommes ? C’est le fait que Jésus est le chef, la tête de toutes les générations hu-
maines dans l’ordre surnaturelle. Cela en vertu de la nature humaine assumée 
par le Verbe17. Ainsi, le Christ comme la tête du genre humain peut communi-
quer sa grâce à ses membres18. Cette fonction témoigne d’une fonction spéciale 
de Jésus qui seul pouvait agir sur la nature humaine comme telle pour enlever 
le péché originel19. De même il peut satisfaire pour toute la nature, parce que 
ses mérites ont un valeur infini et donc peuvent être étendu sur tous les indivi-
dus en lesquelles cette nature peut se multiplier20.
15 Ibid. Cf. aussi III, q. 19, a. 4, co. et ibid., q. 49, a. 1, co. Où saint Thomas dit que le mérite 

du Christ s’étend aux autres en tant qu’ils sont ses membres. Il donne l’image du corps de 
l’homme dont l’action de sa tête appartient à tous ses membres, car il ne « sent » pas seule-
ment sa tête mais aussi tous ses membres.

16 Cf. I–II, q. 114, a. 7, co.
17 Cf. III Sent., d. 18, q. 1, a. 6, sol. 1.
18 Cf. III, q. 8, a. 1, co. : « (…) ita Christus dicitur caput Ecclesiae secundum similitudinem 

humani capitis » ; ibid., a. 5, co. : « Dictum est autem supra quod in anima Christi recepta 
est gratia secundum maximam eminentiam. Et ideo ex eminentia gratiae quam accepit, 
competit sibi quod gratia illa ad alios derivetur. Quod pertinet ad rationem capitis. Et ideo 
eadem est secundum essentiam gratia personalis qua anima Christi est iustificata, et gratia 
eius secundum quam est caput Ecclesiae iustificans alios, differt tamen secundum ratio-
nem ».

19 Cf. De veritate, q. 29, a. 7, ad 7.
20 Cf. III Sent., d. 20, q. 1, a. 2, co. On trouve une importante éclarcissemten dans la distinc-

tion précédente : « In hoc autem pro tota natura meruit, in quo debitum naturae, scilicet 
mortis, quae pro peccato ei debebatur, exsolvit ipse peccatum non habens ; ut sic non pro 
se mortem solvere teneretur, sed pro natura solveret ; unde satisfaciendo pro tota natura, 
sufficienter meruit peccatorum remissionem aliis qui peccata habebant » ; ibid., d. 19, q. 1, 
a. 1, sol 1. Il est également très important de noter que le Christ a mérité le salut pour tous 
les hommes quant à la suffisance mais non quant à la efficacité – la coopération de l’homme 
est nécessaire, cf. In Epist. ad Rom, c. 5, l. 5 ; le Christ y est vu par saint Thomas comme un 
médecin, cf. III, q. 49, a. 1, ad 3.



52 Studia Redemptorystowskie  ∙  Filozofia

Jésus-Christ et donc le Restaurateur de la nature humaine en sa totalité, 
car il a payé surabondamment la dette contracté par cette nature envers Dieu. 
Cette vérité est proclamée depuis des siècles par l’Église dans sa liturgie dans le 
chant de Præconium Paschale du Samedi Saint : « O felix culpa, quae talem ac 
tantum meruit habere Redemptorem ! ».

Conclusion

Tous les hommes, en vertu de la participation dans une même nature, 
constituent un seul corps dont la tête est Christ – le Sauveur et le Rédempteur 
du genre humain de l’esclavage du péché. Par son œuvre le Fils de Dieu n’a pas 
seulement réparé la nature humaine mais il a restauré toute la création. Nous 
avons vu comment tous les homme, en vertu de leur nature, sont en solidarité 
avec Adam et en union avec le Christ qui est la tête de son Corps Mystique et 
par qui nous recevons tous les grâce avec le salut en premier lieu.

Le genre humain constitue donc une seule famille, indépendamment des 
différences individuelles et des temps. Or, ayant devant les yeux ce que nous 
avons dit plus haut et en se souvenant aussi de la partie impénétrable d’un tel 
mystère, on peut dire, d’après les mots de saint Paul tirés du lettre aux Corin-
thiens, que tous les hommes moururent en Adam, mais d’autre côté tous sont 
vivifiés dans le Christ : Et sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo 
omnes vivificabuntur (1 Cor 15, 22).
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Summary  
Original sin – salvation and solidarity of the mankind with Adam and Jesus Christ. 

A brief comment on Thomas Aquinas’ De malo (IV, 1, co.)

Paul the Apostle, in his first letter to Corinthians said: “For as in Adam all die, so also in Christ all will be 
made alive” (1 Cor 15:22, New American Standard Bible). This theological sermon – regarding original sin and 
the salvation of mankind – lies on the metaphysical thesis of unity of the whole human race. Thomas Aquinas 
noticed that: “Humankind, acquiring it’s true nature from the first genitor, ought to be seen as a community 
or, should I say: as one flesh of one man” (commentary on De malo IV, 1, co.). Here, one of the Christian 
anthropology thesis is emphasized. The mankind, sympathizing with the first genitor (Adam) is therefore also 
in solidarity with the Christ (through his Incarnation). Proposed text deals with these issues from the Aquinas’ 
point of view, especially in the context of the today’s theological syntheses anchored in the thomistic mindset. 
In the first instance, the Biblical context of solidarity doctrine are given. Then, the theological consequences 
of such are expressed, particularly regarding to ancestral sin, and the sermon of mankind salvation in Christ.
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Towarzystwa Teologicznego oraz członek korespondent Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Redaktor 
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Idea samoograniczenia Boga jako argument teodycei

Słowa kluczowe: samoograniczenie Boga, stworzenie, teodycea, problem zła, Hans Jonas 
Keywords: God’s self-limiting, creation, theodicy, problem of evil, Hans Jonas

Zło fizyczne od zawsze jawiło się jako najważniejszy argument przema-
wiający przeciwko idei dobrego Boga, który z  miłością spogląda na swoje 
stworzenia i nieustannie troszczy się o ich los. Nic dziwnego, że pytanie unde 
malum?, skąd zło?, od dawna pojawiało się w pismach filozofów i  teologów, 
którzy w ciągu wieków próbowali znaleźć rozsądne wyjaśnienie tej kwestii1. 
Za sprawą Gottfrieda Wilhelma Leibniza powstała nawet specjalna dyscyplina 
z  pogranicza filozofii i  teologii – określana mianem teodycei – w  której ra-
mach analizuje się różnego rodzaju argumenty mające za zadanie zdjąć z Boga 
brzemię odpowiedzialności za zło obecne w stworzonym świecie. Jeden z bar-
dziej istotnych tego typu argumentów ma związek z tym, jak należy rozumieć 
ideę Bożej wszechmocy. Interpretacja tej idei ma fundamentalne znaczenie dla 
teodycei przede wszystkim z  tego powodu, że jeśli wszechmoc Stwórcy jest 
w jakiś sposób ograniczona, to zło fizyczne, obecne w świecie, może być je-
dynie konsekwencją tego ograniczenia. Innymi słowy – zło istnieje dlatego, 
że Bóg z pewnych względów nie jest w stanie przeciwdziałać temu, co do zła 
prowadzi. Podstawowym argumentem przemawiającym za słusznością tego – 
skądinąd kontrowersyjnego – wniosku jest to, że obrazu Boga, który jest dobry 
i zarazem absolutnie wszechmocny, nie da się pogodzić z faktem zła – skoro 

1 Słowa Unde malum? pojawiają się już w  pismach starożytnych autorów (m.in. Epikura) 
w różnych frazach i sformułowaniach; jedno z nich Boecjusz przytacza w dziele De consola-
tione philosophiae w następującej postaci: Si Deus est, unde malum? Si non est, unde bonum? 
– Jeśli Bóg istnieje, skąd bierze się zło? Jeśli nie istnieje, skąd bierze się dobro?
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bowiem Bóg jest dobry i absolutnie wszechmocny, to nie jest możliwe, by po-
zwolił na zło. 

Jak wiadomo, jednym z czynników ograniczających wszechmoc Boga jest 
wolność darowana człowiekowi, który może czynić dobro lub zło; może przy-
jąć lub odrzucić miłość Boga objawioną w Chrystusie. Wolność ta w oczywisty 
sposób ogranicza Bożą wszechmoc, bo jeśli Stwórca rzeczywiście pozostawia 
człowiekowi wolną wolę, to znaczy, że nie może go zmusić do tego, by czynił 
dobro i by zechciał przyjąć Jego ofertę miłości. W refleksji teologicznej doty-
czącej tego zagadnienia coraz częściej pojawia się jednak inny aspekt tego sa-
mego ograniczenia Bożej wszechmocy: Stwórca respektujący ludzką wolność 
szanuje również autonomię procesów naturalnych, które zachodzą w świecie 
przyrody. To właśnie z tego powodu działanie Boga ma zawsze charakter nie-
interwencjonistyczny: Bóg daje wolność nie tylko człowiekowi, ale całemu 
stworzeniu, i dlatego nigdy w sposób nadzwyczajny nie zawiesza praw przy-
rody i  nie narusza integralności procesów naturalnych2. To właśnie w  tym 
sensie Boża wszechmoc nie może powstrzymać zła fizycznego, które wynika 
z  działania praw biologii, fizyki i  chemii. Akceptując autonomię procesów 
przyrodniczych, Bóg nie może zapobiec złu, które w tych procesach ma swoje 
źródło – tak samo jak dając wolność człowiekowi, nie może go zmusić do tego, 
by zawsze wybierał dobro i unikał zła.

Dlaczego Bóg ograniczył swoją wszechmoc i zagwarantował wolność całe-
mu stworzeniu? Dlaczego respektuje autonomię procesów naturalnych? I czy 
w ogóle jest możliwe, by Stwórca mógł ograniczyć swoją wszechmoc, a  jeśli 
tak, to w jaki sposób mogło się to dokonać? Interesującej odpowiedzi na te py-
tania dostarcza koncepcja samoograniczenia Boga, który powstrzymuje swoją 
wszechmoc z miłości ku stworzeniom. 

1. Bóg, który się wycofuje

Teologia chrześcijańska od dawna – co najmniej od czasów św. Augusty-
na – wyrażała prawdę o stworzeniu, używając określeń, z których wynika, że 
dzieło to jest aktem Boga skierowanym „na zewnątrz” (operatio Dei ad extra). 
Takie sformułowanie miało na celu odróżnienie stwórczej aktywności Boga od 
aktów „wewnętrznych”, które odnoszą się do relacji pomiędzy osobami Trójcy 
Świętej. Jeśli jednak Bóg jest absolutnie doskonały, wszechmogący i wszech-
2 Na ten temat por. np. T. Pabjan, Anatomia konfliktu. Między nowym ateizmem a teologią 

nauki, Kraków 2016, rozdz. V–VI; J. Polkinghorne, Nauka i opatrzność. Interakcja Boga ze 
światem przyrody, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2008; D. Edwards, Jak działa Bóg?, tłum. 
M. Chojnacki, Kraków 2013.
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obecny, to czy w ogóle może mieć jakiś zewnętrzny aspekt? Czy może istnieć 
jakieś extra Deum, które nie byłoby Bogiem? A jeśli ono istnieje, to czy przy-
padkiem nie oznacza to, iż Bóg nie jest wszechobecny i wszechmocny, bo ist-
niejąca poza Nim rzeczywistość jest współ-wieczna z Bogiem i w jakimś sensie 
od Niego niezależna, i Jemu przeciwna? Nawet jeśli rzeczywistość ta jest tylko 
nicością (bo przecież Bóg stwarza świat z nicości), a nie materią pojmowaną 
w sensie manichejskim, to i  tak nicość istniejąca niezależnie od Boga może 
rodzić teologiczny dylemat dotyczący wszechmocy Stwórcy. Aby usunąć tę 
wątpliwość, należy najpierw doprecyzować, czym jest owo extra Deum, bez 
którego nie byłoby możliwe stworzenie. Zagadnienie to wyjaśnia interesująca 
koncepcja samoograniczenia Boga, które poprzedza akt stworzenia. W teolo-
gii chrześcijańskiej wielu autorów od dawna zwracało uwagę na ideę kenozy – 
samoponiżenia się Boga, które ma związek z wcieleniem, a następnie śmiercią 
Chrystusa na krzyżu. Coraz częściej jednak w wielu opracowaniach podkreśla 
się, że pierwszym aktem kenozy było właśnie samo stworzenie3. 

Podstawowa idea tej koncepcji jest prosta: aby Bóg mógł stworzyć świat 
niebędący Nim samym i istniejący poza Nim samym (extra Deum), najpierw 
musiał uczynić „przestrzeń” poza sobą, w której mógłby dokonać się stwórczy 
akt powołania do istnienia tego, co Bóg chciał istnieniem obdarzyć. Oczywi-
ście, nie chodzi w  tym przypadku o  przestrzeń fizyczną, ale metafizyczną  – 
albo wręcz mistyczną – w  której Bóg może działać stwórczo, powołując do 
istnienia świat z nicości (ex nihilo). Istotny jest tu mechanizm powstania owej 
pierwotnej przestrzeni stwórczej: Bóg nie stwarza jej „z nicości” – jak to jest 
w przypadku wszystkich innych stworzonych bytów – bo nicości jeszcze nie 
ma, a  wszystkim, co istnieje, jest On sam, wszechobecny i  wszechmocny. 
Przestrzeń poza Bogiem (extra Deum) może powstać tylko w  jeden sposób: 
Bóg musi wycofać się w siebie, umniejszyć swą wszechobecność i ograniczyć 
wszechmoc, i  dzięki temu zaczyna istnieć niebędąca Bogiem nicość (nihil), 
z której – lub raczej w której – dokona się stworzenie świata (creatio ex nihilo). 
Pomiędzy wycofaniem się Boga prowadzącym do powstania pierwotnej prze-
strzeni i  stwórczym działaniem powołującym świat do istnienia nie ma na-
3 „Stworzenie pociąga za sobą kosztowny proces. Stworzenie jest aktem kenotycznej miłości, 

w stwarzaniu Bóg ogranicza siebie i pozwala kosmosowi wyłonić się z własną autonomią. 
Bóg, w Boskiej twórczej przyczynowości, robi miejsce dla wyłonienia się ludzkiej wolności 
oraz autonomii i dla tego, by porządek naturalny cechował się otwartością i autentycznością 
(…). Bóg objawiony w samoograniczeniu, to znaczy wcieleniu, jest tym samym Bogiem, 
który stwarza. Stworzenie domaga się ze strony Stwórcy tej samej kenozy, której wymaga 
wcielenie. Stworzenie wymaga tyle samo samopoświęcenia, jak i gmach Ciała Chrystusa. 
Stwórca musi działać od wewnątrz stworzenia, cierpiąc jego bóle wzrostu i  niepewnego 
rozwoju”; L. Ricgard, Christ the Self-Emptying of God, New York 1997, s. 136.
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stępstwa czasowego, a jedynie logiczne: wycofanie się Boga i stworzenie świata 
to dwa różne aspekty tego samego aktu, w wyniku którego pojawia się świat 
bytów powołanych do istnienia przez Stwórcę. To ostatnie zastrzeżenie jest 
istotne z  tego względu, że w  interpretacjach tego zagadnienia bardzo często 
pomija się subtelne rozróżnienia tych dwóch aspektów, stwierdzając krótko, 
że Bóg wycofuje się ze stworzonego przez siebie świata. Jest to swego rodzaju 
skrót myślowy, w którym bez wchodzenia w „techniczne” szczegóły ujmuje się 
samą istotę tego problemu.

Idea wycofania się Boga po raz pierwszy pojawia się w pismach żyjącego 
w XVI wieku rabina i kabalisty Izaaka Lurii, który rozwinął koncepcję cim-
cum mówiącą o samoograniczeniu Boga4. Kluczowy dla tej doktryny termin 
cimcum oznacza tyle, co skoncentrowanie, ściągnięcie, wycofanie się w siebie 
samego5. Pojęcie to nawiązuje do innej żydowskiej koncepcji – szekina – we-
dług której nieskończony Bóg może zamieszkiwać w Świątyni, ponieważ jest 
w stanie w pewien sposób „zawęzić” lub „zredukować” swoją obecność. Cim-
cum również dotyczy „zawężenia” Bożej obecności, ale tym razem jest ono 
odniesione do samego aktu stworzenia. To właśnie dzięki temu zawężeniu, 
zredukowaniu, wycofaniu się Boga w siebie samego zaczyna istnieć pierwotna, 
mistyczna przestrzeń, w  której może On działać, stwarzając świat istniejący 
„poza” Nim samym. 

Tylko tam gdzie Bóg ustępuje „sam z siebie w siebie” – zauważa Gershom Scho-
lem, wyjaśniając istotę tej doktryny – może się wyłonić coś, co nie jest samą 
Boską istotą i samym Boskim bytem. (…) W autoredukcji Boskiej istoty, która 

4 Por. G. Scholem, O mistycznej postaci bóstwa, tłum. A.K. Haas, Warszawa 2010, s. 83–85; 
tenże, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, tłum. I. Kania, Warszawa 2007, s. 288–
293; D.H. Frank, O. Leaman, Historia filozofii żydowskiej, tłum. P. Sajdek, Kraków 2009, 
s. 499–502.

5 W dziele Ec Chaim (Drzewo Życia) Izaak Luria w następujący sposób wyjaśnia to pojęcie: 
„Wiedz, że do początku stworzenia było wyłącznie Wyższe Światło, wszystko sobą wypeł-
niające. I  nie było wolnej, niezapełnionej przestrzeni – wyłącznie równe, nieskończone 
światło zalewało wszystko sobą. I  kiedy postanowił On stworzyć światy i  stworzenia je 
zasiedlające, tym otwierając doskonałość Swą, co stało się przyczyną powstania światów, 
skrócił siebie On do centralnego punktu – i skurczyło się światło i oddaliło, pozostawiając 
pustą, niczym nie wypełnioną przestrzeń. I równomiernym było skurczenie światła wokół 
centralnego punktu tak, że miejsce puste formę okręgu stworzyło. Ponieważ takim było 
skrócenie światła. I po skurczeniu tej, w centrum wypełnionej światłem przestrzeni, wy-
nikła okrągła pustka, wyłącznie wtedy objawiło się miejsce, gdzie mogą stworzenia i two-
ry istnieć”; cyt. za: http://www.kabbala.pl/index.php?option=com_content&view=artic-
le&id=887&Itemid=145 (dostęp: 26 czerwca 2017).
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zamiast w swoim pierwszym akcie działać na zewnątrz, zwraca się raczej ku 
sobie, objawia się nicość6. 

Stwórca wycofuje zatem swoją obecność i powstrzymuje wszechmoc, aby 
w ten sposób udzielić stworzeniu przestrzeni, w której mogłoby zaistnieć. Isto-
ta aktu stworzenia polega więc nie tyle na tym, że Bóg powołuje świat do ist-
nienia, ile na tym, że pozwala stworzeniu zaistnieć, czyniąc mu miejsce i wy-
cofując swoją obecność, ograniczając swoją wszechmoc7.

 Pomijając dalszą szczegółową analizę tej koncepcji, warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na to, że dostarcza ona interesującego i zarazem trafnego argu-
mentu dla teologicznej i filozoficznej dyskusji nad obecnością zła fizycznego 
w stworzonym przez Boga świecie. Z punktu widzenia współczesnej metodo-
logii nauk teologicznych kabalistyczna interpretacja tego, jak należy rozumieć 
cimcum, pozostawia wiele do życzenia, ale z pewnością może dostarczyć inspi-
racji ukryta w niej intuicja dotycząca tego, że źródła wszelkiego zła obecnego 
w świecie należy poszukiwać w samym akcie stworzenia, które polega na sa-
moograniczeniu Boga. Wiele przemawia za tym, że właśnie tę intuicję teody-
cea powinna uznać za pierwsze i najważniejsze ogniwo swojej argumentacji. 
Jeśli bowiem nieskończona harmonia i doskonałość Stwórcy ulega zawężeniu 
i ograniczeniu, to powstały w wyniku tego zawężenia świat niejako z definicji 
naznaczony zostanie pewnym fundamentalnym brakiem, dysharmonią i nie-
doskonałością8. Scholem zauważa, że to właśnie z tego powodu 

pytanie, dlaczego Bóg nie stworzył doskonalszego świata, sam będąc dosko-
nałością, kabaliści szkoły luriańskiej uznaliby za absurd. Nie można stworzyć 
doskonałego świata, ponieważ taki świat byłby samym Bogiem. Bóg natomiast 
nie może się podwoić, ale właśnie ograniczyć9.

Poszukiwanie genezy zła należy zatem rozpoczynać od samego aktu stwo-
rzenia, w którym Bóg wycofuje się i ogranicza swoją wszechmoc. Ale istot-
na dla tej argumentacji jest również odpowiedź na pytanie o to, w jakim celu 
Stwórca to czyni. Padła ona już wcześniej, ale warto ją w tym miejscu jeszcze 

6 G. Scholem, O  podstawowych pojęciach judaizmu, tłum. J. Zychowicz, Warszawa 2015, 
s. 118–119.

7 Por. J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, tłum. Z. Danielewicz, Kraków 1995, s. 171.
8 „Korzenie wszelkiego zła znajdują się zatem w samym Stworzeniu, w którym per definitio-

nem nie może już być harmonii Nieskończonego, a żywioł dysonansu, braku i ciemności 
m u s i  wejść w każdy ograniczony byt, nawet najbardziej wzniosły. Właśnie rygorystycz-
nie teistyczna tendencja tej kabały postrzega zło jako moment z konieczności przyrodzony 
Stworzeniu, moment, bez którego utraciłoby ono swój specyficzny byt i powróciło do bytu 
En Sof”; G. Scholem, O mistycznej postaci bóstwa, dz. cyt., s. 84.

9 Tamże, s. 85.
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raz wyraźnie wypowiedzieć: Stwórca „wycofuje się z siebie samego” po to, by 
stworzenie mogło zaistnieć i by mogło cieszyć się realną autonomią. Jeśli au-
tonomia ta faktycznie ma być prawdziwa – jeśli stworzenia rzeczywiście mają 
być wolne – to Stwórca nie może ingerować w losy świata. Musi pozostawić 
stworzeniu prawo do decydowania o swoim losie i możliwość wzięcia pełnej 
odpowiedzialność za ten los. Musi zrezygnować z  własnej wszechmocy, by 
stworzenie miało szansę doświadczyć autentycznej wolności. By taka moż-
liwość zaistniała, historia stworzonego świata nie może być z  góry ustalona 
i nawet dla samego Boga jej finał musi być nieprzewidywalny. Jeśli autonomia 
dana światu ma być prawdziwa, to znaczy, że Stwórca powołujący wolne byty 
do istnienia musi podjąć ryzyko – bo autonomia tylko wtedy jest realna, gdy 
nie da się z góry przewidzieć, jak darowana wolność zostanie wykorzystana.

Współczesna teologia zazwyczaj pomija ten aspekt problematyki stworze-
nia albo neutralizuje siłę sformułowanego wyżej argumentu, odwołując się do 
wszechwiedzy Boga, który istnieje w wieczności – poza czasem fizycznym – 
i właśnie z takiej aczasowej perspektywy „widzi” całą historię świata. Stwórca 
nie musi w związku z tym podejmować żadnego ryzyka i przewidywać tego, 
jaki będzie finał tej historii, bo od samego jej początku go zna. Niemiecko-ży-
dowski filozof Hans Jonas zauważa, że znakomita większość nowożytnych sys-
temów metafizycznych przedstawia tego typu „historię sukcesu” stworzenia, 
które „nie może chybić celu” i z konieczności zmierza ku Bogu, z żelazną kon-
sekwencją realizując ustalony przed wiekami plan systematycznego rozwoju 
dokonującego się na wszystkich poziomach uorganizowania materii. Faktycz-
na historia stworzonego świata nie potwierdza jednak tych optymistycznych 
wizji: nauki empiryczne ukazują proces rozwoju materii, który bardziej przy-
pomina ślepą grę przypadków niż realizację napisanego wcześniej scenariusza, 
a coraz większe okrucieństwa, jakich dopuszcza się człowiek – stworzenie ob-
darzone przez Boga rozumem i wolną wolą – stawiają pod znakiem zapytania 
słuszność tezy o tym, że ewolucja stworzenia musi z konieczności być jednym 
wielkim pasmem sukcesów. To właśnie z tego powodu metafizyka, która nie 
chce popełniać tego błędu, „musi pozostawiać miejsce na ślepy, bezplanowy, 
przypadkowy, nieobliczalny, skrajnie ryzykowny charakter przygody świata, 
krótko mówiąc: na wielkie ryzyko, jakie podjęła pierwsza przyczyna, dokonu-
jąc aktu stworzenia”10. Wychodząc z tego założenia, Jonas rozwija ciekawą ideę 
„kosmicznego eksperymentu”, w którym Bóg ogranicza swoją wszechmoc, aby 
umożliwić zaistnienie wolnym stworzeniom. Autor ten jest przedstawicielem 
narodu żydowskiego i jako taki chce znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego 

10 H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz, tłum. G. Sowiński, Kraków 2003, s. 79.
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Bóg pozwolił na to, co stało się w obozie zagłady w Oświęcimiu. Jest to swego 
rodzaju odpowiedź „na dawno ucichły krzyk do milczącego Boga”, udzielo-
na – w poczuciu powinności – „cieniom zmarłych”11. Koncepcja Jonasa doty-
czy zatem wprost nie tyle zła fizycznego, ile moralnego – bo okrutnymi katami 
i mordercami w obozach koncentracyjnych byli wolni ludzie, a nie ślepe siły 
przyrody. Warto jednak przyjrzeć się bliżej tej interpretacji, ponieważ pośred-
nio dostarcza ona również wyjaśnienia problemu zła fizycznego. Jest ponadto 
oparta na wspomnianej wcześniej idei cimcum i zawiera szereg trafnych spo-
strzeżeń, które przynoszą wymowną i zarazem ciekawą ilustrację tezy o stwo-
rzeniu rozumianym jako samoograniczenie Boga.

2. Kosmiczny eksperyment Boga

Jeśli zagładzie narodu żydowskiego w obozach koncentracyjnych towarzy-
szyło milczenie Boga – jeśli Stwórca nie zainterweniował i nie przerwał heka-
tomby swojego ludu, z którym zawarł przymierze – to zdaniem Jonasa stało 
się tak dlatego, że Bóg nie może być jednocześnie dobry, zrozumiały i wszech-
mocny. Skoro jest dobry (temu nie da się zaprzeczyć bez zaprzeczenia samej 
istocie Boga) i jest zrozumiały (Biblia jest dowodem na to, że Stwórca objawił 
siebie, co oznacza, że chce być przez człowieka rozumiany), to nie może być 
zarazem wszechmocny. Gdyby był dobry, zrozumiały i wszechmocny, to zain-
terweniowałby w Oświęcimiu. Nie pozwoliłby również na żadną inną formę 
niezawinionego cierpienia swoich stworzeń. Tymczasem Bóg milczy i pozwala 
na zło – a zatem nie jest wszechmocny. To ograniczenie nie jest jednak ozna-
ką Jego słabości albo bezradności – wynika ono z  wolnej, świadomej decy-
zji Boga, podjętej w momencie stworzenia, a później jedynie konsekwentnie 
realizowanej. W wyniku tej decyzji Bóg przestaje być wszechmocny, bo sam 
wyrzeka się swojej mocy i wycofuje się ze stworzonego świata, aby umożliwić 
istnienie stworzeniu – czyli temu, co nie jest Nim samym. Gdyby tego nie zro-
bił – gdyby nie ograniczył swojej wszechmocy – świat bytów autonomicznych 
w ogóle nie mógłby zaistnieć, bo absolutna wszechmoc wyklucza możliwość 
współistnienia czegokolwiek, co mogłoby tę wszechmoc umniejszyć.

Jonas nadaje swojej opowieści postać mitu, który w  kunsztowny pod 
względem literackim sposób ujmuje historię ryzykownej decyzji podjętej 
przez Stwórcę u zarania dziejów: 

Na początku, mocą niedocieczonego wyboru, boska podstawa bytu podjęła 
decyzję, że powierzy siebie przypadkowi, ryzyku i niezmierzonej wielorakości 

11 Por. tamże, s. 31.
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form stawania się. Uczyniła to totalnie: weszła w przygodę czasu i przestrze-
ni, niczego z siebie nie zatrzymując; żadna jej część nie pozostała nieogarnięta 
i nietknięta, by z tamtego świata nadzorować, korygować i ubezpieczać okręż-
ne kształtowanie jej losu w świecie stworzenia. (…) Aby świat zaistniał, Bóg 
zrzekł się swego własnego bytu, pozbawił się swego Bóstwa, aby je na powrót 
otrzymać od odysei czasu, obładowane przypadkowym plonem nieprzewidy-
walnego doświadczenia czasowego, przemienione czy może też zniekształcone 
przez nie12.

To właśnie w taki sposób – na skutek wolnej decyzji Boga, który powstrzy-
muje swoją wszechmoc, ograniczając w  ten sposób siebie samego – rozpo-
czyna się proces stopniowego rozwoju świata materii. Z  biegiem czasu nie-
ustannie wzrasta złożoność poszczególnych struktur świata nieorganicznego, 
co prowadzi do powstania życia. Na arenie dziejów pojawia się w ten sposób 
zupełnie nowa jakość i nowa możliwość bytu. Kontynuując swoją opowieść, 
Jonas zauważa jednak, że to właśnie wtedy – w momencie powstania pierwsze-
go żywego organizmu – w stworzonym przez Boga świecie pojawia się śmierć, 
która nie jest niczym innym, jak tylko uczciwą ceną za możliwość życia biolo-
gicznego. Ta forma istnienia oparta jest bowiem na przemianie materii i dlate-
go nie może trwać nieprzerwanie: 

Ale proszę zwrócić uwagę, że wraz z życiem pojawiła się śmierć i że śmiertel-
ność jest ceną, jaką musiała za siebie zapłacić nowa możliwość bytu. Gdyby 
celem było ciągłe trwanie, życie nie miałoby się prawa rozpocząć, albowiem 
w żadnej ze swych możliwych form nie może się ono mierzyć z trwałością ciał 
nieorganicznych. Jest odwoływalnym i zniszczalnym bytem, przygodą śmier-
telności, przygodą, która od długowiecznej materii na jej warunkach – na wa-
runkach krótkotrwałego istnienia organizmu, w którym zachodzi przemiana 
materii – tytułem pożyczki otrzymuje skończoną przestrzeń dla indywidual-
nych istnień13. 

Ta stosunkowo krótka wypowiedź kryje w sobie niezwykle trafną i zara-
zem bogatą w treść intuicję, która w klarowny sposób ujmuje problem istoty 
życia, dyskutowany od dawna w  ramach kilku niezależnych dyscyplin nauk 
empirycznych (zwłaszcza biologii) i filozoficznych. Dostarcza również moc-
nego argumentu dla teodycei, która pyta o to, dlaczego w świecie stworzonym 
przez Boga musi istnieć śmierć. Stanowi wreszcie wyjątkowo dobrą ilustrację 
tego, co o naturze życia mówi termodynamika: życie jest wyjątkiem od zasady 

12 Tamże, s. 34.
13 Tamże, s. 35.
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wzrostu entropii, której podlegają wszystkie struktury świata przyrody14 – ale 
jest wyjątkiem tylko dlatego, że żywe organizmy „pożyczają” energię od oto-
czenia, by przez krótki czas rozwijać się, rozbudowując swoją strukturę; osta-
tecznie jednak muszą oddać zaciągniętą „pożyczkę”, tak by globalna entropia 
wszechświata mogła wzrastać zgodnie z drugą zasadą termodynamiki.

Ale pojawienie się życia nie kończy kosmicznego eksperymentu Boga: oto 
bowiem rozpoczyna się proces ewolucji, który prowadzi do coraz większego 
wzrostu złożoności, zróżnicowania i  wielorakości form materii ożywionej. 
W organizmach żywych coraz bardziej wyostrzają się zmysły i popędy, a życie 
coraz mocniej wypełnia się czujnością, namiętnością, przyjemnością, lękiem 
i bólem. W różnorodnych przejawach ewoluującego życia – nawet w cierpieniu 
i okrucieństwie rywalizujących ze sobą organizmów – nie ma jednak niczego, 
co mogłoby zagrozić „Bożej sprawie”, która w niewinności życia rozwijające-
go się przed pojawieniem się rozumnej wiedzy i  świadomej siebie wolności 
nie może pobłądzić. „Bożą sprawę” może zniweczyć tylko człowiek, i dlatego 
wszystko się zmienia z chwilą, gdy on się pojawia: 

A potem Bóg drży, ponieważ impet ewolucji, podtrzymywany przez Jego siłę 
napędową, przekracza próg, za którym kończy się niewinność, i zupełnie nowe 
kryterium sukcesu i fiaska przejmuje w posiadanie boską stawkę. Wraz z czło-
wiekiem pojawia się wiedza i wolność15. 

Bóg, który u zarania dziejów podjął decyzję o ograniczeniu własnej wszechmo-
cy, by mógł zaistnieć rozumny i wolny człowiek, nie może teraz zrobić niczego, 
by powstrzymać swoje stworzenia, które obdarzył pełną autonomią. 

Wraz z powstaniem człowieka transcendencja przebudziła się ku samej sobie 
i  ze wstrzymanym oddechem odtąd towarzyszy jego czynowi, pełna nadziei 
i starań, z radością i ze smutkiem, z zadowoleniem i z rozczarowaniem – a tak-
że, jak chciałbym wierzyć, dając mu odczuć swą obecność, choć nie ingerując 
w dynamikę ziemskiego widowiska16. 

Oto ostateczna odpowiedź Jonasa na pytanie o milczenie Boga w obliczu 
niezawinionego ludzkiego cierpienia, którego symbolem stał się Oświęcim. 
Bóg nie ingeruje w historię świata, bo na skutek własnej świadomej decyzji 
14 W sensie ścisłym, druga zasada termodynamiki dotyczy jedynie struktur lub układów izo-

lowanych. Właśnie w takich układach – zgodnie z tą zasadą – entropia, definiowana jako 
stopień nieuporządkowania układu, nie może maleć. Organizmy żywe są wyjątkiem od tej 
zasady, ponieważ niejako z definicji nie mogą to być układy izolowane: aby żyć, muszą mieć 
dostęp do otoczenia, z którego pobierają uporządkowaną energię o małej entropii (np. tlen, 
wodę i pożywienie) i do którego oddają przetworzone odpady (o dużej entropii).

15 H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz, dz. cyt., s. 36.
16 Tamże, s. 37.



64 Studia Redemptorystowskie  ∙  Filozofia

sam wyrzekł się wszechmocy i dlatego nie może powstrzymać człowieka, który 
źle wykorzystuje swoją wolność, niwecząc przez to pierwotny zamysł Stwórcy 
i zniekształcając Jego wizerunek. Przez długie miliardy lat kosmicznej ewolucji 
świata wizerunek Boga w dziele stworzenia był bezpieczny, ale obecnie prze-
szedł „pod problematyczną pieczę człowieka, który może go spełnić, ocalić 
bądź zepsuć swoim czynem”17. Oświęcim kładzie się cieniem na tym wizerun-
ku, ale odpowiedzialność za to, że obraz Stwórcy został zamazany, a Jego pier-
wotny zamysł zniweczony, ponosi sam człowiek.

3. Opatrzność, która respektuje autonomię stworzeń

Opowieść Jonasa to tylko „eksperymentująca spekulacja”, której autor nie 
przez przypadek nadaje postać mitu, chcąc podkreślić jej metaforyczny i czy-
sto hipotetyczny charakter. Z całą jednak pewnością wynikają z tej opowieści 
doniosłe implikacje dla całej teologii stworzenia, a w szczególności dla pro-
blemu genezy i natury zła. Sam Jonas wskazuje na trzy podstawowe implika-
cje teologiczne swojego mitu18. Pierwsza z nich dotyczy cierpienia, lub raczej 
współ-cierpienia Boga, który od momentu stworzenia doznaje bolesnego nie-
pokoju, towarzysząc światu i niejako biorąc na siebie jego cierpienie. Chrześci-
jaństwo nadaje nowy sens tej idei, mówiąc o Bogu, który w określonym czasie 
i miejscu staje się Człowiekiem, by właśnie poprzez cierpienie zbawić świat, 
ale ten konkretny epizod historii zbawienia to tylko szczególny – choć zarazem 
fundamentalny z punktu widzenia chrześcijańskiej teologii – przypadek cier-
pienia Boga, które trwa nieustannie od momentu stworzenia. W tym kontek-
ście można mówić o swego rodzaju „teologii ewolucyjnej”, która nadaje nowy 
rys obrazowi cierpiącego Boga, nie ograniczając go jedynie do sfery ludzkiej, 
ale włączając w jego zakres również to wszystko, co składa się na proces ko-
smicznej ewolucji całego wszechświata, a w szczególności biologicznej ewolu-
cji życia19. 

Kolejna implikacja mitu Jonasa ma związek z wizerunkiem „stającego się” 
Boga, który – wbrew temu, co od dawna głosi teologiczna tradycja bazują-

17 Tamże.
18 Por. tamże, s. 37–46.
19 „Teologia ewolucyjna rozciąga zakres obrazu cierpiącego Boga poza sferę wyłącznie ludzką, 

włączając doń także wszystkie batalie toczące się w trakcie ewolucji. Empatia Boga obej-
muje całe stworzenie, a to może oznaczać tylko to, że miliardy lat ewolucyjnych wysiłków 
i twórczości są także cierpieniami i radościami Boga”; J. Haught, Czym Darwin obdarował 
teologię?, w: Stwórca – wszechświat – człowiek, red. M. Heller, T. Sierotowicz, t. II, Tarnów 
2006, s. 319.
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ca na filozofii Platona i  Arystotelesa – nie ma kompletnego, niezmiennego 
i  tożsamego przez całą wieczność bytu. Stwórca w tej interpretacji pozostaje 
w nieustannej aktywnej relacji do stworzonego świata, a to, co dzieje się w tym 
świecie, ma bezpośredni wpływ na Jego własny byt.

Dla problemu zła najważniejszą implikacją mitu Jonasa jest to, w  jaki 
sposób autor ten rozumie Bożą opatrzność. W  jego interpretacji Stwórca 
nieustannie troszczy się i niepokoi o świat, który powołał do istnienia, ale ze 
względu na szacunek dla autonomii danej stworzeniu – w szczególności dla 
ludzkiej wolności – troska ta nigdy nie wyraża się w działaniach, które mogły-
by tę autonomię w jakikolwiek sposób naruszyć. Taka postawa Boga jest już 
tylko konsekwencją decyzji podjętej przez Niego niegdyś w akcie stworzenia. 
To właśnie z tego powodu samoograniczenie Boga, Jego wycofanie się, które 
umożliwiło zaistnienie i rozwój świata, jest w rzeczywistości aktem Jego mi-
łości do stworzenia. Cokolwiek towarzyszy tej miłości – wątpliwość, nadzieja 
czy odwaga – to na pewno jest to wyraz szacunku Boga wobec człowieka, świa-
dectwo „Jego gorzkiej uczciwości, że poważnie traktuje nasz byt w  świecie” 
i że właśnie z tej racji „postrzega świat jako pozostawiony samemu sobie, jego 
prawa jako niedopuszczające żadnej ingerencji”20. Bóg troszczący się o swoje 
stworzenie nie będzie zatem czarodziejem, który w dowolnej chwili i w dowol-
ny sposób może zmieniać naturalny porządek rzeczy, ale będzie konsekwent-
nie respektował autonomię świata określoną przez prawa przyrody. Poważnie 
traktując swoje stworzenia, Bóg podejmuje zarazem swoiste ryzyko, ponieważ 
zgadza się na to, że mogą one źle wykorzystać daną im wolność. W tym ujęciu 
opatrzność oznacza zatem miłość Boga i Jego troskę o stworzenie, która jednak 
nigdy nie przejawi się w nadzwyczajnej interwencji, zmieniającej losy świata 
kierującego się własnymi, racjonalnymi prawami. Gdyby do takiej interwencji 
doszło, nieskończona moc Stwórcy sprawiłaby, że natychmiast zatarłaby się 
różnica pomiędzy Nim i stworzeniem; wszystkie byty roztopiłyby się w Bogu 
i straciłyby swoją autonomię, a cały świat w jednej chwili znalazłby się w stanie 
doskonałości. 

Taka interpretacja Bożego działania jeszcze bardziej radykalizuje ideę cim-
cum, na której Jonas buduje swój mit: w jego ujęciu samoograniczenie Boga 
nie dotyczy tylko aktu stworzenia, w którym świat został powołany do istnie-
nia, ale rozciąga się na cały okres jego istnienia. Jest to zatem koncepcja ana-
logiczna do tego, co w teologii chrześcijańskiej rozumie się pod określeniem 
ciągłego stwarzania (creatio continua), które jest fundamentalną relacją o cha-
rakterze ontycznym pomiędzy Stwórcą a  stworzeniem, trwającą nieustannie 

20 H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz, dz. cyt, s. 34.
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od pierwszego do ostatniego momentu istnienia danego bytu21. W podobny 
sposób Jonas rozumie ideę wycofania się Boga stwarzającego świat: 

Cimcum oznacza skurczenie się, cofnięcie, ograniczenie samego siebie. By 
użyczyć światu miejsca, En-Sof początku, Nieskończony, musiał się w  sobie 
skurczyć i tym sposobem pozwolić na zewnątrz siebie powstać pustce, nicości, 
w której i z której mógł stworzyć świat. Bez tego cofnięcia się w samego siebie 
nie mogłoby istnieć nic na zewnątrz Boga; i  tylko dzięki Jego dalszemu po-
wściąganiu siebie dzieje się tak, że skończone rzeczy na powrót nie tracą swego 
bytu w Bożym byciu „wszystkim we wszystkim”22. 

Innymi słowy: stworzenie jest nieustannie ponawianym, ciągłym aktem 
ustępowania Boga, który powstrzymuje swoją wszechmoc. Gdyby w którymś 
momencie historii świata Stwórca zaprzestał tego aktu, stworzenie natych-
miast stałoby się z  Nim tożsame. Świat w  jednym momencie uzyskałby ab-
solutną doskonałość, ale zarazem utraciłby własną tożsamość i  autonomię. 
To, że aktualnie istniejącemu światu daleko do doskonałości, jest najlepszym 
dowodem na to, iż Stwórca nie przestaje ograniczać swojej wszechmocy. Ale 
właśnie ten akt – nieustannie ponawiany przez Boga, który wyzbywa się siebie, 
by dać autonomiczne istnienie stworzeniu – jest przejawem Jego troski wobec 
stworzonego świata. Stwórca „wyzbył się siebie, pod względem swej mocy, ku 
skończonemu bytowi, a tym samym wydał się w jego ręce. (…) Bóg całkowicie 
dał siebie w powstający świat i nie ma już nic do dania”23. Teraz to stworzenie 
musi przejąć troskę o „Bożą sprawę”, której On sam już nie może doglądać. 
Szczególną rolę ma tu do odegrania człowiek – istota wolna i rozumna – i to 
właśnie on powinien postępować tak, by Stwórca nie musiał żałować tego, iż 
pozwolił światu zaistnieć.

Za najważniejszą i zarazem najbardziej doniosłą konsekwencję swojej kon-
cepcji Jonas uważa następującą tezę: Stwórca, który ogranicza siebie samego, 
aby mogło zaistnieć stworzenie doświadczające autentycznej wolności, nie jest 
Bogiem wszechmocnym. Uzasadniając tę tezę, Jonas odwołuje się do inter-
pretacji tego zagadnienia, którą w przeszłości wypracowano w teologii chrze-
ścijańskiej. Już św. Augustyn i św. Tomasz wskazywali na istotne ograniczenia 
Bożej wszechmocny, która nie jest wszechmocą „absolutną”, ale „uporządko-
waną”. Teodycea może wykorzystać tę argumentację, uwzględniając szczególny 

21 W sensie ścisłym możliwa jest również sytuacja – zagadnienie to wyjaśnił już św. Tomasz 
z Akwinu w dziele De aeternitate mundi – w której stworzenie istnieje odwiecznie (w czasie, 
który nie ma początku) i odwiecznie jest stwarzane przez Boga; por. św. Tomasz z Akwinu, 
O wieczności świata, w: tenże, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij, Warszawa 2001, s. 277–285.

22 H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz, dz. cyt., s. 45.
23 Tamże.
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kontekst, w jakim Jonas odwołuje się do idei samoograniczenia Boga. Autor 
ten chce jedynie znaleźć wyjaśnienie tego, co stało się w Oświęcimiu – uzyskać 
odpowiedź na pytanie o milczenie Boga w obliczu Shoah. Odpowiedź tę znaj-
duje w bezsilności Boga, który nie jest wszechmocny, ponieważ sam wyrzekł 
się własnej wszechmocy i dlatego nie może interweniować, by powstrzymać 
ludzi źle wykorzystujących daną im wolność. 

Ale podobna argumentacja dostarcza również trafnego i  przekonujące-
go wyjaśnienia problemu zła fizycznego, które jest niezależne od wolnej woli 
człowieka. Jeśli bowiem autonomia dana przez Boga całemu stworzeniu – nie 
tylko przedstawicielom gatunku homo sapiens – ma być autentyczna, to Stwór-
ca musi się powstrzymać przed ingerencją w bieg zdarzeń składających się na 
historię świata. W tym kontekście staje się jasne, jak bardzo nieadekwatna jest 
koncepcja a b s o l u t n e j  wszechmocy Bożej, nieograniczonej w żaden spo-
sób. Pogodzenie tak pojmowanej wszechmocy z obecnością niezawinionego 
cierpienia, biologicznej śmierci i wszystkich innych form zła fizycznego jest 
przedsięwzięciem karkołomnym i z góry skazanym na niepowodzenie. Skoro 
bowiem Stwórca może uczynić wszystko, co tylko zechce, i skoro w dowolnym 
momencie historii świata może interweniować, zawieszając działanie praw 
przyrody, to zupełnie niezrozumiały jest brak takiej interwencji wobec brutal-
nego faktu cierpienia, które nieustannie dotyka Jego stworzenia.

*     *     *

Wyjaśnienie problemu zła odwołujące się do idei samoograniczenia Boga 
jest ciekawą propozycją, którą warto uwzględnić w analizach z zakresu teo-
dycei, choć z oczywistych względów nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. 
Idea Boga, który troszczy się i niepokoi o swoje stworzenie, ale tę troskę i ten 
niepokój wyraża poprzez całkowite wycofanie się ze stworzonego świata, sta-
wia pod znakiem zapytania koncepcję Bożej opatrzności i w praktyce niewie-
le różni się od klasycznego deizmu. Nic dziwnego, że wielu autorów odnosi 
się sceptycznie do tej propozycji i upatruje w niej „nader dziwaczne pojmo-
wanie troski w  ogóle, szczególnie boskiej, gdyż jest ona równoznaczna z  jej 
przeciwieństwem, czyli zupełną beztroską, graniczącą z całkowitym brakiem 
odpowiedzialności”24. Łatwo jednak wypowiadać takie opinie, nie proponu-
jąc w zamian niczego, co byłoby rozsądnym wytłumaczeniem milczenia Boga 
w  Oświęcimiu oraz we wszystkich innych miejscach i  momentach historii 
świata, w których cierpieli i w okrutny sposób ginęli niewinni ludzie. Idea sa-

24 Z. Pucko, Czy cierpienie ma sens? Teodycea wobec bólu i cierpienia, Kraków 2004, s. 83.
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moograniczenia Boga, który sam rezygnuje z własnej wszechmocy, by umoż-
liwić autonomiczne istnienie stworzonym bytom, daje takie wytłumaczenie. 
Owszem, cena tego wyjaśnienia jest wysoka, bo domaga się poważnej rewizji 
przynajmniej niektórych rozstrzygnięć teologicznych – dotyczących np. rozu-
mienia Bożej wszechmocy i opatrzności – ale biorąc pod uwagę to, że chodzi 
w tym przypadku o problem o fundamentalnym znaczeniu nie tylko dla te-
odycei, ale dla całej chrześcijańskiej teologii, wydaje się iż, warto ją zapłacić, 
by przynajmniej w niewielkim stopniu uchylić kurtynę tajemnicy okrywają-
cej problem cierpienia i wszystkich innych form zła obecnego w stworzonym 
przez Boga świecie. 

Summary  
The idea of God’s self-limiting as an argument of theodicy

This paper deals with the theological problem of creation understood as an act of God’s self-limiting. 
The idea of such limiting, which comes from a free decision of God, is an interesting argument for theodicy. 
This discipline tries to find out the reasons for which evil exists in the world created by God. In the article it is 
argued that one of this reasons can have its origin in God’s self-limiting which took place during the creation. 
God limits himself because this is the only way the world to materialize. But in such an act of creation God has 
to detract His omnipotence and this is why He cannot prevent evil. In the paper it is shown, that this idea comes 
from Jewish mysticism. To discuss its advantages and disadvantages special attention is paid to the inter-
pretation of Hans Jonas who develops this idea to find out why God did not prevent the tragedy of Auschwitz. 
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Przypomnienie

Augustyn Aureliusz (354–430), syn św. Moniki, urodził się w afrykańskim 
mieście Tagasta, a żywota dokonał w Hippo Regius (Hipponie). W 375 roku 
założył szkołę retoryki w Kartaginie, gdzie prowadził badania nad myślą Plato-
na, znał też Enneady Plotyna, a ponadto pitagorejską teorię liczb, astronomię, 
teorię muzyki1. W  latach 373–382 wyznawał manicheizm – rodzaj systemu 

1 Jednak zasadnicze znaczenie dla uformowania się poglądów filozoficznych Augustyna 
miały pisma platoników, głównie Cycerona i Apulejusza z Madaury, dzięki którym poznał 
on idee Platona. Zdaniem niemieckiego badacza augustynizmu Jana Hessena, św. Augu-
styn mógł znać bezpośrednio jedynie Timajosa, Menona i  najprawdopodobniej Fedona. 
Pisma Plotyna i Porfiriusza czytał w łacińskim tłumaczeniu Mariusza Wiktoryna. Augusty-
na nazywa się często „chrześcijańskim platonikiem”. Hessen podkreśla zasadność takiego 
ujęcia, gdyż trudno jest polemizować z faktem, że w myśli Augustyna doszło ostatecznie 
do spotkania dwóch duchowych światów: platońsko-neoplatońskiego oraz biblijno-chrze-
ścijańskiego. Badacz „nazywa je odpowiednio platonizmem i profetyzmem. Uważa, że te 
dwa potężne prądy myślowe zjednoczyły się w duszy Augustyna, a zjednoczenie to stanowi 
tajemnicę. Dlatego tutaj właśnie widzi on klucz do zrozumienia jego nauki. Augustyn do-
konał syntezy platonizmu i profetyzmu. Czynnik profetyczny uważa jednak za bardziej do-
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religijnego przyjmującego, że odwieczna walka dwóch mocy: dobra (światła) 
i zła (przemocy), jest rzeczywistością wpływającą na bieg dziejów i kondycję 
człowieka2. W roku 387 przyjął chrzest, a w 396 został obdarzony godnością 
biskupa Hippony3.

Poszukiwania intelektualne św. Augustyna to długa droga fascynacji 
i zwątpień. W młodości odszedł od chrześcijaństwa danego mu przez matkę 
w  stronę manicheizmu, by później – ponoć „zrażony nieuctwem kleru ma-
nichejskiego”4 – szukać oparcia w sceptycyzmie i neoplatonizmie. W 386 roku 
pod wpływem św. Ambrożego powrócił do chrześcijaństwa. Po święceniach 
kapłańskich w  391 roku godził pracę pisarską z  powinnościami duszpaster-
skimi. Teksty pisane przez Augustyna miały najczęściej charakter polemicz-
ny i skierowane były przeciwko heretykom i schizmatykom. W największych 
swoich dziełach biskup Hippony daje wyraz swoim kaznodziejskim inklina-
cjom. Mam tutaj na uwadze przede wszystkim Wyznania i O państwie Bożym 
(413–426) – „pierwsze jest publiczną spowiedzią ze żmudnej drogi na łono 
Kościoła katolickiego, drugie z pasją atakuje przekonanie pogan, że mają od-
dzielną i niezależną kulturę”5.

minujący”; S. Zabielski, Święty Augustyn i fenomenologia. Historyczno-filozoficzna analiza 
stanowiska Jana Hessena w kwestii intuicji Augustyńskiej, Lublin 2003, s. 15–16.

2 Por. tamże, s. 17.
3 Por. M. Moryń, Augustyn, w: Słownik filozofów – filozofia powszechna, red. B. Andrzejew-

ski, Poznań 1996, s. 15. Manicheizm był przez Augustyna zwalczany z zaciekłością podob-
ną wcześniejszej afirmacji. Niemniej jednak, jak podkreśla wielu badaczy, Augustyn „nigdy 
nie wyzbył się do końca manichejskiego pesymizmu”; J. Wierusz Kowalski, Chrześcijań-
stwo, Warszawa 1988 s. 91. Można przypuszczać, że dla Augustyna manicheizm mógł być 
atrakcyjny również dlatego, iż opowiadał się stanowczo za ascetyczną moralnością; por. 
P.L. Quinn, Manicheizm, w: Encyklopedia filozofii, red. T. Honderich, tłum. J. Łoziński, t. 2, 
Poznań 1999, s. 535.

4 J. Wierusz Kowalski, Chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 90.
5 C. Kirwan, Augustyn, Aurelius Augustinus, w: Encyklopedia filozofii, red. T. Honderich, 

tłum. J. Łoziński, t. 1, Poznań 1998, s. 48. Św. Augustyn przeciwstawiał kulturze pogańskiej 
opartej na politeizmie chrześcijański monoteizm. W rezultacie zanegował kult władzy ce-
sarskiej, legitymizowanej przez hellenistyczną ideologię władzy „kosmokratora” oraz sto-
ickie poglądy na rozumny i opatrznościowy ład wszechświata. Nie akceptował w szczegól-
ności owego „ładu rzymskiego” (orbis Romani), którego agonię miał możność obserwować. 
Por. A. Eckmann, Dialog świętego Augustyna ze światem pogańskim w  świetle jego kore-
spondencji, Lublin 1987, s. 65. Kwestionując porządek panujący w Imperium Romanum, 
któremu krytycy zarzucali chciwość i despotyzm, nie odrzuca instytucji państwa jako ta-
kiej, a raczej uważnie ją analizuje w De civitas Dei. Radzi chrześcijanom, że wobec państwa 
„nie powinni zajmować postawy bezwarunkowo pozytywnej ani też nie mogą go bez reszty 
odrzucać”; H.U. von Balthasar, Antyrzymski resentyment, tłum. W. Szymona, Poznań 2004, 
s. 352.
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Po nawróceniu Augustyn przeprowadził zasadniczą korektę filozofii neo-
platońskiej, przepajając ją ideami chrześcijańskimi. Przede wszystkim 

odrzucił nie tylko pogląd, że materia jest urzeczywistnieniem słabości duszy. 
Dla młodego filozofa Plotyński jedyny i niezmienny byt, zasada świata – to nic 
innego jak Bóg, który jest bytem, duchem i poznaniem. Plotyńska triada bo-
wiem to nic innego jak Trójca Święta. Plotyńskie emanacje ducha to nic innego 
jak boski akt stworzenia6. Prawdopodobnie najcenniejszym dziedzictwem neo-
platoników, jakie przejął i wprowadził później do chrześcijaństwa Augustyn, 
była droga poznania Boga7 dzięki podziwianiu piękna człowieka i  piękności 
stworzeń8.

Krótko o celu

Celem artykułu jest naszkicowanie kwestii człowieka w filozofii św. Augu-
styna, a następnie pokazanie, jak na bazie Augustyńskiej antropologii kształ-
towała się historiozofia, zatem rozumienie świata, jego genezy, ewolucji i celo-
wości, jednego z najbardziej znaczących doktorów Kościoła. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że myśl filozoficzna Aureliusza Augustyna stworzyła podłoże dla 
wielu koncepcji zachodniego chrześcijaństwa, dodać trzeba – nie tylko myśli 
katolickiej, która swoje apogeum osiągnęła w  tomizmie i  neotomizmie (per 
analogiam Augustyński platonizm i neoplatonizm), ale i protestantyzmie, cze-
go najwymowniejszym dowodem jest doktryna Lutra. To tylko jeden z wielu 
przykładów wielowiekowej recepcji augustynizmu w różnych obszarach szero-
ko rozumianej kultury, najczęściej jednak nazywanej „kulturą humanistyczną”.

Skromne z  natury rzeczy ramy niniejszego artykułu pozwalają zaledwie 
na zasygnalizowanie wskazanych powyżej wątków. Należy więc tę wypowiedź 
traktować jako przyczynek do większego projektu badawczego czy nawet ro-
dzaj osobistego trybutu autora dla filozofii (z dużą frekwencją substratu teo-

6 Na samym szczycie hierarchii bytów stał Absolut utożsamiany z Bogiem. Z Boga emano-
wały kolejne postaci bytu, czyli hipostazy. Pierwszą hipostazą był sam Bóg, czyli świat idei, 
drugą w hierarchii – dusza świata, na końcu była materia. 

7 Była to tzw. teoria emanacji. W kontekście rudymentarnych założeń dusza jako wcielenie 
słowa (Logos), czyli Chrystusa, w  chwili „zmartwychwstawania ciał zostawała w  jakiejś 
swej postaci utrwalona. Dusza ludzka w ciągu życia zniża się i wstępuje w ciało, ale nie 
po to, by je porzucić, jak to zakładał Platon, lecz by dokonać uduchowienia i sakralizacji 
materii, musi jednak w akcie nawrócenia odnaleźć siłę dźwigającą ją wzwyż”; T. Tomasik, 
Platon, w: Słownik myśli filozoficznej, red. M. Siwiec, Bielsko-Biała 2008, s. 58.

8 Por. W. Dawidowski, Św. Augustyn, Kraków 2005, s. 27. Chrześcijańska afirmacja człowieka 
i wszelakich bytów zaistniałych z Bożej woli poprzedzona była długim procesem ducho-
wym prowadzącym ku nawróceniu religijnemu Augustyna; tamże. 



72 Studia Redemptorystowskie  ∙  Filozofia

logicznego) św. Augustyna, której zasobność emocjonalna i porządek intelek-
tualny pozwoliły tak wielu ludziom zbudować formację religijno-filozoficzną. 
Formację nader oryginalną, bo w porównywalnej mierze osadzoną w uniwer-
saliach i ortodoksji, jak też umożliwiającą zindywidualizowaną relację osobo-
wego „ja” z osobowym Bytem Najwyższym – Bogiem.

1. Augustyn i problem człowieka.  

Prolegomena do Augustyńskiej antropologii

Myśl antropologiczna św. Augustyna naznaczona jest uczuciowością wła-
ściwą chrześcijańskiemu objawieniu. W jego dziełach znajdujemy takie poję-
cia, jak miłość, caritas, święta radość, szczęśliwość, wreszcie skrucha czy prze-
baczenie. Dietrich von Hildebrand wskazuje, że 

począwszy od Wyznań, dzieła św. Augustyna pełne są zdumiewających opisów 
serca i  działań uczuciowych (affective Handlungen). We wszystkich pismach 
św. Augustyna w ten lub inny sposób zaznacza się dominująca wartość, głębia 
i  duchowość serca i  uczuć. Ożywiają one nawet styl, rytm i  bieg jego myśli, 
a także melodię mowy. A mimo to, kiedy mówi o obrazie Trójcy Przenajświęt-
szej w duszy człowieka, nie wymienia uczucia obok woli – jak należałoby ocze-
kiwać – lecz rozum i pamięć9.

Intelekt jest dla Augustyna najwyższym przejawem natury. Człowiek jest 
najlepszy pośród wszelkiego stworzenia, gdyż został uczyniony na obraz i po-
dobieństwo Boga10. Święty jest przekonany, że człowiek owego podobieństwa 
powinien szukać in mente (w duszy). Prawdę o Bogu, choć w sposób nie do 
końca jasny i tylko cząstkowy, można poznać – z użyciem intelektu – już tutaj, 
na ziemi. Należy przy tym mieć nadzieję, że kiedyś poznamy ją w całej glorii 
i pełni, bo takie jest przeznaczenie chrześcijanina. Zatem – wbrew zarzutom 
wysuwanym z punktu widzenia filozofii, historii czy nauk ścisłych – Augu-
styn nie tylko nie gardzi poznaniem, lecz przeciwnie – miłuje je: intellectum 
valde ama11.

9 D. von Hildebrand, Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga-Człowie-
ka, tłum. J. Koźbiał, Poznań 1987, s. 31.

10 Badający w XIII wieku pisma Augustyna św. Bonawentura skonstatował: „Podobieństwo 
jest wszędzie tam, gdzie jest bezpośrednie i niepodzielone połączenie przedmiotu i pod-
miotu poznania. Bóg jednak tkwi najgłębiej we wnętrzu każdej rzeczy stworzonej, nie po-
trzebuje zatem żadnego podobieństwa, by ją poznać”; św. Bonawentura, O wiedzy Chrystu-
sa. O tajemnicy Trójcy, tłum. M. Olszewski, Warszawa 2009, s. 109.

11 Por. É. Gilson, Chrystianizm a filozofia, tłum. A. Więckowski, Warszawa 1988, s. 93. Pod-
stawowymi kategoriami systemu Augustyńskiego są autocritas et ratio – poznanie poprzez 
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Św. Augustyn, jako spadkobierca filozoficznego świata Platona, odziedzi-
czył również jego teorię człowieka. Lecz człowiek, jakim pojmował go Aure-
liusz Augustyn, nie był substancjalną jednością duszy i ciała, ale w istocie tylko 
duszą. Étienne Gilson pisze o tym następująco: 

Zamiast powiedzieć, że człowiek posiada duszę, winniśmy przeto rzec, że czło-
wiek jest jednostkową duszą, to znaczy rozumną, intelektualnie poznawalną 
i wiecznie żyjącą substancją, która – chociaż obecnie okazuje się zjednoczona 
z ciałem – jednak zawsze przed nim istniała i ostatecznie jest przeznaczona do 
jego przeżycia. Według Platona człowiek jest „duszą posługującą się ciałem”, 
którego używa, i ktokolwiek z nas – swym ubraniem12.

W  wykreowanym przez św. Augustyna obrazie świata człowiek sytuuje 
się w  przestrzeni oddzielającej świat duchów czystych (aniołów) od świata 
wyłącznie materialnego. W swojej naturze ma elementy łączące go z obiema  
sferami rzeczywistości, którymi są materia i duch. Należy do świata materii, 
stanowi jego immanentny składnik, ale jednocześnie transcenduje go. Imma-
nencja człowieka w świecie dostępnym postrzeganiu zmysłowemu ma charak-
ter wieloaspektowy, albowiem 

ze światem bytów nieograniczonych łączy go istnienie, ze światem roślin życie 
biologiczne, odżywianie itp., wreszcie ze światem zwierzęcym – domena życia 
zmysłowego – poznawczego i  dążeniowo-instynktowego. Element duchowy 
jest doskonalszy od elementu materialnego człowieka. Wyższą formą życia jest 
świadomość refleksyjna, związana ze sferą intelektualnego poznania13.

wiarę i poznanie poprzez rozum. Pierwotny skądinąd prymat wiary nie oznacza negacji 
rozumu. Św. Augustyn zaznacza, że aby uwierzyć, trzeba wpierw zrozumieć – intellige ut 
credas. Uwierzyć nie oznacza dla niego bezkrytycznych repetycji jakiejś formuły będącej 
wyznaniem wiary (w intencji). Faktyczna wiara to adekwatność słów do prawdy wypraco-
wanej przez rozum. Jest to zasada organizująca całą naukę św. Augustyna o wykształceniu 
intelektualisty chrześcijańskiego, czyli wykształceniu, jak pisze Henri Marrou, „którego 
istota polega przede wszystkim na badaniu Pisma. Określa zaś to badanie [św. Augustyn] 
jako czynność umysłu, z której rodzi się w nas i umacnia wiara; badanie, które wiary broni, 
wzmacnia – illud quod fides gignitur, nutritur, defenditur, roboratur”; H. Marrou, Augustyn, 
tłum. J.S. Łoś, Kraków 1966, s. 59.

12 É. Gilson, Bóg i filozofia, tłum. M. Kochanowska, Warszawa 1961, s. 55–56. Por. także tenże, 
Wprowadzenie do nauki św. Augustyna, tłum. Z. Jakimiak, Warszawa 1953, s. 59.

13 S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, Lublin 2007, s. 67–68. Warto 
zauważyć, że być może to właśnie świadomość refleksyjna przybrała u Augustyna pod ko-
niec jego życia skrajną postać niemal totalnej krytyki tego, za czym wcześniej żarliwie się 
opowiadał. Jego dzieło Odwołania to w istocie jedna wielka autoweryfikacja, więcej – to 
bezprecedensowe w literaturze światowej świadectwo stanu duszy człowieka owładniętego 
obsesją absolutnej prawomyślności wobec doktryny Kościoła, w którą wniósł wielki wkład. 
Por. A. Sikora, Między niebem a piekłem, w: tenże, Spotkania z filozofią, Warszawa 1983, 
s. 105.
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Rozum czyni człowieka zdolnym do przekształcania fragmentarycznych 
ulotnych doznań w całościowy i mający sens obraz świata. Drugi ważny czyn-
nik jego życia umysłowego to dziedzina woli, która umożliwia świadome sa-
mokierowanie się14. Można tę własność porównywać z  samopersonalizacją 
i  próbować poszukiwać tropów Augustyńskich w  XX-wiecznym persona-
lizmie.

Antropologia św. Augustyna nacechowana jest pokorą. Biskup Hippony 
nie uważał się za depozytariusza pełnej wiedzy o człowieku, wiedział jednak, iż 
ten, o ile rozporządza umysłem ukształtowanym i oświeconym, zdolny będzie 
rozpoznać Boga w sobie samym. Zniknie problem ontologicznej rozdzielności 
pomiędzy Stwórcą a jego dziełem.

Dla Augustyna oświecony umysł odkryje Prawdę – prymarny warunek 
człowieczej szczęśliwości spełniony wówczas, gdy człowiek żyje Bogiem poj-
mowanym jako źródło Prawdy. Toteż święty i filozof in unum personam wy-
znaje: „Niech nikt nie przeszkadza mi, będę pił z niego i żyć będę. Nie ja jestem 
życiem. Źle żyłem, żyjąc z siebie; byłem śmiercią sam dla siebie. W Tobie niech 
żyję. Ty mów do mnie, Ty mnie nauczaj. Uwierzyłem Księgom Twoim, a słowo 
Twoje tajemnicze bardzo”15.

Augustyńska antropologia opiera się na koncepcji dualizmu duszy i ciała 
zakładającej taki związek pomiędzy duszą a ciałem, w którym dusza posługuje 
się ciałem. Zaopatrzona w przymioty nieśmiertelności i niematerialności du-
sza przeważa nad ciałem, będąc przy tym – na wzór Trójcy Świętej – jednością 
trzech elementów. Są to: świadomość lub pamięć (memoria), rozum (intelli-
gentia), wola (voluntas)16.

Człowiek w  różnym zakresie i  proporcjach wykorzystuje atrybuty nie-
śmiertelnej duszy, zanadto uwikłany w rzeczywistość świata, by mógł się zi-
stoczyć z Bogiem. Na przeszkodzie stoją mu deficyty świadomości (pamięci), 
rozumu czy woli, a często niedostatek wszystkich tych elementów, które był-

14 Por. S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg…, dz. cyt., s. 68. Autor konstatuje: „poznanie intelektual-
ne i wolność woli to dwa istotne czynniki bytowe, które decydują o transcendencji człowie-
ka wobec świata, w którym egzystuje”; tamże.

15 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. M. Bohusz Szyszko, Warszawa 2008, s. 486. Słowo Boże 
i sam Bóg są dla człowieka tajemnicą, natomiast Bóg zna swoje główne dzieło doskonale. 
Św. Augustyn „stwierdził kiedyś – pisze Rodolfo Doni – iż istota ludzka jest głęboką prze-
paścią i jedynie Bóg zna ją tak dobrze, iż zna każdy włos na jej głowie…”; R. Doni, Święty 
Augustyn – poszukiwanie prawdy. Biografia, tłum. L. Rodziewicz, Kraków 2003, s. 175.

16 Por. T. Tomasik, Św. Augustyn, w: Słownik myśli filozoficznej, dz. cyt., s. 112. Należy dodać, 
że według św. Augustyna tylko dusza poznaje Boga w sposób prawdziwy, zaś ciało oraz 
zmysły, łatwo kapitulujące przed zwodniczym powabem materialności, poznanie owo za-
burzają; tamże.
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bym skłonny nazywać „pierwiastkami”. Ma to określone implikacje dla statusu 
człowieka i Augustyńskiej refleksji nad zagadnieniami historiozoficznymi.

2. Od antropologii do historiozofii augustyńskiej

Zacznijmy od stosunku doktora Kościoła do historii. Otóż dyscyplina ta 
była przez Augustyna postrzegana jako przedmiot nauki z tego świata, całko-
wicie różniący się od wyższej mądrości (sapientia). Lecz 

platońskie rozdzielenie dwóch światów zmysłów i  umysłu można pokonać 
dzięki zastosowaniu chrześcijańskiej koncepcji historii, przypominającej sakra-
mentalną drabinę, którą Bóg może się posłużyć, wynosząc duszę z życia aktyw-
nego do kontemplacyjnego, z  doczesności do wieczności, za pośrednictwem 
Jezusa historii, który stał się Chrystusem wiary17.

Zanim św. Augustyn doszedł do powyższej konstatacji, przeszedł długą 
drogę myślową, rozważając kwestie etyczne wynikające z refleksji antropolo-
gicznej. Można mówić tutaj o swoistej transmisji w horyzontalnym wpierw, 
a później już wertykalnym porządku intelektualnym tych treści, które zło-
żyły się na syntezę dziś nazywaną filozofią historii czy też historiozofią św. 
Augustyna.

Najważniejszym pojęciem etycznym w systemie Aureliusza Augustyna jest 
miłość. Jest ona skierowana ku Bogu i jest reakcją na Jego miłość do ludzi. Mi-
łość prawdziwa to warunek sine qua non życia moralnego. Kolejnym istotnym 
pojęciem w dziedzinie etyki uczynił biskup Hippony łaskę. Człowiek, będący 
z natury rzeczy istotą dobrą, uległ wszak grzechowi pierworodnemu i od tej 
chwili niejako dziedziczy wrodzoną skłonność do zła. Dobry staje się jedynie 
dzięki łasce Boga. Łaską obdarza nas Stwórca bez żadnych warunków, zasłu-
gi nie mają znaczenia. Idąc tym torem, św. Augustyn sformułował koncepcję 
predestynacji. Zakładał mianowicie, że Bóg, znający przyszłość, musiał z góry 

17 H. Chadwick, Augustyn, tłum. T. Szafrański, Warszawa 2000, s. 139. Powyższą wypo-
wiedź można uzupełnić znamiennymi refleksjami na temat związku człowieka z historią 
XX-wiecznego personalisty Mikołaja Bierdiajewa: „Los człowieka istnieje jedynie w  tym 
wypadku, gdy człowiek jest dzieckiem Bożym, a nie dzieckiem świata. To jest właśnie au-
tentyczne religijno-metafizyczne założenie metafizyki historii: człowiek jest dzieckiem Bo-
żym, cierpiącym w świecie tragiczny los, w którym istnieją procesy upadku i rozwoju, gdyż 
u podstaw tego losu, u jego źródeł, leży autentyczna pierwotna wolność, którą miało dziec-
ko Boże, będąc autentycznym obrazem Stwórcy. Wolność (…) dlatego stała się źródłem 
tragizmu jego losu, tragizmu historii ze wszystkimi konfliktami i dramatami, że wolność 
z samej swej istoty zakłada nie tylko wolność dobra, ale także i zła”; M. Bierdiajew, Sens 
historii. Filozofia losu człowieka, tłum. H. Paprocki, Kęty 2002, s. 55.
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przesądzić, kogo obdarzyć łaską, a kogo nie. Tak więc społeczność ludzka z woli 
Bożej podzielona została na dwie kategorie: zbawionych oraz potępionych18.

Podział ludzi na zbawionych i potępionych ma zasadnicze znaczenie dla 
zrozumienia historiozofii Augustyńskiej. Otóż obdarzeni łaską, zatem prze-
znaczeni do zbawienia, należą do społeczności Bożej (civitas Dei) rządzonej 
przez miłość do Boga. Natomiast ci, którzy łaski zostali pozbawieni, zatem 
przeznaczeni do potępienia, tworzą społeczność ziemską (civitas terrena), 
podległą dyktatowi szatana19. Pomimo że państwo świeckie i państwo Boże nie 
są bytami rzeczywistymi (rzeczywistym państwem i rzeczywistym Kościołem 
chrześcijańskim), to nie da się nie zauważyć, że w idei tych dwóch porządków 
zawiera się pogląd św. Augustyna na wzajemny stosunek organizacji państwo-
wej i kościelnej. Filozof opowiada się za ewangeliczną dyspozycją: „oddajcie 
cesarzowi, co jest cesarskiego, a co boskiego – Bogu”. Niemniej jednak forsuje 
zasadę, w myśl której Kościół jako królestwo Chrystusa i jedyna społeczność 
tworząca królestwo Boże ma sprawować zwierzchność nad państwem20. Pod 
adresem rządzących kieruje takie oto słowa: 

Szczęśliwi są, jeśli swą władzę na usługi Majestatowi Bożemu poświęcają, uży-
wając jej nade wszystko ku pomnożeniu czci Bożej; jeśli chowają bojaźń Bożą 
w sercu, i miłość, i wiarę; jeśli więcej miłują królestwo (…). Takich to władców 
chrześcijańskich szczęśliwymi zowiemy; teraz szczęśliwymi w nadziei, a póź-
niej w rzeczywistości, gdy nastąpi to, czego oczekujemy21.

Zmagania civitas Dei i civitas terrena to według św. Augustyna kwintesen-
cja dziejów świata. Doktor Kościoła dokonał podziału owych dziejów na sześć 
okresów. Okres szósty został zapoczątkowany w chwili przyjścia Chrystusa na 
ziemię. Po nim czas zostanie wchłonięty przez wieczność. Wówczas to wszyscy 
18 Por. T. Tomasik, Św. Augustyn, dz. cyt., s. 112. Św. Augustyn był przekonany, że każdy czło-

wiek jest uwikłany w ów mechanizm upadku i pozostawania (odradzania się na poziomie 
bardzo oddalonym od świadomego ludzkiego wyboru). Por. P. Brown, Augustyn z Hippony, 
tłum. W. Radwański, Warszawa 1993, s. 372.

19 Por. T. Tomasik, Św. Augustyn, dz. cyt., s. 112.
20 Por. T. Płużański, Filozoficzna myśl zachodniego chrześcijaństwa. Od starożytności do okre-

su oświecenia, Warszawa 1989, s. 59. Proponowanie przez św. Augustyna rozwiązanie to 
w istocie podstawa filozoficzno-teologicznej legitymizacji „udziału państwa w walce z he-
retykami i  schizmatykami (co stało się później teoretyczną podstawą inkwizycji) oraz 
możliwość sformułowania zasady państwa teokratycznego, która, choć przez Augustyna 
wprost nie wypowiedziana, nie była przecież niezgodna z całością jego wizji”; tamże. Zasa-
dę wyższości Kościoła nad państwem uzasadnia też Augustyn tym, że „Kościół powszech-
ny, a zwłaszcza jego terytorialna i społeczna ekspansja, stanowi niezależnie od świadectw 
biblijnych motyw skłaniający do wiary w chrystianizm”; R. Paciorkowski, Chrześcijaństwo 
w apologetycznej myśli św. Augustyna, Poznań 1952, s. 18.

21 Św. Augustyn, Państwo Boże, t. 1, tłum. W. Kubicki, Warszawa 2010, s. 321–322.
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należący do państwa Bożego osiągną wieczną szczęśliwość, natomiast pozo-
stali spotkają się z wiecznym zatraceniem. Dzieje kończy rozdział ostateczny 
i nieodwołalny – 

taki koniec potrzebny był w przekonaniu Augustyna, by okazać zarówno spra-
wiedliwość Bożą, która karze, jak i miłosierdzie Boże, które zbawia. Augustyn 
zwalczał manichejski dualizm w  pojmowaniu początku świata, natomiast 
przyjmował go jako koniec świata, jako nieodwołalny wynik jego rozwoju22.

Zdaniem wielu badaczy, pojęcia „państwo Boże” nie można utożsamiać 
wyłącznie z Kościołem. Z wnikliwej analizy De civitate Dei można wywieść 
wniosek, że w  ujęciu proponowanym przez św. Augustyna oznaczało ono 
kompleks wszelkich dobrych pierwiastków w  ludzkiej społeczności, któ-
rych początek wyprzedza w czasie początek Kościoła. Podobnie rzecz się ma 
w przypadku pojęcia „państwo świeckie”. Tak więc ani Kościół nie jest li tylko 
państwem Bożym, ani też państwo ziemskie wyłącznie państwem zawiadywa-
nym przez Szatana23.

Św. Augustyn nie mógł niekiedy uniknąć pułapki „nieoznaczoności”, co 
czyni jego dzieło przekazem rozmaicie interpretowanym. Nie było to możliwe 
chociażby ze względu na rozmach i zakres Augustyńskiego projektu i skłon-
ność do nieustającej weryfikacji przejawianą, zwłaszcza po nawróceniu, przez 
jego twórcę. W moim przekonaniu jest to jednak koronny dowód uczciwości 
intelektualnej św. Augustyna, w którego postawie badawczej trudno się doszu-
kiwać dążności do forsowania jedynie słusznej racji (oczywiście poza dziedzi-
ną usankcjonowanych również przez inne autorytety dogmatów). Dzięki temu 
stworzył Aureliusz Augustyn system tyleż wyspekulowany, ile też racjonalny, 
przystający do znanej mu wielozjawiskowej rzeczywistości, a co więcej – spe-
cyfika ta zdaje się przesądzać o jego potężnej sile (dynamice) kulturotwórczej 
promieniującej w przyszłość aż po czasy nam współczesne. Warto wskazać kil-
ka faktów z recepcji myśli św. Augustyna potwierdzających tę tezę.

22 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i  średniowieczna, Warszawa 
2004, s. 201. Jednym z ważnych motywów czasowego „uwiedzenia” św. Augustyna przez 
manicheizm było to, że „dualizm metafizyczny, który stanowił punkt oparcia dla systemu 
manichejskiego, wydawał się jedynym możliwym do przyjęcia rozwiązaniem problemu zła, 
który go (…) dręczył”; A. Trapé, Święty Augustyn. Człowiek – Duszpasterz – Mistyk, tłum. 
J. Sulowski, Warszawa 1987, s. 59.

23 Por. W. Kornatowski, Społeczno-polityczna myśl św. Augustyna, Warszawa 1965, s. 65. Po-
dobnie kwestię tę ujmuje Gustavé Bardy: „Państwem Bożym nie jest Kościół, a państwem 
diabła nie jest cesarstwo rzymskie. (…) nawet wśród zdeklarowanych wrogów Kościół ma 
przyjaciół, którzy sami nie znają siebie, a którzy są przynależni do wiecznej szczęśliwości”; 
G. Bardy, Święty Augustyn. Człowiek i dzieło, tłum. Z. Kobylańska, Warszawa 1955, s. 299.
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3. Moc wpływu, czyli o nieśmiertelności dzieła św. Augustyna

Władysław Tatarkiewicz pisze, że za swoją oryginalną „koncepcję dzie-
jów Augustyn został nazwany pierwszym historiozofem. Rzeczywiście, jak 
nikt przed nim, kładł nacisk w dziejach świata na treść powszechną i rozum-
ną”24. Św. Augustyn uchodzi za największego spośród ojców chrześcijańskie-
go Kościoła. Do jego dzieł nawiązują w mniejszym bądź większym zakresie 
wszystkie nurty tradycji chrześcijańskiej. Jego myślenie jest tyleż teologiczne, 
co i filozoficzne. Z finezją kontynuował Aureliusz Augustyn grecką tradycję 
filozoficzną wywodzącą się od Platona25.

Augustyn, święty i mędrzec, zmarł w roku 430 i miał niewielu bezpośred-
nich sukcesorów. Jednakowoż kilka stuleci później scholastycy podjęli trud 
rewitalizacji chrześcijańskiego poglądu na świat – de facto celem była spój-
na doktryna Kościoła – i uczynili to, wykorzystując podstawy położone przez 
św.  Augustyna. Był on najbardziej wpływowym myślicielem chrystianizmu, 
bardziej znanym niż wszyscy ojcowie Wschodu. Za sprawą jego dzieła ide-
alizm platoński mógł przeniknąć do kultury średniowiecznej. Tatarkiewicz 
pisze, że ortodoksalna filozofia Augustyna długo pozostawała bez rywali. Do-
piero w XIII stuleciu Tomasz z Akwinu stworzył 

nowy typ filozofii chrześcijańskiej, przez obiektywną i  intelektualną postawę 
bardziej zbliżoną do filozofii starożytnej; ale wpływ Augustyna działał i póź-
niej. – Trzy były najważniejsze nawroty augustynizmu:
Za Karolingów, w VIII i IX w., podczas pierwszego rozkwitu średniowiecznej 
filozofii. Od tego czasu Augustyn stał się decydującym czynnikiem średnio-
wiecznej myśli26.
W XIII w. wzmogły się wpływy Augustyna jako reakcja przeciw arystotelizmo-
wi i powstał tzw. „augustynizm XIII w.”27.

24 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, dz. cyt., s. 201.
25 Por. T. Czech, Państwo i prawo w doktrynie św. Augustyna, Marcina Lutra i Jana Kalwina, 

Łódź 2006, s. 145. Autor podkreśla, że „system filozoficzny Augustyna to schrystianizowa-
na postać neoplatonizmu”.

26 Pierwszy nawrót augustynizmu mieści się w  tym okresie filozofii średniowiecznej, który 
obejmuje początek (od Grzegorza Wielkiego na przełomie VI i VII wieku, dzieło Izydora 
z Sewilli inicjujące ciągłość myśli filozoficznej tzw. pierwszy okres filozofii średniowiecznej 
z apogeum w epoce karolińskiej) oraz schyłek po upadku Karolingów; por. Z. Kuksewicz, 
Zarys filozofii średniowiecznej, t. 2: Filozofia łacińskiego obszaru kulturowego, Warszawa 
1973, s. 10.

27 Był to okres, w którym pod wpływem Augustyna pogłębił się mistycyzm, ale równocześ-
nie szukano w jego dziełach argumentów uzasadniających pogląd o przewadze tomizmu 
nad augustynizmem; por. R. Palacz, Aureliusz Augustyn, czyli filozofia w spotkaniu z wiarą, 
w: tenże, Klasycy filozofii, Warszawa 1987, s. 63.
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Z początkiem nowożytnego okresu, w XVII w., po Reformacji, sposobów od-
nowienia chrześcijaństwa szukano znów w Augustynie. Jansenizm był augu-
stynizmem XVII w., a wielkie chrześcijańskie systemy tego czasu, systemy Kar-
tezjusza i Malebranche’a, w postawie i w wynikach zbliżały się do Augustyna28.

Pod wpływem myśli Augustyńskiej pozostawali tacy myśliciele, jak John 
Henry Newman (uzasadniał istnienie Boga odwołaniem do psychiczno-du-
chowego życia człowieka), Henri Bergson (podkreślający wyższość pozna-
nia intuicyjnego nad racjonalnym), Max Scheler (przypisywał ludzkiej woli 
i miłości większą rangę niż poznaniu intelektualnemu i nawiązywał do Augu-
styńskiej teorii iluminizmu) czy Edmund Husserl (metodę fenomenologiczną 
wyprowadzał od analizy wewnętrznej świadomości). Myśl św. Augustyna in-
spirowała również refleksję teologiczną, w porównywalnej mierze tę w wer-
sji scholastycznej (Anzelm z Canterbury, Albert Wielki), jak i nacechowaną 
mistycyzmem (św. Bernard z Clairvaux, św. Bonawentura, Mistrz Eckhardt, 
Henryk Suzo, Jan Tauler, tzw. devotio moderna, a w szczególności Jan Ruys-
broeck)29. O  dziejach recepcji dzieła św. Augustyna można napisać wieloto-
mową monografię, a i tak można sądzić, że nie wyczerpałoby to problematyki. 
Niezwykłe jest to, że twórczość filozoficzna i teologiczna Aureliusza Augusty-
na jest dla apologetów, komentatorów czy krytyków bardziej istotna niż jego, 
skądinąd nadzwyczaj spektakularna, biografia. Dlatego też liczba naukowych 
opracowań (monografii, artykułów, przyczynków) na temat pism św. Augusty-
na wydaje się porównywalna z liczbą ujęć stricte hagiograficznych.

Konkluzja

Fenomen myśli św. Augustyna okazuje się atrakcyjny również w czasach, 
w których myślenie o człowieku i Bogu rozmywa się w chaosie ponowoczesno-
ści; atrakcyjny dla zwłaszcza teologów. O kulturotwórczej mocy augustynizmu, 
porównywalnej może tylko z dynamiką tomizmu (neotomizmu), zaświadcza 
chociażby to, że co roku powstaje co najmniej kilkaset istotnych omówień, 
opracowań krytycznych mniej lub bardziej szczegółowych zagadnień augu-
styńskich. Św. Augustyn jest obecny w homiletyce, a na jego poglądy powołują 
się bądź odwołują do nich nie tylko przedstawiciele filozofii i teologii, ale i np. 
socjologii, nauk politycznych czy psychologii. Konstatując, należy powiedzieć, 
że w drugiej dekadzie XXI wieku wiele z propozycji intelektualnych tego póź-
nostarożytnego erudyty nie traci na aktualności i przydatności. Św. Augustyn 
żyje swoistym „życiem po życiu”.
28 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, dz. cyt., s. 202–203
29 Por. T. Tomasik, Św. Augustyn, dz. cyt., s. 114.
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Summary 
Anthropology and historiosophy of Aurelius Augustine. A few notes on the essence 

of the Doctor of the Church’s philosophical thought and its cultural power 

According to St. Augustine a human being is a relationship between the soul and the body. The soul is 
the essence, the body is subject to the soul and the servant of the soul. St. Augustine’s anthropological du-
alism is based on the thesis saying that the immaterial and immortal soul rules over the body and it is a unity of 
three components as a representation of the Trinity. Component one is consciousness or memory (memoria), 
two – reason (intelligentia), three – will (voluntas). St. Augustine proclaimed that all people are divided into 
the redeemed and the condemned by God’s will. This division determines his historiosophy. People destined 
by God to salvation belong to God’s community (civitas Dei); whereas those condemned constitute the earthly 
society (civitas terrena), slave to Satan. The world’s history is marked by the struggle of the two communities. 
St. Augustine’s thought inspired many later philosophers, theologists, painters and writers, so we can speak 
of its powerful cultural implications.

Wiesław Setlak – absolwent rzeszowskiej polonistyki, krytyk literacki, eseista. W latach 1988–2002 przeby-
wał w Wiedniu, gdzie zajmował się m.in. krytyką sztuki i działalnością na rzecz kultury ojczystej na obczyźnie. 
Po powrocie opublikował ponad 200 recenzji i szkiców literackich, m.in. w „Toposie”, „Frazie”, „Nowej Okolicy 
Poetów”, „Arcanach”. Autor artykułów z dziedziny literaturoznawstwa, filozofii, pedagogiki, socjologii; ostatnio 
wydał (wraz z Markiem Nalepą) książkę Syn bogini Wincenty „Witek” Różański (nominacja do Nagrody Bi-
blioteki Raczyńskich za najlepsze Posnaniana 2015 oraz Nagroda Złotej Książki w 2016 w Poznaniu). Obecnie 
przygotowuje rozprawę doktorską na temat twórczości Edwarda Stachury na Wydziale Filologicznym Uniwer-
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Preamble

Many commentators regard Ethical Studies as the most Hegelian of Brad-
ley’s writings.1 The common perception is that the Fifth essay of that work, 
which articulates an ethics of “My Station and its Duties”, expresses Bradley’s 
position on the question of the nature of morality.2 Nonetheless when the di-
alectical structure of Ethical Studies is taken into account, the common per-
ception is not only questionable, but it also emerges that, in interrogating the 
nature of morality, Bradley’s concern is beyond matters merely ethical, in so 
far as, on Bradley’s view, the question of the nature of morality inevitably im-
plicates the larger question as to the relation of morality to religion, and of 
religion to philosophy.3 
1 Cf. R. Wollheim, “Editor’s Introduction,” in F.H. Bradley, Ethical Studies, Oxford 1927, pp. 

xiii–xv. See also W.H. Walsh, Hegelian Ethics, London 1969, Chapter 3, especially. The fol-
lowing abbreviations are used in the text to designate Bradley’s works: ES = Ethical Studies, 
AR = Appearance and Reality, PL = Principles of Logic, ETR = Essays on Truth and Reality 
and CE = Collected Essays.

2 Cf. D.J. Crossley, “Self-Realization as Perfection in Bradley’s Ethical Studies,” Idealistic Stu-
dies 7 (1977), pp. 199–220; see also his “Feeling in Bradley’s Ethical Studies” Idealistic Stu-
dies 19 (1989), pp. 43–61; W.H. Walsh, Hegelian Ethics, op. cit., Chapter 3.

3 Cf. W.H. Walsh, Hegelian Ethics, op. cit., Chapter 3. See also D. Bell, “The Insufficiency of 
Ethics,” in A. Manser and Guy Stock (eds.) The Philosophy of F. H. Bradley, Oxford 1984, 
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Thus in accentuating the claim of ideal morality in the Sixth Essay against 
the apotheosis of social morality, Bradley’s attempt is to offer a larger perspec-
tive on the being of morality itself, as it bears on the question of the nature of 
ultimate reality. Paradoxically, Bradley concludes by way of anti-climax that 
the highest viewpoint on morality is still inadequate to the matter, given that 
morality is inherently self-contradictory.4 Thus Bradley ends up with a dialec-
tics of appearance rather than the sort of speculative dialectic we find in Hegel, 
on which all oppositions within consciousness is wholly overcome. The net 
result is that, on Bradley’s view, no relational system is ever complete as there is 
something of the real that escapes representation, so that morality, religion and 
philosophy are all appearances of the absolute, and not the Absolute.5 

Given the often confused environment of much of the contemporary de-
bates on the nature of morality in which communitarianism is dualistically 
opposed to individualism, and ethical relativism pitched against ethical ob-
jectivism, the relevance of Bradley’s accentuation of the ideality of morality is 
beyond question, as it provides useful resources for thinking together personal 
and social morality without reducing one to the other. 

For sake of convenient exposition we develop our argument in terms of 
the following procedure. After an account of the dialectical structure of the 
Ethical Studies with specific focus on the ethics of “my Station and Its duties”, 
we consider the claims of ideal morality, first in relation to the ethics of “my 
stations and its duties” and then in terms of the opening it provides for under-
standing the relationship between morality, religion and philosophy. The final 
step of our reflection considers the question of the contemporary relevance of 
Bradley’s account of morality as self-realization. Let us then begin immediately 
by focusing on question of the dialectical structure of Bradley’s Ethical Studies 
and the light it sheds on Bradley’s account of morality as self-realization.

1. The question of the dialectical structure of Ethical Studies

Commentators are in general agreement concerning the dialectical struc-
ture of Ethical Studies.6 Prima facie, the series of essays which comprise the 
work seems disjointed. A close inspection, however, reveals an underlying uni-

pp. 53–76, and P. Nicholson, The Political Philosophy of British Idealists: Selected Studies, 
Cambridge 2009, pp. 7–49. 

4 ES, 312.
5 Cf. D. Ilodigwe, Bradley and the Problematic Status of Metaphysics. In search of an adequate 

ontology of appearance, Cambridge 2006, Chapter 1.
6 Cf. R. Wollheim, “Editor’s Introduction,” op. cit., pp. xiii–xv.
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ty. The essays are held together by the central thesis Ethical Studies advances, 
namely, the view of morality as self-realization.7 

1.1. The problematic status of the concept of self-realization

In offering an account of morality as self-realization, Bradley is cognizant 
of the fact that the concept of self-realization is equivocal, meaning, in effect, 
that it is one thing to assert that morality is self-realization and another thing 
altogether what the assertion might mean. That the notion of self realization 
is amenable to diverse interpretations makes it imperative that any account of 
morality in terms of self-realization must clarify the sense in which the notion 
is employed. Moreover, it must set itself apart from other prevalent accounts 
of self-realization, if its contribution to the matter is to have any philosophical 
merit.

In line with the foregoing proviso it is not surprising that Ethical Studies 
has a polemic and a constructive side to it. In other words, Bradley’s attempt to 
formulate a satisfactory account of morality proceeds by criticising some pop-
ular interpretations of self-realization. This negative exercise is largely Brad-
ley’s concern in Essays Three to Four, once he has established self-realization 
as the end of morality in Essay Two (ES, 64–81). Nonetheless, it is more than 
a negative exercise, for the critique resolves itself ultimately into a positive the-
ory of morality relative to which the central issue concerns the status of the self 
that is realized in morality.

That the Essays which make up Ethical Studies, constitute a unity means 
that one cannot be read in isolation from the rest, if our overall purpose is to 
grasp the argument they jointly articulate. This should be evident from a brief 
review of the ethical perspectives Bradley examines in Ethical Studies, namely, 
“ethics of pleasure for pleasure’s sake”, ethics of “duty for duty’s sake”, and ethics 
of “My station and its Duties”. What the reader will notice is that there is a sort 
of dialectical progression from one essay to the other.8 If the ethical viewpoints 
they articulate were to be arranged hierarchically, the “ethics of pleasure for 
pleasure’s sake” will occupy the lowest rung of the hierarchy. Although, “ethics 
of duty for duty’s sake” will occupy a higher rung than the “ethics of pleasure 
for pleasure’s sake”, it will nevertheless be ranked lower than the “ethics of my 
station and its duties”. (ES, 141, 160–163) 

7 See ES, 224–231.
8 Cf. D. Crossley, “The Social and Political Philosophy of F.H. Bradley” in: Stanford Ency-

clopaedia of Philosophy, First published Wed Jan 12, 2011; substantive revision Wed Oct 1, 
2014.
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The dialectical ordering of the various perspectives on the nature of moral-
ity is arguably responsible for the formal structure of Ethical Studies. Perhaps, 
it also accounts for Bradley’s procedure in developing the central thesis of the 
work in terms of the affiliation between morality and self-realization. We must 
bear this point in mind, if we are to understand the continuity that binds the 
critical and constructive moments of Ethical Studies. For, all the time Bradley’s 
overall concern is to intimate an adequate notion of the self that is realized in 
morality.9 

As will emerge, the upshot is that it is not the atomic self of hedonism, or 
the formal self of Kantianism. Nor is it merely the social self of “my station and 
its duties”. Thus, it is clear that an isolated reading of the essays can only lead to 
selective appreciation. And such is the case with the estimate of Ethical Studies 
that merely sees it as the locus classicus of modern critique of utilitarianism, 
or the view that identifies “my station and its duties” as expressive of Bradley’s 
ultimate position.10 

Indeed were the dialectical ordering of the essays borne in mind, it should 
be possible to avoid such selective appreciation. For, it will be immediately 
clear that the three mainstream accounts of morality that Bradley criticizes 
only serve to set up the dialectical stage for his own substantive contribution to 
the matter, as articulated in the Chapter on ideal morality. Obviously, the three 
are not on a par; hence, the dialectical categorization. Nonetheless, the upshot 
is that each points to a more inclusive position, one that is more adequate to 
the matter.11 In keeping with this dialectical principle, the implication is that 
the ethics of “pleasure for pleasure’s sake” sets the stage for the discussion of 
the ethics of “duty for duty’s sake. In the same vein, the ethics of “duty for duty’s 

9 This dialectical feature of Ethical Studies is arguably replicated in Bradley’s later works such 
as Principles of Logic, Appearance and Reality and Essays on Truth and Reality, where he is 
searching for an adequate account of the nature of judgment, reality and truth respectively. 
See Principles of Logic, Book 2, Appearance and Reality, Chapter 15, Essays on Truth and 
Reality, 110–130. See D. Ilodigwe, “Bradley’s Account of Truth: Between Epistemology and 
Metaphysics”, Collingwood and British Idealism Studies 19 (2013), no. 2, pp. 219–250.

10 Cf. R. Wollheim, “ Editor’s Introduction,” op. cit., pp. xiii–xv.
11 Bradley’s strategy here is analogous to what he does in respect of the problem of truth, es-

pecially his account of the three classical theories of truth, correspondence, coherence and 
pragmatism. He is often taken to have espoused a coherence theory of truth. Nonetheless 
Bradley, in fact, expressed reservation about the ideal of coherence, if taken as a substantive 
submission in respect of the nature of truth. He maintained instead that the essence of truth 
is better understood in terms of the notion of system even if in the end this it-self is insuffi-
cient. For, there is divergence between truth and reality despite the fact that truth wants to 
be wholly one with reality. For further discussion of the matter, see D. Ilodigwe, “Bradley’s 
Account of Truth: Between Epistemology and Metaphysics”, op. cit.
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sake” prepares the way for the examination of the claims of the ethics of “my 
station and its duties”, just as the latter also leads to the consideration of the 
claims of ideal morality.

Now we may think that the sort of dialectical categorization attributed to 
the structure of Ethical Studies is merely a formal consideration. However, this 
is far from the case. For, it is ultimately founded on Bradley’s perception of 
how well each of the perspectives fares in grappling with the question of the 
nature of morality. While one perspective is said to be more adequate than its 
predecessor is, it is certainly not the case that any of the perspectives is fully 
adequate. Nor are any of them completely bereft of truth. The point is that in 
its unguarded optimism, one account tends to over blow its claim; and, conse-
quently, degenerates into a questionable one-sidedness. 

Yet if the inadequacies of one perspective call for the emergence of another 
perspective, this is to be seen as an attempt to redeem what is true in the lower 
perspective, to deliver it from its ruinous one-sidedness. That this is the case 
reinforces the dialectical continuity between the Essays and the various per-
spectives they articulate.

1.2. The dialectic of Hedonism, Kantianism and Hegelianism:  

The question of matter and form of morality

We can develop the foregoing point by focusing more closely on the rela-
tionship between the Essays that comprise Ethical Studies. Consider the tran-
sition from Essay 3 to Essay 4. In making pleasure the sole good, it is not the 
case that Hedonism is without point at all. That pleasure is a good is beyond 
question. Nevertheless, the fallacy in the Hedonist viewpoint is the equation 
of pleasure with the good.12 While pleasure must have a voice in the good, 
pleasure in itself and by itself is certainly not the good (ES, 126, 143). By view-
ing pleasure as the sole good, Hedonism inflates the claims of the content of 
morality in a way that explicitly undermines the formal element in morality.13 
The ethics of “duty for duty’s sake” comes unto the scene to correct this truth 
turned into error by insisting that the formal element in morality, namely, the 
goodwill, cannot be explicated merely in terms of the moral content, but is 
always a fundamental presupposition of the moral content.14

That the ethics of “duty for duty’s sake” comes unto the scene to correct 
the hedonist fallacy about the place of the universal in moral experience is no 
12 AR, 357–358.
13 Ibidem.
14 See W.H. Walsh, Hegelian Ethics, op. cit., Chapter 2.
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mean feat. This is why it deserves to be placed on a higher rung of the dialecti-
cal ordering. Yet the well-meant contribution of “duty for duty’s sake” does not 
make it impeccable. For, while it surely corrects hedonism, it too seemingly 
falters in its articulation of how the moral form relates to the moral content, 
so far as the universal is represented as a pure will without sympathy for hete-
ronomy (ES, 143). 

This divorce of duty from moral inclination is problematic, as it naturally 
leads us to ask how the goodwill is related to and is realized in the will of this 
particular man. Yes, the goodwill must be above his particular will if there is 
to be morality. Yet the overall question is how it is affiliated to the will of this 
or that man? Without prejudice to the strong point of ‘ethics of duty for duty’s 
sake”, Bradley condemns its empty formalism at the start of the fifth essay and 
it is this deficiency that the ethics of my stations and its duties corrects by in-
voking the claim of the concrete universal. 

Thus the ethics of duty for duty sake dialectically sets up the stage of the 
emergence of the ethics of my stations and its duties. Indeed Bradley sees the 
point that the concrete universal is a moral organism – which concretizes itself 
in the will of the particular individual and as such ensures the possibility of 
self-realization – as the panacea to the antinomy of Hedonism and Kantian-
ism; or again the antinomy of content and form. Thus in breaking down the 
antinomy between duty and inclination, Hegelianism represents an advance 
over Hedonism and Kantianism, so far as it provides us with a solution to 
a fundamental problem at the heart of moral philosophy, namely, the question 
of the relation between particular and universal.15 The positive contribution 
of “my station and its duties” in this regard is the insistence that the particular 
and universal are not exclusive opposites. The revocation of the dualism sets 
in a new perspective our conception of the relation between the moral “is” 
and moral “ought”. As it were, it allows us to see that the issue is not whether 
they are at all related, but rather the more subtle question of their inter-play in 
moral experience: the modus of their relation. 

Yet while “my station and its duties” marks a milestone in the search for an 
adequate conspectus on the nature of morality, it itself remains unsatisfacto-
ry; so far as we can hardly deal with the question of the relationship between 
personal morality and social morality solely and merely in the terms of the 
provisions of ethics of “my stations and its duties.”16 Thus just as hedonism and 
15 Cf. ES, 163.
16 “If we accept, (as I think we must) the fact that the essence of a man involves identity with 

others, the question what the final reality of that identity is, is still left unanswered. We 
should still have to ask what is the higher whole in which the individual is a function and 



87Fr. Damian Ilodigwe

“duty for duty’s sake” jointly set the stage for the emergence of “my stations and 
its duties”, “my station and its duties”, together with Hedonism and Kantianism 
resets the stage for a consideration of an even more adequate perspective on 
the nature of morality, namely, ideal morality, as Bradley calls it. 

2. Bradley’s account of ideal morality

In turning our attention to Bradley’s account of ideal morality in what fol-
lows we must keep in mind that Bradley’s account is driven by the same ques-
tion of the nature of self that is realized in morality – a matter which preoccu-
pied him until now in the previous essays. With the breakdown of the ethics of 
“my station and its duties” at the end of the fifth essay, Bradley takes up afresh 
the task of addressing the question of the nature of morality in the sixth essay 
by proposing a theory of ideal morality.

2.1. The question of the nature of self realized in morality

Essentially Bradley’s contention is that the self realized in morality is not 
the atomistic self of hedonism, or the abstract self of Kantianism, or the mere 
social self of “my stations and its duties”. The self realized in morality, on the 
contrary, is the ideal self.17 The ideal self is the self that is one with its highest 
good, and, as such, is not merely defined in terms of the fanciful wishes of the 
particular self or in terms of the legitimate demands of social morality.18 

In presenting the ideal self as the object of moral action, Bradley’s overall 
concern is to moderate the claim of ethics of “my station and its duties” with re-
spect to the importance it attaches to social relations as the measure of morality. 
While social relation is undeniably a constitutive element of morality, morality 
nonetheless cannot be reduced to a matter of mere social relations; for there is 
a personal dimension to morality and it is no less constitutive of morality.19 

Invariably, it means the sphere of morality embodies both the ideal of so-
cial and non-social perfection. That is why Bradley maintains that the con-
tent of the ideal self, as the object of moral action, is furnished not just by the 

in which the relative wholes subsists and to inquire whether that community is, or can be 
a visible community”. (ES, 204)

17 ES, 220–231.
18 ES, 216–217.
19 ES, 218–219.
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objective world of my stations and duties, but also by the ideals of social and 
non-social perfection.20 

In drawing attention to the non-social dimension of morality, Bradley’s 
intent is not to make light of the relative truth of the ethics of my station and its 
duties but to suggest that its viewpoint on the nature of morality is inadequate, 
so far as it does not take into account the demands of personal morality. To this 
extent, the ethics of my station and its duties is one-sided and thus requires 
supplementation.21 In this context ideal morality renders the service of coun-
ter-balancing the excesses occasioned by the apotheosis of social morality by 
broadening the concept of the moral self, such that while the moral self does 
not exclude the social self, it is nonetheless irreducible to the social self.22 

Whereas the Achilles heel of the ethics of “my station and its duties” con-
sists in taking the moral self as co-extensive with the social self, ideal morality 
strategically extends the world of morality by including within it domains that 
lie beyond the region of the social self; indeed the entire gamut of existence so 
far as they are brought under the jurisdiction of the will. So what ideal morality 
does in attempt to shore up the concept of morality is to include what ethics of 
my stations and its duties excluded while preserving the legitimate emphasis 
on the importance of social relation as a sine qua non for morality. The result 
is that the social self emerges as continuous with the non-social self, given that 
both are various regions of the ideal self. 

2.2. Ideal self and the question of integration of  

personal and social morality 

Unsurprisingly, the concept of self that emerges from the correction of the 
ethics of “my station and its duties” in terms of the claim of ideal morality, is 
one that is highly ramified, encompassing, as it were, the various regions with-
in the domain of the real. Thus given the all-inclusive nature of self that propels 
it ideal morality is resourceful in effectively holding together the demands of 
personal and social morality. Bradley takes its resourcefulness in this respect 
as evidence of its dialectical superiority over the ethics of my stations and its 
duties. 

The point in all this is that because of its dynamic conception of the mor-
al self, without opposing social perfection to non-social perfection; or, again, 
without rigidly opposing duty to duty within the ambit of social relations, ideal 
20 ES, 219.
21 Cf. AR, 380–386.
22 ES, 220–225.
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morality is able to handle these complex situations of moral conflict much 
better than when the assumption is that the moral self is co-extensive with the 
social self as the ethics of “my stations and its duties” purport. 

As we have seen the major gain secured for our understanding of the na-
ture of moral consciousness by the ethics of “duty for duty’s sake” is the recon-
ciliation of duty and inclination. That gain understandably warranted the tran-
sition from ethics of “duty for duty’s sake” to the ethics of my stations and 
its duties, as the latter offers a more adequate viewpoint than its predecessor. 
Similarly we must see now that in the renewed context of the resurgence of the 
question of the nature of the self realized in morality, following the breakdown 
of the ethics of “my stations and its duties”, the reconciliation of the antimony 
of personal and social morality by ideal morality, seals the transition from eth-
ics of the “my stations and its duties” to ideal morality, pointing to the latter as 
the dialectical completion of the former relative to the moral question.23 

Yet once ideal morality overcomes the antinomy of personal and social 
morality by making the non-social self and the social self different but related 
regions of the ideal self, the moral question restates itself afresh in terms of the 
issue of how the ideal self relates to the good. The question of the nature of the 
correlation that subsists between the ideal self and the good is no less impor-
tant than the question of how the content of the ideal self is to be determined.24 
The former consideration, if explored, yields further insight into the claim of 
ideal morality and so complements the insight provided by the latter.

2.3. The question of the correlation of the ideal self and the good 

Bradley is aware that the former consideration offers a fuller determina-
tion of the claim of ideal morality hence he devotes considerable attention to 
it in the Ethical Studies. Once Bradley has secured the ideal self as the object of 
moral action, he introduces the topic of the nature of the correlation between 
the ideal self and the good by asking the question whether morality is co-ex-
tensive with self realization.25 Ordinarily one should not expect him to return 
to this question. Yet the suggestion is that even beyond the integration of per-
sonal morality and social morality, the moral question remains highly equivo-
cal so far as it is not clear the sense in which the ideal self relates with the good, 
so that this still leaves the notion of self-realization inherently equivocal when 

23 Cf. ES, 214.
24 ES, 231–235.
25 ES, 228–235.
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applied to the situation of morality. Bradley acknowledges the equivocity of 
the situation in Ethical Studies when he says, 

To return to our main discussion – the field of morality we find is the whole 
field of life; its claim is as wide as self-realization, and the question raised before 
(p. 64) now presents itself, Are morality and self-realization the same and not 
different? This appears at first sight to be the case. The moral end is to realize 
the self, and all forms of realising of the self are seen to fall within the sphere of 
morality; and so it seems natural to say that morality is the process of self-reali-
zation, and the moral man is the man who most fully and energetically realizes 
human nature. (ES, 228)

Interestingly in raising the question whether morality and self-realization 
is the same and not different Bradley himself offers an answer as he writes:

Morality then will be the realization of the self as the goodwill. It is not self-
-realization from all points of view, though all self-realization can be looked 
at from this point of view; for all it involves will, and so far as the will is good, 
so far the realization moral. Strictly speaking and in the proper sense, morality 
is self-realization within the sphere of personal will. We see this plainly in art, 
science, for there we have moral excellence, and excellence does not lie in mere 
skill or mere success, but in single-mindedness and devotion to what seems 
best as against what we merely happen to like... From the highest point of view 
you judge a man moral not so far as he has succeeded outwardly but so far as he 
has identified his will with the universal, whether that will has properly exter-
nalized itself or not. Morality has not to do with immediately with the outer 
results of the will; the results it looks at are the habits and general temper pro-
duced by acts, and strictly speaking, it does not fall beyond the subjective side, 
the personal will and the heart. Clearly a will which does not utter is not will, 
but you cannot measure a will morally by external results; they are an index, but 
an index must be used with caution. (ES, 228–229)

From the above clarification of the end of morality as making actual the 
ideal self in us by uniting our personal will with the universal will, it is evident 
that the ideal self is not necessarily opposed to the real self. The ideal self, as it 
were, is the truth of the real self in the sense that it specifies what the real self 
must fulfil in order to truly become itself. In other words the ideal self more or 
less challenges the real self to become its full self. 

Nonetheless Bradley is aware that despite the ontological communion 
that subsists between the real and the ideal self, between the “moral is” and 
the “moral ought” the truth is that there is disparity between the real self and 
the ideal self in concrete existential ethical situations where the moral agent is 
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faced with the burden of choice.26 For, we do not always, in fact, unite our per-
sonal will with the universal will in affirming the good. On contrary we some-
times find ourselves identifying with the evil we ought to avoid and failing to 
do the good we ought to do. The result then is that there subsists in the real self 
(the moral agent) both a good self and a bad self, the good self being the part 
of us that identifies with the good and the bad self the part of us that is at odds 
with our highest good.27 Bradley sums up the implication of the presence of the 
bad self within the moral self thus: 

For morality the good is still only realized in part and there is something aga-
inst which it still remains a mere idea. The ideal self then for moral is not vi-
sibly universal not fully factual. It is not visibly and in the world seen to be an 
harmonious system, but in the world and in us realizes, it would seem, itself 
against itself. And in us it is not a system; our self is not a harmony, our desires 
are not fully identified with the ideal, and the ideal does not always bring peace 
in its train. In our heart it clashes with itself, and desires we cannot exterminate 
clash with our goodwill, and however, much we improve (if we do improve) we 
never are perfect, we never are a harmony, a system, as our true idea is, and as 
it calls upon us to be. (ES, 232)

2.4. The moral self and the dialectic of good and bad

We can deduce from what Bradley says here that the moral self is not at 
home with the tension between the “is” and “ought” which infects its being, so 
that in the end, morality is not just a process of actualizing the ideal self in us, 
but it is also a process of overcoming the bad self in us.28 In other words mo-
rality is both a positive and a negative exercise aimed at securing the integrity 
of the moral self by ensuring that the ideal self is made fully actual without any 
residue of the bad self remaining in us.29 The negative moment in morality is 
as important as the positive moment, given that the progressive suppression of 
the bad self is invariably a boost for the affirmation of the good self, and this 
can only mean that the ideal self is more and more concretely realized in our 
personal milieu.30 

26 ES, 234–235.
27 ES, 234.
28 ES, 232.
29 ES, 232–233. See also R. Wollheim, “The Good Self and the Bad Self: The Moral Psychology 

of British Idealism and the English School of the Psychoanalysis Compared,” in: A. Kenny 
(ed.), Rationalism, Empiricism and Idealism, Oxford 1986, pp. 151–180.

30 ES, 233.
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The dialectic of the bad and good self means that morality is essentially 
a  struggle, so that the effort we put into ensuring that the bad self is extin-
guished is no less of moral significance than the result of the process.31 Indeed 
so long as there is a residue of the bad self in us, we must continue to struggle to 
overcome it. That is part and parcel of the imperative of morality and there can 
hardly be progress in the quest to realize the ideal self unless we persevere in 
the struggle to exterminate all in us that is not in consonance with the good self. 

But the crucial question here is: do we ever fully overcome the bad self in 
us? In other words is the ideal self ever made fully actual in our will, so that the 
dialectic of the good and bad self ceases and the disparity between the moral 
“is” and “ought” healed. Or is it the case that the residue of the bad self always 
persists in some form no matter how much we try to overcome it?

On Bradley’s view, no matter the effort we put into overcoming the bad self, 
the bad self can never be completely extinguished. In other words, it means the 
good self can never be fully actualized within our personal milieu as there is 
always a residue of the bad self. The result is that morality becomes an endless 
process as the moral self is perpetually engaged in a struggle to exterminate the 
residue of the bad self.32

That morality becomes an endless process in which we never succeed in 
resolving the dialectic of the good and bad self is not good news for theory 
of ideal morality so far as its claim to offer an adequate account of morality is 
concerned. The point is ideal morality may succeed in mediating the antinomy 
between personal and social morality, following the breakdown of the ethics of 
my stations and its duties, but we cannot say it is an adequate theory of morality, 
so long as the issue of the reconciliation of the “moral ought” and “is” persists in 
the wake of its attempt to account for how the moral self relates with the good. 

The persistence of the dialectic of “is–ought” under the guise of the moral 
struggle to overcome the residue of the bad self and fully actualize the ideal self 
indicates that the theory of ideal morality is no less one-sided even if it is dia-
lectically superior to its predecessor theories such as the ethics of pleasure for 
pleasure’s sake, the ethics of duty for duty’s sake and the ethics of my stations 
and its duties.

31 As Bradley says in ES, 234, “No one ever was or could be perfectly moral; and if he were, he 
would be moral no longer. Where there is no imperfection, there is no ought, where there is 
no ought there is no morality.” Perhaps we can think of the conventional wisdom here that 
the just man falls seven times a day and rises up as he falls. This reminds us that saints are 
not flawless people but people who despite recognition of their failings nonetheless struggle 
in and out of season to better themselves and realize their best possible self.” 

32 ES, 234–236.
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Of course Bradley is quick to admit that ideal morality is not an adequate 
theory of morality.33 But he also points out that its inadequacy tells us more 
about morality itself as a whole than it says about the theory. For, the failure 
of ideal morality to resolve the “is–ought” issue is not merely an internal fail-
ure; its failure in this respect stems from a fundamental dilemma at the heart 
of the moral consciousness itself. On the one hand the situation of the moral 
consciousness (as far as inner architectonic is concerned) is such that the per-
sistence of the dilemma is a sine qua non for the possibility and sustenance of 
morality. On the other hand the resolution of the dilemma is also a condition 
for the realization of the end of morality.34

2.5. Morality as self-contradiction 

We can easily deduce from this scenario that morality is at odds with itself. 
No matter how the dilemma is viewed morality is in trouble. Morality will 
cease to be if the end of morality were to be realized, since the dilemma ap-
parently fuels the being of morality. Yet if morality must be, morality must live 
with the dilemma, and accept that its resolution is beyond its resources, even 
as morality strives to realize its end.35

All this means therefore that in exercising its being morality literally courts 
frustration, for despite the fact that it’s inner architectonic legislates that mo-
rality desires the good and seek to realise the ideal self as an infinite whole, the 
dilemma at the heart of the moral consciousness militates against the realisa-
tion of the end of morality.

Bradley takes the predicament of the moral consciousness vis-a-vis the 
question of the resolution of the dilemma of the moral “is” and “ought” as an 
indication that morality is internally unstable. As he says in respect of the in-
herently self-contradictory nature of morality, 

Morality is an endless process and therefore a self-contradiction; and being 
such it does not remain standing by itself, but feels the impulse to transcend its 
existing reality. It is a self-contradiction in this way: it demands for what cannot 
be. Not only is nothing good but the goodwill, but also nothing is to be real but 
the good (so far as willed)’; and yet the reality is not wholly good; neither in me 
nor in the world is what ought to be what it is and what is what ought to be and 
the claim remains in the end a mere claim. (ES, 312) 

33 Cf. D. Crossley, “The Social and Political Philosophy of F. H. Bradley,” op. cit.
34 ES, 234.
35 ES, 236–238.
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From Bradley’s standpoint there are at least three points we can draw from 
the self-contradictory nature of morality. The first point is that the theory of 
ideal morality, as we have seen, is not wholly to be blamed for its failure to re-
solve the “is–ought” dilemma, for in trying to do so, it takes on a task that is well 
beyond the resources of ethical theorization, meaning effectively, that, no mat-
ter how sophisticated the theorization may be, it cannot settle the moral ques-
tion so long as the theorization is within the purview of the moral standpoint. 

Consequently, even if successor theories emerge which claim to address 
the same dilemma they cannot succeed in conclusively resolving it. Perhaps 
this is why despite its failure to resolve the matter Bradley still finds ideal mo-
rality dialectically superior to the previous accounts of morality he considered 
in the preceding essays of Ethical Studies. Perhaps this is also why he considers 
the theory of ideal morality the most adequate account of morality as self real-
ization we can afford from the moral standpoint. 

This brings us to the second point we can deduce from the self-contra-
dictory nature of morality. That no ethical theory can solve the matter of the 
dilemma of “is–ought” points to the more fundamental point that the matter is 
beyond the province of ethics as a whole. If, the universal remains but partially 
realised within the sphere of morality”, as Bradley says; indeed if “the universal 
is something that forever wants to be, yet it is not”, we can suspect that morality 
as a whole is helpless in respect of finding a solution to the matter.36 Thus it is 
pointless remaining stuck in the realm of morality if our concern is to sort out 
the matter. 

Third point: invariably Bradley takes the internal instability of morality as 
evidence of its incompleteness, meaning that it cannot ground itself but must 
be grounded by another. This is why Bradley says that morality is appearance.37 
The hallmark of every appearance is that its internal instability forces it to look 
beyond itself in search of another in terms of which its incompleteness is com-
pleted. 

The moral question as to the nature of the self to be realized in morality 
may have started as a problem within the province of morality, but the break-
down of ideal morality now suggests we must look beyond the province of eth-
ics in order to find a lasting solution to the problem. This is what the internal 
instability of morality and the fact of its appearance-status suggest. But argu-
ably the same dialectic of appearance that undergirded Bradley’s examination 

36 ES, 231.
37 For a discussion of Bradley’s doctrine of appearance, see D. Ilodigwe, Bradley and the Prob-

lematic Status of Metaphysics, op. cit., Chapter 1.
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of the various ethical standpoints in Ethical Studies remains at work even now 
as ethics points beyond itself.

3. The incompleteness of morality and transition  

from morality to religion 

The incompleteness of ethics of “pleasure for pleasure’s sake” warranted the 
transition to the ethics of “duty for duty’s sake” and upon the dialectical subla-
tion of ethics of “pleasure for pleasure’s sake, the incompleteness of the ethics 
of duty for duty’s sake warranted the transition to ethics of “my stations and 
its duties” with a guarantee of a fuller standpoint on the nature of morality. In 
the same vein the incompleteness of the ethics of “my stations and its duties” 
warranted the transition to ideal morality in search of an adequate solution. 

But instructively with the vulnerability of ideal morality laid bare by the 
issue of the dilemma of “is–ought” relation the dialectic of appearance at work 
in Ethical Studies undergoes some fundamental transformation, as it becomes 
clear that the standpoint of morality as a whole is insufficient and needs to be 
transcended. As in previous cases, the dialectic of appearance in Ethical Studies 
warrants a dialectical transition from ideal morality to a more adequate stand-
point. Nonetheless given the appearance status of appearance it is superfluous 
to continue to search for a solution within the moral sphere. On the contrary 
the higher standpoint in terms of which the incompleteness of morality is me-
diated must be sought in a domain beyond province of morality. 

On Bradley’s view the higher standpoint that mediates the incompleteness 
of morality is religion. Little wonder Bradley devotes a considerable attention 
to the topic of religion and the question of its relationship with morality in 
the Ethical Studies even though Ethical Studies is primarily a book on ethics. 
Indeed, Bradley returns to the topic of religion in his magnum opus, Appear-
ance and Reality in different contexts, first in the context of the discourse on 
the nature of goodness and later in the context of the topic of the relationship 
between the Absolute and its appearances.38 

The attention that the topic of religion receives in both of these works is 
borne out of the fact that, on Bradley’s view, religion is understood as the dia-
lectical brother of morality. This dialectical relationship between morality and 
religion is illustrated by the fact that religion helps to sort out a fundamental 

38 See Appearance and Reality, especially the chapters on Goodness and Degrees in Truth and 
Reality.
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problem that bedevils the moral consciousness.39 As we have seen what seals 
the appearance-status of morality, or, rather, its inherently self-contradictory 
nature is the helplessness of morality in the face of the dilemma that inflicts 
it, that is, the dilemma of the moral “is” and “ought”.40 The end of morality is 
to fully realise the ideal self. But paradoxically the inner workings of morality 
make this end unattainable. The end cannot be attained without the “death 
of morality”, so that in choosing to live rather than die, the resolution of the 
dilemma is beyond the moral consciousness, with the result that the good is 
never fully realized in morality.41 

The dialectical contribution of religion consists in coming on board to sort 
out this problem that afflicts the kingdom of morality, so that in doing so, re-
ligion emerges as the dialectical saviour of morality. In Bradley’s words, “what 
morality cannot give us, religion gives us.” Of course, what Bradley means here 
is that with the ascendancy of the religious consciousness there is a guarantee 
that the ideal self can be fully realized. Bradley makes this point explicit when, 
in resuming the result of his discussion of the relationship between morality 
and religion, he tells us that:

Religion we have seen must have an object and that object is neither an abstract 
idea in the head nor one particular thing or quality, nor any collection of such 
things or qualities nor any phrase which stands for one of them or a collection 
of them. In short it is nothing finite. It cannot be a thing or person in the world, 
as part of it or as this or that course of events in time; it cannot be “All”, the sum 
of things or persons since, if one is not divine, no putting ones together will 
beget divinity. All this, it is not. Its positive character is that it is real and further, 
on examining what we find in the religious consciousness, we discover that the 
ideal self, considered as realized and real. The ideal self which in morality is to 
be, is here the real ideal which truly is. For morals, the ideal self was an “ought” 
an, is to be that is not, the object of religion is that same ideal self, but here it is 
no longer only ought to be but also is. This is the nature of the religious object, 

39 Commentators have consistently pointed out Bradley’s influence on Oakeshott. One area of 
Oakeshott’s debt to Bradley concerns Oakeshott’s account of the relationship between mo-
rality and religion. As Elizabeth Campbell Corey notes, “Oakeshott’s thesis that religion is 
a completion of morality is a restatement of Bradley’s argument that religion is the concrete 
whole in which morality is only a part. Indeed, like Bradley, while Oakeshott recognizes 
the continuity between morality and religion, he is also concerned to stress the difference 
between the two phenomena. See E. Campbell Corey, Oakeshott on Religion, Aesthetics and 
Politics, University of Missouri 2006, p. 74ff. See also S. Isaac, The Politics and Philosophy of 
Michael Oakeshott, Routledge 2006, pp. 33–39.

40 Cf. ES, 231–234.
41 Cf. D. Boucher and A. Vincent, Social and Political Philosophy of British Idealists, Edinburgh 

2000, Chapter 2.
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though the manner of apprehending it may differ widely maybe anything from 
vaguest instinct to the most thoughtful consideration. (ES, 319–320) 

The resolution of the dilemma that inflicts the kingdom of morality by 
religion may warrant the transition from morality to religion, thus signalling 
the dialectical superiority of religion over morality. Nonetheless this does not 
mean that the religious consciousness is absolute.42 Indeed in examining the 
relationship between morality and religion in Appearance and Reality, Bradley 
gives an indication of the metaphysics that underpins the dialectic of appear-
ance at work in his account of the relationship between morality and religion. 
While Bradley does not jettison the thesis that religion completes morality, 
Bradley takes care to underline that religion itself is an appearance.43 The im-
plication is that religion is incomplete, so that while it completes morality, re-
ligion itself is in need of completion.

3.1. Religion, philosophy and the absolute: Dialectic of appearance 

But can we understand the incompleteness of religion without an excur-
sion into the theory of the absolute, since the dialectic of appearance that is 
unleashed by the issue of the incompleteness of morality and religion knows 
virtually no end, as we are confronted with a scenario in which one appearance 
completes another appearance, with itself then needing to be completed by 
another appearance and then the dialectic goes on ad infinitum. 

So far as each appearance is an immanent realization of the absolute the 
dialectic does not continue endlessly, as it begins with the absolute as its origin 
and ends with the absolute as its destiny, with the result that no appearance 
gives us an absolute standpoint, given that each appearance is an appearance of 
the absolute. What it means, then, is that the dialectic of appearance at work in 
Ethical Studies in respect of the various ethical standpoints Bradley examines 
as well as his account of the relationship between morality and religion, cannot 
be fully understood without reference to the metaphysics of the absolute that 
undergirds it.44

42 AR, 401.
43 AR, 401–405.
44 Many commentators have remarked the relation between Bradley’s ethics and metaphysics. 

Nevertheless, the nature of this relation and what it means for Bradley’s overall philoso-
phical project has not been fully worked out. See, for example, W.H. Walsh, “F.H. Brad-
ley,” in D.J. O’Connor (ed.), A Critical History of Western Philosophy, Basingstoke 1964; D. 
Crossley, “Self-Realization as Perfection in Bradley’s Ethical Studies,” op. cit., and “Feeling 
in Bradley’s Ethical Studies,” op. cit. See also J. Bradley, “Process and Historical Crisis in 
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This fundamental presupposition needs to be born in mind to understand 
the transition from one appearance to another as far as the logic of incomple-
tion and completion at work in the dialectic of appearance is concerned. This 
is true of the transition from morality to religion. But it is not less true of the 
transition from religion to philosophy. As if to indicate the tension between 
religion and philosophy as far as the philosophy of the Absolute is concerned, 
Bradley emphatically denies that philosophy is ultimate. In other words, this 
dialectic does not consummate in philosophical consciousness. 

Although a significant affinity exists between religion and philosophy, it is 
wrong, on Bradley’s view, to assume that philosophy is the highest conscious-
ness. Bradley denies that this is the case just as he refuses to grant that status 
to religion. Yet Bradley recognizes that the transition from morality through 
religion to philosophy represents a progressive ascent towards the absolute. So, 
it is as if every appearance in pointing beyond itself not only points to its other 
but ultimately points to the absolute. This is true of each appearance as well as 
the entire gamut of the appearance. The point is especially evident in Bradley’s 
brief discussion of the relation between religion and philosophy in the con-
cluding section of Appearance and Reality, where he warns against what he 
calls a dangerous mistake: 

We have seen that religion is but appearance and that it cannot be ultimate. 
And from this it may be concluded perhaps that the completion of religion is 
philosophy and that in metaphysics we reach the goal in which it finds its con-
summation. Now if religion essentially were knowledge, this conclusion would 
hold. And so far as religion involves knowledge we are again bound to accept 
it. Obviously the business of metaphysics is to deal with ultimate truth, and in 
this respect obviously it must be allowed to stand higher than religion. But on 
the other side, we have found that the essence of religion is not knowledge. And 
this certainly does not mean that its essence consists in barely in feeling. Reli-
gion is rather the attempt to express the complete reality of goodness through 
every aspect of our being. And so far as this goes it is at once something more 
and therefore something higher than philosophy. (AR, 401–402) 

3.2. Ethical Studies and Hegel’s Phenomenology

Bradley’s Ethical Studies has often been compared to Hegel’s Phenomenolo-
gy. Indeed, on account of the similarity between both works, some commenta-
tors argue that Ethical Studies is the most Hegelian of Bradley’s writings. There 

F. H. Bradley’s Ethics of Feeling,” in Philip MacEwan (ed.), Ethics, Religion and Metaphysics 
in the Thought of F.H. Bradley, New York 1998, p. 38–53.
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are grounds for this thesis especially if we consider that the dialectical method 
of exposition that informs Hegel’s Phenomenology of Spirit is clearly replicated 
in Ethical Studies as one perspective supersedes another perspective within 
the overall dialectical train in search of an adequate account of the nature of 
morality.45 

Yet when we go beyond this and consider the content of Bradley’s eth-
ics, the divergence between their commitments is, of course, evident without 
prejudice to the convergence, as Bradley does not espouse the sort of specula-
tive dialectics that has come to be associated with Hegel relative to which all 
oppositions within consciousness is wholly overcome.46 Bradley’s dialectics is 
more appropriately characterised as a dialectics of appearance, so far as Brad-
ley maintains that no appearance could serve to ground itself but must find its 
satisfaction (its ultimate ground) in the absolute which supra-relational.47 

As we have seen, this is the logic behind Bradley’s submission that each of 
the ethical perspectives examined in Ethical Studies is inadequate. The same 
logic drives the transition from ideal morality, to religion and from religion 
to philosophy, so that in the end, Bradley is led to conclude that no relational 
system is ever complete, as there is something of the real that always escapes 
full representation. Thus, morality, religion and philosophy are appearances of 
the absolute and not the absolute.48

4. The question of the contemporary relevance of  

Bradley’s account of morality as self-realization

At this juncture it is pertinent to raise the question as to the contemporary 
relevance of Bradley’s account of morality as self-realization. From our expo-
sition it is evident that there are many ramifications to Bradley’s thesis con-
cerning the nature of morality. Consequently, to make an adequate assessment 
of the relevance of his contributions will require that we take into account the 
several aspects of the matter. 

45 R. Wollheim, “Editor’s Introduction,” op. cit., pp. xiii–xv. 
46 See W.J. Mander, Introduction to Bradley’s Metaphysics, Oxford 1994, Chapters 2–5; see also 

D. Ilodigwe, “Bradley’s Account of the Self as Appearance: Between Kant’s Transcendental 
Idealism and Hegel’s Speculative Idealism”, Paper presented at the Oxford International 
Conference on British Idealism and the Concept of the Self, Harris Manchester College, 
Oxford University, 27–30 August, 2013, pp. 10–18.

47 Ibidem.
48 Ibidem



100 Studia Redemptorystowskie  ∙  Filozofia

If considered from the limited standpoint of his criticism of hedonism in 
the Third Essay, as is often done, the whole of Ethical Studies emerges as the lo-
cus classicus of arguments against utilitarianism, with the ethics of “my stations 
and its duties”, as articulated in the Fifth Essay, becoming Bradley’s substantive 
position on the nature of morality. On this reading, the substance of Bradley’s 
thesis consists in certain appeal to the metaphor of society as a moral organism 
in overcoming the atomistic individualism of hedonism and the empty formal-
ism of Kantianism. 

4.1. Ideal morality and non-reductive account of self

But, as we have seen, if the dialectical structure of the whole of Ethical 
Studies is taken into account, the ethics of “my stations and its duties” can-
not be seen as constitutive of Bradley’s ultimate position.49 The theory of ideal 
morality espoused in the Sixth Essay is more expressive of Bradley’s ultimate 
position, meaning that, without prejudice to the merits of the ethical holism of 
the Fifth Essay, Bradley’s overall interest does not simply lie in pitching ethical 
holism against individualism, understanding, as it were, that such appeal does 
not settle the ethical question but raises fresh difficulties in respect of the rela-
tionship between the individual and the ethical whole.50 

Indeed Bradley’s reservation about holism is consistent with his effort to 
integrate personal and social morality within the framework of theory of ideal 
morality, as a counter-point to the apotheosis of social morality by the ethics of 
“my stations and its duties”. Similarly, the understanding that the moral self is 
not co-extensive with the social-self informs the move to ground the moral self 
in a notion of the good that is irreducible to neither social good nor personal 
good, so that albeit, morality is self-realization, self-realization is not co-exten-
sive with either socialization or unbridled self-expression.51 

Indeed, the intent to develop a non-reductive account of morality as self 
realization is behind the opening up of the world of morality to the world of 
religion and, indeed, the opening up of the world of morality to ultimate real-
ity as a whole in the end. Properly understood, the idea that the ideal self that 
morality craves to realize can be perfectly realized only in the world of religion 
and beyond expresses Bradley’s reservation about ethical holism and the need 
to develop ontology of the moral self that is as adequate as possible. 

49 Cf. D. Crossley, “The Social and Political Philosophy of F.H. Bradley,” op. cit.
50 Ibidem.
51 AR, 488.
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In his later works, especially Appearance and Reality, Bradley’s protest 
against holism continues as he warns against what he calls cheap monism.52 
Transposed into the context of his social and political philosophy, this warning 
translates into to an imperative to avoid a situation whereby the individual is 
stifled by the society, or, again, a situation whereby social morality swallows up 
personal morality and does not promote the pursuit of non-social perfection 
but undermines it in the name of the whole.53 Of course, the sort of balance 
that is envisaged here can obtain only in a situation where there is recognition 
that even if the social organism is a whole in which the individual finds its ful-
filment, the social organism is nonetheless not the ultimate whole.54

4.2. Beyond ethical holism and individualism

The point, then, is that, if the theory of ideal morality is recognized as 
expressing Bradley’s ultimate position on the issue of the nature of morality, it 
emerges that Bradley’s concern is to negotiate a position that transcends the 
opposition between ethical holism and individualism, without prejudice, of 
course, to the benefits that ethical holism secures for our understanding of the 
nature of morality in relation to the hedonism and Kantianism. 

Reading the overall argument of Ethical Studies in this fashion could aid 
a  better appreciation of the contemporary relevance of Bradley’s account of 
morality as self-realization; for it is no secret that the often confused envi-
ronment of much of the contemporary debates on the nature of morality and 
politics is bedevilled with all kinds of dualism such as the dualism between 
ethical objectivism and ethical subjectivism, ethical particularism and ethical 
universalism, or, again, the dualism between ethical objectivism and pragmat-
ic secular humanism.55 

Of course at the heart of the debates which generate these dualistic posi-
tions is the problem of how to understand the nature of truth, goodness and 
value.56 Given that the positions canvassed often assume an understanding of 
value that is inhospitable to intrinsic values, the notion of truth and goodness 
are treated as purely subjective phenomenon with no objective dimension. Yet 
this subjectivization of the notion of truth and goodness is made possible by 
52 Ibidem.
53 D. Crossley, “Social and Political Philosophy of F. H. Bradley,” op. cit.
54 AR, 488.
55 See D. Geuras, Richard Rorty and the Postmodern Rejection of Absolute Truth, http://www.

leaderu.com/aip/docs/geuras.html, pp. 1–11.
56 See AR, especially the Chapter on Goodness. See also D. Ilodigwe, Bradley and the Problem-

atic Status of Metaphysics, op. cit., Chapter 10.
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the false opposition between object and subject such that the notion of truth 
and objectivity becomes wholly dependent on subjectivity.57 The attempt to 
escape from the cul-de-sac of the subjectivism associated with the dualism of 
object and subject by accentuating the claim of inter-subjectivity as the ground 
of the subject-object relation does not help matters at all, as it deepens the cri-
sis of the loss of objectivity, with truth, goodness and value emerging as purely 
human creation.58

When the epistemic and metaphysical transformation of the notion of 
truth, goodness and value at the basis of contemporary philosophy is taken into 
account, we begin to understand why the discourse on the nature of morality 
and politics is beset with myriads of confusion. For, once the development is 
transposed from the plane of epistemology and metaphysics unto the plane of 
ethics, the inexorable result is that ethical values, like their counterparts in oth-
er domains of existence, are purely subjective and no more than human crea-
tion. Such ethical theories within the space of contemporary philosophy that 
undermine the objectivity of moral values include utilitarianism, emotivism, 
naturalism and pragmatism.59 The inhospitality of contemporary philosophy 
towards inherent values is carried on in the realm of politics by political think-
ers who develop accounts of the public space that dispenses with the notion 
of objective truth. We can think here of Rorty, Rawls, Nozick and Dworkin in 
respect of the debate between individualism and communitarianism.60

4.3. Morality, politics and question of objectivity:  

Truth, goodness and value

True, Bradley did not write anything on political philosophy. Yet his mor-
al philosophy arguably possesses the resources to engage constructively with 
these contemporary challenges regarding the nature of morality and politics.61 
We have noted already, as many commentators recognize, that his critique of 
hedonism in the Ethical Studies constitute is a classical argument against util-

57 Cf. W.T. Jones, A History of Western Philosophy, vol. 5: The Twentieth Century to Wittgenstein 
and Sartre, Harcourt College Pub. 1975, pp. xix–xxiv.

58 Ibidem.
59 J.V. McGlynn and J.J. Toner, Modern Ethical Theories, The Bruce Publishing Company 1962, 

pp. 44–115.
60 R. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, Princeton 1979, Chapter 5–6; The Consequences 

of Pragmatism, Minneapolis 1982, Introduction and Chapter 1; R. Dworkin, “Objectivity 
and Truth: You’d Better Believe it,” Philosophy and Public Affairs, 25 (1996), no. 2, pp. 87–
139; J. Rawls, Theory of Justice, Cambridge 1971.

61 Cf. P. Nicholson, The Political Philosophy of British Idealists, op. cit., p. 5.
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itarianism.62 But, as we have also maintained, if we allow that his substantive 
position is expressed by the theory of ideal morality rather than “My stations 
and its duties”, we begin to appreciate how his contributions can still be a for-
midable voice in these contemporary conversations. Given that he has often 
been understood as blindly espousing the ideal of ethical holism under the 
influence of Hegel, he is seen as part of the problem rather than part of the 
solution.63 

Nonetheless, the moment we shift our focus to the theory of ideal morality 
and its claim the range of relevance of Bradley’s ethical theorization expands. 
Of course Bradley’s critique of hedonism is a criticism of subjectivism, so far 
as the argument is that the notion of good cannot be reduced to pleasure. But 
consider that his account of ideal morality extends this argument to all forms 
of subjectivism, so far as in the end, Bradley objects to any reductionist ac-
count of the notion of goodness, so that it is inappropriate to reduce goodness 
to social good just as it is inappropriate to reduce goodness to moral goodness, 
since goodness is a broader concept than moral goodness and social good-
ness.64 Indeed, as Bradley maintains in his other writings, truth and goodness 
cannot be divorced from reality.65 

The Achilles heel of modern philosophy is the divorce of truth and know-
ledge from reality and the divorce of goodness from reality.66 From this di-
vorce stems several of the ills that plague contemporary philosophy. Bradley 
recognizes this point but, unlike many contemporary philosophers, he will not 
address the problem by reducing objectivity to subjectivity, or reduce the ob-
ject–subject relation to inter-subjectivity. Instead he will address the problem 
by anchoring objectivity and subjectivity in ultimate reality.67 

This is why Bradley maintains that, as the object of moral action, the ideal 
self is an embodiment of social and non-social perfection. While the ideal self 
includes the social self, it is nonetheless irreducible to the social self.68 In the 
same vein, despite the fact that the end of morality is to make actual the ideal 

62 Cf. D. Crossley, “The Social and Political Philosophy of F.H. Bradley,” op. cit.
63 See B. Russell, Our Knowledge of the External World, Routledge 1993, p. 47; see also J. Al-

lard, “Editor’s Introduction,” in F.H. Bradley, Writings on Logic and Metaphysics, edited 
by J.W. Allard and G. Stock, Oxford 1995. See also William James’s criticism of Bradley, 
“A Pluralistic Universe,” in Essays in Radical Empiricism and A Pluralistic Universe, ed. by 
R.B. Perry, New York 1995, pp. 154–156.

64 AR, 355–380.
65 ETR, 310, 352. 
66 ETR, 114–117.
67 AR, 480–493.
68 ES, 219–226.
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self, morality never succeeds in doing so because the notion of good at issue in 
the ideal self is in excess of the ideal of moral perfection.69 

It is clear, therefore, that for the same reason Bradley would object to ethi-
cal holism – if it is not rooted on a more fundamental concept of good and ob-
jectivity – Bradley will also object to Rorty’s reduction of objectivity to solidar-
ity, or again, Rawls’ attempt to develop an account of public reason relative to 
which the concept justice is dissociated from the concept of objective truth.70 
Overall the point is there is no necessary opposition between objectivity and 
solidarity, so that the ideal of human truth and non human truth can co-exist 
without one necessarily usurping the claim of the other except either falsely 
proclaims itself as absolute.71

Conclusion

The perennial appeal of Bradley’s account of morality as self-realization 
lies in its non-reductive account of the moral self, the fact that it is resourceful 
in thinking together personal and social morality. Yet more importantly it is 
instructive that Bradley is the first to admit that his theory of ideal morality is 
ultimately inadequate, even though it is dialectically superior to its predeces-
sors. Apparently the same confidence and caution he exhibits here in respect 
of the possibilities and limitations of the theory of ideal morality re-emerges in 
respect of his estimation of the possibilities and limitations of his metaphysics 
of the absolute at the end of Appearance and Reality.72 Yet while his ethics and 
metaphysics may issue in failure, it is certainly not the sort of deconstructive 
scepticism that is stock in trade of contemporary philosophy, as the failure of 
Bradley’s ethics and metaphysics opens up morality and philosophy to ulti-
mate reality.73 
69 ES, 231–236.
70 See AR, 488, ETR, 470. See also McDowell’s “Rehabilitation of Objectivity” in Rorty and his 

Critics, ed. by R. Brandon, Wiley–Blackwell 2000, Chapter 6; see also W. Kymlicka, Libera-
lism, Community and Culture, Oxford 1991, Chapters 4–6.

71 ETR, 470. See D. Ilodigwe, “James’ Appraisal of Bradley,” in Collingwood and British Ide-
alism Studies 12 (2006), no. 2, pp. 37–73; see also his “James and Bradley’s Absolutism,” in 
Southern Journal of Philosophy 2005, no. 4, pp. 603–619. 

72 Ibidem. 
73 See the final Chapter of Appearance and Reality which carries the title “Ultimate Doubt” 

Instructively the sceptical tone of Bradley’s final conclusion in respect of the status of ethics 
and metaphysics has been appropriated by Oakeshott. With Oakeshott, however, we begin 
to witness a gradual disengagement from the essentialism that undergirds Bradley’s ethics 
and metaphysics as the Absolute is reconceptualised in terms of experience and Bradley’s 
appearances emerges as modes of experience. This transformation of Bradley’s scepticism 
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Summary 
Bradley’s account of ideal morality: Self-realization and its equivocations 

Many commentators regard Ethical Studies as the most Hegelian of Bradley’s writings. The common per-
ception is that the Fifth Essay of that work, which articulates an ethics of “My Station and its Duties”, expresses 
Bradley’s position on the question of the nature of morality. Nonetheless when the dialectical structure of 
Ethical Studies is taken into account, the common perception is not only questionable, but it also emerges 
that, in interrogating the nature of morality, Bradley’s concern is beyond matters merely ethical, in so far as, on 
Bradley’s view, the question of the nature of morality inevitably implicates the larger question as to the relation 
of morality to religion, and of religion to philosophy. Thus in accentuating the claim of ideal morality in the 
Sixth Essay against the apotheosis of social morality, Bradley’s attempt is to offer a larger perspective on the 
being of morality itself, as it bears on the question of the nature of ultimate reality. Paradoxically, Bradley conc-
ludes by way of anti-climax that the highest viewpoint on morality is still inadequate to the matter, given that 
morality is inherently self-contradictory. Given the often confused environment of much of the contemporary 
debates on the nature of morality in which communitarianism is dualistically opposed to individualism, and 
ethical relativism pitched against ethical objectivism, the relevance of Bradley’s accentuation of the ideality of 
morality is beyond question, as it provides useful resources for thinking together personal and social morality 
without reducing one to the other. 

Ks. Damian C. Ilodigwe – kapłan katolickiej archidiecezji Ibadanu w Nigerii, święcenia kapłańskie przyjął 
15 sierpnia 1992 roku. Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim, gdzie uzyskał też doktorat. 
Opublikował m.in.: Bradley and the Problematic Status of Metaphysics (Newcastle 2006), Berkeley: A Portrait 
(Newcastle 2010), artykuły w „Bradley Studies”, „Southern Journal of Philosophy”, „Collingwood and British 
Idealism Studies” i „Maritain Studies”. Wykłada metafizykę i epistemologię w Ss. Peter and Paul Major Semi-
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thetics and Politics, op. cit., p. 74ff. See also S. Isaac, The Politics and Philosophy of Michael 
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„Jedyny znak”. 
Druga podróż do Egiptu Włodzimierza Sołowjowa1

Słowa kluczowe: sofiologia, mariologia, demonologia, psychologia, zło, doświadczenie 
duchowe, walka duchowa, Antychryst, apokaliptyka, eschatologia, poezja  
Keywords: sophiology, Mariology, demonology, psychology, evil, spiritual experience, 
spiritual struggle, Antichrist, apocalypse, eschatology, poetry

„I ktoś już nadchodzi”. 
W.S. Sołowjow, 3 czerwca 1897

1. Początek i koniec 

Słusznie pisze się, że „ostatnie lata życia Sołowjowa to epok a powrotów”2. 
Tak jak u początku jego drogi twórczej w centrum uwagi stoją znów zagadnie-
nia ostateczne, wraca zainteresowanie metafizyką, Platonem. Jest to także czas 
powrotów w bardziej dosłownym znaczeniu: do konkretnych miejsc, zdarzeń 
i sytuacji. 

Przed śmiercią – pisze Konstanty Moczulski – wspomnienia przeszłości zmar-
twychwstają z  tajemniczą siłą, wiodą do miejsc, gdzie wydarzyło się „to, co 
w życiu najważniejsze”. W 1898 roku Sołowjow wyjeżdża do Egiptu, chcąc uj-
rzeć znowu pustynię, gdzie kiedyś zjawiła mu się Ona3.

1 Tekst stanowi rozszerzoną i zmienioną wersję artykułu: „Znamienije”. Wtoroje puteszestwije 
Władimira Sołowjowa w Egiptie, „Sołowjowskije Issledowanija” 50 (2016), nr 2, http://ispu.
ru/node/15194 (dostęp: 5 września 2016). 

2 K. Moczulskij, Władimir Sołowjow. Żyzń i uczenije, Pariż 1951, s. 246. 
3 Tamże, s. 245.
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To wówczas „zapragnął spojrzeć raz jeszcze na ziemię, gdzie zjawiła mu się 
jego »wieczna towarzyszka«, zapragnął zobaczyć »złote, szmaragdowe, czarno-
ziemne pola« Egiptu i »błękitny, złocisty Nil«”4.

Sołowjow podróżował niemało: wymieńmy choćby tylko podróże do 
Europy, w  tym wyjazd do Londynu 21 czerwca w 1875 roku celem odbycia 
studiów nad myślą teozoficzną w British Museum – i nagły wyjazd stamtąd 
16 października do Egiptu; podróż przez Cannes, Genewę, Lozannę i Bazyleę 
w 1899 roku, oraz tytułową drugą podróż do Egiptu w towarzystwie Ernesta 
Radłowa (plan obejmował niezrealizowany z  powodów finansowych zamiar 
zwiedzenia Palestyny)5. 

Wśród owych podróży szczególną uwagę przykuwa ta ostatnia. Rozgry-
wała się ona bowiem jakby w  innym wymiarze; była nie tyle wędrówką ze-
wnętrzną, ile wewnętrzną. Jako taka, zaczęła się dużo wcześniej niż fizyczna 
podróż do Egiptu, która stanowiła tylko jej zwieńczenie. Staje się to czytelne, 
zwłaszcza jeśli zważyć, że ostatnie dwa lata życia filozofa były jedynie „obja-
wieniem”, „odsłonięciem” (gr. apokalipsis) – choć w  zawoalowany sposób – 
prawd antycypowanych od początku lat 90. XIX wieku. Już bowiem w liście do 
swego przyjaciela jezuity Eugeniusza Taverniera, datowanym na 21 czerwca 
1888 roku, Sołowjow pisze, że „patrzy na wszystko mniej lub bardziej sub spe-
cie aeternitatis, albo ostatecznie, sub specie antichristi venturi”6. Jeśli mieć na 
uwadze, iż słowa te zostały napisane na ponad dziesięć lat przed powstaniem 
Krótkiej powieści o  Antychryście, czyli właściwej „Apokalipsy Włodzimierza 
Sołowjowa”7, widać, że początek duchowego dramatu filozofa (druga podróż 
do Egiptu i związane z nią doświadczenia „demoniczne” – 1898) miał miejsce 
dużo wcześniej, już na początku lat 90.8. Oznacza to zarazem, iż ostatnie dwa 
lata jego biografii twórczej, do śmierci w roku 1900, były tylko jego ostatnią 
odsłoną. Dramat ów rozgrywał się, jak piszemy w innym miejscu, „w cieniu 
Antychrysta”9. Jak stwierdza jego monografista Sergiusz M. Sołowjow, w jed-

4 S.M. Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, tłum. E. Siemaszkiewicz, 
Poznań 1986, s. 348.

5 Por. J. Dobieszewski, Kalendarium życia i twórczości W.S. Sołowjowa, w: tenże, Włodzimierz 
Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej, Warszawa 2002, s. 446–447.

6 W.S. Sołowjow, Piśma i priłożenije, t. 4, Briussel’ 1970, s. 205. Także: K. Moczulskij, Władi-
mir Sołowjow. Żyzń i uczenije, dz. cyt., s. 184.

7 Por. G. Przebinda, Apokalipsa Włodzimierza Sołowjowa, „Znak” 1986, nr 11–12.
8 Por. J. Krasicki, Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa, Wrocław 2003, 

s. 9; M. George, Mystische und religiöse Erfahrung im Denken Vladimir Solov’evs, Göttingen 
1988; s. 320; A. Macejna, Tajna biezzakonija, tłum. T.F. Korniejewoj-Maceinene, Sankt-Pie-
tierburg 1999, s. 17; G. Fłorowskij, Puti russkogo bogosłowija, Paris 1983, s. 462–463.

9 Por. J. Krasicki, W cieniu Antychrysta, „Znak” 1986, nr 11–12.
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nym z  listów do przyjaciela Wasilija Wieliczki z 1897 roku z Pustyńki Soło-
wjow zawiadamia go o czymś „ważnym”, chciałoby się rzec: niesłychanie waż-
nym. Niemniej przeczuwając, że skutek może być odwrotny do zamierzonego, 
rozpoczął ów list zupełnie inaczej, jakby bagatelizując całą sprawę: 

Nic wielkiego, ale:  
Wszystko się rozpada,  
Sen już przykro zwodzi,  
Coś się zapowiada 
I ktoś już nadchodzi.
Domyślasz się, że przez „kogoś” rozumiem samego antychrysta. Nadciągają-
cy koniec świata wionie mi w  twarz jakimś wyraźnym, choć nieuchwytnym 
tchnieniem – tak jak podróżny, zbliża jąc się do morza, zanim jeszcze je zoba-
czy, wyczuwa już jego woń. Mais c’est une mer a boire („Ale to jest morze do 
wypicia”)10. 

2. „Na Archipelagu nocą”. Dzienny i nocny Sołowjow

Sołowjow, pisał Bierdiajew, był jednym z najbardziej tajemniczych zjawisk 
w filozofii rosyjskiej: „był dzienny i nocny Sołowjow”11, a główną przyczynę 
niemożności poznania jego wewnętrznej prawdy upatrywał w tym, że w swo-
im dziele – przeciwnie np. do Dostojewskiego – filozof siebie nie odsłania, ale 
„zakrywa”. „Prawdziwego Sołowjowa – stwierdza Bierdiajew – trzeba szukać 
w pojedynczych wersach i pomiędzy nimi, w poszczególnych wierszach i nie-
dużych artykułach”12. Wiersze powstałe podczas drugiej podróży do Egiptu 
potwierdzają słuszność tej wskazówki, będąc objawieniem zła, którego nie 
sposób odnaleźć w  jego studiach filozoficznych. Stanowią świadectwo we-
wnętrznych zmagań myśliciela i rzucają nowe światło na problem zła w jego 
duchowej biografii. Pod osłoną biblijnej symboliki niosą głębokie treści dog-
matyczno-teologiczne oraz historiozoficzne i eschatologiczne.

Ostatni etap życia Sołowjowa, choć w sensie topograficznym przypomina 
jego początek, zostaje jednak napełniony nową duchową treścią. I tak jak klu-
czowa dla „pierwszej metafizyki” Sołowjowa13 jego pierwsza podróż do Egip-
tu stała pod znakiem wizji sofijnych, tak kluczowa dla zrozumienia „drugiej 
metafizyki”14 druga podróż tamże stoi pod znakiem doświadczeń demonicz-
10 S.M. Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, dz. cyt., s. 344.
11 N.A. Bierdiajew, Problema Wostoka i  Zapada w  religioznom soznanii WŁ. Sołowjowa, 

w: Sbornik pierwyj o Władimirie Sołowjowie, Moskwa 1911, s. 104.
12 N.A. Bierdiajew, Problema Wostoka i Zapada…, dz. cyt., s. 104.
13 Por. G. Fłorowskij, W mirie isskanij i błużdanij, „Russkaja Mysl” 1923, ks. 3–4, s. 227. 
14 Tamże.
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nych. Gdyby oba te wydarzenia sygnować jego dziełami poetyckimi, pierwszej 
odpowiadałyby wiersze będące upamiętnieniem ówczesnych wizji sofijnych: 
napisany w Kairze, datowany na koniec listopada dwuzwrotkowy wiersz Cała 
w lazurze… oraz dłuższy z adnotacją: „Między końcem 1875 i 6 marca 1876. 
Kair” utwór U mojej królowej…15. Na osobną uwagę zasługuje napisany już po 
powrocie z drugiej podróży poemat Trzy spotkania16. Sygnują ją zaś utwory, 
które powstały podczas morskiego rejsu z Pireusu do Aleksandrii. Jak pisze 
monografista, 

Sołowjow wyjechał do Egiptu w  towarzystwie swego przyjaciela E. Radłowa 
w  marcu 1898. Pojechał nie przez Włochy, lecz przez Konstantynopol, Pire-
us i Archipelag. (…) Podczas podróży morskiej powstały wiersze Pieśń morza, 
Obok Troady, Na Archipelagu nocą i  Das Ewig-Weibliche, a  po przybyciu do 
Egiptu – Delta Nilu17. 

Wszystkie są datowane na marzec i kwiecień 1898 roku18. 

3. „Jedyny znak” i „dwa potomstwa” 

W egzegezie biblijnej powiada się, że aby zrozumieć najgłębszy sens Pisma 
Świętego, treści Starego Testamentu należy odczytywać z perspektywy Nowego 
i  odwrotnie. Tę regułę hermeneutyczną zastosujemy w  interpretacji wierszy 
Sołowjowa z okresu jego pierwszej i drugiej podróży do Egiptu. I tak ich sens 
protologiczny spróbujemy odczytać przez sens eschatologiczny, a sens escha-
tologiczny poprzez protologiczny19. 

15 Por. W.S. Sołowjow, „Wsja w lazuri segodnia jawiłas’…”; „U caricy mojej jest’ wysokij dwo-
riec…”, w: tenże, „Niepodwiżno lisz’ sołnce ljubwi…”. Stichotworienija. Proza. Piśma. Wo-
spminanija sowriemiennikow, Moskwa 1990, s. 22, 23–24. Pierwszy wiersz jest poetyckim 
zapisem wizji sofijnej z pierwszej podróży do Egiptu. Miała ona miejsce „zapewne między 
25 a 27 listopada 1875 roku”; S.M. Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Soło-
wjowa, dz. cyt., s. 120.

16 Poemat Trzy spotkania jest datowany na 26–29 września 1898 roku i został napisany pod 
wyraźnym wpływem drugiej podróży do Egiptu. Został opatrzony przypisem: „Jesienny 
wieczór i leśna głusza natchnęły mnie do wyrażenia w żartobliwych wierszach tego, co było 
najważniejsze z tego, co do tej pory wydarzyło się w moim życiu”; W.S. Sołowjow, Tri swi-
danija, w: tenże, „Niepodwiżno lisz’ sołnce ljubwi…”, dz. cyt., s. 124. Także: S.M. Sołowjow, 
Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, dz. cyt., s. 351.

17 S.M. Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, dz. cyt., s. 349.
18 Por. W.S. Sołowjow, Znamienije; Na Archipielagie noczju; Das Ewig-Weibliche. Słowo uwiesz-

czatielnoje k morskim czortam; Mimo Troady, w: tenże, „Niepodwiżno lisz’ sołnce ljubwi…”, 
dz. cyt., s. 112–114. 

19 Por. Protologia, w: K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, 
P. Pachciarek, Warszawa 1987, s. 370. 
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Na ścisły związek obu perspektyw wskazują już trzy motta do pierwszego 
z serii wiersza, zatytułowanego Znak20. Skorelowane ze sobą tworzą logiczny 
układ soteriologiczny wyrażający porządek Upadku i  Odkupienia. Pierwsze 
pochodzi z Księgi Rodzaju, drugie z Ewangelii Łukasza, ostatnie z Apokalipsy. 
Przekleństwo rzucone przez Stwórcę na Węża i „jego potomstwo” (Rdz 3, 14–
15), zapowiedź wiecznej „nieprzyjaźni” między Wężem i Niewiastą kulminuje 
w Gesta Dei opiewanych przez Maryję w Magnificat (Łk 1, 46–56), a ostateczne 
rozwiązanie znajduje w wydarzeniach opisanych w ostatniej księdze Nowego 
Testamentu (Ap 12, 1–18). Walka Niewiasty i  „jej potomstwa” ze Smokiem 
i „jego potomstwem” trwa aż do Drugiego Przyjścia Chrystusa, które poprze-
dzi objawienie się Antychrysta – temat ostatniego apokaliptycznego utworu 
Sołowjowa: Trzy rozmowy wraz z dołączoną Krótką powieścią o Antychryście. 

W  wierszu Sołowjowa „wielki znak” (Ap 12, 1), sofijny znak „Dziewicy 
z Nazaretu”, zostaje odczytany jako „jedyny znak” zwycięstwa nad Wężem21. 
W Krótkiej powieści o Antychryście prowadzi on także resztkę wiernych Chry-
stusowi chrześcijan ku ostatecznemu zwycięstwu nad Antychrystem: 

Tak dokonało się zjednoczenie Kościołów wśród nocnej ciemnej nocy, na wy-
sokim i ustronnym miejscu. Ale nocna ciemność rozświetliła się nagle jasnym 
blaskiem i wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, księ-
życ pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Zjawisko trwa-
ło przez pewien czas nieruchomo, a potem z wolna zaczęło się przesuwać ku 
południowi. Papież Piotr wzniósł swój pastorał i zawołał: „Oto nasz sztandar! 
Pójdźmy za nim”. I poszedł w kierunku, a za nim obaj starcy i cała gromada 
chrześcijan – ku Bożej górze Synaj…22. 

Oto tekst analizowanego wiersza:

Odno, nawiek odno! Puskaj w usnywszym chramie 
Wo mrakie adskij blesk i grom sried’ tisziny, – 
Pust’ pało wsjo krugom, – odno nie drogniet znamja,  
I szczit nie dwinietsja s razruszennoj stieny. 
 
My w sonnom użase k swiatynie pribieżali,  
I gariu dusznoju był połon wies nasz chram,  
Obłomki seriebra razbrosany leżali, 
I czornyj dym pril’nuł k razodrannym kowram. 
 
 

20 Por. W.S. Sołowjow, Znamienije, dz. cyt., s. 112. 
21 Tamże.
22 W.S. Sołowjow, Trzy rozmowy, tłum. J. Zychowicz, w: tenże, Wybór pism, t. 2, Poznań 1988, 

s. 147. 
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I tol’ko znak odin nietlennogo zawieta 
Mież niebom i ziemlej po-prieżniemu stojał 
A s nieba tot że swiet i Diewy Nazarieta 
I zmija tszcziotnyj jad pried niejo ozariał23.

Zastanawiające, że u końca czasów u Sołowjowa walczy ze Złem nie Chry-
stus, ale Jego Matka. „Żeńskie oblicze Boga – pisze Piama Pawłowna Gajdien-
ko w posłowiu do książki Sergiusza M. Sołowjowa – wypełnia sobą i poezje 
W. Sołowjowa: w jego wierszach Chrystusa prawie nigdy nie ma”24. Wydaje 
się to zgodne z planem Apokalipsy. Walka na niebie to walka Smoka i Niewia-
sty, spełniająca biblijną zapowiedź: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie 
a  niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a  potomstwo jej; ono zmiażdży ci 
głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3, 1)25. W wierszu Sołowjowa Niewia-
sta Apokaliptyczna to nie Ewa wydająca potomstwo podległe prawu śmierci, 
lecz Matka nowego potomstwa pozostająca w śmiertelnej walce z Wężem26. 
„Afrodyta Ziemska”27, antytyp Afrodyty Niebiańskiej, Niewiasty Apoka-
liptycznej, „Dziewicy z Nazaretu”, stała się „matką wszystkich żyjących” (Rdz 
3, 20) i zrodziła pozorne życie, o którym Sołowjow pisał w dziełach teozoficz-

23 W.S. Sołowjow, Znamienije, dz. cyt., s. 112. 
24 P.P. Gajdienko, Ob awtorie i  jego gieroje, w: S.M. Sołowjow, Władimir Sołowjow: żyżn 

i tworczeskaja ewolucyja, Moskwa 1997, s. 414.
25 Kwestię tę znakomicie ujmuje i  rozwija w  planie losów Kościoła francuski egzegeta: 

„W kontekście biblijnym dokumentu »J« (pochodzącego z X w. przed Chr. i zawierające-
go proroctwa mesjańskie) proroctwo to ma charakter dynastyczny. Zapowiada Mesjasza, 
Króla, który wcieli się w swój lud. Krótko mówiąc, całe potomstwo. W Biblii Córa Syjonu, 
personifikacja Izraela, ukazywana jest jednocześnie jako Matka Mesjasza i  Matka Ludu 
Bożego (Mi 4, 5 itd.). To właśnie potwierdzają przyszłe losy Maryi: 1. Podczas Zwiasto-
wania, poprzez swą bezwarunkową i nieodwracalną zgodę na Osobę i dzieło Chrystusa, 
Maryja rozpoczyna długą walkę i zwycięstwo miłości nad grzechem, życia nad śmiercią, 
wiary nad nieufnością i  zdradą. 2. Jezus na Golgocie w  sposób paradoksalny wyznacza 
spotkanie swojej Matce (J 19, 25–27), nie nazywając Jej zgodnie ze zwyczajem Matką, lecz 
niewiastą – w nawiązaniu do niewiasty z Księgi Rodzaju (3, 15), »matki wszystkich żyją-
cych« (Rdz 3, 20) – i powierza Jej inne potomstwo: macierzyństwo wobec Jego uczniów 
(J 19, 26–27), którzy będą kontynuować walkę. 3. W rozdziale 12 Apokalipsy, który podej-
muje temat Rdz 3, by prorokować przyszłość, Maryja występuje jednocześnie jako Matka 
Mesjasza, który »wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną«, i  jako Matka chrześcijan 
walcząca ze Smokiem. Utożsamiona z Kościołem, Ona, będąc czystością, doskonałością, 
początkiem Kościoła w Jezusie Chrystusie, jest razem z nim na najbardziej wysuniętych 
odcinkach walki. »I rozgniewał się Smok na Niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą 
Jej potomstwa, z  tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa« [to znaczy 
Jego uczniami, dziećmi Maryi] (Ap 12, 17)”; R. Laurentin, Szatan: mit czy rzeczywistość? 
Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1997, s. 216.

26 Por. W.S. Sołowjow, Znamienije, dz. cyt., s. 112.
27 Tenże, Das Ewig-Weibliche, dz. cyt., s. 114.
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nych, iż jest w istocie „ciągłą śmiercią”, „złą nieskończonością” (die schlechte 
Unendlichkeit)28. Będąc uwiecznieniem śmierci w  gatunkowym determini-
zmie, w przymusie rozrodczości, jest w istocie przeciwieństwem Życia. Anty-
teza Ewy, Pierwszej Niewiasty, czyli Afrodyta Niebiańska, Niewiasta Apoka-
liptyczna, rodzi swoje potomstwo do życia wiecznego, Życia niepodlegające-
go gatunkowemu determinizmowi. Fałszywej obietnicy Węża („Na pewno nie 
umrzecie!” – Rdz 3, 4), której zawierzenie przyniosło śmierć, zostaje przeciw-
stawione zawierzenie obietnicy Życia, które „się objawiło” w świecie (1 J 2), 
które nie ma początku i końca, które samo jest Początkiem i Końcem: „Alfą 
i Omegą” (Ap 1, 8). 

Jak pisze Mikołaj Łosski, „uwielbienie Sofii jako wiecznej kobiecości może 
łatwo doprowadzić do herezji i moralnych dewiacji”29, jednak Sołowjow jasno 
wypowiada swoje sofijno-mariologiczne oraz eschatologiczne credo w przed-
mowie do trzeciego wydania swoich poezji: 

Niewiasta obleczona w  słońce już męczy się porodem: ona powinna objawić 
prawdę, zrodzić słowo, a  oto starodawny wąż gromadzi przeciwko Niej swoje 
moce i chce utopić Ją w jadowitych potokach fałszu, w mających pozór prawdy 
oszustwach. Wszystko to zostało przepowiedziane i przepowiedziany jest koniec: 
w końcu Wieczne piękno będzie płodne, z niego wyjdzie zbawienie świata, kiedy 
znikną jego czarujące podobieństwa, jak morska piana, która zrodziła czczoną 
prze prosty lud Afrodytę. Jej właśnie moje wiersze nie służą ani jednym słowem, 
i oto jedyna wartość, która mogę i powinienem uznać w moich wierszach30. 

Ale też sławiąc Niewiastę Apokaliptyczną jako znak „niezmiennej obiet-
nicy” ostatecznego eschatologicznego zwycięstwa nad Złem, wiersze te uka-
zują równocześnie grozę zła, w którym „świat aż dotąd leży” (1 J 5, 19). Stąd 
w Das Ewig-Weibliche żartobliwy zwrot „Diabły morskie mnie pokochały”31 
nie może przysłonić bijącej z niego grozy; tak samo jak utrzymane w podobnej 
konwencji „pouczenie” skierowane do złych duchów („Z niewiastą nie honor 
wieść spór dla mężczyzny”)32, przypominające do złudzenia słowne i fizyczne 
utarczki pierwszych anachoretów chrześcijańskich ze złymi duchami na pusty-
niach Egiptu33. W istocie rozgrywa się tutaj prawdziwa walka o duszę (psycho-
28 Tenże, Rossija i Wselenskaja Cerkow’, w: tenże, Sobranije soczynienij, t. 11, Briussel’ 1970, s. 278.
29 M. Łosski, Włodzimierz Sołowjow, w: tenże, Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, 

Kęty 2000, s. 148.
30 Tamże, s. 149.
31 W.S. Sołowjow, Das Ewig-Weibliche, dz. cyt., s. 113. 
32 Tamże, s. 114. Także: S.M. Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, 

dz. cyt., s. 349–350.
33 Por. A.M. di Nola, Diabeł na pustyni, w: tenże, Diabeł, tłum. I. Kania, Kraków 1997, 

s. 186–193.
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machia). Das Ewig-Weibliche ma wprawdzie podtytuł: Słowo pouczenia skiero-
wane do diabłów morskich34, niemniej, jak stwierdza monografista, jego „ton 
żartobliwy”35, humorystyczna stylistyka i perswazyjna retoryka przysłania, jak 
zwykle u myśliciela, to, co w jego przekazie najważniejsze. W tym przypadku 
sprawdza się zarazem trafność uwagi Trubieckiego, iż „żart w ustach Sołowjo-
wa miał zawsze sens jak najbardziej poważny”36. W swych demonologicznych 
utworach filozof poprzez żart chce powiedzieć prawdę, której, by tak rzec, 
„na poważnie” wyrazić nie potrafi. Nie wiedzieć przeto, czy żartuje, czy mówi 
z głębi prawdy swego duchowego doświadczenia:

Czorty morskije mienja poljubili, 
Ryszczut za mnoju oni po sledam: 
W Finskom pomorje niedawno łowili, 
W Archipielag ja – oni uże tam! 
 
Jasno, czto czorty chotjat mojej smierti,  
Kak i po czynu priliczno czortam. 
Bog s wami, czorty! Odnako, powiertie, 
Wam ja siebja na sjedenije nie dam37.

Co najistotniejsze, najgłębsza prawda tych utworów ma jednak wymiar 
nie tyle demonologiczny, ile soteriologiczny; w tej psychomachii Sołowjow nie 
jest bynajmniej sam. Agresywna obecność zła uaktywnia Obecność „Dziewi-
cy z Nazaretu”38, Tej, która po raz pierwszy objawiła się podczas konfirmacji 
przyszłego poety-filozofa „w lazurze złocistym”,39 a potem podczas pierwszej 
i drugiej podróży do Egiptu jako Sofia-Mądrość Boża. Oto odpowiednie strofy 
z poematu Trzy spotkania: 
34 W.S. Sołowjow, Das Ewig-Weibliche, dz. cyt., s. 113. 
35 S.M. Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, dz. cyt., s. 343. Także: 

J.D. Kornblatt, On Laugther and Vladimir Solov’ev’s „Three Encounters”, „Slavic Review” 
1998, nr 3.

36 J.N. Trubieckoj, Mirosoziercanije W.S. Sołowjowa, t. 1, Moskwa 1995, s. 22.
37 W.S. Sołowjow, Das Ewig-Weibliche, dz. cyt., s. 113. Podobny motyw bezpośredniego fizycz-

nego zagrożenia ze strony złych mocy, tym razem w związku z publikacją Krótkiej opowieści 
o Antychryście, pojawi się tuż przed śmiercią filozofa. S.M. Sołowjow pisze, iż „czerwiec 
spędzał [Sołowjow] między Pustynką a Petersburgiem. Wieliczko odnotowuje ważne roz-
mowy, jakie prowadził podówczas ze swoim umierającym przyjacielem. Na temat skutków 
publikacji Krótkiej opowieści o Antychryście Sołowjow mówił: »– Jak Pan sądzi, co za to obe-
rwę? Od kogo? Od osoby zainteresowanej. Od n i e g o. Ale to jeszcze nie prędko. Prędzej 
niż się panu zdaje«”; S.M. Sołowjow, Życie i  ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, 
dz. cyt., s. 381. 

38 W.S. Sołowjow, Znamienije, dz. cyt., s. 112. 
39 Por. tenże, „Wsja w  lazuri siegodnia jawiłas’…”; „U  caricy mojej jiest’ wysokij dworiec…”, 

dz. cyt.
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Ałtar’ otkryt… No gdie swjaszczennik, djakon? 
I gdie tołpa moljaszczichsja ljudiej? 
Strastiej potok, – biesledno wdrug issjak on. 
Łazur krugom, łazur w dusze mojej. 
 
Pronizana łazurju zołotistoj, 
W rukie dierża cwietok niezdiesznich stran, 
Stojała ty s ułybkoju łuczistoj, 
Kiwnuła mnie i skryłasja w tuman. 
 
I dietskaja ljubow czużoj mnie stała,  
Dusza moja – k żytiejskomu slepa… 
A niemka-bonna grustno powtoriała: 
„Wołodyńka – ach! sliszkom on głupa!” 40.

4. Światła pustyni

Jerzy Klinger41 słusznie interpretuje demoniczne przeżycia Sołowjowa 
podczas drugiej podróży do Egiptu w kategoriach psychoanalizy i doświad-
czenia „ciemnych mocy” analogicznego do doświadczeń ojców pustyni, np. 
św. Antoniego42 czy św. Ewagriusza z Pontu43. Późniejsze Trzy rozmowy wraz 
z dodaną do nich Krótką powieścią o Antychryście to, zdaniem autora, eksterio-
ryzacja i psychoanaliza złych mocy, których filozof wcześniej w sobie doświad-
czył. Trzeba wszak pamiętać, że przykład św. Antoniego nie jest odosobniony, 
tradycja Kościoła zna dobrze takie przeżycia z opisów innych mistyków i świę-
tych, np. św. Jana od Krzyża (Noc ciemna)44, św. Teresy z Ávili (Księga życia)45. 
Przy całej złożoności osobowości filozofa46, kwestii ortodoksyjności jego mi-
styki oraz prawdziwości jego duchowego doświadczenia tego czasu, te przeży-

40 Tenże, Tri swidanija, dz. cyt., s. 119.
41 J. Klinger, Dwie postacie prekursorów prawosławnej odnowy, w: tenże, O istocie prawosławia, 

Warszawa 1983, s. 294. 
42 Por. np. opis pierwszej zwycięskiej walki św. Antoniego z  duchem nieczystości, w: św. 

Atanazy Aleksandryjski, Żywot świętego Antoniego – św. Antoni Pustelnik, Pisma, tłum. 
Z. Brzostowska i in., Warszawa 1987, s. 8–60. 

43 Por. np. G. Bunge, Acedia. Duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza z Pontu, tłum. 
J. Bednarek, A. Ziernicki, Tyniec 2007. 

44 Por. św. Jan od Krzyża, Noc ciemna, w: tenże, Dzieła, tłum. o. Bernard od Matki Bożej, t. 1, 
Kraków 1975. 

45 Por. św. Teresa od Jezusa, Księga życia, w: taż, Dzieła, tłum. H.P. Kossowski, Kraków 1987, 
t. 1.

46 Por. J.N. Trubieckoj, Licznost’ W. S. Sołowjowa, w: tenże, Mirosoziercanije W.S. Sołowjowa, 
t. 2, Moskwa 1995, s. 15–44. 
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cia Sołowjowa wpisują się w duchową pamięć Kościoła powszechnego, choć 
niewątpliwie najbardziej kompetentną osobą do ich oceny byłby nie badacz 
(jak piszący te słowa), lecz praktyk – obdarzony charyzmatem rozeznawania 
duchów, doświadczony ojciec duchowy, rosyjski stariec47.

W  zrozumieniu tych zagadnień nie jest też bez znaczenia okoliczność, 
że Sołowjow był dość nietypową postacią i  wiódł właściwie życie świeckie-
go eremity48, co prawda nieraz chaotyczne i nieuporządkowane, bez stałego 
miejsca zamieszkania i stałego zatrudnienia49, niemniej w stylu zgodne z tym, 
co określa słowo „mnich” (ros. monach czy gr. monachos – „samotny”, „sam”) 
i w tym znaczeniu „pustynia” towarzyszyła mu zawsze. Patrząc z perspekty-
wy duchowej tradycji Kościoła, drugą podróż do Egiptu Sołowjowa można 
przeto uważać za mniej lub bardziej uświadomione wyjście „na pustynię”50, 
wkroczenie na teren uchodzący za dominium Złego. A jeśli tak, i chcąc po-
zostać w zgodzie z wiekowym nauczaniem Kościoła w  tej dziedzinie, uznać 
trzeba, że prowadził go ten sam Duch Boży, który wyprowadził na pustynię 
Jezusa, „aby był kuszony przez diabła” (Mt 4, 1). Pustynia staje się przeto – 
47 „Rozeznawanie duchów” (por. 1 Kor 12, 10; 2 Kor 11, 14; 1 J 4, 1) będące w swej istocie 

charyzmatem, jednym z darów Ducha Świętego, było w czasach ojców pustyni (ok. II–IV 
wieku) najbardziej bezpośrednią i autentyczną formą pomocy duchowej, zapoznaną w wie-
kach późniejszych. Ojcowie pustyni, chociaż nie mieli fachowego przygotowania psycholo-
gicznego (nieraz nie mieli wręcz żadnego wykształcenia; byli to często zwykli niepiśmienni 
chłopi czy rzemieślnicy), posiedli dzięki wieloletniej praktyce duchowej głęboką znajomość 
ludzkiego wnętrza. Ich działalność do dziś stanowi niewyczerpane źródło wiedzy duchowej 
i psychologicznej i może też stanowić bezpośredni wzór integralnego połączenia tych dzie-
dzin. Jedną z podstawowych umiejętności, na których opierała się pomoc psychologiczna 
ojców, była ta znana z czasów apostolskich Kościoła: umiejętność, czy, mówiąc ściślej, „dar”, 
charyzmat „rozeznawania duchów” (gr. diakrisis). Była to zdolność obserwacji i nazywania 
swoich uczuć, a także ujawniania i nazywania uczuć stłumionych, wypartych. Działalność 
ojców pustyni, ich praktyka poradnictwa duchowego znalazła po wiekach kontynuację 
w działalności tzw. starców rosyjskich (gr. geron, ros. stariec). Por. L. Bouyer, Anachoretyzm 
a ojcostwo duchowe, w: tenże, Wprowadzenie do życia duchowego, tłum. L. Rutowska, War-
szawa 1982. Także: T. Špidlik, Odnowa teologiczna według starców rosyjskich, „Communio” 
1991, nr 6; J. Krasicki, Rozeznawanie duchowe a kierownictwo duchowe, „Życie Duchowe” 
1995, nr 1; tenże, Doświadczenie ojcostwa w duchowości Kościoła Wschodniego, w: Ojco-
stwo, red. J. Augustyn, Kraków 1998. Wypowiedzi starców (gr. apoftegmata) zostały zebrane 
w tzw. Gerontikon („Słowa starców”). 

48 Por. P.A. Galcewa, I.B. Rodnianskaja, Sołowjow Władimir Siergiejewicz, w: Bolszaja Sowiet-
skaja Encikłopiedija, t. 24, ks. 1, Moskwa 1976, s. 157.

49 Por. np. J.N. Trubieckoj, Licznost’ W.S. Sołowjowa, dz. cyt.; K. Moczulskij, Władimir Soło-
wjow. Żyzń i uczenije, dz. cyt., s. 145; A. Walicki, Autonomizacja filozoficznego romantyzmu: 
W.S. Sołowjow, w: tenże, W kręgu słowianofilskiej utopii, Warszawa 1964, s. 465; tenże, Ro-
syjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 544. 

50 Por. J. Krasicki, Świat duchów dobrych i  złych jako metafizyczne środowisko człowieka, 
„Znak” 1993, nr 6, s. 86–89.
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słowami Platona – swoistym „polem Prawdy”, to na pustyni bowiem, zgodnie 
z chrześcijańską Tradycją, w samotności51, rozgrywa się i rozwija to, co stanowi 
najważniejszą cząstkę człowieka (Łk 10, 41). W  przypadku naszego filozofa 
okoliczności zewnętrzne nie są ważne. Pustynne topoi ojców: dzikie zwierzę-
ta, bezkres pustyni, wycie hien, to u Sołowjowa kajuta na statku do Kairu52, 
morska kipiel u wybrzeży fińskich, noc „na Archipelagu” i pod piramidami na 
pustyni w okolicach Tebaidy53. 

Z naszym stanowiskiem w tej kwestii54 pozostaje w zgodzie rosyjska ba-
daczka Irina Władimirowna Łobanowa, która pisze: 

Tymczasem niezwykły był raczej kontekst tych zjawisk, a nie treści, które po-
krywają się z doświadczeniem chrześcijańskich ascetów. To wydawało się nie-
mal świętokradztwem: nie święty starzec, zbawiający się na pustyni, zostaje 
zaatakowany przez siły zła, a jakiś literat, który lubi dowcipy i ma słabość do 
słodyczy, a nawet do wina. Polski badacz J. Krasicki zauważa w tym zakresie, 
że „dla właściwego zrozumienia demonicznego doświadczenia Sołowjowa 
ostatnich dwóch lat jego życia nie ma żadnego znaczenia fakt, że z duchową 
rzeczywistością demoniczną musiał on walczyć w pobliżu wybrzeża Finlandii 
i podczas drugiej podróży do Egiptu, a nie w okolicznościach, z którymi mamy 
do czynienia, czytając apoftegmata Ojców Pustyni”55.

51 L. Bouyer pisze, iż „pustynia, samotność jest dla grzesznego człowieka najstraszliwszą pró-
bą, która objawia mu wszystkie demony, jakie człowiek nosi w  swym wnętrzu”. Dlatego 
ojcowie pustyni wzbraniali nowicjuszom zbyt wczesnego odejścia w całkowitą samotność, 
albowiem ujawnia się w niej głębia własnej duszy, „wszystko, co ją wypełniało (…), co mia-
ło nad nią jakąś władzę”. Okazuje się, „że wcale do siebie nie należymy. Znajdujemy się 
w niewoli ciemnych mocy, które możemy zobaczyć lub odgadnąć dopiero wtedy, gdy zo-
stanie odsunięte wszystko, czym posługiwały się te moce, aby utrzymać nas w zależności”; 
L. Bouyer, Wprowadzenie do życia duchowego, dz. cyt., s. 143; 133, 134.

52 Por. P.N. Waage, Das Problem des Bösen, w: tenże, Der unsichtbare Kontinent. Wladimir 
Solowjow der Denker Europas, Stuttgart 1988, s. 240.

53 Podczas pierwszej podróży do Egiptu miało miejsce tylko na wpół zabawne wydarzenie. 
Ubrany w czarny płaszcz i kapelusz młody filozof, który wybrał się nocą na pustynię, został 
„wzięty za diabła” przez koczujących Beduinów i omal przez nich nie zabity. Por. S.M. So-
łowjow, Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, dz. cyt., s. 120.

54 J. Krasicki, Apokrif naszego wriemieni. Nowoje procztienije Kratkoj powiesti ob. Antichristie 
Władimira Sołowjowa, w: Sołowjowskije Issledowanija. Periodiczeskij sbornik naucznych 
trudow, red. M.W. Maksimow, t. 6, Iwanowo 2003.

55 I.W. Łobanowa, „Ja w proroki wozwieden wragami…” (Eschatołogija Władimira Sołowjo-
wa) https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u-
act=8&ved=0ahUKEwj1x4D6-afLAhVmYpoKHcMFCmkQFggbMAA&url=http% 
3A%2F%2Frus-istoria.ru%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F1478-ya-v-proroki-vozve-
den-vragami-eshatologiya-vladimira-soloveva&usg=AFQjCNHhpqWqW2WvX7Evxq-
-sBGPP5HQqhA&bvm=bv.116274245,d.bGs (dostęp: 8 września 2016).
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W tym okresie w biografii duchowej i  intelektualnej Sołowjowa daje się 
zauważyć znaczące ideowe i duchowe rozdarcie. Porównując ze sobą stylisty-
kę analizowanych wierszy oraz późniejszych Trzech rozmów, widzimy różnicę, 
która obrazuje duchową drogę, jaką w tym czasie przebył. Mianowicie pisząc 
swoje rozmowy Pod palmami56, Sołowjow opowiada już z pozycji kogoś, kto 
zwycięsko przeszedł próbę zła. Z urywanym, nerwowym tokiem wierszy de-
monologicznych kontrastuje stonowany filozoficzny dyskurs Trzech rozmów. 
Nagłe przechodzenie od żartu do poważnego teologicznego dyskursu ustępuje 
w nich miejsca swobodnemu stylowi Platońskiej filozoficznej biesiady. W ten 
sposób, rzec można, Pod piramidami zmienia się w Pod palmami. 

5. Gnoza i wiara 

Trzy rozmowy (Pod palmami) stanowią literacką oraz filozoficzną trans-
pozycję duchowych doświadczeń Sołowjowa z  okresu jego drugiej podróży 
do Egiptu i wynikają z logiki duchowego i intelektualnego rozwoju ich autora. 
Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, iż – prędzej czy później – musiał je 
napisać i jak stwierdza w przedmowie do nich, szukał dla swej revelatio jedynie 
właściwej formy57, a tę znalazł za radą przyjaciół58. Rodzi się przy tym pytanie: 
jak w świetle wydarzeń i faktów związanych z drugą podróżą filozofa do Egip-
tu odczytywać jego duchowe doświadczenia? Gdzie przebiega w nich granica 
pomiędzy psychologią a psychopatologią, pomiędzy autentycznym doświad-
czeniem duchowym a chorobą i czy w ogóle jest ona możliwa do wyznaczenia? 

Sergiusz M. Sołowjow pisze o  bohaterze swojej monografii, iż „miewał 
często wizje diabła”59 i  bynajmniej nie krył się z  tym. Także inni badacze 
przytaczają świadectwa licznych demonicznych wizji60. Część z  nich odnosi 

56 Taki był tytuł „pierwodruku” Trzech rozmów (Pod palmami. Tri rozgowora o mirnych i wo-
jennych diełach). Por. L. Müller, Der Text „Drei Gespräche” von Vladimir Solov’ev, w: „Die 
Welt der Slaven“, Vierteljahrschrift für Slavistik, Jahrgang IV, Wiesbaden 1959, s. 337. Autor 
tego studium, posługując się stosowaną na gruncie egzegezy biblijnej metodą tzw. Redak-
tionsgeschichte („redakcji form”), poddał gruntownej analizie leksykalnej oraz stylistycznej 
kolejne wersje Trzech rozmów, ukazując znaczenie zmian w stosunku do tekstu pierwot-
nego (opublikowanego 2 maja 1900 w piśmie „Kniżki Njedeli”). Także: P.Cz., Bori, Nowoje 
procztienije «Trioch rozgoworow» i powiesti ob. Antichristie, „Woprosy Fiłosofii” 1990, nr 9, 
s. 28–29. 

57 Por. W.S. Sołowjow, Trzy rozmowy, dz. cyt., s. 15.
58 Por. tamże, s. 20.
59 S.M. Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, dz. cyt., 343. 
60 Por. G. Przebinda, Włodzimierz Sołowjow wobec historii, Kraków 1992, s. 192–194. Przed 

napaściami biesów filozof bronił się za pomocą… terpentyny i zapłacił za to życiem. Jak 
pisze S.K. Makowskij: „Miał zawsze w kieszeni flaszeczkę z terpentyną, którą siebie opry-
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się do nich sceptycznie, wyjaśniając je w  sposób naturalny czy wręcz natu-
ralistyczny, np. Eugeniusz Trubiecki uważał je za efekt przypisywania przez 
filozofa zjawiskom naturalnym znaczenia nadprzyrodzonego, doszukiwania 
się we wszystkim ingerencji świata duchowego czy też wreszcie za objaw wy-
czerpania fizycznego i psychicznego61. Trubiecki według Łosiewa „skłaniał się 
do przyjmowania wszystkich widzeń swego przyjaciela [Sołowjowa] jako naj-
czystszych halucynacji”62. Wobec pytania o  ich znaczenie dla rozwoju twór-
czego filozofa spór o wiarygodność63 demonologicznych przeżyć Sołowjowa 
wydaje się nie mieć wagi rozstrzygającego kryterium. Niezależnie bowiem od 
tego, czy uznamy ich prawdziwość, czy też będziemy upatrywać w nich jedy-
nie przejawu „kryzysu psychicznego” (Moczulski), wyczerpania psychicznego 
(Trubiecki) itd., ich sens najistotniejszy, a więc duchowy, wewnętrzny tak czy 
inaczej pozostaje nienaruszony64. Z punktu widzenia duchowej ewolucji So-
łowjowa istotna jest bowiem inna kwestia: nie patologiczności czy autentycz-
ności oraz ortodoksyjności, „kościelności” (cerkownosti) (Gieorgij Fłorowski) 
demonologicznych przeżyć filozofa, lecz to, jak mają się one do jego duchowej 
formacji. Jakie jest ich duchowe oraz eschatologiczne przesłanie? Czy stanowią 
mało znaczący epizod w duchowej i twórczej ewolucji Sołowjowa, czy może 
cos więcej – istotną cezurę, a może jej rozłam? 

skiwał. Oprócz tego pił terpentynę. Poraziło mnie to uzależnienie od terpentyny (proski-
pidarnost’) Sołowjowa. Pewnego razu, kiedy zaszedłem do jego pokoju, byłem świadkiem, 
jak szczodrze polewał »oczyszczającą terpentyną« z dużego toaletowego flakonu pościel, 
płaszcz, książki i za jednym zamachem swoją głowę. Bez wątpienia dlatego tak szybko po-
konała go choroba nerek – umarł kilka lat później”; S.K. Makowskij, Poslednije gody Wła-
dimira Sołowjowa, w: Władimir Sołowjow: pro et contra, red. D.K. Burłaka, Sankt-Pietier-
burg 2000, s. 524. Są i tacy, którzy w osobowości samego filozofa dopatrywali się swoistego 
demonizmu. „W obliczu Sołowjowa – pisze K. Moczulski – jest ciemna głębia; wszystko 
w nim dwoi się, a jasne światło odbija mroczne cienie”. To „ciemne oblicze” autora Trzech 
rozmów szczególnie mocno odczuwał W. Rozanow, który będąc w bliskiej osobistej znajo-
mości z filozofem, podkreślał w jego osobowości „głęboki demonizm” i swoistą „nieludz-
kość” („oczeń mało było w niom czełowieczeskogo”). Ostatecznie jednak swoją wewnętrz-
ną tajemnicę filozof zabrał ze sobą, gdy umarł w wieku 47 lat. Por. K. Moczulskij, Władimir 
Sołowjow. Żyzń i uczenije, dz. cyt., s. 259.

61 Por. E.N. Trubieckoj, Licznost’ Wł. Sołowjowa, dz. cyt., s. 31 i n. 
62 Por. A.F. Łosiew, Wł. Sołowjow, Moskwa 1994, s. 202. 
63 Por. K. Moczulskij, Władimir Sołowjow. Żyzń i uczenije, dz. cyt., s. 251.
64 Nasze stanowisko w tej kwestii bardziej szczegółowo przedstawiliśmy w Prolegomenach do 

książki Bóg, człowiek i zło, dz. cyt., s. 21 i n. Taką też postawę i dyrektywy metodologiczne 
przyjęliśmy w jednej z naszych wcześniejszych prób analizy tych duchowych fenomenów; 
por. J. Krasicki, Świat duchów dobrych i  złych jako metafizyczne środowisko człowieka?, 
dz. cyt.
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Za zasadnością takiego postawienia sprawy przemawia fakt, że takie właś-
nie znaczenie przypisywał im sam autor Trzech rozmów. W przedmowie do 
tego dziełka pyta on wcale nie retorycznie: 

Czy z ł o  jest tylko naturalnym b r a k i e m, niedoskonałością, która znika 
sama przez się w miarę wzrastania dobra, czy też jest ono rzeczywistą s i ł ą, co 
poprzez pokusy w ł a d a  naszym światem, tak że dla skutecznej z nim walki 
trzeba mieć punkt oparcia w innym porządku istnienia?65

I odpowiada: 

Ten życiowy problem można szczegółowo badać i rozwiązywać jedynie w ra-
mach całego systemu metafizycznego. Pracować nad nim zacząłem dla tych, 
którzy są zdolni i  skłonni do refleksji, czułem wszakże, jak bardzo problem 
zła jest ważny dla wszystkich. Mniej więcej dwa lata temu szczególna zmiana 
nastroju ducha, nad którą rozwodzić się nie ma tutaj potrzeby, wzbudziła we 
mnie silne pragnienie, aby naświetlić w sposób poglądowy i ogólnie przystępny 
te główne strony problemu zła, które muszą dotyczyć każdego66. 

Jeśli zważyć, iż słowa te zostały napisane właśnie mniej więcej dwa lata67 
po odbyciu drugiej podróży do Egiptu, jest jasne, że w mniej czy bardziej za-
woalowany sposób odnoszą się do towarzyszących jej duchowych wydarzeń68. 
Ma także rację Sergiusz Lewicki, pisząc, iż tak jak przedtem Sołowjow unikał 
podjęcia problemu zła, tak „w Trzech rozmowach stawia problem zła na ostrzu 
noża”69. Ich kluczowe znaczenie dla zrozumienia myśli Sołowjowa podkreśla 
również Grzegorz Przebinda: „Tak jak można zrozumieć optymistyczną me-
tafizykę myśliciela bez wnikania w  bezdenną przepaść jego sofijnych wizji, 
tak, naszym zdaniem, trudno jest właściwie pojąć jego myśl ostatnich lat, gdy 
odrzuci się prawdziwość przeżycia roku 1898”70. Problem zła oraz przeczucie 
nadchodzącego Antychrysta staje się w  wówczas dla filozofa wręcz przeży-
ciem organizującym jego sposób widzenia świata, człowieka, historii71. „Do 
tego czasu – pisze Konstanty Moczulski – Sołowjow skłaniał się ku punktowi 
widzenia św. Augustyna: zło nie jest substancjalne, jest tylko »privatio« albo 

65 W.S. Sołowjow, Trzy rozmowy, dz. cyt., s. 15. 
66 Tamże.
67 Tamże.
68 Por. K. Moczulskij, Władimir Sołowjow. Żyzń i uczenije, dz. cyt., s. 251. 
69 S.A. Lewickij, Wł. Sołowjow i Dostojewskij, „Nowyj Żurnał” 1995, nr 1, s. 207.
70 G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej 

(1832–1922), Kraków 1998, s. 319.
71 Por. P.C. Bori, Nowoje procztienije «Trioch rozgoworow» i powiesti ob. Antichristie, dz. cyt., 

s. 26.
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»amisio boni« – teraz zło staje przed nim w całej swojej złowrogiej realności. 
Przedtem »nie wierzył w diabła«, teraz w niego uwierzył”72. 

W tym znaczeniu zasadę, jaką Moczulski sformułował w odniesieniu do 
jednego z doświadczeń demonicznych filozofa w trakcie drugiej podróży do 
Egiptu73, można ekstrapolować na inne jego podobne przeżycia. Monografista 
zastrzega wprawdzie, że „za wiarygodność tej relacji nie można ręczyć”, po-
dobnie też odnosi się do tego wydarzenia Moczulski, jednak pisząc, iż „jego 
faktyczna strona jest mało wiarygodna”, jednocześnie twierdzi, że, „jego s e n s 
w e w n ę t r z n y  [podkr. J.K.] pozostaje niewątpliwy; w 1898 roku Sołowjow 
doświadczył realnej obecności sił ciemności, które (też) wyraziło się w  jego 
poezji”74. Analiza i interpretacja wierszy oraz duchowych przeżyć Sołowjowa 
wydają się potwierdzać prawdziwość tezy o  tym, że ostateczny sens sofiolo-
gicznych i  demonologicznych doświadczeń filozofa znajduje wyjaśnienie 
w jego duchu, a nie psychice. 

Nic dziwnego, że tacy badacze twórczości Sołowjowa jak Dimitri 
Strémooukhoff, uznali z tego powodu drugą podróż do Egiptu za wydarzenie 
rozłamujące ewolucję twórczą filozofa na dwie nieprzystawalne części i zapo-
czątkowujące zupełnie nowy okres jego twórczości zwany „eschatologicznym” 
(1898–1900)75. 

Z „przemianą duchową” Sołowjowa76 łączy się u niego radykalna zmiana 
w postrzeganiu zła. W znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi Lew Szestow – 
w świetle duchowych przeżyć drugiej podróży do Egiptu – poprzedzającą ją 
metafizykę zła można uznać za czystą gnozę77. W życiu filozofa pozostaje ona 
bez żadnego odniesienia do sfery egzystencji, sfery osobowych, życiowych, 

72 Por. K. Moczulskij, Władimir Sołowjow. Żyzń i uczenije, dz. cyt., s. 250–251. Moczulski, 
pisząc o „niewierze w diabła”, ma myśli znany list młodego filozofa do Katii Romanow. Por. 
W.S. Sołowjow, Pisma i priłożenije, dz. cyt., t. 3, s. 88.

73 „Wieliczko pisze, że w pierwszym dniu Wielkanocy Sołowjow, wszedłszy do kajuty, zobaczył 
na swoim łóżku demona w postaci kudłatego zwierzęcia. Sołowjow zwrócił się do niego 
tonem bynajmniej (…) nie żartobliwym: »A czy ty wiesz, że Chrystus zmartwychwstał!?« 
Demon w odpowiedzi wykrzyknął: »Zmartwychwstał, zmartwychwstał, ale ciebie jednak 
zmogę«, i  rzucił się na Sołowjowa. Filozofa znaleziono na podłodze omdlałego”. Nieco 
odmienna jest relacja o tym wydarzeniu innego świadka (N. Makszejewej); K. Moczulskij, 
Władimir Sołowjow. Żyzń i uczenije, dz. cyt., s. 251. 

74 Tamże.
75 Por. D. Strémooukhoff, Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique, Paris 1935, s. 281–298.
76 Por. G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa, dz. cyt., s. 318.
77 Por. L. Szestow, Umozrienije i  Apokalipsis. Religioznaja fiłosofija Władimira Sołowjowa, 

w: tenże, Umozrienije i otkrowienije. Religioznaja fiłosofija Władimira Sołowjowa i drugi-
je statji, Paris 1964. Także: tenże, Gnoza a filozofia egzystencjalna. Eseje filozoficzne, tłum. 
C. Wodziński, Warszawa 1990. 
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ostatecznych wyborów. Zło tak rozumiane w żaden sposób nie rzutuje na ży-
cie, nie sięga jego duchowej głębi78. Jego poznanie zaś – zredukowane wyłącz-
nie do poziomu intelektualnego – zatrzymuje się na poziomie intelektualnego 
oglądu, umysłowej spekulacji (łac. speculum – lustro) i nie prowadzi do ducho-
wej przemiany, metanoi. Jest eo ipso właśnie gnozą, spekulatywną teozofią, ale 
w obliczu duchowych doświadczeń roku 1898 wydaje się już nie wystarczać. 
Gnoza intelektualna, pod której znakiem stoi „pierwsza metafizyka” Sołowjo-
wa, w obliczu duchowych doświadczeń z okresu 1898–1900 okazuje się bez-
radna, nie wytrzymuje konfrontacji z nową, nierozpoznaną jeszcze duchową 
rzeczywistością. W tej sytuacji gnosis może zastąpić tylko pistis – wiara. Przej-
ście od gnozy do wiary to nie tylko nowy okres w duchowej biografii filozofa, 
ale czas duchowego samopoznania i samooczyszczenia; to, co przedtem zosta-
ło przezeń uznane nieomal za słowa Prawdy i wyższego Objawienia, za teozo-
ficzną gnozę79 oraz gnozę teokratyczną80, w „okresie eschatologicznym” zosta-
je rozpoznane jako duchowy podstęp i metafizyczne szalbierstwo, a zarazem 
„własne kłamstwo”, które myśliciel demaskuje w Krótkiej powieści o Antychry-
ście („razoobałczajet swoju łoż”)81. Droga ta prowadzi od spekulacji, gnosis, 
do prostoty wiary (pistis), od teozoficznego zagmatwania (vide młodzieńczy 
traktat teozoficzny La Sophia) do intelektualnego i duchowego „oczyszczenia” 
ostatnich dwóch lat82. 

6. Świadek wiary. O względności normy 

W  zrozumieniu duchowego wymiaru sofijnych oraz demonicznych do-
świadczeń Sołowjowa niezbędne wydaje się rozróżnienie ich poziomu psy-
chicznego i poziomu duchowego. Ten krok wydaje się mieć znaczenie wręcz 
kluczowe, albowiem doświadczenia te rozpatrywane na poziomie psychicz-
nym mogą być interpretowane wyłącznie w kategoriach patologicznych, to jest 
jako wynik zaburzeń psychicznych czy neurologicznych, i tak też je traktował 
np. wspomniany Eugeniusz Trubiecki. 

78 Por. L. Szestow, Gnoza a filozofia egzystencjalna, dz. cyt. 
79 Por. D. Strémooukhoff, Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique, dz. cyt., s. 15.
80 Por. tamże, s. 119.
81 K. Moczulskij, Władimir Sołowjow. Żyzń i uczenije, dz. cyt. s. 259.
82 A. Besançon, Sfałszowane dobro, „W Drodze” 1989, nr 6, s. 52 (fragment książki: A. Besançon, 

La falsification du Bien. Soloviev et Orwell, Paris 1985). Także: D. Strémooukhoff, Vladimir 
Soloviev et son oeuvre messianique, dz. cyt., s. 281–298; G. Fiedotow, Ob antichristowom 
dobrie, „Put”’ 1926, nr 5.
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Natomiast rozpatrywane na poziomie duchowym mają one jeszcze ukryty 
inny wymiar83, w znaczeniu, w jakim ujmuje się ich istotę w filozofii religii. Jest 
to wymiar niedostępny badaniu naukowemu i w kwestii określenia ich istoty 
nauka jest bezradna, albowiem nie posiada narzędzi, aby je jako takie zba-
dać i opisać. Dlatego w odniesieniu do duchowego doświadczenia Sołowjowa 
słusznie stwierdza rosyjska badaczka: 

Dyskutować o wiarygodności tego doświadczenia nie ma sensu, ponieważ na-
uka nie posiada żadnych formalnych kryteriów dla oceny metafizycznych zja-
wisk. Jednak byłoby rzeczą niedopuszczalną na samej tej podstawie zignorować 
sam fakt istotnego wpływu irracjonalnych sił na transformację światopoglądu 
Włodzimierza Sołowjowa84. 

Rozpatrywanie tych zjawisk tylko na poziomie psychicznym prowadzi do 
psychologizmu i  redukcjonizmu w  znaczeniu, jakie tym terminom nadawał 
twórca logoterapii i logoteorii Viktor Frankl85. Z kolei rozróżnienie poziomu 
psychicznego oraz duchowego sofijnych i demonicznych doświadczeń Soło-
wjowa pozwala na sformułowanie wniosku, że ich najgłębszy, czyli duchowy 
sens mimo zmienności ich aspektu psychicznego pozostaje nienaruszony. Jak 
bowiem pokazuje Frankl, choć doświadczenia te rozpatrywane na poziomie 
psychicznym mogą być interpretowane na sposób patologiczny, na poziomie 
duchowym nigdy nie są t y l k o  patologiczne. Jego zdaniem, istnieje nie tylko 
nieświadomość psychiczna, ale i „nieświadomość duchowa”86, i w tym „ukry-
tym”, „innym wymiarze” (Louis Dupré) należy szukać najgłębszego sensu du-
chowych doświadczeń filozofa. 

W opisie i ocenie tych wydarzeń i zjawisk zgodzić się należy z Aleksym Ło-
siewem, który uważał, iż w podejściu do nich należy strzec się dwu skrajności: 
naiwnego realizmu oraz skrajnego sceptycyzmu. Postawa badacza winna być 
zatem daleka zarówno od bezkrytycznego przyjmowania ich „na wiarę” (np. 
demoniczną mistykę Sołowjowa „przesadnie” i może nawet „błędnie” porów-
nywano z mistyką św. Franciszka z Asyżu)87, jak i odsyłania ich w sferę „psycho-
patologii”. Tłumaczenie zaś tych fenomenów „rozstrojem nerwowym”, czy też 

83 Por. L. Dupré, Inny wymiar. Filozofia religii, tłum. S. Brzozowska, Kraków 1991.
84 I.W. Łobanowa, „Ja w proroki wozwieden wragami…” (Eschatołogija Władimira Sołowjowa), 

dz. cyt. 
85 Por. V.E. Frankl, Redukcjonizm, „Więź” 13 (1970), nr 9, s. 3–14.
86 Por. tenże, Nieuświadomiony Bóg, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1978.
87 Por. A.F. Łosiew, Wł. Sołowjow, dz. cyt., s. 194. 
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po prostu ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia filozofa u schyłku życia wydaje 
się rodzić więcej pytań i wątpliwości niż, w gruncie rzeczy, ich wyjaśniać88.

7. Ex tenebris lux! 

Odwołując się tu do psychologii głębi, warto przypomnieć, co na temat 
tego typu doświadczeń mówi Carl Gustaw Jung. Autor Odpowiedzi Hiobowi 
powiada mianowicie, iż niezintegrowany „cień”89, zignorowane, nieuznane 
czy wyparte przez racjonalizację zło niszczy bardziej niż zło uświadomione90. 
Zarówno analizowane wyżej demonologiczne wiersze z roku 1898, jak i apo-
kaliptyczna wizja Krótkiej powieści o Antychryście potwierdzają trafność tego 
spostrzeżenia. I chociaż ceną duchowego samopoznania jest duchowy zamęt, 
określić te doświadczenia w życiu Sołowjowa wyłącznie mianem „duchowego 
zamroczenia i czarnej rozpaczy”91 oznacza zbagatelizować ich najistotniejszą 
wartość, to jest nie dostrzec ich duchowego i poznawczego sensu. Ukazują one 
bowiem, iż pomiędzy doświadczeniem intelektualnym i duchowym Sołowjo-
wa sprzed drugiego wyjazdu do Egiptu oraz po nim, w niecałych dwu ostat-
nich latach jego życia, należy położyć cezurę, po której jednej stronie znajduje 
się tak czy inaczej pojęta teozofia (i tu należy oddać sprawiedliwość takim ba-
daczom jak np. Gieorgij Fłorowski), a po drugiej autentyczna chrześcijańska 
mistyka, której częścią nieodłączną była i pozostanie także „mistyka demo-

88 Łosiew dla zrozumienia pułapek, jakie mogą kryć się w tego typu „medycznym” podejściu, 
w poglądowy sposób odwołał się do demonicznej wizji Iwana z Braci Karamazow Dosto-
jewskiego. W postawie psychologizmu i naturalizmu – powiada rosyjski badacz – ukrywa 
się poważny błąd logiczny: z faktu, iż ludziom „chorym” (Iwan Karamazow) może ukazać 
się „diabeł”, a ludziom „zdrowym” nie, nie wynika wcale, że diabła nie ma, że „sam diabeł 
nie istnieje” (zachodzi tu błąd, który w logice nazywa się a dicto secundum quid ad dictum 
simpliciter, to znaczy „przeniesieniem częściowej sytuacji pojawienia się przedmiotu na 
ogólny stan tego przedmiotu samego w sobie”); tamże, s. 198–199; tenże, Władimir Soło-
wjow i jego wriemja, Moskwa 2000, s. 498. Także: J. Krasicki, Bóg, człowiek i zło. Studium 
filozofii Włodzimierza Sołowjowa, dz. cyt., s. 23.

89 C.G. Jung, Archetypy i symbole, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1993, s. 68–71.
90 „Powód, dla którego można zostać zdominowanym przez wewnętrzne zło, jest w psycho-

logii Junga bardzo prosty: wystarczy je zignorować, odrzucić jako niezgodne z dosyć na 
ogół optymistycznym wyobrażeniem o sobie samym i społecznymi oczekiwaniami, albo też 
zanegować istnienie słabszej duchowej natury człowieka – zredukować się tylko do »ciała« 
i »świadomego« umysłu. Zanegowane w ten sposób nieświadome, wyłączone jako »cień«, 
tj. archetyp cienia, na margines – wskutek zjawiska kompensacji staje się groźną, niszczącą 
siłą, której bardzo łatwo się wówczas poddać. Wystarczy więc zignorować obecność zła, aby 
stać się ofiarą jego niszczącej siły”; K. Murawski, Jaźń i sumienie. Filozoficzne zagadnienia 
rozwoju duchowego człowieka w pracach Junga i Kępińskiego, Wrocław 1987, s. 61. 

91 Por. G. Fłorowskij, Puti russkogo bogosłowija, dz. cyt., s. 466. 
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niczna” (o czym pisał zresztą sam filozof w jednym z artykułów w Słowniku 
encyklopedycznym Brockhausa i Efrona)92. Natura doświadczenia mistycznego 
jest bowiem taka, że droga do duchowego Światła – o czym uczą szkoły nie 
tylko chrześcijańskiej mistyki – prowadzi zawsze przez duchowe mroki, bo 
„Światłość w ciemnościach świeci” (J 1, 5). Ex tenebris lux.

Wracając jeszcze do psychologii głębi, w  wymiarze doświadczenia zła, 
mówiąc językiem Junga, omawiane przez nas „poznanie” jest u  Sołowjowa 
schodzeniem w głąb własnej psyche, bolesnym odsłanianiem ukrytych i stłu-
mionych treści psychicznych. Przeżycie numinosum jest – jak w  przypadku 
biblijnego Hioba93 – odkryciem zarówno „irracjonalnego”, ciemnego elementu 
w sobie, jak i „ciemnego” elementu w Bóstwie94. Ujawniające się dotąd zakry-
te zło nie jest bynajmniej zbytecznym dodatkiem, bezużytecznym balastem. 
Przeciwnie, jest ono w nim aktywną dialektyczną siłą wyzwalającą ukryte do-
tąd siły duchowe i w ostateczności, jak powiada Mefistofeles w dramacie Go-
ethego, „cząstką owej siły, która wciąż pragnie złego, a wciąż dobro tworzy”95. 
Mistyka zawsze utrzymuje, iż w procesie duchowego samopoznania „oświece-
nie” przychodzi dopiero na końcu drogi. Droga ta zgodnie z przytoczoną wy-
żej zasadą – Ex tenebris lux – zawsze prowadzi przez oczyszczenie i duchowe 
ciemności. 

Ani zatem – na co zwraca uwagę Szestow – pozornie niczym „nieuspra-
wiedliwione” przeżycia „trwogi”96, których doświadcza Sołowjow w ostatnich 
latach swego życia, ani „apokaliptyczna trwoga” i  „mistyczny przestrach”97, 
o których pisze Fłorowski, nie wyczerpują, w naszej opinii, sensu duchowe-
go doświadczenia filozofa. Stany krańcowego duchowego osamotnienia, lęku, 
depresji, znane z mistyki chrześcijańskiej pod nazwą „nocy ciemnej” (św. Jan 
od Krzyża, św. Teresa z Ávili98, św. Teresa z Lisieux)99 są niezbywalnym krzy-
żowym elementem w  drodze do Prawdy i  Światła100. Ma przeto rację Kon-
stanty Moczulski, pisząc, iż „spotkanie z siłami demonicznymi nie tylko nie 
92 Por. W.S. Sołowjow, Mistyka, Misticyzm, w: tenże, Sobranije soczynienij, dz. cyt., t. 10, s. 244.
93 Por. C.G. Jung, Odpowiedź Hiobowi, w: tenże, Psychologia a religia, tłum. J. Prokopiuk, War-

szawa 1970.
94 Por. R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów 

racjonalnych, tłum. B. Kupis, Wrocław 1993.
95 Por. Mefistofeles, w: W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1998, s. 675.
96 L. Szestow, Umozrienije i Apokalipsis, dz. cyt., s. 38.
97 Por. G. Fłorowskij, Puti russkogo bogosłowija, dz. cyt., s. 466.
98 Por. Jan od Krzyża, Dzieła, dz. cyt.; św. Teresa od Jezusa, Księga życia, dz. cyt.
99 Por. Żółty zeszyt. Ostatnie rozmowy św. Teresy od Dzieciątka Jezus zebrane przez Matkę 

Agnieszkę od Jezusa, tłum. E. Szwancenberg-Czerny, J. Dobraczyński, Warszawa 1973. 
100 Por. J. Sudbrack, Noc i krzyż, w: tenże, Mistyka. Doświadczenie własnego ja – Doświadczenie 

kosmiczne – Doświadczenie Boga, tłum. B. Białecki, Kraków 1996, s. 119–124.



126 Studia Redemptorystowskie  ∙  Filozofia

zamroczyło duszy Sołowjowa, ale przeciwnie, wzmogło w  niej światło”101. 
Rzecz w  tym, że nie było to już światło spekulatywnej, intelektualnej gnozy 
poprzednich lat, ale „światłość prawdziwa” (J 1, 9), ta, która „w ciemnościach 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1, 5). I chociaż zapewne ma rację Szestow, 
pisząc, iż w swoich ostatnich utworach Sołowjow – podobnie jak jego mistrz 
Schelling – raczej ostateczną prawdę o sobie zataił i „zabrał swoją tajemnicę 
ze sobą w inny świat”102, to, co zostało w nich powiedziane, mówi bardzo dużo 
nie tylko o „dziejach duszy” tego rosyjskiego mistyka-filozofa, ale rzuca także 
wiele światła na jedną z największych tajemnic, z jaką zmaga się ludzki duch 
– tajemnicę zła, misterium iniquitatis. Światło to jest tym bardziej cenne, że 
wypływa z jego własnego, wewnętrznego doświadczenia zła, jego pokus i wal-
ki z nimi. Czyżby Sołowjow miał na myśli także i siebie, kiedy w Duchowych 
podstawach życia pisał, iż „pokusy spotykają tylko ludzi duchowych, czyli ludzi 
Bożych”103?

Dla Sołowjowa oznaczało to zarazem poznanie tej części własnej jaźni, 
która pozostawała dlań dotąd niejako w cieniu, nieznana, zakryta. Pisaliśmy, 
iż wcześniej znał i chciał znać tylko jej „jasną” stronę, teraz nolens volens po-
znał i ciemną. Pisząc o „szczególnej zmianie nastroju ducha”, w przedmowie 
do Trzech rozmów104 daje to do zrozumienia wprost. 

Niewątpliwie Trzy rozmowy są bezpośrednim owocem duchowych do-
świadczeń drugiej podróży do Egiptu i wynikają z logiki całego intelektualne-
go i duchowego rozwoju Sołowjowa. Nasz pogląd w tej kwestii podziela cyto-
wana już rosyjska badaczka. Pisze ona: 

Polski badacz J. Krasicki nazywa Trzy rozmowy… „historiozoficzną manifesta-
cją duchowego doświadczenia uzyskanego przez filozofa podczas jego drugiej 
podróży do Egiptu w 1898 r.”. Rzeczywiście, trzeba przyznać, że podstawą dla 
powstania tej pracy stało się bezpośrednie starcie Włodzimierza Sołowjowa 
z faktem istnienia osobowego zła105. 

Filozof mówi o Krótkiej powieści o Antychryście: 

Te rozmowy o  złu, o  zbrojnej i  pokojowej walce z  nim, winny były kończyć 
się wyraźnym wskazaniem ostatniego krańcowego objawie nia się zła w histo-
rii, przedstawieniem jego krótkiego trium fu i ostatecznej klęski. Początkowo 
przedstawiłem ten temat w formie rozmowy, podobnie jak wszystkie poprzed-

101 Por. K. Moczulskij, Władimir Sołowjow. Żyzń i uczenije, dz. cyt., s. 252.
102 Por. L. Szestow, Umozrienije i Apokalipsis, dz. cyt., s. 38.
103 Por. W.S. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, w: tenże, Wybór pism, dz. cyt., t. 1, s. 36. 
104 Tenże, Przedmowa, w: Trzy rozmowy, dz. cyt., s. 15.
105 I.W. Łobanowa, „Ja w proroki wozwieden wragami…” (Eschatołogija Władimira Sołowjowa), 

dz. cyt.
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nie z taką samą domieszką żartu. Przyjaciele przekonali mnie jednak, że taki 
sposób wykładu jest tu podwójnie niesto sowny: po pierwsze, dlatego że prze-
rwy, jakich wymaga dialog i didaskalia osłabiają napięcie narracji, a po dru gie, 
dlatego że powszednia, a zwłaszcza żartobliwa tona cja rozmowy nie odpowia-
da wadze religijnej tematu. Uznawszy te zastrzeżenia, przeredagowałem trzecią 
rozmo wę, wstawiając do niej zwartą w  formie Krótką powieść o Antychryście 
z rękopisu zmarłego mnicha. Opowieść ta (uprzednio odczytałem ją publicz-
nie) wzbudziła zarówno u publiczności, jak w prasie zdumienie i komentarze, 
któ rych przyczyną jest po prostu niedostateczna u nas zna jomość świadectwa 
Słowa Bożego i przekazów kościelnych o antychryście106. 

Konkluzja 

Można odnieść wrażenie, że okres demoniczny to klęska Sołowjowa. Tylko 
pozornie. To głos Prawdy, który dobijał się do niego przez całe życie. Sołowjow 
był nie tylko myślicielem, ale, na swój sposób, w starochrześcijańskim znacze-
niu tego słowa, zarazem „świadkiem” wiary (gr. martys). W pewnym sensie był 
też athleta Christi. Nie tyko rozmyślał nad Złym, ale i czynnie z nim walczył. 
I chociaż ostateczny wynik tej walki musi dla nas pozostać tajemnicą, „wielki” 
i „jedyny znak”, pod którym występował, znak „Dziewicy z Nazaretu”, odczytu-
jemy jako znak jego ostatecznego zwycięstwa. Taki jest też ostateczny sens jego 
sofiologii, który, jak próbowaliśmy to ukazać, rozwiązuje się w eschatologii. 

106 Odbiór lektury Krótkiej opowieści o Antychryście wśród słuchaczy był zróżnicowany. Jak 
pisze monografista, podczas jednego z publicznych odczytań Krótkiej opowieści… „część 
publiczności co prawda oklaskiwała Sołowjowa, ale Rozanow demonstracyjnie spadł 
z krzesła, prasa wypełniła się drwinami, a studenci Uniwersytetu Moskiewskiego przysłali 
autorowi list, którego sens sprowadza się do pytania: »Czy jest pan obłąkany, czy też nie?«”; 
S.M. Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, dz. cyt., s. 379. A oto 
przekaz z innej lektury tekstu: „Andrzej Bieły uczestniczył w lekturze Sołowjowa w domu 
jego brata Michała Siergiejewicza wiosną 1900 roku. »Pamiętam, że otrzymałem notatkę 
od nieżyjącej O. M. Sołowjowej. Informowała ona, że Włodzimierz Siergiejewicz czyta im 
swoją Trzecią rozmowę i zaprasza mnie, abym przyszedł. Przychodzę: Sołowjow siedzi po-
nury, zmęczony, z tą pieczęcią zmartwiałości i straszliwej wielkości, która spoczywała na 
nim w  ostatnich miesiącach: właśnie dojrzał to, czego nikt nie widział, i  nie może zna-
leźć słów, aby przekazać swoją wiedzę (znanije)… Sołowjow zaczął czytać. Przy słowach: 
‘Jan podniósł się jak biała ściana’, także się podniósł, jakby wyciągnął się na krześle. Chyba 
migotały błyskawice. Twarz Sołowjowa drżała w  blaskach natchnienia«”; K. Moczulskij, 
Władimir Sołowjow. Żyzń i uczenije, s. 260. Moczulski cytuje prozę Biełego Arabeski. Por. 
A. Biełyj, Arabieski, Moskwa 1911. 
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Summary  
“The only sign”: Vladimir Solovyov’s second journey to Egypt

The article deals with Vladimir Solovyov’s second journey to Egypt (1898). It is argued that the trip 
and the resulting inner experiences had a decisive impact on Solovyov’s spiritual life and the poetic and 
philosophical work of his “eschatological” period (1898–1900). While concentrating on the interpretation of 
Solovyov’s poetry of that time, the author analyzes the spiritual dimension of the philosopher’s experiences 
of the Sophic and the demonic, and investigates their interdependencies. The problem is undertaken with an 
eye on Solovyov’s own work but it also addresses the spiritual (mystical and ascetic) tradition of the Church. 
In conclusion it is shown that the ultimate meaning of the philosopher’s Egyptian experience is highlighted in 
his eschatology. It should be noted that the issue is examined from the perspectives of both the older and the 
recent critical literature on the subject.

Jan Krasicki – absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim; filozoficzne studia doktoranckie ukoń-
czył na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje 
się filozofią polską, rosyjską i niemiecką XIX–XXI wieku. Jego główne kierunki badań skupiają się na filozofii 
człowieka oraz filozofii religii. Ostatnio opublikował: Razum i Drugoj: opyty po russkoj i jewropiejskoj mysli, 
Sankt-Pietierburg 2015.
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Jezus Ignacego Radlińskiego  
na tle XIX-wiecznych ujęć religioznawczych
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Dla Ignacego Radlińskiego (1843–1920), polskiego religioznawcy i histo-
ryka przełomu XIX i XX wieku, Biblia była dziełem niezwykłym, przynoszą-
cym szereg informacji o proweniencji moralnej i historycznej. Swoją postawę 
wobec niej – postawę, dodajmy, naznaczoną szacunkiem, swoistą fascyna-
cją, zawierającą przeświadczenie o antropologicznej i kulturowej doniosłości 
prawd ewangelicznych – wielokrotnie potwierdził na kartach swoich dzieł. 
Ewangelię postrzegał jako tekst, który można czytać ciągle „od nowa”, mając 
przy tym świadomość, że i tak nigdy nie przeczyta się go „do końca”, nie pozna 
wyczerpująco, „do głębi”. Wymownym potwierdzeniem tej konstatacji jest czę-
ste przywoływanie przez Radlińskiego, na różnych etapach działalności twór-
czej, postaci Jezusa i podejmowanie prób jej oryginalnej interpretacji, niekiedy 
dosyć polemicznej wobec wykładni zawartej w dziełach niektórych badaczy 
XIX i początku XX wieku. Autor dzieła Jezus, Paweł, Spinoza1 dokonał swoistej 
aktualizacji postaci i nauczania Jezusa. Zamiarem piszącego te słowa jest przy-
bliżenie kilku uwag i refleksji odnoszących się do tej materii.

Jezus został określony przez Radlińskiego mianem „jednego z  synów 
bożych”2. Co oznacza takie sformułowanie? Historyk wskazał, iż już przed 

1 I. Radliński, Jezus, Paweł, Spinoza. Rzecz historyczno-społeczna, Warszawa 1912.
2 Tenże, Dzieje jednego z synów bożych, Warszawa 1908.
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Chrystusem posługiwano się terminem „syn boży” na oznaczenie kogoś, kto 
w opinii i przeświadczeniu wielu osób dokonywał wyjątkowych, niezwykłych 
czynów, świadczących o jego „wyższych” w porównaniu z ogółem umiejętno-
ściach. Tę nieprzeciętną jednostkę sytuowano zazwyczaj w świecie bogów, nie 
wyjaśniając jednakże dokładnie istoty jej niezwykłości. Bywa jednak również 
tak, że fakt istnienia i działalności wyjątkowych postaci „stwierdzają dzieje”. 
Wówczas wiedza na ich temat jest większa, bardziej rozległa. Radliński w tym 
kontekście wskazał m.in. na postać Zaratustry i Konfucjusza. W tej grupie usy-
tuował również Jezusa, na którego temat powstało jego zdaniem, zwłaszcza 
w ciągu kilku ostatnich wieków (XVIII–XX), bardzo dużo różnorakich dzieł, 
„wybornie odsłaniających pracę umysłową kilkunastu pokoleń”3. 

O ile jednak w okresie przed kształtowaniem się doktryny wczesnochrześci-
jańskiej nie łączono, zdaniem Radlińskiego, niezwykłych umiejętności okreś-
lonej jednostki z posłannictwem mesjańskim, o tyle w późniejszym czasie po-
jęcie Mesjasza wiązano z osobą Jezusa, przy czym było ono różnie rozumiane. 

Najstarsze pomniki piśmiennictwa judaistyczno-chrześcijańskiego odsłaniają 
nam osobę Jezusa w postaciach: męża „od Boga wsławionego”, który czynił prze-
zeń cuda; sługi owego Boga Abrahamów i Izaaków i Jakubów, zatem w postaci 
Mesjasza (pomazańca tego Boga, Chrystusa), jako zaś Mesjasza, w postaci Syna 
bożego i  Syna człowieczego. (…) Wszystkie te określenia postaci (…) Jezusa 
istniały w podaniach i pierwotnym piśmiennictwie chrześcijańskim jedne obok 
drugich, dość długo aczkolwiek z sobą nie były zgodne, a nawet – sprzeczne. 
Był to skutek rozmaitego ich pojmowania w  rozmaitych krajach, do których 
wkraczał pierwotny Chrystianizm. Wyraz Mesjasz był zupełnie obcy dla świata 
grecko-rzymskiego. Równający się w znaczeniu z nim „Syn boży” inaczej był 
rozumiany wśród żydów, a inaczej wśród narodów, wśród których oni tworzyli 
kolonie4.

Radliński, uznając historyczne istnienie Jezusa, zdawał się jednak wskazy-
wać na to, iż „chrześcijaństwo historyczne” nie w pełni zrozumiało tę postać. 
Nie uwzględniło w  dostatecznej mierze człowieczego i  cielesnego wymiaru 
życia Chrystusa, podczas gdy sam Syn Boży mówił, iż jest Synem Człowie-
czym, który, podobnie jak każdy człowiek, je, pije, raduje się, smuci i cierpi, 
ale – w przeciwieństwie do innych – nie ma gdzie głowy skłonić5, tj. nie ma 
domu na ziemi w  sensie materialnym. Ci, którzy w  swoisty sposób „odbie-
rali” Jezusowi człowieczeństwo, uważając je tylko za specyficzny „cień”, zostali 
3 Tamże, s. 19.
4 Tenże, Dzieje trzech osób w jednym Bogu, Warszawa 1915, s. 154; P. Koprowski, Początki 

chrześcijaństwa w interpretacji Ignacego Radlińskiego, w: tenże, W ogrodzie muz. Twórcy – 
idee – postawy (XIX–XXI w.), Rzeszów 2017, s. 55–56.

5 Por. I. Radliński, Dzieje trzech osób…, dz. cyt., s. 150–152.
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uznani za heretyków i zdecydowanie potępieni przez Kościół6. W łonie chrze-
ścijaństwa pojawiły się, zdaniem Radlińskiego, postawy o gnostyckiej prowe-
niencji. Gnostycka chrystologia odznaczała się widocznym „rozszczepieniem” 
postaci Chrystusa na Boga i  człowieka, podczas gdy łączy On w  sobie har-
monijnie dwie natury: boską i ludzką7. Ci „odszczepieńcy – podkreślał autor 
Dziejów trzech osób w  jednym Bogu – (…) nam przedstawiają wyniki swo-
ich dociekań o osobie Jezusa jako człowieka, który stawał się Bogiem, i Boga, 
który się stawał człowiekiem”8. Czy – pyta – tego rodzaju dualistyczne uję-
cia postaci Chrystusa „mogły zadowolić wymagania wiary i potrzeby uczuć 
wierzących”?9. Owi wierzący wstępowali do gmin chrześcijańskich, które sta-
wiały sobie zasadniczy cel – przygotowanie swoich członków do powtórnego 
przyjścia Chrystusa na ziemię. W struktury gminy wprowadzał obrzęd chrztu 
i deklaracja o „wyrzeczeniu się z ich strony »szatana i wszelkiej pychy jego«, 
pod którego władzą dotychczas przebywali. (…) Dokonywany »w imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego« [chrzest] miał im zapewnić wyzwolenie spod władzy 
tego szatana”10. Wierzący, otrzymawszy chrzest i stawszy się w jego następstwie 
chrześcijanami, wyzwolonymi spod władzy szatana, nie mogli – w przeświad-
czeniu Radlińskiego – zapomnieć o tym, że Jezus-Syn Boży to także człowiek. 
Chrystus, mający ludzką postać, przyszedł po to, by odnaleźć i zachować tę 
część ludzkości, która „podpadła pod jarzmo szatańskie”11. Przyszedł po to, by 
zbawić świat. Tendencja do niedostrzegania człowieka w Jezusie jest więc zgo-
dą na panowanie szatana12. Odkupicielem naznaczonego grzechem człowieka 
jest właśnie Jezus – Bóg i człowiek w jednej osobie. 

Odkupienia (…) dokonał Jezus przez sam fakt swego istnienia, swój [człowie-
czy] żywot, a zwłaszcza przez swoją śmierć. Dokonać je, urzeczywistnić z pożą-
danym skutkiem mógł jednakże Jezus tylko jako (…) Syn boży, równy swemu 
Ojcu we wszystkim; tylko jako osoba odrębnie i samodzielnie istniejąca, nie zaś 
– jako przejaw przygodny i przemijający boskiej jedynej istności13.

6 Potępiony został m.in. wpisujący się w  tego rodzaju narrację ruch dokecki (na soborze 
w Chal cedonie w 451 roku); J. Danielou, H. Marrou, Historia Kościoła, t. 1, Warszawa 1984, 
s. 263.

7 Por. K. Rudolph, Gnoza, Kraków 2003, s. 160.
8 I. Radliński, Dzieje trzech osób…, dz. cyt., s. 187.
9 Tamże, s. 214.
10 Tamże, s. 215.
11 Tamże, s. 216.
12 Tę intuicję Radlińskiego potwierdzają współcześni teologowie rzymskokatoliccy, m.in. 

Joseph Ratzinger, wskazujący, iż antychryst posługuje się nierzadko maską Chrystusa; 
J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, Kraków 1995, s. 79.

13 I. Radliński, Dzieje trzech osób…, dz. cyt., s. 217–218.
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Innymi słowy, Jezus nie jest dla Radlińskiego jedynie przejściowym zna-
kiem Bożego Objawienia14. Akceptacja Chrystusa wcielonego w ludzką postać 
zaś to niezbędny warunek odróżnienia go od szatana. Polski religioznawca 
zwrócił też uwagę na jeszcze inny fakt z zakresu dziejów refleksji teologicznej: 

Osoba Jezusa wywołała dociekanie o dwóch innych, Boga Ojca i Ducha świę-
tego, związanych z nią w formule Chrztu. (…) Te dociekania (…) popłynęły 
niby rzeki trzema równoległymi korytami i nimi przedostały się na (…) grunt, 
przygotowany im przez dzieje rzymskie. To przygotowanie trwało od chwili, 
gdy wieści o „dobrej nowinie” poczęły przekraczać granice Palestyny, (…) gdy 
zaklęcie szatana, wprowadzające do pierwotnych gmin chrześcijańskich, oparte 
zostało na powadze trzech imion, (…) składających Trójcę chrześcijańską15.

Okres, w którym działał Radliński, a więc druga połowa XIX i początek XX 
stulecia, był czasem niezwykle intensywnych, zakrojonych na szeroką skalę ba-
dań religioznawczych, prowadzonych przez uczonych zachodnioeuropejskich. 
Polski historyk doskonale orientował się w  tej materii, znał tezy wysuwane 
przez zagranicznych autorów, ich argumentację i tok rozumowania. Sprowa-
dzał także na własne potrzeby wiele ich dzieł, zwłaszcza niemiecko- i  fran-
cuskojęzycznych, co z uwagi na fakt dysponowania stosunkowo skromnymi 
środkami finansowymi świadczy o jego niezwykłej determinacji do poznania 
najnowszych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie wiedzy. Radliński nie po-
dzielał punktu widzenia tych XIX-wiecznych historyków, m.in. Brunona Bau-
era16 czy Dawida Straussa17, którzy – z uwagi na hołdowanie światopoglądowi 
materialistycznemu – wątpili w istnienie Jezusa, postrzegając Go jako postać 
mityczno-literacką lub wręcz jako uosobienie czysto abstrakcyjnej idei18. Pol-
ski religioznawca nie zgadzał się również z poglądem Ernesta Renana, mówią-
cym, iż Chrystus to doskonały człowiek, ale niemający przymiotu boskości19. 
Z drugiej jednak strony, zdawał się podzielać myśl autora wydanego w 1863 
roku dzieła Życie Jezusa, zgodnie z którą Nazaretańczyk był osobą o wyjątko-

14 Por. X. Tilliette, Chrystus filozofów, Kraków 1996, s. 129–132.
15 I. Radliński, Dzieje trzech osób…, dz. cyt., s. 239.
16 Bruno Bauer, przedstawiciel tzw. lewicy heglowskiej, był m.in. autorem rozpraw: Krytyka 

Ewangelii św. Jana (1840), Chrześcijaństwo objawione (1841), Krytyka Ewangelii synoptycz-
nych (1842). Stał na stanowisku, że Ewangelie są jedynie narracjami literackimi, pozbawio-
nymi odniesień do prawdy historycznej.

17 Dawid Strauss, przedstawiciel tzw. lewicy heglowskiej, autor dzieła Życie Jezusa (1836), na-
pisanego z pozycji ateistycznego humanizmu.

18 Por. J. Gnilka, Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, Kraków 1997, s. 19–21.
19 Por. E. Renan, Żywot Jezusa, tłum. A. Niemojewski, Warszawa 1907; B. Skarga, Renan, 

Warszawa 1969.
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wym uroku, czarze, niezwykłej osobowości, a przy tym mocno związaną ze 
swoją epoką i realiami życia codziennego20.

Popularność modnej zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku w Europie 
Zachodniej „mitomanii”, której rzecznicy powątpiewali w fakt istnienia Jezusa, 
traktując Go jako postać z  mitycznej narracji, wynika – w  przeświadczeniu 
Radlińskiego – w  głównej mierze z  niedostatecznej ilości rzetelnych, obiek-
tywnych prac naukowych, odnoszących się do życia i działalności Chrystusa. 
Do wartościowych opracowań z tego zakresu zaliczył on m.in. dzieła Adolfa 
Harnacka i Alfreda Loisy’ego21. Tego ostatniego polski badacz uważał za naj-
wybitniejszego następcę pierwszego historyka chrześcijaństwa, którym był ży-
jący na przełomie III i IV wieku Euzebiusz z Cezarei22. Radliński powoływał 
się w swoich dziełach również na innych badaczy, w tym niechrześcijańskich, 
potwierdzających historyczną prawdę o  istnieniu Chrystusa23. Polemizując 
z „mitomanami”, do których można zaliczyć takich ludzi nauki, jak: William 
Benjamin Smith24, Albert Kalthoff25, Arthur Drews26, John M. Robertson27, Pe-
ter Jensen28, podkreślał, że mity religijne to rezultat nieuctwa, odpowiadające-
go poziomowi intelektu i świadomości części ludzi. Mit wypełnia ramy egzy-
stencji estetyczno-umysłowej tych ostatnich, zaspokaja ich potrzeby29. Dla Ra-
dlińskiego-scjentysty30 nie jest on źródłem rzetelnej wiedzy historycznej, lecz 

20 O wyraźnej fascynacji Radlińskiego postacią Jezusa zob. P. Koprowski, Początki chrześcijań-
stwa…, dz. cyt., s. 58–60.

21 Por. A. Harnack, Das Wesen des Christentums, Leipzig 1900; tenże, Über die jüngst entdeck-
ten Sprüche Jesu, [b.m.w.] 1897; tenże, Sprüche und Reden Jesu, [b.m.w.] 1906; A. Loisy, Les 
trois premieres evangiles et la critique moderne, Paris 1902; tenże, L’Evangile et l’Eglise, Paris 
1902; tenże, La quatrieme Evangile, t. 1, Paris 1903; tenże, Les Evangiles synoptiques, t. 1–2, 
Paris 1907–1908.

22 Szerzej na temat postrzegania Alfreda Loisy’ego przez Radlińskiego zob. I. Radliński, Ka-
tolicyzm, modernizm i myśl wolna, Warszawa 1912; P. Koprowski, Postać Alfreda Loisy’ego 
w ocenie Ignacego Radlińskiego. Przyczynek do dziejów modernizmu katolickiego na przeło-
mie XIX i XX w., „Język – Szkoła – Religia” 2016, nr 2, s. 60–69.

23 Można wymienić m.in.: E. Nestle, Novi Testamenti graeci supplementum: Fragmentum 
Fajjumense, [b.m.w.] 1896; C. Bruston, Fragments d’un ancien recueil des Paroles de Jesus, 
[b.m.w.] 1905; J. d’Alma, La controverse de Quatrieme Evangile, Paris 1907; E. Jacquier, Hi-
stoire des Livres du Nouveau Testament, Paris 1908.

24 W.B. Smith, Der vorchristliche Jesus, Giessen 1906.
25 Por. A. Kalthoff, Die Entstehung des Christentums. Neue Beiträge zum Christusproblem, 

Leipzig 1904.
26 Por. A. Drews, Die Christusmythe, Jena 1909.
27 Por. J.M. Robertson, Pagan Christs, London 1903.
28 Por. P. Jensen, Das Gilgamesch-Epos in der Weltliteratur, t. 1, Strasbourg 1906.
29 Por. I. Radliński, Dzieje jednego…, dz. cyt., s. 11.
30 Szerzej o scjentyzmie Radlińskiego zob. P. Koprowski, Ignacy Radliński wobec idei postępu 

intelektualnego i moralnego, „Studia Redemptorystowskie” 14 (2016), s. 147–158.
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wyrazem irracjonalnej twórczości ludowej. „Zapisanie tych podań – dodaje 
– w żadnym razie do znaczenia dokumentów piśmienniczych ich nie podnosi; 
zebrane i uporządkowane podania stają się mitologiami”31. Rozwój nauki ni-
weczy mitologię, ujawnia jej „słabe miejsca”, dyskredytuje ją jako źródło obiek-
tywnych informacji. Pseudonaukowe dywagacje twórców i propagatorów mitu 
Chrystusa nie są dowodem na nieistnienie tej postaci32.

Radliński z  wyraźną pasją i  zarazem skrupulatnością analizował te tek-
sty, które dowodziły obiektywności relacji o istnieniu Jezusa. Były to, oprócz 
dzieł wspomnianych już współczesnych mu historyków, w pierwszej kolejno-
ści Ewangelie, które, uznane przezeń za pełne miejsc niedookreślonych, skła-
niały go do dalszych poszukiwań w  tekstach niekanonicznych, apokryfach, 
pismach ojców Kościoła33. Wszystkie te teksty Radliński analizował tak sta-
rannie i gruntownie, że – jak sam stwierdził – „chyba (…) już więcej z nich, 
jako źródła naszych wiadomości o Jezusie, o jego żywocie, czego on nauczał 
i co mniemał o sobie, zaczerpnąć nie zdołam”34. Z rozważań polskiego religio-
znawcy wynika również, że owe teksty wzajemnie się dopełniają, oświetlając 
zarazem niedoskonałość ludzkiej pamięci i niwelując niespójności różnorod-
nych relacji. Wielka erudycja i oparta na niej odwaga interpretacyjna nie pro-
wadzą Radlińskiego do zanegowania czy podważenia znaczenia Kanonu dla 
wiedzy o Chrystusie i wiary w niego. Dzięki Kanonowi Ewangelia przetrwała, 
ale na przełomie XIX i XX wieku musi ona zostać, zdaniem zwolennika mo-
dernizmu katolickiego, niejako rozkuta z Kanonu-pancerza, by mogła szerzej 
oddziaływać na ludzi.

Podjęta przez Ignacego Radlińskiego próba prezentacji postaci Jezusa 
Chrystusa, jej fenomenu, specyfiki i  znaczenia dowodzi ogromnej erudycji 
polskiego religioznawcy i historyka, swobodnie korzystającego z wielu źródeł 
biblistyczno-teologicznych i  historycznych, umożliwiających poszukiwanie 
ukrytych sensów, głębokich znaczeń. Ta wielka erudycja, zbliżająca badacza 
do sposobu prowadzenia badań i rzetelności naukowej Adolfa Harnacka, nie 
zabija w nim, co godne podkreślenia, pasji poznawczej, umiejętności zachwy-
cania się i dziwienia, charakterystycznych z kolei dla Alfreda Loisy’ego. Wiele 
wskazuje na to, że dzieła naukowe Radlińskiego sytuują się właśnie między 
pisarstwem Harnacka i Loisy’ego, stojąc w zdecydowanej opozycji do quasi-

31 I. Radliński, Dzieje jednego…, dz. cyt., s. 11.
32 Por. J. Żurawicka, Twórczość naukowa Ignacego Radlińskiego (1843–1920), Wrocław–War-

szawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 60–72.
33 Por. I. Radliński, Jehowa, mrok średniowiecza i  król pruski, Wilhelm II, Warszawa 1919, 

s. 45–68.
34 Tenże, Jezus, Paweł, Spinoza, dz. cyt., s. 300.
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-naukowych w  istocie rozważań i konstatacji zachodnioeuropejskich „mito-
manów” przełomu XIX i XX wieku, przedstawiających postać Jezusa w kate-
goriach mitu, a zatem stawiających Go w jednym szeregu z Herkulesem, Ozy-
rysem i Bachusem.

Summary 
Jesus of Ignacy Radliński relating to  

19th-century religious study presentations

In the text a few remarks of both reflection of the Polish specialist in religious studies and the historian of 
Ignacy Radliński (1843–1920) were presented about the Jesus of the Christ. The scholar has often summoned, 
in various stages of the creative activity, this figure and made attempts of her original interpretation, sometimes 
quite polemical in view of interpretation included in work of some researchers 19th and of beginning of the 
20th century, especially belonging to the so-called group of ”mythomaniacs”, introducing the author of the 
Christianity in categories of the myth, putting him in one row with the Herkules, Ozyrys and Bachus. Large 
erudition characteristic of Radliński, bringing him closer to the manner of the conduct of research and the 
scientific reliability of Adolf Harnack, isn’t killing in it what is worth stressing, a passion for learning, abilities 
of admiring and surprising, characteristic of Alfred Loisy. A lot Harnack is pointing at the fact that scientific 
work of the Polish researcher is placing itself exactly between the writing and Loisy.

Piotr Koprowski – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Gdańskiego, historyk idei, poeta, autor pięciu monografii: W kręgu romantyzmu. Kształtowanie 
się struktur światopoglądowych Iwana Turgieniewa (Gdańsk 2008); Pozytywista, ale jaki? Światopogląd Iwana 
Turgieniewa w latach 1848–1883 (Gdańsk 2009); Między sacrum i profanum. Biografia intelektualna Janusza 
Stanisława Pasierba (Pelplin 2015); W ogrodzie muz. Twórcy – idee – postawy (XIX–XXI w.) (Rzeszów 2017); 
Polacy i Rosjanie wobec wyzwań swoich czasów (XIX–XX w.). Szkice historyczno-filozoficzne (Rzeszów 2017); 
czterech zbiorów poezji: Czekając na Słońce (Pelplin 2014); W rytmie ciszy, Lubliniec 2015; Nić metafizyki, 
(Rzeszów 2015); Z historią w (nie) tle (Rzeszów 2016), jak również kilkudziesięciu artykułów naukowych.





Studia Redemptorystowskie

Teologia





Ks. Marek Kluz
UPJPII – Kraków

Maryja a posłannictwo moralne Kościoła w świecie

Słowa kluczowe: Maryja, Kościół, posłannictwo moralne, świat, miłość, ubodzy, pokój 
Keywords: Mary, Church, moral mission, world, love, poor, peace

Duch współczesnego świata spowodował rozwój materialistycznej cywi-
lizacji oraz wzbudził filozofie przeciwstawiające się chrześcijaństwu. Wytwo-
rzył ponadto wiele koncepcji, które sprzeczne są z ewangelicznymi postawami 
ubóstwa, pokory, uległości czy poświęcenia. Obecne czasy naznaczone są ta-
kim klimatem ekonomicznym i społecznym, który nieustannie stwarza prze-
szkody w realizowaniu chrześcijańskiego posłannictwa w świecie1. 

Kościół jako nauczyciel i świadek Ewangelii stoi na straży ładu moralnego 
w życiu osób, rodzin, wspólnot lokalnych, struktur pracowniczych i instytucji 
publicznych. Rola autorytetu moralnego jest dla niego rolą niezbywalną. Stałe 
rozpoznawanie przezeń potrzeb ludzkich nie oznacza uległości wobec zachcia-
nek i przelotnych mód. Wręcz przeciwnie, Kościół ma za zadanie konkretne 
określenie dobra i zła, co ma prowadzić do mobilizacji i konsekwentnych wy-
borów oraz do przezwyciężania coraz bardziej powszechnych relatywistycz-
nych poglądów moralnych. Dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli drogi do Boga, 
dla ludzi żyjących w stresie i dla paraliżowanych pesymizmem chrześcijanin 
Kościół musi być wyraźnym drogowskazem. 

Dlatego celem niniejszej publikacji jest ukazanie konkretnych podstaw 
działalności i  form posłannictwa, które wobec świata realizuje Kościół ubo-
gacony przykładem Dziewicy z  Nazaretu. Jak stwierdza papież Franciszek 
w Evangelii gaudium,

1 Por. P.T. Philippe, Ukryte życie Maryi, tłum. M. Czarnecka, Kraków 2001, s. 6.
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Istnieje bowiem styl maryjny w działalności ewangelizacyjnej Kościoła (…). Ma-
ryja umie rozpoznawać ślady Ducha Bożego w wielkich wydarzeniach, a także 
w tych wydających się nieuchwytnymi. Kontempluje tajemnice Boga w świecie, 
w dziejach i w życiu codziennym każdego i wszystkich. Jest niewiastą modlącą 
się i pracującą w Nazarecie, i jest również naszą Panią gotowości, tą, która opusz-
cza swoje miasteczko, by pomóc innym „z pośpiechem” (Łk 1, 39). Ta dynamika 
sprawiedliwości i delikatności, kontemplacji i szybkiego wyruszania w drogę do 
innych – to wszystko czyni z Niej kościelny wzór dla ewangelizacji2.

1. Maryja obecna w posłannictwie Kościoła

Maryja jest obecna w dziele Kościoła, który szerzy królestwo Jej Syna. Ta 
Jej obecność znajduje zarówno współcześnie, jak i w całych dziejach Kościo-
ła różne środki wyrazu. Ma też wieloraki zasięg działania: poprzez osobistą 
wiarę i pobożność wiernych, poprzez tradycje rodzin chrześcijańskich, wspól-
not parafialnych czy misyjnych, instytutów zakonnych, diecezji oraz poprzez 
przyciągającą i promieniującą moc wielkich sanktuariów, gdzie nie tylko jed-
nostki czy miejscowe środowiska, ale niekiedy całe narody i kontynenty szu-
kają spotkania z Tą, która uwierzyła. Maryja jest pierwszą wśród wierzących, 
dlatego stała się Matką Emmanuela. Taka jest wymowa Ziemi Świętej jako 
ziemi rodzinnej Zbawiciela świata i  Jego Matki, duchowej ojczyzny wszyst-
kich chrześcijan, oraz licznych świątyń, które wiara chrześcijańska zbudowała 
przez wieki na całym świecie. Istotnie, w wierze Maryi, już przy Zwiastowaniu, 
a ostatecznie u stóp krzyża na Golgocie, otwarła się na nowo po stronie czło-
wieka wewnętrzna przestrzeń Nowego i  Wiecznego Przymierza. Przestrzeń 
ta trwa nadal w Kościele, który jest w Chrystusie sakramentem zjednoczenia 
z Bogiem oraz jedności całego rodzaju ludzkiego3.

W wierze, którą Maryja wyznała przy Zwiastowaniu jako „służebnica Pań-
ska” i w której stale „przoduje” pielgrzymującemu ludowi Bożemu na całej zie-
mi, Kościół „ustawicznie dąży do zespolenia z powrotem całej ludzkości (…) 
z Chrystusem – Głową w  jedności Ducha Jego”4. Apostolska misja Kościoła 
jest misją uniwersalną, która na wiele różnych sposobów i dzięki różnorodno-
ści darów udzielanych przez Boga urzeczywistnia się pośród wszystkich naro-
dów. To specyficzne posłannictwo harmonizuje z misją Apostołów posłanych 
na cały świat. Kościół dokonał wielkiego wysiłku, by dokładniej pojąć swą 

2 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Rzym 2013 [dalej: EG], nr 288.
3 Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, Watykan 1987 [dalej: RM], nr 28.
4 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Wa-

tykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986 [dalej: LG], nr 13.
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naturę oraz powierzoną mu przez Chrystusa misję wobec człowieka i świata, 
szczególnie świata współczesnego. Uczynił to przede wszystkim podczas So-
boru Watykańskiego II. Z prac soboru powstał program wewnętrznej odnowy 
Kościoła, obszerny i odważny, do głębi przeniknięty świadomością prawdziwej 
misji ludu Bożego, który w swej istocie jest misyjny5.

W obecnym okresie posługi Kościoła czymś najbardziej istotnym i zasad-
niczym jest kierowanie dusz i serc ku pełni tajemnicy Chrystusa, Zbawiciela 
człowieka i świata, a tym samym wierność autentycznemu rozumieniu natury 
i misji Kościoła. Żaden inny model Kościoła nie odpowiada lepiej potrzebom 
jego szerszej obecności w świecie i lepszemu zrozumieniu problemów człowie-
ka. Spełnić to może tylko Kościół, który jest głęboko zakorzeniony w Chrystu-
sie, w źródłach swej wiary, nadziei i miłości. Poza tym powinien on być pokor-
ny, a równocześnie pewny, że trwa w tej samej prawdzie, tej samej doktrynie 
wiary i moralności, jaką otrzymał od Chrystusa, który obdarzył go w tej dzie-
dzinie darem specjalnej nieomylności. W tym kontekście i w ścisłym związku 
ze „zmysłem wiary”, w którym mają udział wszyscy wierzący, nieomylność ta 
ma charakter daru i służby6.

Kościół pragnie służyć temu, aby każdy mógł odnaleźć Chrystusa, aby 
Chrystus mógł z każdym iść przez życie w prawdzie o człowieku i świecie, któ-
ra zawiera się w tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, a także miłości, jaka z niej 
promieniuje. Na tle zachodzących w dziejach procesów, które szczególnie na-
silają się w epoce współczesnej, w obrębie różnych systemów, światopoglądów, 
ustrojów, Jezus Chrystus staje się jak gdyby na nowo obecny. Mimo pozorów 
Jego nieobecności, wbrew wszystkim ograniczeniom instytucjonalnej obecno-
ści i działalności Kościoła, staje się On obecny mocą prawdy i miłości, która 
wyraziła się w Nim w jedynej i niepowtarzalnej pełni, chociaż Jego życie i dzia-
łalność publiczna były krótkie7.

W misterium wcielenia Maryja z Nazaretu została wybrana, by przybliżyć 
Boga człowiekowi8. Przybliżenie Boga światu i  świata Bogu jest istotą misji 
Kościoła. Można zatem powiedzieć, że jest ona wspólna z misją Matki Bożej. 
Wskazuje na to modlitwa Anioł Pański, która przypomina o zadaniach Kościo-
ła wobec świata. Jest to pierwsza modlitwa misyjna, dotycząca Kościoła i każ-
dego chrześcijanina. Początku swej misji Kościół może też upatrywać w scenie 

5 Por. Jan Paweł II, List Die umfangreiche documentation, w: Wybór Listów Ojca Świętego Jana 
Pawła II, red. P. Słabek, J. Jękot, Kraków 1997, s. 793.

6 Por. tamże.
7 Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Watykan 1979 [dalej: RH], nr 13.
8 Por. tenże, Pięćdziesiątnica: szczyt samoobjawienia się Boga (12.7.1989), w: Wierzę w Ducha 

Świętego Pana i Ożywiciela, red. S. Dziwisz, H. Nowacki i in., Watykan 1992, s. 44.
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nawiedzenia św. Elżbiety, gdy Maryja ogłasza jej Dobrą Nowinę. Według pa-
pieża Franciszka, szczególną jednak wymowę ma obecność Maryi w Wieczer-
niku, gdzie uczestniczy w modlitwie z Apostołami, z Kościołem i w Kościele, 
a przez Kościół również w świecie9. 

Początek misji Kościoła jest zatem nierozerwalnie związany z Maryją, z Jej 
wybraniem, Jej udziałem w najpełniejszym objawieniu godności ludzkiej. Wiąże 
się także z odpowiedzią, wiarą i zaangażowaniem, co określa się mianem posłan-
nictwa w świecie. Należy zatem także dzisiaj docenić obecność Maryi w dzie-
le ewangelizacji. Podstawą maryjnego wymiaru apostolskiej misji Kościoła jest 
wiara Niewiasty, która stała się drogą Boga ku człowiekowi. Ten początek ma 
wymiar głęboko moralny, ponieważ misja ta jest konsekwencją odpowiedzi na 
dar i posłuszeństwa wobec Bożych zamierzeń. Dlatego Maryja jest wzorem po-
stawy przyjęcia misji w wierze. Ta prawda stanowi jednocześ nie wezwanie, by 
każdy, kto głosi Ewangelię, zwrócił najpierw uwagę na misję związaną z Jej ma-
cierzyństwem. Podkreśla to także papież Franciszek w encyklice Lumen fidei: 

Prawdziwe macierzyństwo Maryi zapewniło Synowi Bożemu prawdziwą ludz-
ką historię, prawdziwe ciało, w którym umrze na krzyżu i powstanie z mar-
twych. Maryja będzie Mu towarzyszyć aż pod krzyż (por. J 19, 25), skąd Jej 
macierzyństwo rozszerzy się po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa 
na każdego ucznia Jej Syna (por. J 19, 26–27)10.

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Najświętsza Dziewica jest cał-
kowicie związana z  Chrystusem, fundamentem wiary i  doświadczenia ekle-
zjalnego, i  prowadzi do Niego chrześcijan. Dlatego uczniowie Chrystusa, 
posłuszni Mistrzowi, który przeznaczył swej Matce bardzo szczególną rolę 
w  ekonomii zbawienia, darzą Ją wielką czcią i  miłością, wyrażając to w  go-
rącej modlitwie. Przyznali Jej ważne miejsce w wierze i kulcie, dostrzegając 
w Niej uprzywilejowaną drogę do Chrystusa. Maryjny wymiar Kościoła stano-
wi element doświadczenia chrześcijańskiego ludu. Można dostrzec różne tego 
przejawy. Świadczy to o miejscu, jakie zajmuje Maryja w sercach chrześcijan. 
Nie jest to powierzchowne uczucie, lecz głębokie i  świadome przywiązanie, 
zakorzenione w wierze, które nakazuje chrześcijanom wszystkich epok ucie-
kać się do Matki Bożej, aby głębiej zjednoczyć się z Chrystusem. Chrześcijanin 
bowiem uczy się od Niej odczytywać znaki Boga w czasie i zdobywać mądrość, 
pozwalającą budować nową ludzkość11.

9 Por. Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Rzym 2013 [dalej: LF], nr 59. 
10 Tamże.
11 Por. Jan Paweł II, Maryja w duchowości Kościoła (15.11.1995), w: Katechezy maryjne, red. 

L. Dudkiewicz, K. Klauza, Częstochowa 1998, s. 28–32. 
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Maryja poddaje się działaniu Ducha Świętego. Jest zasłuchana w Boże sło-
wo i ofiarnie wobec niego uległa. Dlatego jest figurą Kościoła, który z wiarą 
przyjmuje słowa swego Pana, a więc naśladuje Jej przykład, nieustannie wspo-
minając czyny i słowa Chrystusa. W Magnificat Maryja głosi prawdę o Bogu, 
która staje się budulcem misji Kościoła12. 

Jezus Chrystus jest zasadniczą drogą Kościoła, drogą „do domu Ojca” (por. 
J 14, 1 nn.) i do każdego człowieka. Na tej drodze, która prowadzi od Chry-
stusa do człowieka, na której Chrystus jednoczy się z  człowiekiem, Kościół 
nie może być przez nikogo zatrzymany. Ze względu na Chrystusa, z racji tej 
tajemnicy, która jest własnym życiem Kościoła, nie może też nie być wrażliwy 
na wszystko, co służy prawdziwemu dobru człowieka, i nie może być obojętny 
na to, co mu zagraża13. 

Każdy ma własną historię życia i własne „dzieje duszy”. Człowiek, zgodnie 
z wewnętrzną otwartością swego ducha, te swoje osobowe dzieje pisze zawsze 
poprzez rozliczne więzi, kontakty, układy, kręgi społeczne, jakie łączą go z in-
nymi ludźmi, od chwili poczęcia i narodzin. W całej prawdzie swego istnienia 
i bycia osobowego, wspólnotowego i społecznego, w ramach własnej rodziny, 
a także różnych społeczności, środowisk, w obrębie swojego narodu czy ludu, 
wreszcie całej ludzkości, to właśnie człowiek jest pierwszą drogą, po której 
winien kroczyć Kościół w  wypełnianiu swojego posłannictwa. Jest pierwszą 
i podstawową drogą Kościoła, wyznaczoną przez Chrystusa, drogą, która nie-
odmiennie prowadzi przez tajemnice Wcielenia i Odkupienia14.

Zadaniem Kościoła wobec świata, co wynika z wiary stanowiącej podsta-
wę jego misji, jest ukazywanie ludzkości Chrystusa. Wzór stanowi modlitwa 
Maryi w Wieczerniku, która wskazuje na konieczność formacji osób oddają-
cych się dziełu apostolstwa. Ewangelizacyjne apostolstwo Kościoła powinno 
być ożywione Jej macierzyńskim uczuciem i świętością, która stanowi miarę 
apostolskiego zaangażowania i zapału15. Kościół, chcąc nieść światu radosne 
orędzie, musi uczyć się modlitwy i duchowej refleksji na wzór Maryi. Przede 
wszystkim jednak apostolstwo, które stanowi jego podstawowy wymiar, musi 
być na Jej wzór, a więc odbywać się przez łączenie świadectwa słowa ze świa-
dectwem życia. W Niej Kościół dostrzega, co oznacza być „żywą Ewangelią” 

12 Por. D. Mastalska, Maryja wzorem i nauczycielką w nauczaniu Jana Pawła II, „Salvatoris 
Mater” 5 (2003), nr 3, s. 97–98.

13 Por. RH, nr 13.
14 Por. tamże, nr 14.
15 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Watykan 1988 [dalej: ChL], 

nr 17. Por. także LG, nr 65.
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i nią obdarowywać. Jest to obowiązek i norma, której nie można pominąć, oraz 
moralna powinność całej wspólnoty Kościoła i pojedynczych jego członków16.

Osoba i życie Maryi stanowi radosne świadectwo, że życie ludzkie nazna-
czone jest Bożą miłością. Zatem zarówno dla Kościoła, jak i świata jest znakiem 
nadziei i  potwierdzeniem sensu wiary. Dlatego może być uważana za wzór 
podjęcia misji wobec świata i, razem ze swoim Synem, za swoisty podmiot 
ewangelizacji. Misyjna działalność Kościoła polega ma pozyskiwaniu ludzi dla 
Chrystusa. Kościół nie tylko głosi Dobrą Nowinę, ale też świadczy o swoim 
Panu, daje wyraz Jego miłości i  miłosierdzia, będąc posłuszny otrzymanym 
od Niego nakazom i  poleceniom. Wypełnianie swego posłannictwa przez 
wspólnotę Nowego Ludu Bożego jest też służebnym współudziałem w dzia-
łaniu Trójcy Świętej w  dziejach ludzkości. Poprzez służbę, wstawiennictwo, 
głoszenie ewangelicznych wartości i ofiarę z  siebie Kościół podejmuje misję 
budowania świata bardziej ludzkiego. Oznacza to obowiązek przezwyciężania 
lęku przed światem i ludźmi, a wyzwolenie zdolności do wspólnoty i brater-
stwa w kontekście integralnego i nadprzyrodzonego powołania17. 

Zadaniem Kościoła jest szerzenie w  świecie „ewangelicznych wartości”, 
które pomagają ludziom w przyjmowaniu Bożego zamiaru. Perspektywy kró-
lestwa Bożego nie osłabiają podstaw i  celów jego działalności misyjnej, ale 
raczej je umacniają i poszerzają. Ważne jest w niej, by położyć akcent na ży-
cie wewnętrzne i  modlitwę. Ponadto potrzeba głębokiego skupienia wokół 
Eucharystii i podkreślenia powszechnego powołania ludzi ochrzczonych do 
kontemplacji. Misja Kościoła nie ogranicza się do tych, którzy przyjmują jego 
orędzie. W swojej działalności misyjnej za wzór Maryi musi on być zawsze 
otwarty na przemienianie tych, którzy stoją z dala od niego, a także tych po-
zostających na jego marginesie. Musi odpowiadać na ich pytania, wątpliwości 
i życiowe problemy w duchu zaproszenia i dialogu. Jest on bowiem potężną 
siłą w  drodze ludzkości ku królestwu eschatologicznemu, a  także znakiem 
i  siewcą wartości ewangelicznych pomiędzy ludźmi. Kościół przyczynia się 
swym świadectwem i  swą działalnością, taką jak dialog, zaangażowanie na 
rzecz sprawiedliwości i pokoju, wychowanie, opieka nad chorymi, pomoc dla 
ubogich i maluczkich, mając zawsze na uwadze pierwszeństwo rzeczywistości 
transcendentnych i  duchowych, które leżą u  podstaw zbawienia eschatolo-
gicznego, do postępu i nawrócenia ludzkości według zamysłu Bożego.

16 Por. T. Zadykowicz, Rola Maryi w  chrześcijańskim życiu moralnym, „Salvatoris Mater” 
5 (2003), nr 2, s. 62.

17 Por. tamże, s. 64.
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Kościół zatem winien starać się ze wszystkich sił prowadzić swą misję w świe-
cie i dotrzeć z nią do wszystkich ludów, a ma również prawo do tego, dane mu 
przez Boga dla urzeczywistnienia Jego planu (…). Trzeba dążyć do tego, by 
autentyczna wolność religijna została przyznana wszystkim i wszędzie. Kościół 
pracuje nad tym w różnych krajach, szczególnie w tych, w których katolicy są 
większością i  gdzie większy jest zasięg jego wpływów (…). Z  drugiej strony, 
Kościół zwraca się do człowieka w pełnym poszanowaniu jego wolności (…) 
proponuje, niczego nie narzuca: szanuje ludzi i kultury, zatrzymuje się przed 
sanktuarium sumienia. Tym, którzy opierają się pod najróżniejszymi pozorami 
działalności misyjnej, Kościół powtarza: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”18.

Zadaniem apostolskiego Kościoła, którego misja opiera się na wierze Ma-
ryi, jest głoszenie Chrystusa, a przede wszystkim dawanie świadectwa. Każdy 
chrześcijanin powinien wnosić swój wkład w realizację tej podstawowej misji, 
żeby wszyscy ludzie usłyszeli o Chrystusie19. Jest nią głoszenie Boga, Ojca Jezu-
sa Chrystusa i Ducha Miłości. Misja realizuje się w gorliwej współpracy z Bo-
żymi zamiarami, wobec których lud Boży staje każdego dnia, wpatrując się 
w przykład Maryi – Gwiazdy Ewangelizacji. Ona otacza opieką Kościół, który 
uczestniczy w głoszeniu orędzia Jej Syna, i wyjednuje mu żywą i płomienną 
wiarę, która sprawia, że to orędzie brzmi w świecie z nową mocą20. 

2. Maryja przykładem miłości do Boga i ludzi

W ekonomii Nowego Przymierza „Jezus czyni miłość przedmiotem no-
wego przykazania. Umiłowawszy swoich »do końca« (J 13, 1), objawia miłość 
Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie, miłując się wzajemnie, naśladu-
ją miłość Jezusa, którą także sami otrzymują. Dlatego Jezus mówi: »Jak Mnie 
umiłował Ojciec, tak i  Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w  miłości mojej!« 
(J 15, 9). I jeszcze: »To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem« (J 15, 12)”21. Jest to fundamentalne zobowiązanie 
wszystkich chrześcijan. Jezus nadaje wymaganiom tego przykazania charakter 
wewnętrzny i bardzo radykalny: miłość bliźniego wypływa z serca, które go-
towe jest przyjmować najwyższe wymagania, ponieważ kocha22. Ponadto życie 
pokazuje, że tylko miłość prowadzi do wewnętrznej wolności, gdyż człowiek 

18 RM, nr 22.
19 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Rzym 2010, nr 97–98, 124. 
20 Por. Jan Paweł II, Współpracujmy z Bogiem, który chce zbawić wszystkich ludzi (Watykan, 

22.10.2000), w: Wielki Jubileusz Roku 2000, red. S. Dziwisz, H. Nowacki i in., Watykan 2001, 
s. 462–463.

21 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994 [dalej: KKK], nr 1823.
22 Por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Watykan 1993, nr 15.
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odkrywa swoje powołanie do składania samego siebie w darze dla innych23. 
Wśród ogromu ludzkich oczekiwań największym z nich jest oczekiwanie mi-
łości, która pomaga w pokonywaniu wszelkich słabości. 

Miłość jest jedyną pewną siłą, jedynym źródłem życia, jedyną gwarancją prawi-
dłowego i sprawiedliwego współżycia społecznego24. 

Sprawiedliwość sama nie wystarcza, że – co więcej – może doprowadzić do 
zaprzeczenia i zniweczenia siebie samej, jeśli nie dopuści się do kształtowania 
życia ludzkiego w różnych jego wymiarach owej głębszej mocy, jaką jest miłość. 
Dlatego sprawiedliwość, która prawdziwie jest „na miarę” Boga, całkowicie ro-
dzi się z miłości: z miłości Ojca i Syna, i całkowicie owocuje w miłości25.

Miłość jest też królewską drogą nauki społecznej Kościoła. Wszelka od-
powiedzialność i  zaangażowanie zarysowane przez tę naukę czerpie z miło-
ści, która zgodnie z  nauczaniem Jezusa stanowi syntezę całego Prawa (por. 
Mt 22, 36–40). Jest ona prawdziwą treścią osobistej relacji z Bogiem i bliźnim. 
Nic więc dziwnego, że w nauczaniu i praktyce Kościoła „uformowanego przez 
Ewangelię – miłość jest wszystkim”26. Papież Benedykt XVI w encyklice Deus 
caritas est podkreśla, „że cała działalność Kościoła jest wyrazem miłości, która 
pragnie całkowitego dobra człowieka”27. Miłość jest pierwszym darem Boga 
udzielonym przez Ducha Świętego, koniecznym do uświęcenia człowieka, 
który wzrasta przez praktykowanie cnót28. Ponadto tylko miłość prowadzi do 
braterskiej jedności we wspólnocie Kościoła i między wszystkimi ludźmi. „Ko-
ściół nie może zatem zaniedbać posługi miłości, tak jak nie może zaniedbać 
sakramentów i Słowa”29.

Tu także wzorem dla Kościoła jest Maryja, niewiasta, która kocha30. „Ma-
ryja, Dziewica, Matka – uczy Benedykt XVI – ukazuje nam, czym jest miłość 
i skąd pochodzi, skąd czerpie swoją wciąż na nowo odnawianą siłę”31. Histo-
riozbawcza odpowiedź wiary Maryi i Jej nadzieja znajdują zwieńczenie i osta-
teczne owocowanie w miłości. W postawie miłości przyjęła Ona dar Ducha 

23 Por. F. Dziuba, Miłość, w: Jan Paweł II, Encyklopedia Nauczania Moralnego, red. J. Nagórny, 
K. Jeżyna, Radom 2005, s. 330.

24 Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Watykan 1980 [dalej: DiM], nr 14.
25 Tamże, nr 7–12.
26 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Rzym 2009, nr 2.
27 Tenże, Encyklika Deus caritas est, Rzym 2005 [dalej: DCE], nr 19. 
28 Por. J.M. Dołęga, Zasady cywilizacji życia, pokoju i miłości w ujęciu Jana Pawła II, „Studia 

Teologiczne: Białystok, Drohiczyn, Łomża” 21 (2003), s. 340.
29 DCE, nr 22.
30 Por. tamże, nr 41.
31 Tamże, nr 42.
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Świętego jako źródło wszelkich owoców zbawienia. W Niej urzeczywistniła się 
fundamentalna zasada chrześcijańskiej antropologii, polegająca na oddawaniu 
samego siebie w bezinteresownym darze dla innych. Najpierw i przede wszyst-
kim maryjna służba w miłości objawiła się w tajemnicy poczęcia i narodzenia 
Jezusa32. „Maryja przyjęła wybór na Matkę Syna Bożego, kierując się oblubień-
czą miłością, która całkowicie poświęca, czyli konsekruje osobę ludzką Bogu. 
Mocą tej miłości Maryja pragnęła zawsze i we wszystkim być oddaną Bogu, 
żyjąc w  dziewictwie”33. Maryja realizowała swoje powołanie macierzyńskie, 
„pielgrzymując w  miłości”, udzielając poprzez swoją miłość odpowiedzi na 
miłość Bożą34.

Dojrzałość miłości polega na tym, że osoba wezwana przez Boga daje Mu 
odpowiedź w taki sposób, by wyrażała ona jej osobistą świadomość, że umie 
się oddać bez zastrzeżeń. Duch Święty powierza się ludzkiej woli jako miłość. 
Miłość, będąc wyrazem ludzkiej woli, jednocześnie stanowi duchową pełnię 
osoby. Maryja daje odpowiedź w sposób doskonały i dlatego staje się świetla-
nym wzorem związku Boga z każdym człowiekiem35.

Odpowiedź Maryi wyraziła się najpierw w miłości Matki do Syna. Jednak 
była to też miłość do ludzi objętych planem zbawienia, którego On dokonał. 
Szczególnie od chwili, gdy Jezus ogłosił testament z krzyża, wyłoniło się osta-
tecznie oraz zostało wyraźnie określone i ustanowione macierzyństwo Maryi. 
Wypełniło się ono żarliwą miłością do ludzi, którzy zostali odkupieni przez 
śmierć Jej Syna36. Odtąd Maryja staje się przez miłość duchową Matką. Jej mi-
łość macierzyńska jest znakiem i owocem działania Ducha Miłości. Dlatego 
to maryjne przyjęcie przez miłość stanowi wzór dla Kościoła, który we współ-
czesnym świecie staje przed zadaniem budowania cywilizacji miłości poprzez 
podjęcie konkretnych form służby człowiekowi i otwieranie się na jego proble-
my. Zatem naśladując Dziewicę z Nazaretu, Kościół zachowuje szczerą miłość 
w swoim posłannictwie w świecie37.

Autentyczna pobożność i  duchowość maryjna odsłania współzależność 
między ludźmi i pozwala przezwyciężać skrajny indywidualizm. Maryjny wy-
miar życia chrześcijańskiego zawiera w sobie obowiązek przezwyciężania lęku 
przed światem i  innymi ludźmi. Wstawiennictwo Matki sprawia, że Kościół 
32 Por. T. Siudy, Maryja przyjmuje Ducha Świętego jako źródło wszelkiego wolnego daru łaski, 

„Salvatoris Mater” 6 (2004), nr 4, s. 67.
33 RM, nr 39. 
34 Por. T. Siudy, Maryja przyjmuje Ducha Świętego, dz. cyt., s. 67.
35 Por. Jan Paweł II, Duch Święty i Maryja: wzór osobistego związku Boga i człowieka (18.6. 

1990), w: Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, dz. cyt., s. 185. 
36 Por. DCE, nr 41–42.
37 Por. LG, nr 64.
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nie zaprzestaje wysiłków i zmagań o wprowadzanie prawdy i sprawiedliwości 
oraz podkreślania godności ludzkiej. Ponadto miłość Maryi wyrażona w ta-
jemnicy Odkupienia powinna być odczytana jako orędzie wzywające do zaan-
gażowania w przebudowę świata przez miłość38. Kościół wpatrzony w Maryję 
ma przyczyniać się do budowania życia społecznego na trwałych, ewange-
licznych fundamentach w oparciu o zasadę „miłości, pokoju, sprawiedliwości 
i wolności”39. 

3. Maryja przeniknięta duchem „ubogich Jahwe”

Na Kościele spoczywa szczególne zobowiązanie miłości, także miłości mi-
łosiernej. Dlatego, jak podkreślał Jan Paweł II, „Kościół przemienia dziejową 
sytuację nienawiści i przemocy w cywilizację miłości”40. Służba miłości w życiu 
społecznym dokonuje się przez przepajanie wszystkich działań tą właśnie ideą. 
Ewangelizacja świata wraz z cywilizacją miłości jest ostateczną odpowiedzią 
na jego bolączki i problemy. Ta wizja zmierza do odnowy moralnej w oparciu 
o chrześcijańską miłość i zasadę solidarności społecznej41. 

Papież Jan Paweł II wprowadził do nauki społecznej Kościoła pojęcie opcji 
na rzecz ubogich. Jest to kategoria moralna, która wskazuje szczególne miejsce 
ubogich (nie tylko w wymiarze materialnym) w porządku miłości. W wielu 
aspektach powiązana jest z zasadą sprawiedliwości. Istotę opcji na rzecz ubo-
gich stanowi przezwyciężanie stanu ubóstwa i umożliwienie osobie podjęcia 
odpowiedzialności za życie wspólnoty42. Idea ta jest mocno obecna w naucza-
niu papieża Franciszka, co podkreśla w adhortacji Evangelii gaudium: „Pragnę 
Kościoła ubogiego dla ubogich. Oni mogą nas wiele nauczyć”43.

W  niezapełnionej przestrzeni ubóstwa łaska znajduje przyjęcie, podczas 
gdy w zapełnionym świecie bogatych i możnych nie jest – rzekomo – potrzeb-
na. Maryja, „służebnica Pańska”, na której uniżenie spogląda Bóg, jest świadec-
twem dzieł dokonanych sercem Bożej rewolucji miłości na rzecz wyzwolenia. 
Maryja jest prawdziwą teologią wyzwolenia w ludzkiej osobie. Podczas wesela 

38 Por. T. Zadykowicz, Rola Maryi, dz. cyt., s. 64.
39 Por. Jan Paweł II, Trzeba się modlić, ufać oraz trwać w jedności wiary i miłości (4.6.1991), 

w: „Bogu dziękujcie – Ducha nie gaście”. IV pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, red. 
D. Strzałko-Trybuła, Poznań–Warszawa 1991, s. 114–115.

40 Tenże, Adhortacja apostolska Reconciliato et paenitentia, Watykan 1984 [dalej: ReP], nr 4. 
41 Por. J. Keller, Wizja świata Papieża Jana Pawła II, w: Kościół współczesny. Dwadzieścia lat po 

Soborze Watykańskim II, red. W. Mysłek, M. Nowaczyk, Warszawa 1985, s. 17–18.
42 Por. P. Kieniewicz, Opcja na rzecz ubogich, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana 

Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003, s. 378. 
43 EG, nr 198.
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w Kanie Galilejskiej to Ona pierwsza zauważyła trudne położenie tych praw-
dopodobnie ubogich ludzi. Zwraca się w nadziei do Syna, wierząc, że znajdzie 
On wyjście. Świadczy to o wrażliwości serca Matki na potrzeby ubogich44. Ma-
ryja jawi się jako Ta, która należy do „prostaczków”, którym objawia się Bóg. 
Jej postawa przypomina, że wobec Stwórcy stworzenie musi stanąć w pokorze. 
Jest Ona ponadto wzorem służby. Jej troskliwa miłość, jaką okazała swej krew-
nej Elżbiecie, wskazuje drogę dla Kościoła i  każdego chrześcijanina. Papież 
Franciszek wzywa do naśladowania Jej całkowitego otwarcia na Boga, które 
znajduje dopełnienie w cichym, gorliwym i czynnym otwarciu na braci i sio-
stry potrzebujących pomocy, opieki i pocieszenia45. Maryja jest także wzorem 
ubóstwa, będąc pierwsza wśród prostych i ubogich oczekujących odkupienia46.

Opcja czy inaczej miłość preferencyjna na rzecz ubogich to specjalna for-
ma pierwszeństwa w praktykowaniu miłości chrześcijańskiej, której świadec-
two daje cała Tradycja Kościoła. Odnosi się do życia każdego chrześcijanina, 
które kształtowane ma być na wzór Chrystusa. Papież Franciszek w Evangelii 
gaudium wyraźnie to podkreśla: 

Dla Kościoła opcja na rzecz ubogich jest bardziej kategorią teologiczną niż 
kulturową, socjologiczną, polityczną czy filozoficzną. Bóg użycza im „swego 
pierwszego miłosierdzia”. Ta Boża preferencja ma konsekwencje w życiu wiary 
wszystkich chrześcijan, wezwanych do tego, by mieć „te same uczucia co Jezus” 
(por. Flp 2, 5). Inspirując się nią, Kościół dokonał o p c j i  n a  r z e c z  u b o-
g i c h, pojmowanej jako „specjalna forma pierwszeństwa w praktykowaniu mi-
łości chrześcijańskiej, poświadczona przez całą Tradycję Kościoła”47. 

Miłość preferencyjna oraz decyzje, do jakich pobudza, nie mogą więc nie 
obejmować wielkich rzesz głodujących, żebrzących, bezdomnych, pozbawio-
nych pomocy lekarskiej oraz tych, którym brakuje nadziei na lepszą przy-
szłość. Chrześcijanin musi brać pod uwagę istnienie tych rzeczywistości, gdyż 
niezauważenie ich oznaczałoby upodobnienie się do ewangelicznego bogacza, 
który udawał, że nie dostrzega żebraka Łazarza leżącego u bramy jego pałacu 
(por. Łk 16, 19–31). Rzeczywistość ta musi odciskać swój ślad na codziennym 
życiu, jak również na decyzjach politycznych i gospodarczych, gdyż w myśl 
zasady chrześcijańskiej nauki społecznej, dobra tego świata zostały pierwotnie 
przeznaczone dla wszystkich48.

44 Por. H.U. von Balthasar, Maryja na dziś, tłum. J. Waloszek, Wrocław 1989, s. 56–57. 
45 Por. Franciszek, Encyklika Laudato si’, Rzym 2015, nr 241.
46 Por. D. Mastalska, Maryja wzorem i nauczycielka, dz. cyt., s. 98.
47 EG, nr 198. 
48 Por. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Watykan 1987, nr 42.



150 Studia Redemptorystowskie  ∙  Teologia

W historii nieuchronnie pojawiają się konflikty interesów pomiędzy róż-
nymi grupami społecznymi, o czym Kościół dobrze wie i musi w nich zająć 
zdecydowane i konsekwentne stanowisko. W walce klas zostaje potępiona idea 
konfliktu nieograniczonego żadnymi względami natury etycznej czy prawnej, 
który odrzuca poszanowanie godności osoby w drugim człowieku i w sobie 
samym, co wyklucza wszelkie rozsądne porozumienie, a  jego celem są tylko 
korzyści określonej grupy społecznej, stawiającej własny interes ponad dobro 
wspólne i dążącej do zniszczenia wszystkiego, co jej się przeciwstawia49.

Chrystus, objawiając miłosierdzie Ojca, zostawił ludziom wymaganie, by 
miłością i miłosierdziem przenikali swoje życie50. Miłosierna miłość we wza-
jemnych stosunkach nigdy nie pozostaje procesem jednostronnym. Ten, kto 
daje, również otrzymuje i doznaje miłosierdzia. Miłość miłosierna zdolna jest 
do pochylenia się nad każdą ludzką nędzą, przede wszystkim moralną. Dzieje 
się tak, ponieważ jest ona potężniejsza od jakiegokolwiek zła, w jakie uwikłany 
jest człowiek, ludzkość i świat51. 

Kościół od początku swoje ziemskie pielgrzymowanie upodabnia do 
pielgrzymowania Maryi i powtarza za Nią słowa Magnificat. Z Jej tajemnicy 
czerpie prawdę o  Bogu, który czyni „wielkie rzeczy” człowiekowi. Maryja, 
„nowa Ewa” i prawdziwa „Matka żyjących”, ukazuje prawdę o Bogu świętym 
i wszechmocnym, który jest ponadto źródłem wszelkiego obdarowania. Stwa-
rzając człowieka, obdarowuje go szczególną godnością swego obrazu i podo-
bieństwa. I mimo jego grzechu Bóg nie zatrzymuje się w swej zbawczej woli 
obdarowywania, dając siebie w Synu: „tak (…) umiłował świat, że Syna swoje-
go Jednorodzonego dał” (J 3, 16). Pierwszym świadkiem tej wzniosłej prawdy 
jest Maryja52.

Pośród „doświadczeń i ucisków” Kościół nie przestaje powtarzać za Mary-
ją słów Magnificat i umacnia się prawdą o Bogu, która została wypowiedziana 
z niezwykłą prostotą, a  równocześnie rozjaśnia trudne i nieraz zawiłe drogi 
ludzkie. W Magnificat w zadziwiający sposób wpisana jest kościelna opcja na 
rzecz ubogich. Maryja jest głęboko przeniknięta duchem „ubogich Jahwe”, któ-
rzy w modlitwie Psalmów oczekiwali zbawienia od Boga, pokładając w Nim 
całą ufność. Ona ogłasza przyjście tajemnicy zbawienia. Czerpiąc z serca Ma-
ryi, z głębi Jej wiary, która wyraziła się w słowach Magnificat, Kościół coraz 
bardziej uświadamia sobie prawdę o  Bogu zbawiającym, który jest źródłem 
wszelkiego obdarowania. Jest zatem świadom, że musi bardzo pieczołowi-
49 Por. tenże, Encyklika Centesimus annus, Watykan 1991, nr 19.
50 Por. DiM, nr 3.
51 Por. tamże, nr 7.
52 Por. RM, nr 37.
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cie strzec tego znaczenia, jakie „ubodzy” oraz „opcja na rzecz ubogich” mają 
w słowie Boga żywego53.

Trzeba sobie uświadomić, że istotą ubóstwa jest to, iż dotyczy ono nie tylko 
sfery życia materialnego, ale też moralnego i  społecznego. Dlatego powinno 
ono wyzwalać postawę służby Kościoła w każdej sytuacji, w której krzywdzony 
jest człowiek. Prawdziwa zaś służba wypływa tylko z  maksymalnego otwar-
cia się na drugiego, a więc jest darem z siebie54. W tym miejscu Kościół musi 
zatem przybliżyć się do Maryi, by wciąż na nowo uczyć się od Niej, że miłość 
Pana nakazuje cierpieć z tymi, którzy cierpią55. 

4. Maryja sprzymierzeńcem Boga w dziele budowania pokoju

Kościół, który na wzór Maryi szerzy w świecie miłość i miłosierdzie przez 
dar pokornej służby, troszczy się także, by na całej ziemi panował pokój, który 
nie polega jedynie na braku wojny i zapewnieniu równowagi sił, ale realizu-
je się także w obronie osoby ludzkiej oraz jej godności i wolności. Pokój jest 
owocem miłości i polega na trwałym dążeniu do zgody i braterstwa56. Papież 
Franciszek w Evangelii gaudium wyraźnie to akcentuje: 

[Pokój] nie sprowadza się tylko do zaniechania wszelkiej wojny, jak gdyby opie-
rał się na niestałej równowadze sił. Pokój wypracowuje się wytrwale, dzień po 
dniu, zachowując ustanowiony przez Boga porządek, który domaga się dosko-
nalszej sprawiedliwości między ludźmi57.

W etycznych rozważaniach o istocie pokoju zwraca się uwagę na jego róż-
ne aspekty: w sensie negatywnym i pozytywnym, statycznym i dynamicznym, 
a także desocjatywnym i asocjatywnym. W sensie pozytywnym pokój oznacza 
stan stosunków między państwami, kiedy nie ma wojny i przemocy. Oznacza 
to z kolei redukcję źródła konfliktów, zlikwidowanie przemocy w stosunkach 
międzynarodowych oraz kształtowanie ich w oparciu o prawa i działania go-
spodarczo-polityczne mające na celu usunięcie nierówności społecznych. Dla-
tego też pokój w sensie pozytywnym zostaje osiągnięty przez poprawę społecz-
nych uwarunkowań oraz stosunków między narodami. W sensie statycznym 
polega on na zachowaniu porządku wewnątrzpaństwowego i międzynarodo-

53 Por. tamże.
54 Por. P. Nitecki, Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia, „Znaki Nowych Czasów” 17 (2006), s. 11–12.
55 Por. M. Thurian, Maryja Matka Pana i Figura Kościoła, tłum. E. Ogiński, Warszawa 1990, 

s. 110.
56 Por. KKK, nr 2304.
57 EG, nr 219.
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wego, zaś pod pojęciem pokoju w sensie dynamicznym rozumie się przemiany 
i rozwój. Rozróżnienie pokoju w sensie asocjatywnym i desocjatywnym nato-
miast wskazuje metody, za pomocą których możliwe jest osiągnięcie go. I tak, 
można go uzyskać przez oddzielenie sfer wpływów i przestrzeganie nieinter-
wencji (desocjacja) lub przez kontakty i  wzajemne powiązania (asocjacja). 
Wszystkie omówione aspekty sprowadzić można przede wszystkim do dwóch 
elementów: unikania wojny i tworzenia warunków lepszego świata58.

Po II wojnie światowej nie powinno się pokoju rozumieć w sensie nega-
tywnym, statycznym i desocjatywnym, ponieważ 

pokój nie jest jedynie brakiem wojny, nie da się go sprowadzić do utrzyma-
nia równowagi wrogich sił, ani też nie wynika z autorytatywnego sprawowania 
władzy, lecz słusznie i właściwie nazywa się „dziełem sprawiedliwości” (Iz 32, 
7). Jest owocem porządku zaszczepionego społeczeństwu ludzkiemu przez Jego 
Boskiego Założyciela, nad którego realizacją pracować mają ludzie spragnieni 
wciąż doskonalszej sprawiedliwości (…). Niewzruszona wola poszanowania 
innych ludzi i narodów oraz ich godności, jak również wytrwałe praktykowanie 
braterstwa są absolutnie niezbędne do budowania pokoju. W ten sposób pokój 
jest także owocem miłości, która wykracza ponad to, co zdolna jest osiągnąć 
sprawiedliwość59. 

Ostatecznie pokój rodzi się ze sprawiedliwości, a sprowadza do poszano-
wania nienaruszalnych praw człowieka. Z ich pogwałcenia zaś rodzi się wojna, 
prowadząc zawsze do jeszcze większego ich pogwałcenia60. 

Troszcząc się o wprowadzanie pokoju w świecie, Kościół doznaje szcze-
gólnej mocy Ducha Świętego, który zjednoczony tajemniczą więzią Boskiej 
komunii z Odkupicielem człowieka stanowi o ciągłości Jego dzieła, wchodząc 
nieustannie w dzieje świata poprzez ludzkie serce. Staje się On „Gościem dusz”, 
którego Kościół nieustannie wita na progu wewnętrznej tajemnicy każdego 
człowieka. Przynosi On bowiem swoje dary wśród trudów, „odpoczynek” 
i „ulgę” wśród niepokojów, walk i zagrożeń każdej epoki. 

 Kościół, który nie utożsamia się ze światem ani nie jest ze świata, jest jed-
nak wszczepiony w świat i prowadzi z nim dialog, dostrzegając echa i znaki 
podziału raniącego społeczeństwo ludzkie61. Wszystkie jego instytucje i orga-
nizacje, nastawione na służenie człowiekowi, powinny wnikliwie zgłębić spra-
58 Por. K. Glombik, „Przekują miecze na lemiesze”. Wpływ Konstytucji Duszpasterskiej o Ko-

ściele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” na chrześcijańską etykę pokoju, w: Kościół 
w świecie. 40-lecie „Gaudium et spes”, red. J. Werbick, M. Worbs, Opole 2005, s. 142. 

59 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gau-
dium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, dz. cyt., nr 78.

60 Por. RH, nr 17. 
61 Por. ReP, nr 2.
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wę pojednania, aby zrozumieć jego znaczenie i pełny zakres oraz wyprowa-
dzić z tego konieczne wnioski praktyczne. Zatem Kościół, zatroskany i czujny, 
z poświęceniem matki i mądrością nauczyciela pilnie szuka w społeczeństwie 
nie tylko oznak podziału, ale raczej oznak dążenia do pojednania. Ma on świa-
domość, że to jemu w sposób szczególny została dana możliwość i powierzone 
posłannictwo ukazywania prawdziwego, głęboko religijnego znaczenia i peł-
nego wymiaru pojednania, oraz że przez samo to przyczynia się do wyjaśnie-
nia podstawowych kategorii jedności i pokoju62.

Sprawiedliwość społeczna stanowi podstawę i  fundamentalną wartość 
w chrześcijańskiej koncepcji świata. Jednym z filarów pokoju jest prawda, któ-
rą należy rozumieć jako siłę pokojotwórczą; z kolei rdzeniem i owocem pokoju 
jest wolność, wartość zakorzeniona w  człowieku. Całkowita wolność opiera 
się na postawie otwarcia wobec Boga, a w odniesieniu do społeczeństwa być 
wolnym to dokonywać wyborów zgodnych z  własnym sumieniem. Ograni-
czenia wyżej wymienionych wartości są czynnikami zagrażającymi pokojowi 
i źródłami wojny63. 

Typowe dla współczesnej ludzkości zjawisko nasilania się konfliktów co-
dziennie zadaje społeczeństwu dotkliwe rany i narusza jego równowagę. Zja-
wisko to, wielorakie w swoich przejawach, nie ma nic ze słusznego pluralizmu 
idei i  działań, a  objawia się w  bolesnych starciach, które przybierają formy 
przemocy, terroryzmu i  wojny. Ludzkość pragnie udowodnić swą „wszech-
moc”, powtarzając bezrozumne doświadczenie wieży Babel (por. Rdz 11, 1–9), 
angażując różne swoje zasoby, siejąc zamęt, walkę, rozkład i ucisk. Wywołuje 
to w rodzinie ludzkiej dramatyczne wstrząsy i rozdarcie64.

Dążenia jednostek i ludów do bezcennego dobra, jakim jest pokój w spra-
wiedliwości, nic nie zdoła stłumić. Ewangeliczne słowa: „Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój” (Mt 5, 9), zyskują obecnie nowe i wymowne znaczenie. 
Całe ludy żyją dziś, cierpią i działają w imię pokoju i sprawiedliwości. Coraz 
więcej osób i grup obiera drogę społecznego zaangażowania, by urzeczywist-
niać pragnienie pokoju. Wielu ludzi wspaniałomyślnie podejmuje zaangażo-
wanie w życie społeczne i polityczne oraz wieloraką działalność tak w ramach 
instytucji, jak i wolontariatu, a także w służbie najmniejszym65.

62 Por. tamże, nr 3.
63 Por. Z. Stachowski, Problematyka pokoju w posoborowej doktrynie społeczno-politycznej Ko-

ścioła Katolickiego, w: Kościół współczesny. Dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, red. 
W. Mysłek, M. Nowaczyk, Warszawa 1985, s. 77–79.

64 Por. ChL, nr 6.
65 Por. tamże.
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Pogłębienie wiary i umocnienie pokoju i braterstwa ma początek w Ewan-
gelii usłyszanej, przemyślanej i praktykowanej na wzór Matki Pana, przez któ-
rego Bóg wszystko pojednał ze sobą66. Maryja bowiem na mocy swego macie-
rzyństwa stała się prawdziwie sprzymierzeńcem Boga w dziele pokoju67.

Kościół, rozważając doskonałą świętość Dziewicy z Nazaretu i naśladując 
Jej miłość oraz miłosierdzie, sam staje się matką. Służba miłości w życiu spo-
łecznym dokonuje się przez budowanie cywilizacji miłości. Prawdziwa miłość 
jest trudna i właśnie dlatego stanowi wartość. Obecność Maryi w Kościele jest 
dla wszystkich wiernych zachętą, by przez codzienne wsłuchiwanie się w sło-
wo Boże dostrzegali w zwyczajnych wydarzeniach i w życiu społecznym za-
mysł miłości i wiernie współdziałali w jego realizacji. Kościół widzi w Maryi 
wzór swej miłości, dzięki czemu może zachować zgodę i braterską miłość. Jej 
obecność w nim jest wezwaniem do zachowania jednomyślności serc, a tym 
samym do poszukiwania dróg jedności i pokoju między wszystkimi ludźmi 
dobrej woli. Wpatrując się w Maryję, Kościół przemienia świat, ucząc i dając 
świadectwo wzajemnej miłości i postaw, które budują to, co wspólne68. 

Podsumowanie

Maryja uczyniła ze swojego życia hymn do Boga, dlatego jest dla Kościo-
ła i  każdego chrześcijanina świadkiem prymatu miłości. Stoi przed Kościo-
łem jako jego „pierwowzór”, przewodzi mu w  wierze nadziei i  miłości. Ko-
ściół znajduje w Niej obraz wszystkich cnót, które ma naśladować, aby stać się 
autentycznym świadkiem wobec świata. Maryja pozostaje dla niego nie tylko 
wzorem, ale jest w nim czynnie obecna. W szkole Maryi Kościół uczy się ra-
dykalizmu, dziewiczej zgody i bezwarunkowego przyjęcia Bożej woli. Ponad-
to daje świadectwo macierzyńskiej bezinteresowności i hojnej służby. Kościół 
otwarty na działanie Ducha Świętego podąża za przykładem swej Nauczycielki 
i sam staje się przez to wzorem wierności, nadziei i miłości.

A  zatem myśleć i  mówić o  Maryi to także widzieć człowieka i  Kościół. 
Ona wypełniła wszystko, do czego powołany jest Chrystusowy Kościół i każdy 
chrześcijanin z osobna. Doznaje czci jako szczególny członek Kościoła i naj-
doskonalszy wzór wiary i miłości. W Niej zawarty jest bowiem imperatyw, iż 
lud Boży będzie urzeczywistniał siebie, gdy stanie się jak Ona pełną ufności 
uczennicą Pana. I jeśli będzie w ten sposób głosił Ewangelię, wówczas będzie 

66 Por. ReP, nr 4.
67 Por. tamże, nr 35.
68 Por. EG, nr 238–239.
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dawał współczesnemu światu coraz żywsze świadectwo otwartości na ducho-
wą i  transcendentną wizję życia oraz przenikania wszystkich płaszczyzn ży-
cia społecznego duchem maryjnym. Maryjny wzór miłości pobudza świat do 
czynnej gorliwości w udzielaniu odpowiedzi na miłość Bożą69. 

Dokonane studium wskazuje na aktualność podjętego zagadnienia w od-
niesieniu do współczesnego Kościoła i  każdego ucznia Chrystusa z  osobna. 
Przez swoją otwartość na wszystkie problemy ludzkie Kościół musi stać się 
niezłomnym obrońcą cnót moralnych w świecie nadmiernie nastawionym na 
konsumpcję, ogarniętym duchowym zamętem i  zagrożonym myślowym za-
gubieniem, płynącym z pseudowartości. Musi nieustannie wychodzić naprze-
ciw potrzebom współczesnego świata przez swoje zaangażowanie, solidarność 
z potrzebującymi, a przede wszystkim przez ukazywanie prawdziwego sensu 
życia. Postawa służby i dialogu uzdalnia Kościół do miłosiernego pochylania 
się nad potrzebami całej społeczności ludzkiej. Przyjmuje on taką postawę, 
wpatrując się w Maryję, która stała się przykładem współczucia z cierpieniami 
ludzkości przez konkretną i  skuteczną służbę. Maryja jest darem Jezusa dla 
Kościoła, by wśród niezgody panującej w świecie nie ustał, ale wytrwale budo-
wał społeczność prawdy, pokoju i miłości.

69 Por. DCE, nr 1.



156 Studia Redemptorystowskie  ∙  Teologia

Summary 
Mary and the Church’s moral mission in the world

The purpose of this publication is to show the specific principles of activities and forms of mission that 
the Church enriched by the example of Mary, accomplishes towards the world. The fundamental combination 
of service and dialogue empowers the Church to merciful bow to the needs of the whole human community. 
The Church adopts such an attitude looking at Mary, who has become an example of compassion for the 
sufferings of humanity through adequate and effective ministry. Mary is the gift of Jesus to the Church, so that 
amidst all the discord prevailing in the world she will not cease but steadfastly build a community of truth, 
peace and love.
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Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa1 jest dokumentem posynodal-
nym poświęconym sytuacji i  pewnym aspektom misji ewangelizacyjnej Ko-
ścioła afrykańskiego2. Do działalności ewangelizacyjnej obliguje nakaz Jezusa 
Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” 
(Mk  16, 15). Stąd wynika główny problem, który pozostaje ciągle aktualny, 
a mianowicie: „w jaki sposób afrykańscy chrześcijanie mogą się stawać coraz 
wierniejszymi świadkami Pana Jezusa?”3. Zagadnienie to dotyczy jednak każ-
dego chrześcijanina, stąd przesłanie zawarte w tym dokumencie papieskim ma 
charakter uniwersalny. 

1 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, Jaunde 1995 (dalej: EAf).
2 Ten I Specjalny Synod Biskupów Afryki zwołany przez Jana Pawła II odbył się w dniach od 

10 kwietnia do 8 maja 1994 roku. Warto również zwrócić uwagę, że 13 listopada 2004 roku 
papież zainicjował także II Specjalny Synod Biskupów Afryki, którego celem było udzie-
lenie odpowiedzi na potrzeby i  życzenia Kościołów lokalnych Afryki. To życzenie Ojca 
świętego zostało 22 czerwca 2005 roku potwierdzone przez Benedykta XVI, który określił 
temat synodu jako „Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju: »Wy 
jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata« (Mt 5, 13.14)”. Por. J. Różański, Kościół 
w Afryce i jego wyzwania według Lineamenta, w: Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedli-
wość i pokój – wyzwania dla Kościoła w Afryce na początku XXI w., red. J. Różański, War-
szawa 2006, s. 29.

3 EAf, nr 46.
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Jan Paweł II podkreśla trzy najważniejsze etapy misji ewangelizacyjnej 
Afryki. Pierwszy sięga czasów apostolskich i  wiąże się z  najwybitniejszymi 
postaciami, pisarzami i doktorami Kościoła: Tertulianem, Orygenesem, Kle-
mensem Aleksandryjskim, Atanazym Wielkim, Cyrylem Aleksandryjskim, 
Cyprianem i Augustynem.  Jednakże wielowiekowe prześladowania Kościoła 
trwające od początku III wieku do upadku Cesarstwa Rzymskiego, a później 
najazd Wandalów i podboje Arabów niemal doszczętnie zniszczyły ten staro-
żytny Kościół. Drugi etap ewangelizacji Afryki to okres XV i XVI wieku, zwią-
zany z przybyciem na te tereny Europejczyków, głównie z Portugalii. Jednakże 
rozmaite trudności, zwłaszcza wrogie chrześcijaństwu odłamy islamu, spowo-
dowały, że zakończył się on w XVIII wieku likwidacją prawie wszystkich misji 
na południe od Sahary. Trzeci etap systematycznej ewangelizacji Afryki roz-
poczyna się w wieku XIX. Jest to czas niezwykłej aktywności apostołów i ani-
matorów misji afrykańskiej oraz wielkodusznej odpowiedzi Afrykanów na we-
zwanie Chrystusa. W ten sposób następuje wielki wzrost Kościoła w Afryce, 
którego dynamizm może służyć innym Kościołom lokalnym4. 

To ożywienie religijne Afryki pozostaje w  kontraście wobec wielkiego 
kryzysu społecznego tego kontynentu, na którym występuje skrajne ubóstwo, 
marnotrawstwo skąpych zasobów, polityczna niestabilność, napięcia społecz-
ne, konflikty plemienne, handel bronią, problemy demograficzne, zagrożenia 
rodziny, szerzenie się AIDS. Większość ludności nie ma dostępu do rzetelne-
go systemu opieki zdrowotnej oraz do edukacji. Powoduje to nędzę oraz brak 
nadziei5. 

Jan Paweł II pisze: „Afryka to kontynent, gdzie niezliczone ludzkie istoty – 
mężczyźni i kobiety, dzieci i młodzi – leżą jak gdyby porzucone przy drodze, 
chore, poranione, bezsilne, odepchnięte i opuszczone. Ludzie ci pilnie potrze-
bują dobrych samarytan, którzy pośpieszą im z pomocą”6. Te problemy sta-
nowią poważne wyzwanie dla Kościoła, który jest zobligowany do cierpliwe-
go i niestrudzonego prowadzenia dzieła miłosierdzia, aby zraniony człowiek 
mógł odzyskać wszystkie zasoby swojego człowieczeństwa7. 

Papież zwraca uwagę, że 

Afrykanie mają głęboki zmysł religijny, poczucie sacrum, świadomość istnie-
nia Boga Stwórcy i świata duchowego. Ludy Afryki są też głęboko świadome 

4 Por. EAf, nr 30–38; J. Górski, Na drodze do Afrykańskiego Synodu, w: Ecclesia in Africa. 
Pojednanie, sprawiedliwość i pokój…, dz. cyt., s. 25 n.; M. Zięba, Ecclesia in Africa, http://
www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Ecclesia_in_Africa (dostęp: 15 lipca 2017).

5 Por. EAf, nr 40 n; M. Zięba, Ecclesia in Africa, dz. cyt.
6 EAf, nr 41.
7 Por. J. Różański, Kościół w Afryce i jego wyzwania według Lineamenta, dz. cyt., s. 29.
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rzeczywistości grzechu w jego postaciach indywidualnych i społecznych oraz 
odczuwają także potrzebę aktów oczyszczenia i zadośćuczynienia8. 

Warto zatem zwrócić uwagę na zawarte w  tym dokumencie przesłanie 
dotyczące ewangelizacji na kontynencie Afryki, związany z tym proces inkul-
turacji oraz budowania sprawiedliwości i pokoju, celem realizacji wymogów 
prawdziwego rozwoju w pespektywie wzrastania ku pełni człowieczeństwa.

1. Ewangelizacja a integralny rozwój człowieka 

Zasadniczym powołaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii. W związku 
z tym winien on zacząć to dzieło od „ewangelizowania samego siebie”. Cho-
dzi przede wszystkim o „ustawiczne nawracanie się i odnawianie”9. Dopiero 
bowiem w ten sposób można wiarygodnie ewangelizować innych. Stąd człon-
kowie Kościoła są zobowiązani do pogłębiania swojej wiary, aby nie zawieść 
oczekiwań ludów Afryki, w których naturze zawarte jest pragnienie Boga10. 

Papież podkreśla konieczność głoszenia Ewangelii w Afryce tym, którzy 
jeszcze jej nie przyjęli. Tłumaczy, że 

Kościół szanuje oczywiście i ceni religie niechrześcijańskie, wyznawane przez 
bardzo wielu mieszkańców afrykańskiego kontynentu, ponieważ są one wyra-
zem życia duchowego wielkich grup ludności, jednakże „ani wielki szacunek 
dla tych religii, ani złożoność podnoszonych problemów nie mogą skłaniać Ko-
ścioła do przemilczania wobec niechrześcijan orędzia Jezusa Chrystusa. Prze-
ciwnie, Kościół jest przekonany, że te rzesze mają prawo do poznania bogactw 
tajemnicy Chrystusa (por. Ef  3, 8), bo w  nich – jak sądzimy – cała rodzina 
ludzka może w sposób pełny i wolny od uprzedzeń znaleźć wszystko to, czego 
szuka jakby po omacku odnośnie do Boga, do człowieka i jego przyszłego losu, 
do życia i śmierci, i do prawdy”11.

Kościół głosi Ewangelię, przepowiadając słowo Boże, ale także przez świa-
dectwo życia i szczególnie w ten sposób ukazana zostaje zasadność przyjętej 
przez konkretne osoby wiary, nadziei i miłości (por. 1 P 3, 15). Chrześcijańskie 
świadectwo może nawet, w razie konieczności, prowadzić do złożenia ofiary 
męczeństwa (por. Mk 8, 35). Takie świadectwo życia ma moc wewnętrznej 
przemiany człowieka. Dokonuje się to w  następstwie ukazywania możliwo-
8 EAf, nr 42.
9 Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Rzym 1975, nr 15. Cyt. za: EAf, nr 47.
10 Por. EAf, nr 47; J.I. Muya, Głoszenie Chrystusa w Afryce według adhortacji Ecclesia in Africa, 

w: Kościół w  czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, 
s. 200 n.

11 EAf, nr 47. Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, nr 53.
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ści więzi z Bogiem, z innymi ludźmi i z całym stworzeniem, przy zachowaniu 
otwartości na działanie Ducha Świętego12. 

Cel jest wyznaczony przez Jezusa Chrystusa: „Będziecie moimi świadka-
mi” (Dz 1, 8b). W obliczu zagrożenia przez nienawiść i przemoc, przez kon-
flikty i wojny w Afryce, głosiciele Ewangelii winni proklamować nadzieję za-
korzenioną w misterium paschalnym Chrystusa. On to przed swoją śmiercią 
krzyżową ustanawia Eucharystię jako „zadatek życia wiecznego”. Podkreśla 
w  ten sposób swoje zwycięstwo nad śmiercią, które dokonało się w  Zmar-
twychwstaniu. Przeznaczeniem człowieka nie jest śmierć, lecz życie. Stąd 
ewangelizacja dotyczy życia i nadziei. W centrum jej stoi spotkanie z żywą 
osobą Chrystusa. Chodzi o  radosne i  przemieniające doświadczenie Jezu-
sa, które prowadzi do zagłębiania się w tajniki wiary. Jak pisze Jan Paweł II, 
ewangelizacja winna dotyczyć wszystkich płaszczyzn życia. Ten proces urze-
czywistnia się bowiem w różnych dziedzinach działalności człowieka i społe-
czeństwa13.

Głoszenie słowa Bożego winno dokonywać się nieustannie. Jak zaleca św. 
Paweł: „głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, 
poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz” (2 Tm 4, 2). 
Słowo Boże jest żywe i skuteczne (por. Iz 55, 11; Hbr 4, 12 n.). Warto jednak 
pamiętać, że zostało ono powierzone Kościołowi i  „nie jest dla prywatnego 
wyjaśnienia” (2 P 1, 20). Autentyczna interpretacja słowa Bożego jest zada-
niem Kościoła14. 

Jan Paweł II zwraca uwagę na konieczność poznawania, rozważania i za-
chowywania słowa Bożego przez wiernych. Potrzeba, aby Pismo Święte tra-
fiało do ludzi już od dzieciństwa. Stąd należy dołożyć starań w celu ułatwie-
nia dostępu do Biblii przez wydawanie przekładów zawierających wskazówki 
ułatwiające lekturę osobistą, w  rodzinie czy wspólnocie, a  także modlitwę. 
Konieczna jest formacja biblijna, rozwój apostolatu biblijnego i dbałość o na-
leżyte sprawowanie liturgii słowa. Uczniowie Chrystusa winni żyć Eucharystią. 
Wsłuchiwanie się w słowo Boże oraz Eucharystia jako chleb życia otrzyma-
ny od Chrystusa to niejako dwa duchowe fundamenty wszelkiej działalności 
ewangelizacyjnej w Afryce15.

12 Por. J.I. Muya, Głoszenie Chrystusa w Afryce według adhortacji Ecclesia in Africa, dz. cyt., 
s. 203 n.

13 Por. EAf, nr 57.
14 Por. tamże, nr 58.
15 Por. tamże; Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Africae munus, Rzym 2011, nr 40 n.; 

J. Różański, Kościół w Afryce i jego wyzwania według Lineamenta, dz. cyt., s. 36.
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W  ewangelizacji szczególnie ważną rolę odgrywa inkulturacja jako pro-
ces „wcielania się” Ewangelii w różne kultury. Inkulturacja ma dwa wymiary. 
Oznacza ona „wewnętrzne przekształcenie autentycznych wartości kulturo-
wych przez ich integrację w chrześcijaństwie”, a także „zakorzenianie chrześci-
jaństwa w różnych kulturach”16. Tajemnica Wcielenia Syna Bożego dokonała 
się w historii, w określonym czasie i przestrzeni, w środowisku konkretnego 
narodu z  własną kulturą. „Słowo stało się ciałem i  zamieszkało wśród nas” 
(J 1, 14a). Tak samo Ewangelia, którą jest Jezus Chrystus, musi głęboko prze-
niknąć środowisko życia słuchaczy. Inkulturacja jest wpisywaniem orędzia 
Ewangelii w kultury17. 

Istotnym rysem Afryki, który nie pozostaje bez wpływu na obraz Kościoła, 
jest obecność sacrum w różnych przejawach codzienności. Obrzędy związane 
z wydarzeniami życiowymi i rozmaitymi zajęciami, a także liczne opowiadania 
i przysłowia są pełne symboli i ukazują ludzkie życie w szerszym wymiarze. 
Podejmowanie zadań ewangelizacji w warunkach afrykańskich musi uwzględ-
niać wielki zmysł religijny tych ludów18.

Ważnym zadaniem, na które zwraca uwagę Jan Paweł II, jest troska o wła-
ściwe przygotowanie i udzielanie chrztu św. Ten najważniejszy etap pracy mi-
syjnej nie może zostać pominięty, nie można go też zastąpić permanentnym 
katechumenatem czy troską o dialog. Celem misji jest przyjęcie chrztu i włą-
czenie do Kościoła. Wiąże się to z osobistą decyzją przyjęcia Chrystusa, którą 
w pewnym momencie należy podjąć19.

Wcielenie prowadzi ku misterium paschalnemu, w którym unicestwienie 
jest warunkiem wywyższenia (por. J 12, 24.32; Flp 2, 6–9). W świetle tajemnicy 
paschalnej dokonuje się proces inkulturacji jako przemienienie danej kultury 
przez ewangeliczne wartości. W  tej perspektywie ma również miejsce roze-
znawanie wartości i antywartości kultur. Jan Paweł II wyjaśnia: „Tak jak Sło-
wo Boże stało się podobne do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu, tak też 
w procesie inkulturacji Dobra Nowina wchłania wszystkie autentyczne warto-
ści ludzkie, oczyszczając je z grzechu i przywracając im ich pełne znaczenie”20. 
Przyswajanie przez Kościół wartości rozmaitych kultur dokonuje się w kon-

16 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Rzym 1990, nr 52.
17 Por. tenże, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Rzym 1979, nr 53; J. Górski, S. Jane-

czek, Inkulturacja w teologii, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. S. Wielgus i in., kol. 235 n.; 
tenże, Inkulturacja, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 1 (1996), s. 183–192; J.I. Muya, 
Głoszenie Chrystusa w Afryce według adhortacji Ecclesia in Africa, dz. cyt., s. 197.

18 Por. J. Górski, Na drodze do Afrykańskiego Synodu, dz. cyt., s. 26.
19 Por. tamże; EAf, nr 73.
20 EAf, nr 61.
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tekście działania Ducha Świętego, który łączy w jedno różne dary i talenty oraz 
prowadzi do poznania całej Prawdy21. 

Z procesem inkulturacji wiąże się kwestia wierności Ewangelii i Tradycji 
apostolskiej w  kontekście zmieniających się kultur. Inkulturacja jest wymo-
giem ciągle aktualnym z racji szybkich przemian kulturowych, społecznych, 
gospodarczych, politycznych. Stąd Kościoły lokalne ciągle muszą podejmować 
ten wysiłek, mając na względzie zasadę zgodności z orędziem chrześcijańskim 
i komunię z Kościołem powszechnym oraz wystrzegając się wszelkiego syn-
kretyzmu22.

Dzieło ewangelizacji wiąże się ściśle z  integralnym rozwojem człowieka. 
Chodzi o  rozwój każdego człowieka i  całego człowieka. Człowiek ewangeli-
zowany jest bowiem konkretną osobą uwikłaną w sprawy społeczne i gospo-
darcze. W  tych konkretnych sytuacjach należy wprowadzać sprawiedliwość 
według porządku ewangelicznej miłości. Podczas ewangelizacji konieczne 
jest realizowanie prawdziwego i braterskiego postępu człowieka. W ten spo-
sób Jezus Chrystus, już na początku swojej publicznej działalności, ukazuje 
znaczenie swojej misji (por. Łk 4, 18 n.; Iz 61, 1 n.). Ma On świadomość po-
słania, aby ulżyć ludzkiej nędzy i przeciwstawiać się wszelkim formom izola-
cji społecznej. Chodzi zatem o wyzwolenie człowieka przez wzięcie na siebie 
wszelkich ludzkich słabości (por. Mt 8, 17). A zatem również w dziele ewange-
lizacji konieczne jest uwzględnienie problemów dotyczących sprawiedliwości, 
wyzwolenia, postępu, pokoju w świecie, a także zaradzenie im. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że zapowiadane przez Ewangelię wyzwolenie dotyczy 
całego człowieka, we wszystkich jego wymiarach i aspektach, w jego otwarciu 
na rzeczywistość transcendentną23. 

Kościół daje człowiekowi uczestnictwo w  życiu Bożym. Jednocześnie 
przyczynia się do tego, aby stawał się on w swojej egzystencji i działaniu co-
raz bardziej ludzki. Posłany przez Chrystusa Kościół, głosząc królestwo Boże 
i  urzeczywistniając je, poprzez ukazywanie głębszego sensu i  znaczenia po-
wszechnej aktywności ludzkiej podnosi godność osobową człowieka i umac-
nia więzi społeczne. Głoszenie Ewangelii jest zatem ukazywaniem człowiekowi 
jego niezbywalnej godności, która została przez Boga odnowiona w tajemnicy 
Wcielenia Jego Syna. Kościołowi powierzył On misję ukazywania ostatecznego 

21 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Africae munus, nr 36 nn.; J.I. Muya, Głoszenie 
Chrystusa w Afryce według adhortacji Ecclesia in Africa, dz. cyt., s. 197.

22 Por. EAf, nr 62.
23 Por. tamże, nr 68; Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, nr 31 i  33; 

J. Różański, Kościół w Afryce i jego wyzwania według Lineamenta, dz. cyt., s. 37 n.
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celu człowieka, stąd w ewangelizacji zawarte jest przesłanie o sensie ludzkiej 
egzystencji poprzez wskazanie na najgłębszą prawdę o człowieku24. 

2. Wyzwania na kontynencie afrykańskim  

w kontekście misji ewangelizacyjnej Kościoła jako Rodziny Bożej 

a budowanie sprawiedliwości i pokoju

Integralny rozwój człowieka zakłada poszanowanie ludzkiej godności. Jest 
to możliwe tylko w warunkach sprawiedliwości i pokoju. Sprawiedliwość jest 
podstawowym prawem ludzkim i gwarantem pokoju. To jednocześnie główne 
drogi promocji ludzkiej i wszelkiego rozwoju. Stąd Jan Paweł II wyjaśnia: 

Obdarzony tą niezrównaną godnością, człowiek nie może żyć w  warunkach 
społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych, które uwłaczają jego 
człowieczeństwu. Taka jest teologiczna podstawa walki w  obronie godności 
osoby, walki o sprawiedliwość i pokój społeczny, o postęp ludzkości, o wyzwo-
lenie i integralny rozwój człowieka, każdego człowieka25.

Kościół winien być szczególnie „głosem tych, którzy nie mają głosu”. 
W tym kontekście należy dążyć do tego, aby w centrum wszelkich programów 
władz państwowych był człowiek. Ewangelizacja winna sprzyjać inicjatywom 
mającym na celu harmonijny rozwój człowieka w jego wymiarze duchowym 
i materialnym. Należy piętnować wszystko, co poniża i niszczy jego osobową 
godność26. 

Kościół funkcjonujący w Afryce winien podjąć refleksję nad misją ewan-
gelizacyjną, z którą związane są pilne potrzeby i wyzwania wynikające z gwał-
townych przemian zachodzących w społeczeństwach tego kontynentu. Przede 
wszystkim jest zobowiązany do coraz pełniejszego przyswajania sobie i prze-
żywania Chrystusowego orędzia, a także do dawania świadectwa o tym orę-
dziu i głoszenia go tym, którzy jeszcze go nie znają. Celem jest doprowadzenie 
do metanoi oraz przyjęcia sakramentu chrztu św., co suponuje przylgnięcie do 
Chrystusa i Jego Ewangelii27. Chodzi o rozpoznanie i przyjęcie Bożego powo-
łania, które zawsze pozostaje aktualne dla każdego człowieka (por. 1 Tm 2, 4). 

24 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes, Rzym 1965 (dalej: KDK), nr 40 n.

25 EAf, nr 69. Por. J. Piotrowski, Sprawiedliwość i pokój w wybranych dokumentach I Specjalnego 
Synodu Biskupów Afryki, w: Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedliwość i pokój…, dz. cyt., 
s. 95 n.

26 Por. EAf, nr 70.
27 Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, nr 46.
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Zadaniem uczniów Chrystusa jest ułatwienie owego rozpoznania i przyjęcia 
radosnego orędzia zbawienia przez wszystkich ludzi28. 

Wobec wielu nieznających jeszcze Ewangelii Kościół winien niestrudzenie 
głosić Jezusa Chrystusa, ponieważ tylko w tym Imieniu można być zbawionym 
(por. Dz 4, 12). Potrzeba ewangelizacji wynika również z przeżywanej przez 
uczniów Chrystusa radykalnej nowości życia. Przyjęcie owej nowości życia 
jako daru Bożego jest związane ze wzrastaniem w  człowieczeństwie jako 
urzeczywistnianie samego siebie na miarę powołania, w podobieństwie do 
Chrystusa29. 

Istotną rolę odgrywa tu również formacja. Do ewangelizacji musi zostać 
odpowiednio przygotowana cała wspólnota. Chodzi o  jak najpełniejsze po-
znanie prawd wiary i ciągłe wsłuchiwanie się w motywy chrześcijańskiej na-
dziei oraz postępowanie w oparciu o przykazanie miłości30. W procesie for-
macji chodzi nie tylko o umiejętność sprawnego przekazywania prawd wiary, 
ale także o głębokie osobiste przekonanie, aby skutecznie dawać świadectwo 
wiary. Konieczna jest do tego inkulturacja, aby uczniowie Chrystusa w Afryce 
mogli coraz pełniej przyswajać sobie ewangeliczne orędzie i jednocześnie do-
chowywać wierności autentycznym wartościom afrykańskim31.

Jan Paweł II zwraca również uwagę na zagadnienie dialogu, w perspekty-
wie przykazania miłości (por. J 13, 35), jako przekształcanie relacji między-
ludzkich we wszystkich obszarach życia. Ewangelizacja stanowi bowiem kon-
tynuację dialogu Boga z ludzkością, którego szczyt jest w osobie Jezusa Chry-
stusa (por. Ef 2, 16). Do postępu społeczeństwa na drodze do życia bardziej 
braterskiego winny przyczynić się rodziny, które będą mogły sprostać temu 
zadaniu, jeśli staną się prawdziwymi Kościołami domowymi, mając za wzo-
rzec Świętą Rodzinę z Nazaretu32.

Kościół w omawianym dokumencie ukazany jest jako Rodzina Boża33. Jest 
to nawiązanie do bogatego życia wspólnotowego i  rodzinnego Afrykanów. 
Budowanie Kościoła winno odbywać się na fundamencie istniejących więzi 
międzyludzkich. Istnieje przy tym konieczność umocnienia i ubogacenia tra-

28 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Africae munus, nr 32. 
29 Por. Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, nr 7; J.I. Muya, Głoszenie Chrystusa 

w Afryce według adhortacji Ecclesia in Africa, dz. cyt., s. 195 n.
30 Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, nr 15.
31 Por. EAf, nr 75–78; J. Górski, Problem inkulturacji w przygotowaniach Synodu Afrykańskiego, 

w: Kultury i religie Afryki a ewangelizacja, red. H. Zimoń, Lublin 1995, s. 223–232; tenże, Na 
drodze do Afrykańskiego Synodu, dz. cyt., s. 21–28.

32 Por. EAf, nr 79–85.
33 Por. EAf, nr 63.
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dycyjnej rodziny afrykańskiej i budowanie wiary w Chrystusa na podłożu ro-
dzimych wartości34.

Kościół jako Rodzina Boża ma za zadanie dawać świadectwo o Chrystusie 
i w ten sposób budować sprawiedliwość i pokój w Afryce oraz na całym świe-
cie. Winno temu towarzyszyć zdecydowane opowiedzenie się każdego jego 
członka po stronie sprawiedliwości i solidarności. Papież doprecyzowuje: „Jest 
to szczególnie istotne w przypadku wiernych świeckich sprawujących funkcje 
publiczne, ponieważ świadectwo to wymaga konsekwentnej postawy ducho-
wej i stylu życia zgodnego z wiarą chrześcijańską”35. Konieczne jest do tego da-
wanie świadectwa sprawiedliwości i pokoju najpierw we własnych strukturach 
i między swoimi członkami. Kościół, który chce mówić o sprawiedliwości do 
innych, sam musi w ich opinii być sprawiedliwy36. 

Jan Paweł II podkreśla: 

Jako organizm istniejący w łonie wspólnoty społecznej i narodowej, Kościół 
ma prawo i  obowiązek w  pełni uczestniczyć w  budowaniu społeczeństwa 
opartego na sprawiedliwości i pokoju, wykorzystując wszystkie środki, jakimi 
dysponuje. Wypada tu przypomnieć jego apostolat w dziedzinie wychowania, 
ochrony zdrowia, budzenia wrażliwości na sprawy społeczne oraz programy 
pomocy. W takiej mierze, w jakiej Kościół przez te formy swojej działalności 
przyczynia się do podniesienia poziomu oświaty, polepszenia ogólnego stanu 
zdrowia i szerszego zaangażowania wszystkich w sprawy społeczne w duchu 
wolności i współodpowiedzialności, tworzy warunki dla postępu sprawiedli-
wości i pokoju37.

Za szczególne wyzwanie odnośnie do realizacji sprawiedliwości i pokoju 
w Afryce zostało uznane właściwe zarządzanie sprawami publicznymi w dzie-
dzinie polityki i gospodarki, które to dziedziny są ze sobą wzajemnie powią-
zane. Wiele bowiem problemów Afryki jest wynikiem rządów wypaczonych 
przez korupcję38. Sprawne rządzenie, w  duchu służby, a  nie panowania, jest 
konieczne z racji głębokich różnic i zadawnionych animozji natury etnicznej 
między poszczególnymi ludami Afryki39. 

Konieczne są do tego ustawy, które określają obowiązki obywateli, ale jed-
nocześnie stanowią podstawę ochrony ich praw. Jan Paweł II pisze, że 
34 Por. J.I. Muya, Głoszenie Chrystusa w Afryce według adhortacji Ecclesia in Africa, dz. cyt., 

s. 206 n.; J. Górski, Na drodze do Afrykańskiego Synodu, dz. cyt., s. 26 n.; J. Różański, Kościół 
w Afryce i jego wyzwania według Lineamenta, dz. cyt., s. 35 n.

35 EAf, nr 105.
36 Por. EAf, nr 107.
37 Tamże. Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Africae munus, nr 22–27.
38 Por. J. Różański, Kościół w Afryce i jego wyzwania według Lineamenta, dz. cyt., s. 33.
39 Por. EAf, nr 111.
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wiele narodów afrykańskich nadal cierpi ucisk reżimów autorytarnych, któ-
re odbierają obywatelom wolność osobistą i fundamentalne prawa człowieka, 
zwłaszcza swobodę stowarzyszania się i wyrażania poglądów politycznych oraz 
prawo do wybierania rządzących w drodze wolnych i uczciwych wyborów. Te 
przejawy niesprawiedliwości politycznej rodzą napięcia, które często prowadzą 
do konfliktów zbrojnych i wojen domowych oraz do wszystkich ich negatyw-
nych konsekwencji, takich jak głód, epidemie, zniszczenia, by nie wspominać 
już o masowych mordach i o skandalu, jakim jest tragedia uchodźców40. 

A zatem budowanie autentycznej demokracji w duchu Ewangelii, z posza-
nowaniem zasad pluralizmu, to zadanie Kościoła uczestniczącego w tworzeniu 
praworządnego państwa w Afryce. Można tego dokonać tylko na fundamencie 
zdrowych zasad etycznych i duchowych41.

Podsumowanie

Przesłanie adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa wpisuje się w nurt na-
uczania i wskazań Kościoła, zwłaszcza dokumentów Soboru Watykańskiego II. 
Dzieło ewangelizacji jest ściśle związane z  integralnym rozwojem człowieka. 
Ewangelizacja niesie wiele podstawowych wartości. Jako Dobra Nowina jest 
realnym źródłem nadziei i  optymizmu. Wyzwaniem dla Kościoła w  Afryce 
jest także inkulturacja. Chodzi o pogodzenie jedności i uniwersalizmu kato-
lickiej wiary z  jej zakorzenieniem w rodzimej kulturze. Chrześcijaństwo nie 
może narzucać obcych kulturowych wzorców, ale też musi się wyrażać w kul-
turze. Tworzenie syntezy kultury i wiary potrzebne jest zarówno jednej, jak 
i drugiej. Dopiero wówczas wiara staje się w pełni przejmowana, głęboko prze-
myślana i wiernie przeżywana42.

Działalność ewangelizacyjna wiąże się także z  budowaniem sprawiedli-
wości i pokoju. Konieczne jest do tego dawanie przez chrześcijan świadectwa 
wiary, a  także dialog z  każdym człowiekiem, każdą kulturą, religią i  całym 
światem. Chodzi o  przyjmowanie odmienności drugiego człowieka w  świe-
tle Chrystusa. Stąd ewangelizacja jest pojmowana w odwołaniu do koncepcji 
Kościoła jako rodziny. Ta perspektywa eklezjologiczna zwraca uwagę na rela-
cyjność bycia chrześcijaninem oraz znaczenie życia i słowa. Jest to zwłaszcza 
istotne na kontynencie Afryki, gdzie życie i wolność słowa są zagrożone przez 

40 EAf, nr 112. Por. W. Lizak, Afryka na przełomie stuleci, w: Ecclesia in Africa. Pojednanie, 
sprawiedliwość i pokój…, dz. cyt., s. 18 nn.; J. Różański, Kościół w Afryce i jego wyzwania 
według Lineamenta, dz. cyt., s. 34 n.

41 Por. EAf, nr 112 i 114.
42 Por. M. Zięba, Ecclesia in Africa, dz. cyt. 
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biedę, choroby, wojny. Ewangelizacja dokonuje się tu szczególnie poprzez soli-
darność z człowiekiem cierpiącym43. 

Imperatyw działania na rzecz integralnego rozwoju człowieka i  rozwoju 
ludów odnosi się do każdego człowieka, do wszystkich społeczności i naro-
dów. Stąd katolicy winni w tej dziedzinie współpracować z wyznawcami in-
nych Kościołów i  wspólnot kościelnych44. Jan Paweł II jednocześnie zwraca 
uwagę, że Kościół w Afryce jest powołany, aby głosić Chrystusa „aż po krańce 
ziemi” (Dz 1, 8c), aby odegrał swoją rolę w planie zbawienia rodzaju ludzkiego 
(por. 1 Tm 2, 4)45. 

Wszyscy Afrykanie są powołani do świętości i  do dawania świadectwa 
o Chrystusie na całym świecie. To przez świadectwo miłości i  świętości do-
konuje się ewangelizacja. Postępowanie drogą świętości jest znakiem Boga 
w  świecie. Konieczne jest do tego praktykowanie cnoty solidarności, której 
owocem jest pokój. Kościół, rozwijając i umacniając solidarność, może wnieść 
decydujący wkład w kształtowanie prawdziwej kultury pokoju46. Jan Paweł II 
podkreśla, że Kościół w Afryce, okazując solidarność,

pragnie się przyczynić do nawrócenia ludzkości, prowadząc ją do otwarcia się 
na zbawczy plan Boga poprzez swoje ewangeliczne świadectwo, któremu to-
warzyszy działalność charytatywna na rzecz ubogich i najsłabszych. Czyniąc 
to, nie zapomina nigdy o  pierwszeństwie transcendencji tych rzeczywistości 
duchowych, które są pierwocinami wiecznego zbawienia człowieka47.

Wprawdzie konieczne jest odróżnienie postępu ziemskiego od wzrostu kró-
lestwa Chrystusowego, ale dla królestwa Bożego nie jest obojętne to, jak ów po-
stęp może się przyczynić do lepszego urządzenia społeczności ludzkiej48. Ocze-
kiwanie na powtórne przyjście Chrystusa nie może usprawiedliwiać postawy 
obojętności wobec konkretnych sytuacji ludzkiego życia w aspekcie osobistym, 
społecznym, narodowym czy międzynarodowym. Rzeczywistość ziemska bo-
wiem kształtuje warunki pielgrzymowania człowieka ku wieczności49. 

43 Por. J.I. Muya, Głoszenie Chrystusa w Afryce według adhortacji Ecclesia in Africa, dz. cyt., 
s. 210 n.

44 Por. E. Sakowicz, Dialog międzyreligijny w  Afryce w  służbie pojednania, sprawiedliwości 
i pokoju, w: Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedliwość i pokój…, dz. cyt., s. 133–145.

45 Por. EAf, nr 128 nn.
46 Por. tamże, nr 136 i 138.
47 Tamże, nr 139.
48 Por. KDK, nr 39.
49 Por. EAf, nr 139.
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Summary 
Building justice and peace –  

in the apostolic exhortation Ecclesia in Africa of John Paul II

The article concerns the message the apostolic exhortation of John Paul II, Ecclesia in Africa about the 
issues of evangelization and building a society of justice and peace. This is connect with integral development 
of human and his aspiration for the fully of humanity. The evangelizing mission of the Church on the African 
continent is a connect to the rich community life and family Africans. On the basis of the traditional interper-
sonal bonds the Church’s task it is to build authentic democracy and the rule of law.

Dariusz Adamczyk – doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie. Posiada także dorobek naukowy z zakresu pedagogiki, filozofii, pracy socjalnej. Za-
interesowania badawcze dotyczą szeroko rozumianego wychowania, personalizmu, edukacji religijnej. Autor 
książek oraz licznych artykułów naukowych na temat teologii biblijnej, jedności Starego i Nowego Testamentu, 
etyki, pedagogiki religijnej.



Ks. Przemysław Filipkiewicz

Odnowa liturgiczna  
w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.  

Wybrane aspekty

Słowa kluczowe: liturgia, reforma reformy, odnowa, ryt, Pascha, Kościół, Sobór.  
Keywords: liturgy, the reform of the reform, renewal, ritual, Passover, Church, Church 
Council

31 października 2016 roku Peter Seewald, niemiecki dziennikarz, autor 
kilku wywiadów rzek z Josephem Ratzingerem/Benedyktem XVI udzielił wy-
wiadu Katolickiej Agencji Informacyjnej. Wśród pytań, jakie zadali Seewaldo-
wi przedstawiciele KAI, padło również takie: Czy myśl Benedykta XVI jest we 
właściwy sposób obecna dzisiaj w Kościele? Seewald odpowiedział następu-
jąco: „Nie. Dlatego jednym z aspektów mojego wywiadu rzeki Benedykt XVI. 
Ostatnie rozmowy jest również to, żeby otworzyć drogę do życiowego dorobku 
i przesłania papieża Benedykta XVI”1. Stąd, niejako w odpowiedzi na sugestię 
dziennikarza, w niniejszym artykule zostanie poruszony jeden z licznych wąt-
ków, których w swojej refleksji dotykał bawarski teolog, mianowicie kwestia 
liturgii. Jest to jeden z  najważniejszych tematów teologicznych podejmowa-

1 https://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x104715/peter-seewald-o-benedykcie-xvi-ojciec-koscio-
la-nowoczesnosci/ (dostęp: 3 listopada 2016). Warto w tym miejscu przytoczyć także słowa 
stanowiące swoistą ocenę dorobku teologicznego Ratzingera i  jego znaczenia dla przy-
szłych pokoleń: „Porównuję tę sytuację do bycia rozbitkami. Dzieło Ratzingera można w tej 
analogii porównać do belki, która pozostała po rozbitym statku, a której my możemy się 
przytrzymać. Jest to ostatnia deska ratunku, ocalająca przed utopieniem się. Nie chciałbym, 
aby zabrzmiało to patetycznie, ale porównałbym to z trzymaniem się krzyża Jezusa Chry-
stusa, w którym znajdujemy zbawienie i  ratunek. Papież Franciszek mówi, że przesłanie 
Benedykta lepiej zrozumieją dopiero kolejne pokolenia”.
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nych przez Josepha Ratzingera, później papieża Benedykta XVI, obecny we 
wszystkich jego książkach, w  licznych fragmentach głośnych wywiadów czy 
wstępach do prac poświęconych zagadnieniu liturgii. 

Gdy spojrzymy na sposób, w  jaki Joseph Ratzinger/Benedykt XVI po-
dejmuje kwestie związane z liturgią, zwraca uwagę fakt, że nie podejmuje on 
problematyki wyłącznie jako profesjonalny teolog liturgii, lecz jako zawodowy 
teolog. Stąd, jak tłumaczył w 2008 roku we wstępie do swojej Teologii liturgii: 
„Nie interesowały mnie problemy szczegółowe nauki liturgicznej, ale zawsze 
problem zakotwiczenia liturgii w fundamentalnym akcie naszej wiary i co za 
tym idzie, miejsce liturgii w całej naszej ludzkiej egzystencji”2. Ratzinger nie 
spogląda zatem na liturgię jako rodzaj ekranu służącego do wyświetlania pojęć 
teologicznych, lecz jako na miejsce życia, w którym prawdy teologiczne rodzą 
się i jednocześnie są objawiane. W cytowanym już wstępie pisze o tym nastę-
pująco: „Liturgia Kościoła była dla mnie, od samego dzieciństwa, punktem 
centralnym mojego życia”3. 

Stwierdzenie to znalazło także odbicie w wywiadzie rzece La Froce du si-
lence, jakiego udzielił obecny Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów kard. Robert Sarah. Gwinejski purpurat podkreślił m.in. 

zgubną w  [skutkach] dla Kościoła desakralizację chrześcijaństwa dokonaną 
przed kilkudziesięciu laty przez wpływowych teologów i ludzi Kościoła. Uwa-
żali oni, że poprzez wcielenie Syna Bożego kategoria sakralności straciła ra-
cję bytu. W konsekwencji „obalona też została pobożność, w tym samo słowo. 
Usunęli ją liturgiści, którzy nazwali ją bigoterią. Lud tymczasem musiał znosić 
ich eksperymenty liturgiczne, przy czym usunięte zostały różne spontaniczne 
formy pobożności i  adoracji”. (…) „Zanikło bowiem poczucie tajemnicy, na 
skutek przemian, nieustannych dostosowań, wprowadzanych w sposób dowol-
ny i  indywidualnych, aby urzec naszą mentalność profanacyjną, naznaczoną 
przez grzech, zeświecczenie, relatywizm i odrzucenie Boga”4. 

Stąd w niniejszym artykule chciałbym przypomnieć trzy zasadnicze postu-
laty związane z kwestią odnowy liturgicznej, jakie proponuje Joseph Ratzin-
ger/Benedykt XVI.

2 J. Ratzinger, Przedmowa do wprowadzającego tomu moich pism, w: tenże, Opera omnia, 
t. XI: Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego, tłum. W. Szymona, 
Lublin 2012, s. 2. Por. także: P. Waleńdzik, Oczekiwania wobec reformy liturgicznej Sobo-
ru Watykańskiego II w pismach Josepha Ratzingera, „Warszawskie Studia Teologiczne” XVI 
(2013), nr 1, s. 113–126.

3 Tamże. 
4 http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,27700,kard-sarah-bedzie-

-reforma-reformy-liturgicznej.html (dostęp: 3 listopada 2016).
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1. Liturgia jako dzieło Jezusa Chrystusa i Kościoła

We wstępie do monumentalnego dzieła Theologie der Liturgie niemiecki 
teolog stanowczo stwierdza, że uczenie się właściwego sposobu wielbienia 
Boga, a więc ortodoksji, jest najważniejszym darem wiary. Snując refleksje nad 
kierunkiem swoich studiów teologicznych, Ratzinger wybór teologii funda-
mentalnej uzasadnia chęcią przeanalizowania podstawowej kwestii: dlaczego 
wierzymy? Jednak zauważa, że w  przytoczonym wyżej pytaniu w  naturalny 
sposób zawiera się jeszcze inne – równie oczywiste – o  odpowiedź dawaną 
Bogu, a więc dotyczące kultu Bożego. Tę poprawną odpowiedź autor określa 
mianem dzieła Boga. 

Dla Ratzingera termin „dzieło Chrystusa” ma zasadnicze znaczenie w pro-
cesie poszukiwania i uzasadnienia właściwej definicji liturgii. Spoglądając na 
nie z dwóch różnych perspektyw, niemiecki teolog ukazuje pozorność ich 
antynomii. Dla niego bowiem dzieło Chrystusa rozumiane zarówno jako hi-
storyczne zbawcze czyny Jezusa, jak i celebracja liturgiczna nie tylko nie wy-
kluczają się, ale są ze sobą ściśle powiązane. Wydarzenie krzyża i Zmartwych-
wstanie, przekraczając ludzką historię, są określane przez język wiary mianem 
misterium – tym samym termin „misterium paschalne” staje się kwintesencją 
dzieła Chrystusa. To wskazuje – zdaniem bawarskiego teologa – na oczywisty 
związek z liturgią: „Właśnie to »dzieło Chrystusa« stanowi istotną treść litur-
gii”5. Według Ratzingera, tylko w  ten sposób, poprzez akt wiary i modlitwy 
Kościoła, dzieło Chrystusa wciąż na nowo przenika do historii. Dzięki litur-
gii historyczny moment zostaje wyniesiony na wyższy poziom i staje się nie-
przemijającym bosko-ludzkim aktem Odkupienia: „W liturgii rzeczywistym, 
głównym podmiotem akcji jest Chrystus – jest ona dziełem Chrystusa; w niej 
przyciąga On jednak do siebie historię – właśnie w owym nieprzemijającym 
akcie, który jest miejscem naszego zbawienia”6. Gdzie można więc doświad-
czyć zbawczego dzieła Chrystusa? Benedykt XVI odpowiada: „(…) w działa-
niu Chrystusa przez Kościół w liturgii, zwłaszcza w sakramencie Eucharystii, 
który uobecnia ofiarę Syna Bożego, który nas odkupił”7. To Kościół stanowi 
zatem główny podmiot w realizacji dzieła Jezusa Chrystusa.

Z tego względu niemiecki teolog postuluje ponowne odkrycie tajemnicy 
Kościoła, będącego w swej istocie Ciałem Chrystusa, a przez to jedynym i rze-

5 J. Ratzinger, Dyskusja nad „Duchem liturgii”, w: tenże: Opera omnia, t. XI, dz. cyt., s. 602. 
6 Tamże.
7 Benedykt XVI, Liturgia jest służbą i uczestnictwem w dziele Bożym. Audiencja generalna, 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_26092012.html 
(dostęp: 3 listopada 2016). 
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czywistym podmiotem liturgii. Joseph Ratzinger wypowiada się na ten temat 
następująco: 

Musimy sobie jasno uświadomić, że posługując się zsekularyzowaną egzegezą 
oraz z gruntu protestancką i zsekularyzowaną hermeneutyką, w Nowym Testa-
mencie nie znajdziemy podstaw naszej wiary oraz że w wyniku fragmentaryza-
cji liturgii, uważanej za akt wspólnot lokalnych, przekreślamy Kościół, a wraz 
z Kościołem wiarę i tajemnicę8. 

Dlatego bawarski teolog postuluje powrót do egzegezy zakorzenionej w rze-
czywistości samego Kościoła, którą określa on mianem „Kościoła wszystkich 
czasów” lub „Kościoła ojców”. Ponadto Ratzinger postuluje także ponowne od-
krycie w rzeczywistości Nowego Testamentu uzasadnienia dla kultu i kapłań-
stwa, by móc odzyskać istotne elementy liturgii. Zwrócenie uwagi na zgodność 
egzegezy z  Kościołem wszystkich czasów/Kościołem ojców jest szczególnie 
ważną i charakterystyczną cechą teologii uprawianej przez omawianego auto-
ra, którą powszechnie określa się mianem hermeneutyki ciągłości. Szczególnie 
postulat ciągłości uwidacznia się w  proponowanej przez niego wizji liturgii. 
Dotyczy to zwłaszcza ciągłości z Soborem Trydenckim: „Trydent – z zastrzeże-
niami, które z pewnością możemy znaleźć w jego tekstach – pozostaje normą, 
odczytywaną w świetle naszej pełniejszej i głębszej znajomości ojców i Nowego 
Testamentu, czytaną z ojcami i z Kościołem wszystkich czasów”9.

Należy zwrócić uwagę, że według Ratzingera teologia liturgii stanowczo 
podkreśla fakt, iż to Bóg działa w liturgii, szczególnie przez Jezusa Chrystusa, 
i tylko w Nim i przez Niego możemy coś czynić10. Bawarski teolog wyraźnie 
akcentuje: „Mocą naszych własnych zasobów nie zdołamy zbudować drogi 
prowadzącej do Boga. Otwiera się ona przed nami dopiero wtedy, gdy staje 
się nią sam Bóg”11. Tym samym liturgia nie może być jedynie swego rodza-
ju poletkiem doświadczalnym dla różnych teologicznych hipotez12: „Liturgia 

8 J. Ratzinger, Dyskusja nad „Duchem liturgii”, dz. cyt., s. 622. 
9 Tamże.
10 W wywiadzie z Peterem Seewaldem Ratzinger czyni w tym względzie następującą uwagę: 

„Liturgia nigdy nie jest tylko spotkaniem grupy ludzi, która niejako sama sobie organizuje 
swą uroczystość, a zatem właściwie samą siebie fetuje. Uczestnicząc w Jezusie Chrystusie, 
który staje przed Ojcem, zawsze stoimy również we wszechświatowej wspólnocie całego 
Kościoła, a także w communio sanctorum, we wspólnocie wszystkich świętych”; J. Ratzin-
ger, Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem/
Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowiński, Kraków 2005, s. 380.

11 J. Ratzinger, Dyskusja nad „Duchem liturgii”, dz. cyt., s. 616. 
12 Warto przytoczyć w tym miejscu cenną uwagę Ratzingera dotyczącą traktowania liturgii 

jako poletka doświadczalnego: „W ostatnich dziesięcioleciach przemyślenia ekspertów zbyt 
pospiesznie przechodziły do praktyki liturgicznej, w znacznej części omijając władze ko-
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czerpie swą wielkość z tego, czym jest, nie zaś z tego, co my z nią robimy”13. 
Stąd sama w sobie liturgia nie jest jedynie wyrazem świadomości wspólnoty, 
lecz Objawieniem, które możemy przyjąć przez wiarę i modlitwę. Jak podkre-
śla niemiecki teolog, miarą tego przyjęcia jest wiara samego Kościoła, będą-
cego – według niego – naczyniem Objawienia. Co więcej, Ratzinger zauważa, 
że zewnętrzny kształt liturgii może przybierać różne formy, dostosowane do 
miejsca i  czasu. Istotna jest tu jednak łączność z Kościołem, gdyż tylko po-
słuszeństwo wiary gwarantuje jedność liturgii sięgającą poza granice miejsc 
i czasów, pozwalając doświadczyć jedności Ciała Chrystusa. Ratzinger swoją 
refleksję nad istotą liturgii streszcza także w modlitewnym zawołaniu św. Paw-
ła: Maran atha – Pan jest / Pan przychodzi: 

W Eucharystii już teraz obecna Paruzja, w ten sposób sprawia jednak, że wy-
chodzimy naprzeciw Panu, który przychodzi i uczy nas wołać: „Przyjdź, Panie 
Jezu”. I ciągle na nowo pozwala nam słyszeć i doświadczać jako prawdziwą od-
powiedź: Tak, przyjdę niebawem (zob. Ap 22, 17.20)14.

Kwestia związku pomiędzy liturgią jako działaniem Jezusa Chrystusa 
oraz działaniem Kościoła pojawia się również przy próbie uzasadnienia przez 
Ratzingera racji dla pojęcia rytuału. Dokonując analizy poszczególnych ry-
tów, jakie wykształciły się w ciągu dziejów w życiu poszczególnych wspólnot 
chrześcijańskich, Ratzinger czyni wyjątkowo aktualne spostrzeżenia dotyczące 
omawianej relacji. Wyliczając poszczególne obrządki, zauważa, iż każdy z nich 
odnosi się do pierwotnych siedzib apostolskich, przez co znajdują one swoje 
zakorzenienie w konkretnym miejscu i czasie objawienia. Stąd istotę obrządku 
właściwego dla poszczególnych liturgii można odnaleźć w relacji dwóch pojęć, 
to jest: „raz jeden” i „zawsze”. Pojęcia te są o tyle ważne, że wyrażają nieroze-
rwalny związek zachodzący pomiędzy nimi, co oznacza, że „wiara chrześcijań-
ska nigdy nie może odłączyć się od ziemskiego miejsca świętego wydarzenia, 
od wyboru Boga, pragnącego w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie 
mówić do nas, stać się Człowiekiem, umrzeć i zmartwychwstać”15. Co więcej, 
Ratzinger związek ten wyraża następującą zasadą: „»Zawsze« może wyłącznie 
pochodzić od »raz jeden«”16. Argumentuje, że Kościół nie kieruje swoich mo-
dlitw w „mityczną wszechczasowość”, przez co nie może porzucać swych ko-

ścielne, na drodze komisji, które uzgodnione przez siebie tezy umiały rozpowszechniać 
w różnych krajach i uczyniły je w praktyce normami celebracji liturgicznych”; tamże, s. 617. 

13 Tamże. 
14 Tamże. 
15 J. Ratzinger, Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Poznań 2002, s. 146.
16 Tamże.
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rzeni. To właśnie umiejscowienie w czasie, w konkretnej formie związanej z jej 
historycznym rozwojem, pozwala Kościołowi zachować swoją tożsamość oraz 
właściwie rozpoznać Boży głos. 

Rytuał jest także powiązany z tzw. elementem diachronicznym, to jest mo-
dlitwą odprawianą wraz z ojcami Kościoła i apostołami. To powiązanie spra-
wia, że poszczególne obrządki są nie tyle rezultatem inkulturacji, ile przede 
wszystkim formami tradycji apostolskiej. Ratzinger dostrzega także wpływ, 
jaki wywierają one wzajemnie na siebie, co jest najbardziej widoczne w przy-
padku Bizancjum i Rzymu, oraz ich oddziaływanie na pomniejsze ryty. Wpływ 
dwóch głównych ośrodków liturgicznych Wschodu i  Zachodu spowodował 
wykształcenie zasady gwarantującej zabezpieczenie liturgii przed interwen-
cją poszczególnych jednostek, co chroni przed dowolnością. Wschód określa 
liturgię mianem „boskiej”, natomiast w przypadku Zachodu bawarski teolog 
odwołuje się do poglądów Josefa Andreasa Jungmanna, który ujmuje ją jako 
pewnego rodzaju ciągłość. W jej obrębie nadal dokonuje się rozwój, ale w ra-
mach „ograniczonego wzrostu”, co nie pozwala na zbyt daleko idącą dowol-
ność, określoną przez Ratzingera mianem samowolnego „robienia liturgii”17. 
Wielkość liturgii zasadza się na jej nieodwołalności. Niemiecki teolog podaje 
też definicję rytu chrześcijańskiego, określając go jako

wyraz eklezjalności i  przekraczającej historię wspólnotowości liturgicznego 
modlenia się i działania, który przyjął określoną postać. W nim konkretyzuje 
się przywiązanie liturgii do Kościoła będącego żywym podmiotem, podmio-
tem, który charakteryzowany jest przez swój związek z  formą wiary wyrosłą 
z tradycji apostolskiej18. 

Ten nierozerwalny związek liturgii z podmiotem, jakim jest Kościół – do-
puszczając wprawdzie różne jej formy i rozwój – stanowi zabezpieczenie przed 
wspomnianą dowolnością. Warto przy tym zaznaczyć, iż Ratzinger odnosi 
ów związek w równym stopniu do jednostki, wspólnoty, hierarchii kościelnej 
i osób świeckich. W związku z pojawiającymi się współcześnie dowolnościa-
mi w liturgii stwierdza, że o autentyzmie liturgii można mówić tylko wtedy, 
gdy wypływa ona z podstawowego kształtu wiary samego Kościoła. Dlatego 
podkreśla znaczenie relacji pomiędzy liturgią a autorytetem Kościoła w od-
niesieniu do znaczenia wielkich wyznań wiary starożytnego chrześcijaństwa. 

17 Na ten temat bawarski teolog pisze: „Liturgia nie jest zatem porównywalna z urządzeniem 
technicznym, które można zrobić; można ją natomiast przyrównać do rośliny, czyli or-
ganizmu, który rośnie i  którego prawa wzrostu określają możliwości dalszego rozwoju”; 
J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 148.

18 Tamże, s. 149.
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Zarówno obrządek, jak i wyznania wiary wyrosły na gruncie natchnienia Du-
cha Świętego (por. J 16, 13). Stąd problematyka związku liturgii z Kościołem 
osiągnęła – zdaniem Ratzingera – swój punkt krytyczny w wydarzeniu refor-
macji19. Wątek ten pojawia się nieprzypadkowo. W błędnej technice krytyki, 
jaką zastosował Luter – chodzi dokładnie o zasadę sola Scriptura – bawarski 
teolog dostrzega istotne zagrożenie dla liturgii. Podobne tendencje można 
zauważyć także obecnie. Odwołując się do symbolicznej reguły „z  samego 
Pisma”, Ratzinger ostrzega, że pojawiają się nadal pewne środowiska, które 
czynią z niej podstawę konstrukcyjną liturgii, w której Pismo Święte jest utoż-
samiane z egzotycznymi opiniami, przez co dochodzi do mylenia prywatnej 
opinii z ortodoksyjną wiarą. Swoje stanowisko w tej materii Ratzinger opisuje 
następująco:

Liturgia, która jest „robiona”, opiera się na opinii i słowie człowieka; jest zbudo-
wana na piasku i pozostaje pusta niezależnie od tego, jakim ludzkim kunsztem 
będzie się ją ozdabiać. Jedynie szacunek dla odgórności i zasadniczej nieodwo-
łalności liturgii może zapewnić nam to, co jest naszą nadzieją: święto, w którym 
zbliża się do nas to, co wielkie, to czego nie robimy sami, lecz co otrzymujemy 
jako dar20. 

Związek zachodzący pomiędzy „dziełem Chrystusa” – liturgią a Kościo-
łem jest nierozerwalny. Tak więc jakakolwiek odnowa Kościoła nie tylko nie 
może obyć się bez liturgii, ale to właśnie w niej ma swoje najgłębsze źródło, 
gdyż – jak twierdzi Ratzinger – „W obcowaniu z liturgią rozstrzygają się losy 
wiary i Kościoła”21.

19 Swoje stanowisko w  tej materii Ratzinger uzasadnia następująco: „Tragizm reformator-
skich starań Lutra wynikał właśnie z  tego, że przypadały one na czas, w którym zasad-
nicza postać liturgii była w znacznym stopniu ukryta i niezrozumiana. Pomimo całego 
radykalizmu odwołania się do »samego Pisma« Luter nie kwestionował ważności wyznań 
starożytnego chrześcijaństwa, wywołując tym samym wewnętrzne napięcie, które stało 
się podstawowym problemem Reformacji. Reformacja przebiegałaby z pewnością inaczej, 
gdyby Luter dostrzegł analogiczną ważność wielkiej tradycji liturgicznej, jej świadomość 
obecności ofiary i jej wejście w czyn zastępczy Logosu. Radykalizacja metody historycz-
no-krytycznej ujawnia dziś wyraźnie, że zasada »tylko Pismo« nie może stać się podstawą 
Kościoła i wspólnoty wiary. Pismo jest tylko wtedy Pismem, gdy żyje w żywym podmio-
cie – Kościele”; tamże, s. 150. 

20 Tamże. 
21 J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tłum. J. Zychowicz, 

Kraków 1999, s. 5. 
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2. „Reforma reformy” liturgicznej

Istotnym zagadnieniem zasługującym na odrębne zajęcie się nim jest – 
według bawarskiego teologa – tzw. reformą reformy. Ten techniczny termin 
kryje w sobie postulat wewnątrzkościelnego pojednania w kwestii Mszału zre-
formowanego, czyli Pawła VI. Zdaniem Ratzingera, wciąż powraca bowiem 
echo bolesnych rozdarć w sferze sprawowania liturgii, szczególnie w tendencji 
do jej fragmentaryzacji i chaotyczności. Jedność w obrębie Mszału Pawła VI 
jest zasadniczą kwestią postulowanej przez niego „reformy reformy” liturgicz-
nej. Ratzinger ma tu na myśli dojście do tzw. rytu wspólnego – zwanego także 
reformowanym – ale z jedną uwagą: „reformowany” nie oznacza sfragmenta-
ryzowany czy też pozostawiony dowolności poszczególnych wspólnot lokal-
nych bądź niecieszącym się zaufaniem komisjom ekspertów. Dla niemieckiego 
teologa głównym celem „reformy reformy” – nawet jeśli wiąże się ona z Msza-
łem Pawła VI – jest wewnątrzkościelne pojednanie, do którego wciąż jeszcze 
daleko. 

Pierwszym postulatem dotyczącym omawianego Mszału jest odrzucenie 
fałszywej kreatywności, o której Ratzinger ma odwagę powiedzieć, że nie ma 
ona nic wspólnego z autentyczną kategorią liturgiczną. Z drugiej strony, za-
uważa on, iż w nowym Mszale znajdują się takie zwroty, jak Sacerdos dicit sic 
vel simili modo lub Hic sacerdos potest dicere, które dopuszczają pewną formę 
kreatywności. Jeśli jednak kapłan w  duchu przybliżenia liturgii wspólnocie 
będzie czuł się niemal zobowiązany do owej kreatywności, ostatecznie może 
zamienić liturgię w katechezę dla określonej wspólnoty, przez co doprowadzi 
do zniszczenia liturgicznej jedności i eklezjalności liturgii. Dlatego – według 
Ratzingera – milowym krokiem w kierunku przywrócenia wewnętrznego po-
jednania byłoby usunięcie z Mszału miejsc, w których dopuszcza on kreatyw-
ność nieodpowiadającą autentycznemu duchowi liturgii: „gdyby w  wyniku 
takiej »reformy reformy« można było powrócić do wiernego, kościelnego cele-
browania liturgii, byłby to już, moim zdaniem, krok doniosły, ponieważ w ten 
sposób ponownie jasno ukazałaby się eklezjalność liturgii”22. 

Drugi postulat Ratzingera dotyczy przekładów tekstów liturgicznych. 
Chodzi tu szczególnie o  język inkluzywny, prowadzący do zaniku pewnych 
istotnych z  chrześcijańskiego punktu widzenia kwestii. Widać to choćby na 
przykładzie psalmów – usunięcie z nich męskich rzeczowników pozbawia je 
całej struktury chrystologicznej. Należy też zachować w liturgii pewne elemen-
ty języka łacińskiego, co pozwoliłoby podtrzymać kościelną więź wspólnoty. 

22 J. Ratzinger, Dyskusja nad „Duchem liturgii”, dz. cyt., s. 625.
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Trzecim problemem, jakie wysuwa Ratzinger, jest tzw. celebracja versus 
populum. Niemiecki teolog wyraźnie podkreśla, że celebrowanie ku wscho-
dowi, w kierunku przychodzącego Jezusa Chrystusa, jest tradycją apostolską. 
W związku jednak z różnymi stylami architektonicznymi w kościołach pro-
ponuje ustawienie krzyża na ołtarzu jako punktu odniesienia znajdującego się 
w polu widzenia wszystkich, zarówno kapłana, jak i wiernych: „Wtedy mieli-
byśmy nasz wschód, bo w końcu chrześcijańskim Wschodem jest Ukrzyżo-
wany”23. Co więcej, jego zdaniem umieszczenie krzyża w centralnym punkcie 
daje liturgii nowe ukierunkowanie. Wyjaśnia to następująco: „Mieć Pana jako 
punkt odniesienia dla wszystkich, dla kapłana i dla wiernych, wydaje mi się 
więc rzeczą istotną, którą zawsze można zrealizować”24. 

Dla Ratzingera istotne jest przejrzenie podstawowych kategorii reformy 
w ich aspekcie praktycznym. Stanowi to odniesienie do praktycznej strony re-
formy postulowanej przez Sobór Watykański II. 

Pierwsza z  owych kategorii wiąże się ze zrozumiałością. Ratzinger za-
uważa, że Sobór aż pięć razy używa synonimu tego pojęcia w nawiązaniu do 
pożądanej zrozumiałości (intellegere) liturgii25: „Obrzędy niech się odznacza-
ją szlachetną prostotą, niech będą krótkie i  jasne, wolne od niepotrzebnych 
powtórzeń i dostosowane do pojętności wiernych, tak aby nie wymagały wie-
lu objawień” (SC, nr 34). Uzasadnienia dla tej sugestii soborowej konstytu-
cji Ratzinger szuka w stosowaniu liturgii przeznaczonej dla duchowieństwa, 
niezrozumiałej dla ludu. Związane z  nią komplikacje zaowocowały sytuacją 
obcości, co ostatecznie doprowadziło do braku łączności wiernych z liturgią 
sprawowaną przy ołtarzu. Dlatego – według bawarskiego teologa – konieczne 
stało się połączenie kapłana oraz wiernych w ramach jednej wspólnej liturgii, 
co nazywa „otwarciem szklanej szkatuły, sprzyjającej wspólnej adoracji w »ro-
zumnym kulcie«”26. 

Ratzinger nie ogranicza się jedynie do cytowania soborowej konstytucji, 
lecz racji dla swoich poglądów stara się szukać w  samym źródle, jakim jest 
Biblia. Znajduje je w  Pawłowym określeniu logike latreia (λογική λατρεία – 
Rz  12, 1). Przytoczone sformułowanie jest dla niego wymownym świadec-
twem długiej drogi, na której Pismo szuka uzasadnienia dla istoty kultu i – co 
ciekawe – znajduje ją. To właśnie w tym terminie niemiecki teolog dopatruje 

23 Tamże, s. 626.
24 Tamże.
25 Zob. indeks w wydaniu Istituto per le Scienze Religiose di Bologna (1979), s. 83.
26 J. Ratzinger, Dyskusja nad „Duchem liturgii”, dz. cyt., s. 643.
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się uzasadnienia istoty „rozumnego kultu”, który w pierwszym rzędzie – w bi-
blijnym kluczu myślenia – oznacza przekazywalność27. 

Dlatego cenna wydaje się uwaga Ratzingera, iż przystępność liturgii nie ma 
nic wspólnego ze zrozumiałością banalnych spraw; podobnie jak nie da się jej 
uzyskać jedynie przez coraz lepsze przekłady oraz bardziej zrozumiałe gesty. 
Środka zaradczego28 na zaistniałą sytuację należy raczej – idąc tropem myśli 
omawianego autora – szukać na drodze ku wnętrzu, która wymaga czegoś, co 
sam określa mianem eruditio: otwarcia ducha, „dzięki któremu otwierają się 
wyższe rejony rozumu i dokonuje się proces uczenia się nowego widzenia i sły-
szenia”29. Ten postulat Ratzinger podniósł także w związku z odmiennym od 
ojców soborowych sposobem patrzenia na panującego obecnie „ducha”. Nie-
miecki teolog zarzucił niedostateczną wiedzę, wciąż zakładającą istnienie po-
wszechnej świadomości chrześcijańskiej, której – jego zdaniem – dawno już nie 
ma. Z tego względu obecna sytuacja domaga się liturgicznej formacji odpowia-
dającej wymogom czasów. Zadanie to omawiany autor w znacznej mierze zrzu-
ca na barki komisji liturgicznych i poszczególnych konferencji episkopatów. 

Drugą wymagającą rozpatrzenia kategorią jest kwestia uczestnictwa. Od-
wołując się do źródeł soborowych, Ratzinger zwraca uwagę, że uczestnic-
two zakłada przede wszystkim podchodzenie wiernych do liturgii z  należy-
tym usposobieniem duszy. Dlatego postuluje, aby sami duszpasterze czuwali 
nad tym, by liturgiczne czynności były sprawowane ważnie i godziwie, oraz 
by wierni uczestniczyli w nich „świadomie, czynnie i owocnie” (SC, nr 11). 
Ponadto zwraca uwagę, że uczestnictwo nie może ograniczyć się jedynie do 
czynności zewnętrznych, ale ma angażować przede wszystkim wnętrze czło-
27 Ratzinger wyjaśnia: „Mówi ona [Biblia] o  jedynym Bogu Stwórcy, którego niewidzialną 

rzeczywistość można poznawać rozumem z dzieł stworzonych (zob. Rz 1, 20). Jest to wiara 
w Logos, stwórczy Rozum, który w Jezusie Chrystusie przyjął ciało. Liturgia chrześcijańska 
jest liturgią Logosu, kultem Boskim »w  duchu i  prawdzie« (J 4, 23). Wynikającą stąd 
orientację Paweł objaśnił Koryntianom w następujący sposób: »W Kościele wolę powiedzieć 
pięć słów według mego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast dziesięć tysięcy wyrazów 
według daru języków« (1 Kor 14, 19)”; tamże, s. 644.

28 Warto także na kanwie podejmowanego tu zagadnienia przytoczyć wyróżnione przez 
Ratzingera potencjalnie inne – fałszywe – sposoby rozwiązania omawianej problematyki: 
„Można albo dodawać coraz więcej objaśnień i  tym samym liturgię zupełnie przegadać, 
tak że stanie się godziną lekcyjną i  to z wątpliwym wynikiem. Albo też można – jak to, 
niestety, często się zdarza – banalizować te podstawowe twierdzenia, odłożyć na bok trudne 
fragmenty Pisma i uprościć słowa liturgii, sprowadzając je na poziom tego, co się uważa za 
powszechnie zrozumiałe. Wtedy jednak w liturgii już nic się w końcu nie dzieje; przestaje 
ona być liturgią, i  nie należy się dziwić, że kościoły pustoszeją (…) niektórzy ratują się 
wkładkami z innych religii, ażeby w jakiś sposób całości nadać pozory tajemnicy”; tamże, 
s. 644–645. 

29 Tamże, s. 645.
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wieka. Kolejne punkty soborowej konstytucji domagają się formacji liturgicz-
nej rozumianej jako wprowadzenie do uczestnictwa i to zarówno w wymiarze 
zewnętrznym, jak i wewnętrznym (por. SC, nr 14; 19). Dalej bawarski teolog, 
cytując numer 30 omawianego dokumentu30, opisujący praktyczne zasady 
uczestnictwa, jednocześnie uzasadniał ów cytat przez odwołanie się do swo-
jego nauczyciela liturgiki Josepha Paschera, który miał zwyczaj akcentowa-
nia nie tylko rubryk, to jest zewnętrznych reguł obrzędów, ale zwracał uwagę 
przede wszystkim na nigryki, czyli wewnętrzne postulaty, oraz na sam litur-
giczny tekst, domagający się – jak określa to Ratzinger – dwustronnych relacji 
słuchania i odpowiadania w modlitwach, aklamacjach oraz śpiewie.

Wreszcie trzecią kategorią podnoszoną przez bawarskiego teologa jest 
kwestia prostoty, którą opatruje przydomkiem „szlachetna”. Źródła dla niej 
Ratzinger poszukuje w  wydarzeniu Ostatniej Wieczerzy. Uważa, iż ma ona 
swoje zakorzenienie w prostym geście, o którym wypowiada się w następu-
jący sposób: „Prostotę Sali Ostatniej Wieczerzy znamionuje wstrząsająca głę-
bia i wielkość, w tym jednym geście dokonuje ona syntezy całej historii kul-
tu i wiary ludzkości”31. W związku z tym niemiecki teolog zwraca uwagę na 
pewną tendencję w teologii, która pojawiła się w drugiej połowie XX wieku. 
Wyrażała się ona w specyficznym sposobie interpretacji samego chrześcijań-
stwa rozumianego jako jego desakralizacja połączona z odrzuceniem kultu32. 
Uczyniona uwaga jest o tyle ważna, że kiedy przyjrzeć się bliżej tematyce pro-
stoty, to okazuje się, iż w owym czasie prostota obrzędów była rozumiana jako 
pozbawienie ich sakramentalnego znaczenia przy jednoczesnym zachowaniu 
jedynie ich pragmatycznego sensu. Ratzinger z gruntu odrzuca taką teorię in-
terpretacji, nazywając ją fałszywą. Prosty gest łamania chleba oraz podawa-
nia kielicha – podkreśla – jest autentycznym aktem sakralnym, ponieważ jest 
pojednaniem Boga ze światem w miłości Syna. W związku z tym stwierdza: 
„Strukturę liturgii – poszczególne znaki, czynności i słowa – powinna cecho-
wać »szlachetna prostota« – owa najwyższa prostota odpowiadająca prostocie 
nieskończonego Boga i na nią wskazująca”33. Jednak – zauważa nieco dalej – 
także taka prostota domaga się objaśnienia, aby zarówno oko, jak i serce były 
gotowe na jej przyjęcie. 
30 „Celem wzmożenia czynnego uczestnictwa należy zachęcać wiernych do wykonywania 

aklamacji, odpowiedzi, psalmów, antyfon, pieśni, jak również czynności czy gestów oraz 
przyjmowania właściwej postawy ciała. W  odpowiednim czasie należy zachować także 
pełne czci milczenie”; SC, nr 30. 

31 Tamże.
32 Zob. na ten temat znakomite opracowanie: K. Backhaus, Kult und Kreuz. Zur frühchristlichen 

Dynamik ihrer theologischen Beziehung, „Theologie und Glaube” 86 (1996), s. 517–533. 
33 J. Ratzinger, Dyskusja nad „Duchem liturgii”, dz. cyt., s. 648.
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Punktem szczytowym teologicznej wizji odnowy liturgicznej w ujęciu Jo-
sepha Ratzingera/Benedykta XVI zdaje się być tzw. poprawna interpretacja 
„substancjalnej ciągłości” lub „hermeneutyka ciągłości”34. Najważniejszym 
kluczem do owej hermeneutyki jest pojmowanie liturgii jako żywej struktury 
ukształtowanej Tradycji, której nie można traktować fragmentarycznie, lecz 
zawsze trzeba ją rozpatrywać i przeżywać w całościowym ujęciu. Stąd dla nie-
mieckiego teologa jedynym i prawdziwym kryterium legitymującym liturgię 
jest jej organiczność: „Liturgia nie jest zatem porównywalna z urządzeniem 
technicznym, które można zrobić; można ją natomiast przyrównać do rośliny, 
czyli organizmu, który rośnie i którego prawa wzrostu określają możliwości 
dalszego rozwoju”35. Według właściwie rozumianej „hermeneutyki ciągłości” 
zmiany mogą mieć miejsce, ale muszą być interpretowane w sensie ciągłości 
względem tego, co już istnieje. Ponadto ocena tej interpretacji nie powinna 
należeć tylko do hierarchii kościelnej, przyjęcie bowiem jakiejś modyfikacji 
bądź jej usunięcie uzasadniane jest również przez stosowanie jej i akceptację 
w ciągu wieków przez wiernych. Można tu zauważyć powracający wciąż po-
stulat, charakterystyczny dla liturgicznej wizji Josepha Ratzingera/Benedykta 
XVI, związany z zachowaniem ciągłości Kościoła wszystkich czasów.

3. Centralne znaczenie Tajemnicy Paschalnej dla odnowy liturgii

Inną kwestią, wymagającą odrębnego potraktowania, a  stanowiącą kon-
tynuację „reformy reformy”, jest zagadnienie Paschy jako centralnego punktu 
odnowy liturgii. I tej kwestii Ratzinger poświęca znaczną część swojej reflek-
sji teologicznej. Jako wprowadzenie warto przytoczyć wstępną uwagę autora: 
„W czasach przeżywanego przez nas kryzysu wiary należyte celebrowanie i ro-
zumienie Eucharystii okazuje się ciągle na nowo tematem najbardziej istot-
nym”36. Stąd też problematyka związana z Paschą wyłania się jako ważny punkt 
soborowej odnowy liturgii, stanowiąc jednocześnie jej istotne kryterium. 

34 Po raz pierwszy tego terminu Benedykt XVI użył na początku swego pontyfikatu, 22 grud-
nia 2005 roku, w mowie skierowanej do członków Kurii Rzymskiej. Wyraził wtedy życze-
nie, by wytyczne Soboru Watykańskiego II były interpretowane jednoznacznie w oparciu 
o „hermeneutykę ciągłości”. Przez następne lata kilkakrotnie nawoływał, by w razie poja-
wienia się jakichkolwiek wątpliwości rozstrzygać je za pomocą „hermeneutyki ciągłości”. 
Jest to przede wszystkim interpretacja niejasności – wieloznaczności teologicznych w świe-
tle Tradycji, poczynając od nauki ojców Kościoła, przez naukę doktorów, dochodząc do 
określonych i ogłoszonych przez Kościół dogmatów.

35 J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 148.
36 Tenże, Świętowanie Eucharystii – źródło i  szczyt życia chrześcijańskiego, w: tenże, Opera 

omnia, t. XI, dz. cyt., s. 287.
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Ratzinger potwierdza to w słowach: „Podstawową ideą soboru jest (…) odnie-
sienie do misterium paschalnego: Pascha jest syntezą treści całej historii zba-
wienia (…). Można słusznie powiedzieć, że »Pascha« stanowi centralną kate-
gorię soborowej teologii liturgii”37. Sam z pewnym niepokojem wypowiedział 
się na ten temat następująco: „Wydaje mi się, że najczęściej spotykane pro-
blemy w konkretnej realizacji reformy liturgicznej wynikają z niedostateczne-
go uwzględnienia paschalnej przesłanki soboru”38. Dla niemieckiego teologa 
Pascha stanowi istotny składnik soborowej odnowy liturgii. Dlatego – kreśląc 
własną wizję odnowy liturgicznej – postuluje on, aby z  wyżej wspomnianej 
przesłanki dotyczącej Paschy uczynić kryterium odnowy oraz pogłębić to, co 
sobór jedynie zasygnalizował. Wydaje się oczywiste, że dalsza refleksja powin-
na zmierzać do analizy sposobu, w  jaki Ratzinger umiejscawia wydarzenie 
Paschy w procesie odnowy liturgicznej, i co z tego wynika. 

Opisując relację Paschy do liturgii, bawarski teolog prowadzi swoje roz-
ważania w kontekście dyskusji związanych z problemem ofiary. Ma na myśli 
kwestionowanie przez niektórych teologów tuż po soborze znaczenia Eucha-
rystii jako Boskiej ofiary39. Jako sztandarowy przykład przywołuje słowa Stefa-
na Ortha, który twierdził: 

W istocie rzeczy również liczni katolicy są zgodni z werdyktem i wnioskiem 
Marcina Lutra, że mówienie o ofierze Mszy jest „największą ohydą” i  „prze-
klętym zabobonem” (…) „Dlatego chcemy zarzucić wszystko, co ma związek 
z ofiarą, nie wyłączając kanonu, i zachować to tylko, co czyste i święte”. 
(…)
Po Soborze Watykańskim II sentencję tę próbowano przyjmować także w Ko-
ściele katolickim, co doprowadziło do myślenia o  liturgii przede wszystkim 
z perspektywy uczty paschalnej opisanej w relacjach z Ostatniej Wieczerzy40. 

Ze słów Ortha Ratzinger wyprowadza pytanie o to, jak interpretować litur-
gię. Czy należy to czynić na podstawie opisów Ostatniej Wieczerzy, czy też na 
37 Tenże, Dyskusja nad „Duchem liturgii”, dz. cyt., s. 638. 
38 Tamże, s. 639. 
39 Ratzinger pisze: „(…) zarówno po stronie katolickiej, jak i protestanckiej zaczęto na nowo, 

rzecz dziwna, prowadzić ożywione dyskusje nad pojęciem ofiary. Wyczuwa się, że w idei, 
która zawsze zajmowała się nie tylko historią wiary Kościoła, lecz także całą historią ludz-
kości w różnorodnych formach, musi się wyrażać coś istotnego, co dotyczy także nas. Jed-
nocześnie jednak żywe są wszędzie stare przesądy oświeceniowe związane z magią i po-
gaństwem, przeciwstawianie kultu i posługi słowa, obrzędu i etosu, jak też idea zerwania 
chrześcijaństwa z kultem i przesunięcia w kierunku świeckości. Nawet jeśli gdzieś próbuje 
się w  jakiś sposób odzyskać pojęcie ofiary, ostatnie słowo mają zakłopotanie i  krytyka”; 
tamże, s. 602–603. 

40 S. Orth, Renaissance der Archaismen? Das neuerliche theologische Interesse am Opfer, 
„Herder Korrespondenz” 55 (2001), s. 198. 
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podstawie święta Paschy, o którym te relacje mówią jako o ramach czasowych, 
jednak dokładniej go nie opisują? Szukając odpowiedzi, niemiecki teolog od-
wołuje się do Paschy żydowskiej, której opis znajdujemy w Wj 12, i stwierdza, 
że w wydarzeniu Ostatniej Wieczerzy otrzymuje ona nowy sens, rozpoczyna-
jąc w ten sposób wielki ruch historyczny od tego początku aż po Wieczerzę, 
krzyż i zmartwychwstanie Jezusa. Tym jednak, co budzi wątpliwości bawar-
skiego teologa, jest próba przeciwstawienia przez Ortha idei ofiary i Paschy. 

Stąd pierwsza uwaga Ratzingera jest związana ze śmiercią Jezusa Chrystusa 
jako Baranka, co oznacza wejście w ramy Paschy Izraela, dające jej nową inter-
pretację, ale nie pozbawiające jej dotychczasowego znaczenia (zob. Mt 5, 18). 
Jego zdaniem, w ten sposób nurty Starego Testamentu połączyły się – jak to 
określa – w jednej rzece liturgii chrześcijańskiej, przez co jedność Starego i No-
wego Testamentu oraz jedność całej historii zbawienia winny zostać na nowo 
odkryte. Z tej uwagi Ratzinger wyprowadza następującą przesłankę: tak jak nie 
można zrozumieć Nowego Testamentu bez Starego, tak też – jego zdaniem – 
chrześcijańskiej liturgii nie można w pełni zrozumieć bez tej starotestamento-
wej drogi, na której powstała. 

Po drugie, warto w tym miejscu przyjrzeć się bliżej, w jaki sposób Ratzin-
ger interpretuje znaczenie słów Ostatniej Wieczerzy, przekazanych przez 
Ewangelie synoptyczne. Dla niemieckiego teologa zawierają one przede 
wszystkim dwa kluczowe zdania, które pozostaną tak w  centrum Kościoła, 
jak i w centrum eucharystycznej celebracji: „To jest ciało moje”, „To jest krew 
moja”. Ratzinger zauważa, że zostały one zaczerpnięte z  języka ofiarniczego 
Izraela; określano tak dary składane Bogu na ofiarę w świątyni. W tych sło-
wach – według niego – Jezus Chrystus ukazuje samego siebie jako autentycz-
ną, definitywną ofiarę, w której znajdują wypełnienie wszystkie nieskuteczne 
próby znane ze Starego Testamentu: 

W Nim urzeczywistnia się to, co tam było zawsze przedmiotem pragnień, ni-
gdy jednak nie mogło zostać osiągnięte (…). To, do czego tamte ofiary zmie-
rzały – dar dla Boga, jedność z Bogiem – dokonuje się w Jezusie Chrystusie, 
Tym, który nie daje Bogu jakiejś rzeczy, lecz siebie samego i nas w tym darze41. 

Jednocześnie Ratzinger zastanawia się, w jaki sposób się to dokonuje i czym 
dokładnie jest. Odpowiedzi upatruje w tych dwóch zdaniach, do których Jezus 
dodaje kolejne, tym razem zaczerpnięte z Księgi Izajasza: „To jest Ciało moje, 
k t ó r e  z a  w a s  b ę d z i e  w y d a n e; Krew moja, k t ó r a  z a  w a s  b ę d z i e 

41 J. Ratzinger, Świętowanie Eucharystii – źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 292. 
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w y l a n a”.  Są to słowa pieśni Sługi Pańskiego42. W czasie Ostatniej Wiecze-
rzy – zauważa bawarski teolog – Jezus Chrystus odnosi te słowa do samego 
siebie, co znaczy, że to w Jego cierpieniu wyraża się wielka liturgia ludzkości, 
a On reprezentuje przed Bogiem nie tyle siebie samego, ile nas wszystkich. 

Dochodzimy w ten sposób do kolejnego sformułowania obecnego w tek-
stach relacjonujących Ostatnią Wieczerzę: „To n o w e  P r z y m i e r z e  we 
Krwi mojej”. Do tej pory, wskazuje Ratzinger, nasuwał się wniosek, że śmierć 
Jezusa podsumowuje cały Stary Testament – chodzi dokładnie o tzw. teologię 
ofiary, dalej teologię wygnania i sprawiedliwych cierpiących. Trzeci wątek to 
fragment z proroka Jeremiasza (31, 31), w którym przewiduje on Nowe Przy-
mierze, nie tyle związane z  fizycznym pochodzeniem od Abrahama czy też 
zachowaniem Prawa, ile mające swe źródło w  nowej miłości Boga dającego 
nowe serce. Do tych słów Jeremiasza, według niemieckiego teologa, nawiązuje 
Jezus Chrystus. To znaczy, że w Jego męce i śmierci nowe przymierze staje się 
faktem. Dobitnie wyraża to Ratzinger w następujących słowach: „Jego konanie 
jest zawarciem przymierza. Oznacza ono (…) zawarcie braterstwa krwi mię-
dzy Bogiem i człowiekiem. Ta myśl znalazła się już u podstaw opisu przymie-
rza synajskiego”43. 

42 Zob. J. Scharbert, Stellvertretendes Sühneleiden in den Ebed-Jahwe-Liedern und in altori-
entalischen Ritualtexten, „Biblische Zeitschrift” 2 (1958), s. 190–213. Aby zrozumieć treść 
tych pieśni, Ratzinger zatrzymuje się nad ich tłem, pisząc m.in.: „Izrael nie tylko znalazł się 
w niewoli babilońskiej, lecz także stracił swą świątynię. Nie mógł już oddawać czci Bogu, 
nie mógł Go wielbić, nie mógł już składać ofiar ekspiacyjnych. Musiał sobie stawiać pyta-
nie, co ma począć w tej sytuacji, w jaki sposób mógłby zachować żywe relacje z Bogiem 
i jak w należytym ładzie utrzymywać rzeczy tego świata. O to przecież tak naprawdę cho-
dziło w kulcie; zachowywać należyte relacje między Bogiem i człowiekiem, bo tylko wtedy 
w całej rzeczywistości może panować pożądany ład. Stawiając te pytania, wymuszone przez 
samą sytuację w okresie braku kultu, Izrael zdobył nowe doświadczenie. Nie mógł celebro-
wać liturgii świątynnej, mógł jedynie cierpieć z miłości do swego Boga. Jego najwybitniej-
sze umysły, prorocy, dzięki natchnieniu Bożemu zrozumieli, że to cierpienie wierzącego 
Izraela było autentyczną ofiarą, nowym, wielkim kultem, w którym stawał przed żywym 
Bogiem, wstawiając się za ludźmi i za całym światem. Pozostawało jednak jeszcze jedno 
miejsce otwarte. Izrael jest sługą Pana, który w swym cierpieniu przyjmuje Boga i wsta-
wia się do Niego za światem, sam jednak jest jednocześnie splamiony i winny, egoistyczny 
i zagubiony. Nie może w pełni wykonywać roli Sługi Pańskiego. Dlatego te wielkie pieśni 
są dziwnie niejednoznaczne. Z jednej strony mówią o losach cierpiącego ludu i je interpre-
tują, pomagają ludziom przyjmować ból w posłuszeństwie sądzącemu i kochającemu Bogu. 
Jednocześnie jednak wyrażają oczekiwanie Tego, w którym wszystko to sprowadzi się do 
końca, Tego, który jest naprawdę czystym świadkiem Boga na tym świecie i który pozostaje 
jeszcze nieznany”; J. Ratzinger, Świętowanie Eucharystii – źródło i szczyt życia chrześcijań-
skiego, dz. cyt., s. 292–293. 

43 Tamże, s. 296. Warto w tym miejscu rozwinąć tę myśl Ratzingera, skoncentrowaną wokół 
przymierza synajskiego: „Tam Mojżesz zbudował ołtarz jako znak Boga i naprzeciw niego 
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Ratzinger konkluduje, stwierdzając, że poprzez to, co zostało przedsta-
wione powyżej, ta nowa chrześcijańska Pascha, zawarta w opisach Ostatniej 
Wieczerzy, znajduje z jednej strony solidne uzasadnienie, z drugiej zaś jawi się 
także jako wydarzenie ofiarnicze. 

Na podstawie słów Ostatniej Wieczerzy rodzący się Kościół wiedział, że Krzyż 
Chrystusa był ofiarą, ponieważ Ostatnia Wieczerza byłaby pustym gestem bez 
rzeczywistości Krzyża i Zmartwychwstania, które w niej było antycypowane, 
stając się w swej wewnętrznej treści dostępne dla wszystkich czasów44. 

W tym miejscu myśl Ratzingera dochodzi do finalnego zagadnienia do-
tychczasowych rozważań. Swoją refleksję nad tajemnicą Paschy umiejscawia 
on ostatecznie w kontekście sprawowania Eucharystii, szczególnie w związku 
z  jej należytym celebrowaniem. Jest to uwaga o  tyle istotna, że pozwala ona 
dostrzec, jak ostatecznie problematyka paschalna wpłynęła na obecny kształt 
liturgii. 

Za punkt wyjścia Ratzinger obiera fakt, że Eucharystię celebrowano po-
czątkowo w niedzielę. Niedziela jako dzień Zmartwychwstania45 stała się pew-
nego rodzaju wewnętrzną przesłanką, wewnętrznym miejscem sprawowania 
Eucharystii przez rodzący się Kościół. Tam właśnie otrzymała ona swój kształt. 
Bawarski teolog pisze: 

Została jakby wydobyta z  roli żydowskiej Paschy i  przesadzona w  kontekst 
Zmartwychwstania. Jej rzeczywiste sedno stanowi świętowanie Zmartwych-
wstania (…). W  ten sposób zostały położone fundamenty pod nowy kształt 

ustawił dwanaście stel jako znak dwunastu pokoleń Izraela, a następnie pokropił je krwią, 
ażeby połączyć Boga i człowieka w  jednej wspólnocie tej ofiary. To, co tam było jedynie 
ostrożną próbą, tutaj wydarza się naprawdę. On, który jest Synem Boga i  Człowiekiem, 
w swej śmierci oddaje się Ojcu, ukazując się jako Ten, który nas wszystkich oddaje Ojcu. 
Tworzy teraz rzeczywiste braterstwo krwi, wspólnotę Boga i człowieka. Otwiera drzwi, któ-
rych my, ludzie, nie potrafimy otworzyć (…) Jezus Chrystus, Syn Boży i Człowiek, który 
nie traci swej miłości w  momencie śmierci, a  śmierć przemienia w  wydarzenia miłości 
i prawdy, jest odpowiedzią, w Nim zostało zawarte przymierze”; tamże, s. 296–297. 

44 J. Ratzinger, Dyskusja nad „Duchem liturgii”, dz. cyt., s. 608–609. 
45 Opcję na rzecz niedzieli i Zmartwychwstania Ratzinger uzasadnia następująco: „Istotnym 

punktem odniesienia dla kształtowania spuścizny chrześcijańskiej było Zmartwychwsta-
nie. Ono stanowiło podstawowy czynnik, który Jezusowi umożliwiał realną obecność, 
wznoszącą się ponad ograniczenia ziemskiej cielesności i rozdawanie siebie samego. Zmar-
twychwstanie zaś nastąpiło w pierwszym dniu tygodnia. Dla żydów był to dzień stworzenia 
świata, dla uczniów Jezusa – dzień, w którym zaczął istnieć nowy świat, dzień, w którym po 
pokonaniu śmierci zostało zapoczątkowane nowe stworzenie. Był to dzień, w którym Jezus 
Chrystus, jako zmartwychwstały, na nowy sposób znalazł się w świecie. Tym samym ten 
pierwszy dzień, dzień stworzenia, uczynił s w o i m  dniem, »dniem Pańskim«”; J. Ratzin-
ger, Świętowanie Eucharystii – źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 312–313. 
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liturgii eucharystycznej (…). Mocą wewnętrznej logiki Ostatnia Wieczerza 
przeobraziła się w święto, z radością jako jego komponentą”46. 

Przez osadzenie jej w  kontekście Zmartwychwstania otrzymała jednak 
dwie nowości – wielbienie i wychwalanie, dzięki czemu nie pozostała jedynie 
pamiątką pożegnania, lecz zyskała charakter kultowy, stając się przy tym wy-
razem radości z chwały Zmartwychwstałego. 

Jednak według Ratzingera kształt Eucharystii – liturgiczna forma Kościo-
ła – nie uzyskał jeszcze definitywnego stanu. Aby to zrozumieć, trzeba przy-
toczyć jego uwagę dotyczącą kultu żydowskiego. Kult ten składał się z dwóch 
części: ofiarniczego, który był sprawowany w świątyni, i synagogalnego, w któ-
rym sprawowano kult słowa. Od momentu Zmartwychwstania uczniowie nie 
uczestniczyli w ofiarniczym kulcie świątynnym. Nie mogli tego czynić z powo-
du rozdarcia zasłony w Przybytku, ponieważ odtąd świątynia była zwyczajnie 
pusta47. Od tego momentu jest nią Pan, który samego siebie otworzył przed 
Ojcem jako żywą świątynię, umożliwiając tym samym całej ludzkości dostęp 
do Niego. Stąd Ratzinger wnioskuje, że miejsce świątyni zajmuje Eucharystia, 
ponieważ to właśnie Jezus Chrystus jest prawdziwym Barankiem paschalnym, 
w którym wypełniło się to wszystko, co dokonywało się w świątyni. Właśnie 
z tego powodu uczniowie nie uczestniczyli w świątynnym kulcie ofiarniczym, 
lecz zamiast tego składali w ofierze nowego Baranka paschalnego. Nadal jed-
nak brali udział w liturgii synagogalnej, gdyż – jak wyjaśnia bawarski teolog – 
„Biblia Izraela była przecież Biblią Jezusa Chrystusa”48. Teksty Nowego Testa-
mentu ukazują stopniową drogę rozpadu jedności z  Izraelem. Nie udało się 
doprowadzić całego Izraela do czytania Biblii jako słów Jezusa Chrystusa i dla 
Jezusa Chrystusa. Synagoga zamknęła się na taką interpretację Pisma Święte-
go, podział stał się faktem. Doprowadził on ostatecznie do sytuacji, w której 
Izrael i Kościół zaczęły istnieć jako dwie odrębne rzeczywistości. Co więcej, 
sam Kościół stał się przez to w pełni wielkością samoistną. A ponieważ nie 
mógł już dłużej uczestniczyć w liturgii Izraela, musiał ją odtąd sprawować sam. 
To właśnie wydarzenie stanowi dla Ratzingera moment przełomowy w kształ-
towaniu się liturgii nowo powstałego Kościoła. Odtąd bowiem złączył on ze 
sobą dwie oddzielne części liturgii: liturgię słowa z liturgią eucharystyczną i od 
momentu, 

46 Tamże, s. 313. 
47 Por. W. Trilling, Christusverkündigung in den synoptischen Evangelien. Beispiele gattungs-

gemässer Auslegung, Leipzig 1968, s. 191–211; Y. Congar, Le mystère du temple, Paris 1958, 
s. 158–180. 

48 J. Ratzinger, Świętowanie Eucharystii – źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 314. 
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kiedy liturgia miała już pełną postać kultu chrześcijańskiego i tym samym Ko-
ściół ukształtował się całkowicie jako Kościół, całość ta zostaje przeniesiona na 
niedzielny poranek, na godzinę Zmartwychwstania. Logika Zmartwychwstania 
osiągnęła swój kres. Tym samym ukształtowała się w pełni autentycznie chrze-
ścijańska postać kultu, jaki po dziś dzień sprawujemy w Eucharystii Kościoła49. 

Dlatego, konkludując myśl Ratzingera zogniskowaną wokół kwestii wpły-
wu Paschy na odnowę liturgiczną, warto za omawianym autorem zadać pyta-
nie: Czy reforma liturgii nie zniszczyła właśnie tego, co powstało w procesie 
długiego rozwoju? Bez wdawania się w szczegóły niemiecki teolog odpowiada 
następująco: „Eucharystia nie jest pozostawiona do dyspozycji ani kapłana, ani 
pojedynczej wspólnoty. Jest ona darem Jezusa Chrystusa dla całego Kościoła 
i zachowuje swą wielkość tylko pod warunkiem akceptowania tej niearbitral-
ności”50. Mówiąc o Eucharystii, Ratzinger ma na myśli cały kontekst, w jakim 
uzyskała ona swoją ostateczną postać. Na ten jej kształt wpłynęła Ostatnia 
Wieczerza rozumiana w kontekście Paschy. Jeśli więc teologia liturgii mówi, 
że Bóg działa w liturgii przez Jezusa Chrystusa oraz że nic nie możemy czynić 
bez Niego, to oczywiste się staje to, co wielokrotnie stwierdza Ratzinger, że 
liturgia chrześcijańska jest z gruntu liturgią kosmiczną, która swój szczyt osią-
gnęła w wydarzeniu Paschy Jezusa Chrystusa, stanowiącej podstawowy punkt 
odniesienia dla soborowej reformy liturgii. 

Podsumowanie

Podsumowując sposób rozumienia przez Josepha Ratzingera/Benedyk-
ta XVI kwestii liturgii, można stwierdzić, że omawiany autor, odwołując się 
do soborowej Konstytucji o  świętej liturgii, podejmuje trud głębszego spoj-
rzenia na wydarzenie Vaticanum II, domagając się umiaru w zakresie prze-
prowadzanej reformy. Niemiecki teolog akcentuje te normy konstytucji, które 
i dziś stanowią kryterium celebracji. Podstawową normą służącą właściwemu 
odczytaniu liturgii jest poprawne rozumienie tego, kto jest jej podmiotem. 
Liturgia jest przede wszystkim dziełem Jezusa Chrystusa i Jego Mistycznego 
Ciała – Kościoła. Wszystko to dokonuje się zgodnie ze wspomnianą wcześniej 
hermeneutyką ciągłości51, będącą jednym z kluczowych pojęć teologicznej re-

49 Tamże, s. 315. 
50 Tamże, s. 316. 
51 Znaczenie tego terminu w odniesieniu do reformy liturgicznej w sposób syntetyczny tłu-

maczy Ratzinger na przykładzie reform, które podejmował Kościół zachodni: „Liturgia 
niezmiennie pozostawała żywa w  historycznym procesie – ciągle dochodziły nowe ele-
menty, zwłaszcza nowi święci – a jednocześnie niezmienna w swej istocie. Dlatego Kościół 
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fleksji Josepha Ratzingera/Benedykta XVI także w odniesieniu do liturgii. Jako 
remedium na tzw. hermeneutykę zerwania bawarski teolog zaleca zwrócenie 
się do tekstu soborowej konstytucji. Jej lektura winna uwzględniać także nega-
tywne doświadczenia związane z banalizacją zasad soborowej reformy. 

zachodni mógł myśleć także o dziele reformy liturgicznej. Nie mogło ono jednak oznaczać 
zerwania z dotychczasowymi formami, lecz musiało się z szacunkiem pochylać nad żywą 
istotą – tak jak strzeżemy rośliny, by się mogła rozwijać (…) nie jest bez różnicy, czy strzegę 
czegoś, co żywo wzrasta, i mam świadomość, że życie jako takie nie leży w mojej władzy – 
muszę mu służyć i baczyć na wewnętrzne prawa żywego tworu – czy też traktuję ten żywy 
twór jako swe własne dzieło, jako coś, co funkcjonuje, by tak powiedzieć, jak maszyna, 
którą mogę demontować i przerabiać”; J. Ratzinger, Bóg i świat, dz. cyt., s. 381. 

Summary  
The liturgical renewal in terms of Joseph Ratzinger/Benedict XVI.  

Chosen aspects

Joseph Ratzinger/Benedict XVI referring to the conciliar Constitution on the Sacred Liturgy, emphasizes 
these norms of the Constitution, which determine the celebration criterion. Hence, the basic norm suiting the 
proper reading of the liturgy is the correct understanding of who is its subject. The liturgy is first of all, the 
work of Jesus Christ and His Mystical Body – the Church. All this is done in accordance with the so-called 
hermeneutics of continuity, which is one of the key concepts of the theological thoughts of Joseph Ratzinger/
Benedict XVI also with regard to the liturgy. As a remedy to the so-called “hermeneutic of rupture” the Bava-
rian theologian recommends turning to the text of the conciliar Constitution. Its reading should also take into 
account the negative experiences related to trivializing the principles of the conciliar reform. To restore the 
sacrum’s inner intention to the liturgy, all attempts of willful constructing must disappear from it. According to 
Ratzinger, when the sacrum returns to the liturgy, the renewal of the Church will take place, the reform of the 
reform, which is showing once again the relation with the entire history of the Church.
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Interpretacja Mowy misyjnej w Lekcjonarzu mszalnym

Słowa kluczowe: Ewangelia według św. Mateusza; Mowa misyjna; kerygmat XI, XII 
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Mowa misyjna Jezusa została włączona przez Kościół do Lekcjonarza i sta-
nowi jeden z  elementów szkieletu Ewangelii św. Mateusza proklamo wanej 
w  niedziele w  ciągu roku cyklu A. Ewangelia św. Mateusza koncentruje się 
wokół idei królestwa niebieskiego. Podobnie jak w Piśmie Świętym, również 
w Lekcjonarzu jej pod stawę stanowią Mowy, które są pewną aluzją do Pięcio-
księgu Moj żesza. Podkre ślają one kolejne aspekty królestwa niebieskiego. I tak: 

Kazanie na górze (IV niedziela: Mt 5, 1–12a; V niedziela: Mt 5, 13–16; 
VI niedziela: Mt 5, 17–37; VII niedziela: Mt 5, 38–48; VIII niedziela: Mt 6, 24–
34; IX niedziela: Mt 7, 21–27) przybliża obraz doskonałego ucznia i ogłasza 
nadejście królestwa niebieskiego. 

Mowa misyjna (X niedziela: Mt 9, 9–13; XI niedziela: Mt 9, 36 – 10, 8; 
XII niedziela: Mt 10, 26–33; XIII niedziela: Mt 10, 37–42; XIV niedziela: Mt 11, 
25–30) dotyczy głoszenia nadchodzącego królestwa Bożego, co nieroze rwalnie 
wiąże się z cierpieniem i prześladowaniem. 

Mowa w przypowie ściach (XV niedziela: Mt 13, 1–23; XVI niedziela: Mt 13, 
24–43; XVII niedziela: Mt 13, 44–52) ukazuje duchową tajemnicę królestwa 
niebieskiego. 

Mowa eklezjalna (XVIII niedziela: Mt 14, 13–21; XIX niedziela: Mt 14, 22–
33; XX nie dziela: Mt 15, 21–28; XXI niedziela: Mt 16, 13–20; XXII niedziela: 
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Mt 16, 21–27; XXIII niedziela: Mt 18, 15–20; XXIV niedziela: Mt 18, 21–35) 
prezentuje relacje, jakie powinny panować w Kościele. 

Mowa eschatologiczna (XXXII niedziela: Mt 25, 1–13; XXXIII niedziela: 
Mt 25, 14–30; XXXIV niedziela / Uroczystość Chrystusa Króla: Mt 25, 31–46) 
ukazuje rzeczywistość udoskonalenia królestwa Bożego1. 

W  ten sposób Mowa misyjna otrzymuje nowy, inny od biblijnego kon-
tekst – kontekst liturgicznej celebracji, który „staje się nowym wydarzeniem 
ubo gacającym to samo słowo nową interpretacją i skuteczno ścią”2. Dlatego też 
wymowa perykop biblijnych zawartych w Lekcjonarzu może być inna od tej 
odczytywanej w Piśmie Świętym3. 

Lekcjonarz mszalny, wybierając poszczególne frag menty Mowy misyjnej, 
za chował w  pełni jej wartość kerygmatyczno-teologiczną, umiejscawiając ją 
w liturgii słowa trzech niedziel zwykłych roku A (XI nie dziela – Mt 9, 36 – 10, 8; 
XII niedziela – Mt 10, 26–33 oraz XIII niedziela – Mt 10, 37–42). Ten podział 
materiału biblijnego tworzy naturalny schemat dla niniejszego artykułu. 

Analiza tekstów Lekcjonarza mszalnego XI, XII i  XIII niedzieli w  ciągu 
roku cyklu A będzie miała następujący przebieg: po pierwsze, zostaną przed-
stawione zmiany, jakie nastąpiły w wyniku przeniesienia tekstu Ewangelii z Bi-
blii do Lekcjonarza. Po drugie, egzegezie zostanie poddane pierwsze czytanie 
ze wskaza niem związ ków tematycznych z Ewangelią Mateusza. W tym kontek-
ście warto podkreślić, że podstawą doboru perykop w Lekcjonarzu mszalnym 
jest przyjęcie zasady harmoniza cji czytań Starego Testa mentu z  Ewangelią. 
Dyk wyjaśnia, że 

teksty Starego Testamentu (czytanie pierw sze) dobrane zostały ze względu 
na ich treściową zbieżność z  Ewangelią czytaną podczas tej samej Mszy św. 

1 Por. J.L. Martin, Anno liturgico: tempo ordinario, w: Dizionario di Omiletica, red. M. Sodi, 
A.M. Triacca, Torino–Bergamo 2002, s. 64–65; S. Dyk, Co głosić, aby wierzyli? Studium ho-
miletyczne Lekcjonarza mszalnego, Lublin 2013, s. 243–244; Lekcjonarz mszalny, t. III, Po-
znań 1991, s. 108, 144, 179, 213, 244–245, 276, 309, 342; Lekcjonarz mszalny, t. IV, Poznań 
1991, s. 15, 50, 85, 118, 119, 152, 153, 186, 218, 254, 289–290, 325, 356, 385–386; Lekcjonarz 
mszalny, t. V, Poznań 1991, s. 269, 303–304, 339–340. W tym kontekście warto podkreślić, 
że Dyrektorium homiletyczne wprowa dza pewne zmiany dotyczące zakresu niedziel przypi-
sanych do konkretnych mów: Kazanie na górze od IV do IX niedzieli, Mowa misyjna od XI 
do XIII niedzieli, Mowa w przypowieściach od XV do XVII niedzieli, Mowa eklezjalna od 
XXIII do XXIV niedzieli oraz Mowa eschatologiczna od XXXII do XXXIV niedzieli. Por. 
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, Poznań 
2015, nr 143. 

2 Por. Kongregacja Kultu Bożego i  Dyscypliny Sakramentów, Wprowadzenie do drugiego 
wydania Lekcjonarza mszalnego, Poznań 2011 (dalej: WDLM), nr 3.

3 Por. S. Dyk, Układ Lekcjonarza mszalnego pomocą w interpretacji orędzia biblijnego, „Ze-
szyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2009, nr 205, s. 63.
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Stanowią one wprowadzenie, kontekst i  pogłębienie Ewangelii (por. KO 15). 
Ten tematyczny związek może mieć charakter pro rocki (obietnica-wypełnie-
nie), typologiczny (prototyp-pełnia) bądź pedagogiczny (kształtowa nie pewnej 
mentalności, mądrości itp.)4. 

Następnie zostanie uwzględniona treść psalmu responsoryjnego5, który 
stanowi duchowy komentarz do pierwszego czyta nia, jak również odwołamy 
się do treści wersetu aklamacji Alleluja6. Zastosowany klucz pomoże nam od-
kryć właściwą interpretację Mowy misyjnej wskazanej przez Lekcjonarz mszal-
ny. Tym samym pomoże to w homilijnej aktualiza cji kerygmatu, tak aby wierni 
mogli głębiej pojąć sens sprawowanego misterium, przy swoić łaskę w nim za-
wartą oraz dać na nią odpowiedź w codziennym życiu7. 

1. Kerygmat perykopy Mt 9, 36 – 10, 8  

w kontekście Lekcjonarza XI niedzieli w ciągu roku cyklu A

W Lekcjonarzu mszalnym na XI niedzielę w ciągu roku cyklu A, oprócz 
Mateuszowego opowiadania o rozesłaniu Apostołów (Mt 9, 36 – 10, 8), pro-
klamowane są także następujące czytania: Wj 19, 1–6a; Ps 100 (99), 1–2.3.4c–5 
(R.: por. 3d); Rz 5, 6–118. Jeśli chodzi o zmiany w perykopie ewangelicznej, to 

4 Tamże, s. 69; por. Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczo nych, Przepowiadanie miste-
rium wiary: Homilia niedzielna, Waszyngton 2013, w: Homilia niedzielna. Dokumenty Kon-
ferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, red. H. Sławiński, Kraków 2015, nr 42–43. Z ko-
lei Leszek Szewczyk wskazuje na konkretne metody służące wspomnianej zasadzie. Należą 
do nich: kierowanie się cytatami Starego Testamentu (cytaty, które są obecne w Ewangelii), 
metoda kontrapunktyczna (prezentuje stanowisko Jezusa wobec wydarzeń starotestamen-
towych), metoda kontynuacji tematycznej (polegająca na pokazaniu jedności tematycznej) 
oraz metoda doboru perykop (ukazuje obietnicę Starego Testamentu, która wypełnia się 
w Jezusie). Por. L. Szewczyk, Recepcja liturgicznego wymiaru homilii, Katowice 2003, s. 73–
74; S. Potocki, Czytania mszalne, ich interpretacja i aktualizacja, „Przegląd Homiletyczny” 
5–6 (2001–2002), s. 35; B. Nadolski, Czytania bi blijne w liturgii, w: Leksykon liturgii, Poznań 
2006, s. 291–292; M. Augé, Rok liturgiczny. To sam Chry stus, który trwa w swoim Kościele, 
Kraków 2013, s. 228.

5 Zob. WDLM, nr 19–22, 89; S. Dyk, Psalm responsoryjny jako źródło homilii mszalnej, 
„Roczniki Teologiczne” 12 (2016), s. 39–41.

6 Zob. WDLM, nr 23.90.
7 Por. S. Dyk, Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa, Lu-

blin 2008, s. 151.
8 Nowe wydanie Lekcjonarza mszalnego dokonuje kilku zmian w liturgii słowa XI niedzieli 

w ciągu roku cyklu A: Wj 19, 2–6a; Ps 100 (99), 2–3.4–5 (R.: por. 3c); Rz 5, 6–11; Mt 9, 36 
– 10, 8. Po pierwsze, widzimy zmiany w pierwszym czytaniu. Czytanie z Księgi Wyjścia 
zostaje skrócone o pierwszy werset: „W trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu”. Następnie 
tłumaczenie tekstu zostało w  kilku miejscach uwspółcześnione i  tak np.: było „Izraelici 
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trzeba stwierdzić, że ewangeliczny tekst Lekcjonarza mszalnego nie różni się 
niczym od tekstu biblijnego. Najważniejsza zmiana nastąpiła w kształcie pery-
kopy. Zostały do niej dołączone trzy wersety z dzie wiątego rozdziału Ewangelii 
Mateusza (Mt 9, 36–38) wskazujące na źródło powołania uczniów. Dołączona 
jednostka biblijna stanowi istotny prolog dla Mowy misyjnej, która będzie od-
czytywana przez trzy kolejne nie dziele. Druga zmiana dotyczy samego incipitu 
Ewangelii9. Zamiast biblijnego: „A widząc tłumy…”, Lekcjonarz podkreśla oso-
bę: „Jezus widząc tłumy…”. Zmiana ta po dyktowana jest przerwaniem ciągło-
ści lektury biblijnej i co za tym idzie, chęcią zorientowania słuchacza w liturgii 
słowa.

W tym miejscu nie możemy pominąć prologu Mowy misyjnej i jej wartości, 
jaką wnosi do czytań Lekcjonarza XI niedzieli w ciągu roku cyklu A. Fragment 
wprowa dzający (Mt 9, 36–38) wyraźnie dzieli się na dwie części. Pierwsza opi-
suje litość Jezusa nad spotkanym tłumem oraz wskazuje na samych adresatów 
Jego misji (Mt 9, 36)10, druga prezentuje wezwanie do modlitwy jako środek 
zara dzenia potrzebom rzeczywi stości żniwa (Mt 9, 37–38)11. Współczucie Je-
zusa wzglę dem tłumu stanowi punkt wyjścia do zaproszenia uczniów do apo-
stolstwa, które nie rozerwalnie związane jest z potrzebami słuchaczy Mistrza. 
Mateusz, opisując stan lu dzi, których widzi Jezus, używa słów σκύλλω (nę-
kać, trudzić) oraz ῥίπτω (rzucać, opusz czać), co dosłownie oznacza „zszarpa-
nych i obalo nych na ziemię”12. Chrystus, posługu jąc się wyrażeniem ze Starego 

przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni” – jest „Po przybyciu na pustynię Synaj 
Izraelici rozbili obóz na pustyni”; było „Mojżesz wstąpił…” – jest „Mojżesz wszedł…”; było 
„Wyście widzieli…” – jest „Wy widzieliście…”. Kolejna zmiana dotyczy psalmu responsoryj-
nego; możemy ją zauważyć już w przebudowie psalmu z trzech na dwie zwrotki; następ-
nie w nowym wydaniu Lekcjonarza nie znajdziemy słów psalmu „Wykrzykujcie na cześć 
Pana wszystkie ziemie”, natomiast widzimy użyty cały werset 4: „W Jego bramy wstępujcie 
z  dziękczynieniem, z  hymnami w  Jego przedsionki, chwalcie i  błogosławicie Jego imię”. 
Dalej autor Lekcjonarza mszalnego uwspółcześnia słowo „sta wajcie” na „stańcie”. Jeśli cho-
dzi o zmiany w samej Ewangelii, możemy wymienić następujące: po pierwsze, usunięcie 
rzeczownika „ludzi” oraz spójnika „więc”. Po drugie, zmiana słów z „wszelkie choroby” na 
„wszystkie choroby” oraz „dając im następujące wskazania” na „dał im takie wskazania”. 
Por. Lekcjonarz mszalny, t. III, wyd. 2, Poznań 2015, s. 399–401. 

9 Bliższe omówienie zmian w kształcie perykop biblijnych można znaleźć w: S. Dyk, Układ 
Lekcjonarza mszalnego, dz. cyt., s. 68; R. de Zan, Ermeneutica (del lezionario), w: Liturgia, 
red. D. Sartore, A.M. Triacca, C. Cibien, Milano 2001, s. 671; WDLM, nr 124.

10 Por. F.D. Bruner, Matthew A Commentary, t. 1: The Christbook, Mat thew 1–12, Cambridge 
2007, s. 445.

11 Por. tamże; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 1–13. Wstęp, prze-
kład z oryginału, ko mentarz, cz. 1, Częstochowa 2005, s. 425.

12 Por. U. Luz, Matthew 8–20. Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible, 
Minneap olis 2001, s. 64; S. Fausti, Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza, Często-
chowa 2007, s. 196.
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Testamentu, postrzega ludzi jako „owce niemające pa sterza” (por. Lb 27, 17; 
2 Krn 18, 16; Jdt 11, 19). Dla ewange listy oczywiste jest, że cały Izrael znajduje 
się w potrzebie, a chorzy i cierpiący, których widzimy w Mt 8 – 9 reprezentują 
wszystkich ludzi13. Jezus wychodzi naprzeciw zaist niałej sytuacji, w której uwi-
dacznia się łaska i miłosierdzie Boga względem ludzi14. Ob raz żniwa w Starym 
Testamencie miał mocny akcent eschatologiczny i  najczęściej utożsa miany 
był z sądem Bożym (por. Iz 24, 13; 27, 12)15. Wydarzenie posłania misyj nego 
oraz ponownego przyjścia Syna Człowieczego w obrazie żniwa nakładają się 
na siebie w Ewangelii Mateusza, ale nie są ze sobą połączone16. Analizowany 
fragment jest ważny dla Mateusza nie tylko ze względu na jego wartość escha-
tologiczną, ale przede wszystkim akcent położony jest na wezwanie uczniów 
do modlitwy, która stanowi pro log Mowy misyjnej (por. Dz 13, 2–3)17. 

Pierwsze czytanie Lekcjonarza zostało wzięte z Księgi Wyjścia. Jest to frag-
ment uroczystego wstępu opowiadania, który przedstawia doprowadzenie 
Izraelitów przez Boga pod górę Synaj w  celu zawarcia z  nimi Przymierza18. 
Góra Synaj jest istotnym etapem w drodze Izraelitów do Ziemi Obiecanej19. 
To właśnie tutaj Bóg chce dać synom Abrahama nowe zadanie, które będzie 
się wiązało z konkretną obietnicą Jahwe20. Lemański, powołując się na badania 
Dohmena, podkreśla, że mo del itinerarium ma dwie możliwości. W pierwszej 
sekwencji używa czasowni ków „wyjść” (nāsa‛) – „wejść” (bô’) (Wj 16, 1; 19, 2; 
Lb 20, 12), zaś w drugiej „wyjść” (nāsa‛) – „rozbić obóz” (hānâ) (Wj 13, 20; 
13 Por. S. Fausti, Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza, dz. cyt., s. 196.
14 Bliższe omówienie tej kwestii można znaleźć w: J. Kudasiewicz, Biblijna terminologia 

„Miłosierdzia”, w: „Dobrze, sługo dobry…” (Mt 25, 21). Księga pamiątkowa ku czci Ks. dr. 
Huberta Ordona SDS, red. K. Mielcarek, Kielce 2005, s. 63–70. 

15 Por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, dz. cyt., s. 426–427.
16 Przygotowanie narodu wybranego na przyjście królestwa niebieskiego poprzez dzieła, 

znaki i  słowa dokonywane przez uczniów przybliża perspektywę eschatologiczną (por. 
Mt 3, 12; 13, 39) z elementami nadchodzącego sądu (por. Mt 10, 13–15.34–36). Jednakże 
obraz żniwiarzy znajdujący się w  Mt 13, 39.41 oraz Mt 24, 31 przedstawia nie uczniów 
Chrystusa, a  aniołów Syna Człowieczego. Por. U. Luz, Das Evan gelium nach Matthäus 
(Mt  8–17), w:  Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament, I/2, Benziger 
Verlag–Neukirchen Verlag 1990, s. 81.

17 Podobne odniesienie u ewangelisty odnajdziemy w Kazaniu na górze, gdzie modlitwa bę-
dzie stanowiła dla uczniów fundament życia misyjnego. Por. tamże.

18 Por. J. Stroba, Komentarz do niedzielnych i świątecznych czytań mszalnych cykl A, Warszawa 
1975, s. 259.

19 Szerzej na temat wędrówki Izraelitów przez pustynię zob. B.S. Childs, Il Libro Dell’Esodo. 
Commen tario critico-teologico, Casale Monferrato 1995, s. 350–394; W.H.C. Propp, Exodus 
19–40. A New Translation with Introduction and Commentary, w: The Anchor Bible, t. 11, 
Doubleday 2006, s. 101–309. 

20 Por. J. Lemański, Księga Wyjścia. Wstęp, przekład z  oryginału, komentarz, Częstochowa 
2009, s. 403.
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17, 1; 19, 2; Lb 21, 10–11; 22, 1.33). Czasowniki te odnajdziemy razem z opi-
sem jakości miejsca, do którego przybyli Izraelici, w Księdze Liczb 33, 9 (por. 
Wj 15, 27). Pokazuje to, jak ważnym i wyjątkowym miejscem była dla autora 
tekstu natchnionego góra Synaj21. 

Początek pierwszego czytania prezentuje podstawowe infor mację wpro-
wadzające w treść perykopy (por. Rdz 1, 1; 12, 4; 28, 10). To z nich dowiadu-
jemy się o przybyciu synów Abrahama pod górę Synaj, z podkreśleniem, że 
nie cho dzi o kolejne wydarzenie w historii całej wędrówki narodu wybranego 
przez pusty nię, ale o  całkiem nową jakość doświadczenia objawiającego się 
Boga. Jahwe za powiedział i wy pełnił swoje słowo, wyprowadzając Izraelitów 
z Egiptu i doprowadzając ich do świętej góry (por. Wj 3, 1.12)22. 

Kolejna scena jest już antycypacją Przymierza Boga ze swoim ludem 
(por. Wj 24). W tym miejscu zadaniem Mojżesza wobec narodu wybranego 
będzie reali zowanie funkcji prorockiej (por. Wj 3, 14–15), tzn. Mojżesz bę-
dzie „mówił” (’āmar) i „opowiadał” (nāgad) domowi Jakuba i synom Izraela 
słowa usłyszane od Boga Jahwe. Widzimy, że akcent położony jest na wypeł-
nienie obietnic danych Abrahamowi (por. Rdz 12, 1–3). Z  tego też powodu 
wybór dokonany przez synów Abrahama i wierność Boga względem Jego ludu 
w konsekwencji przyniesie Izraelowi nowe zadanie23. Jahwe dokładnie zadbał 
o  swój lud w  trakcie wyjścia z Egiptu (por. Wj 1–14) i pustynnej wę drówki 
(por. Wj 15, 22 – 18, 27), czego Izrael mógł być świadkiem24. Jednak kulmi-
nacją Bożej opieki25, zgodnie z zapowiedzią Mojżesza (por. Wj 3, 12), było do-
prowadzenie Izraela do góry Synaj. Szczególna opieka Boga nad Jego ludem 
wyraża się w bardzo osobi stym zwrocie: „przywiodłem was do Mnie”26. Ton 
całej wypowiedzi pokazuje osobi sty charakter relacji Boga do Izraela (Ja – ty/

21 Por. tamże.
22 Por. tamże. 
23 Por. tamże, s. 403–404; J.I. Durham, Exodus. Word Biblical Commentary, t. 3, Waco 1987, 

s. 261.
24 Autor natchniony, posługując się tutaj czasownikiem „widzieć” (rā’â), zastosował figurę 

retoryczną pars pro toto. Zabieg ten ma uświadomić słuchaczowi, że doświadczenie wzro-
kowe (widzieć) oznacza ogólne doświadczenie zmysłowe, które umożliwiło Izraeli tom do-
świadczenie działającego Boga. Por. J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 404. 

25 Użyta metafora „niosłem was na skrzydłach orlich” odwołuje się do biblijnej symboliki 
skrzydeł, które oznaczały rodzicielską troskę i miłość ze strony Boga (por. Iz 49, 15; Jr 31, 9; 
Oz 11). Skrzydła symbolizują także boski sposób, w jaki Bóg sprowadził naród wybrany 
pod górę Synaj (por. 2 Krl 2, 11; Dn 7, 13; 1 Tes 4, 17; Ap 11, 12), jak również mogą przed-
stawiać Jego teofanie (por. 2 Sm 22, 11; Ps 18, 11; 104, 3; 139, 9). Por. tamże; M. Lurker, 
Skrzydła, w: Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 216–217.

26 Por. J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 404; T. Loska, Komentarz organiczny do czytań 
niedzielnych i świątecznych, Katowice 2010, s. 141.
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wy), w  której Jahwe oczekuje wierności i  posłuszeństwa27. Izrael, aprobując 
warunki przymierza z Jahwe, nie staje się narodem wybranym, lecz szczegól-
nym narzędziem w planach zbawiającego Boga. Księga Wyjścia w zasadzie od 
samego początku określa Izraela jako „mój lud” (por. Wj 3, 7.10; 5, 1; 7, 4.16; 
9, 1.13.17; 10, 3–4) oraz „pierworodnego” (por. Wj 4, 22). To poka zuje, że 
synowie Abrahama nie stali się narodem wybranym pod górą Synaj, lecz są 
spadkobiercami tej godności (por. Rdz 17, 7; Wj 2, 24; 3, 15–17, 6, 4–8)28. 
Przymierze synajskie to kontynuacja planu wynikającego z przymierza Boga 
z Abra hamem (por. Wj 32, 13; Kpł 26, 42–45; Pwt 4, 31; 9, 27), jako konse-
kwencja wiary i posłuszeństwa praojca (por. Rdz 22, 18; 26, 5). Teraz to samo 
zadanie zo stanie dane narodowi wybranemu (por. Wj 15, 26; 16, 28)29. Izrael, 
wyrażając posłuszeń stwo względem Boga, staje się Jego szczególną własnością, 
co doskonale odzwier ciedla użyty rzeczownik segullâ, który oznacza osobistą 
własność mającą szczególną wartość dla właściciela (por. Ps 135, 4; Ml 3, 17)30. 
Kontekst przymie rza zawartego z  Abrahamem, Izaakiem i  Jakubem nabiera 
nowego znaczenia na płasz czyźnie „mojego przymierza”. Jest to perspektywa 
skierowana w przyszłość, w której naród wybrany będzie realizował szczególne 
zadania (por. Jr 11, 4)31. 

Uwzględniając powyższe stwierdzenia, nie możemy pominąć znajdującej 
się w tekście paraleli: szczególna/osobista (Wj 19, 5b) i królestwo kapłanów/
lud święty (Wj 19, 6a). Są to tytuły przysługujące narodowi wybranemu po wy-
pełnieniu nastę pujących warunków: „(…) jeśli pilnie słuchać będziecie głosu 
mego i strzec mojego przymierza” (Wj 19, 5a). Należy przy tym zaznaczyć, że 
zastosowane określenia nie mają charakteru jed norazowego aktu posłuszeń-
stwa, lecz podkreślają jego kontynu ację w przyszłości32. Dla tego nie bez zna-

27 Por. J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 405; J.F. Craghan, Księga Wyjścia, w: Międzyna-
rodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. 
W.R. Farmer, War szawa 2000 (dalej: MKPS), s. 344. 

28 Por. J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 405.
29 Por. tamże.
30 Por. G. Boscolo, Interpretare i testi (11 a domenica ordinaria), „Servizio della Parola” (dalej: 

SdP) 1996, nr 277, s. 68; P. Rota Sca labrini, Interpretare i testi (11 a domenica ordinaria), 
SdP 2005, nr 367, s. 107–108; S. Łach, Komentarze biblijne do czytań mszalnych. Rok A, red. 
J. Homerski, Lublin 1981, s. 131; J. Pytel, Ze stołu słowa Bożego. Komentarze do trzyletnie-
go cyklu czytań mszalnych, Poznań 1972, s. 76; S. Czerwik, Niedzielna służba Boża, Kielce 
1992, s. 100; J. Kudasiewicz, Lud Boży, „Ateneum Kapłańskie” 57 (1965), z. 5–6, s. 281.

31 Bóg, wybierając Izraela na naród wybrany, wskazuje na jego szczególne miejsce w historii 
zbawienia. Nie ma on wyłączności wśród innych narodów świata, ale jest ludem Bożym 
dzięki wykonywa nemu zadaniu. Por. J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 406.

32 Por. tamże; E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii mszy niedzielnych i świątecznych, War-
szawa 1982, s. 302.
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czenia jest świadomość Izraela jako na rodu wybranego, której centrum stano-
wi jego status kapłański. Stan ten nie jest statyczny, ale stanowi dynamiczną 
rolę synów Abrahama wobec innych narodów należących do Boga. Wypeł-
nieniem tego zadania będzie czynienie znanym imienia Jahwe (por. Iz 61, 6)33. 

Świętość Boga wymaga, aby Jego lud też był święty (por. Iz 6, 3–6). Zawsze 
łą czyła się ona z odseparowaniem człowieka od sfery profanum (por. Wj 19, 
10). W tym przy padku nie chodzi jednak o przygotowanie ludu przez rytualne 
obmycia i oczyszczenia, ani też o  formalne przestrzeganie przepisów prawa. 
Świętość ludu będzie wskazywała na wyłączność Izraela jako własność Boga 
pośród innych narodów świata. Tak więc „lud święty” będzie obrazem – in-
karnacją Boga manifestującego swoją obecność i potęgę w świe cie. A zatem 
weryfikacją misji i  prawdziwej świętości ludu będzie autentyczna wierność 
przymierzu zawartemu z Jahwe34. 

Analiza pierwszego czytania uświadamia nam jego wartość w kontekście 
Lek cjo narza mszalnego XI niedzieli w  ciągu roku A. Patrząc przez pryzmat 
pierwszego czytania na Ewange lię dnia, Lekcjonarz podkreśla kilka wspólnych 
wątków. Bóg w powołaniu synów Abrahama, realizując swoją obietnicę, tzn. 
wyprowa dzając ich z niewoli egipskiej i doprowadzając do góry Synaj, propo-
nuje im nowe zadanie. Widzimy w tym wydarzeniu aluzję modlitwy uczniów 
do „Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 38). Odpo-
wiedzią Jezusa po wezwaniu do modlitwy jest spełnie nie obietnicy względem 
ludzi, która realizuje się przez miłość w powołaniu Dwunastu i przekazaniu 
im „nowego zadania”. Izrael, przyjmując warunki przymierza z Bogiem, czyli 
posłuszeństwo i wierność, staje się narodem wybranym, osobistą własno ścią 
Jahwe (ludem świętym i królestwem kapłanów). Może zatrzymać tę godność 
jedynie poprzez wyko nywanie zadania. Będzie to polegało na posłusznym 
słuchaniu głosu Boga i  wier nym zachowywaniu przymierza. Jezus, wybie-
rając uczniów, tworzy z nich „królestwo kapłanów”, powierzając im zadanie 
głoszenia królestwa Bożego, czyli czy nienia znanym imienia Jahwe. Zadanie 
królestwa kapłanów, które podejmuje Izrael oraz uczniowie, nie jest aktem za-
mkniętym w teraźniejszości, ale działaniem ukierunko wanym na przyszłość. 
Jezus powołuje Dwunastu po imieniu35, przez co wchodzi z nimi w osobistą 
33 Por. J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 406; M. Compiani, Interpretare i testi (11 a do-

menica ordinaria), SdP 2008, nr 397, s. 112–113; M. Noth, Esodo, w: Antico Testamento, t. 5, 
Brescia 1977, s. 195.

34 Por. tamże, s. 113; J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 406–407; W. Pikor, Tożsamość 
Izraela w świetle przymierza synajskiego (Wj 19, 3–8), „Verbum Vitae” (dalej: VV) 6 (2004), 
s. 106.

35 Por. R.L. De Zan, R. Laurita, La Parola per la Chiesa. Commento alle letture delle domeniche 
e delle feste Anno A, Bologna 2007, s. 180. 
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relację, analogiczną do relacji Jahwe z Izraelem. Czyniąc to, Chrystus odsepa-
rowuje ich od sfery profanum i włącza w świętą relację ze swoim Ojcem. Tym 
samym uświęca Dwunastu, tworząc z nich „lud święty”, któ rego zadaniem jest 
przedstawiać działają cego Boga, okazującego swoją moc w uzdrawia niu cho-
rych, wskrzeszaniu umar łych, oczyszczaniu trędowatych i wyrzucaniu złych 
du chów (por. Mt 10, 8).

Psalm responsoryjny (Ps 100) jest hymnem procesyjnym, na co wskazuje 
jego treść i forma (por. Ps 95, 1–7)36. Odnajdziemy w nim kluczowe słowa bi-
blijnego objawienia, takie jak: radość, naród, trzoda, imię Pana, dobroć, łaska 
i wierność37. Wspól nota gromadząca się w świątyni miała świadomość stawa-
nia przed obliczem Boga. Dla tego też wezwanie „służcie Panu” (،ābad) doty-
czy sprawowa nego kultu. Z drugiej jednak strony oznacza uwielbienie Jahwe, 
w którym naród wybrany wyraża swoją wiarę w Boga jako stwórcę i zbawicie-
la, jednocześnie dziękując Mu, czując się Jego narodem i trzodą (por. Ps 74, 1; 
79, 13; 95, 7; 100, 3)38. Psalm responsoryjny daje nadzieję, wskazując na źródło 
głębokiej radości wypły wającej z Boga, który jest dobry, łaskawy i wierny na 
wieki (por. Ps 100, 3–5)39. Ja hwe jako pasterz wyprowadza synów Abrahama 
z niewoli egipskiej, gromadzi ich na pustyni i formuje w lud Boży; co więcej, 
Izrael zostaje zapro szony do udziału w pasterzowaniu Jahwe40. Psalm podkre-
śla w pierwszym czytaniu aspekt służby dla Boga, co również znajduje swoje 
odzwierciedlenie w  Ewangelii. Bóg jako dobry pasterz wy prowadza Izraela 
z Egiptu (lituje się nad nim) i gromadzi go na pustyni (wypeł nia obietnicę). 
Następnie po zawarciu przymierza (Izrael okazuje wier ność i posłuszeństwo – 
powołanie uczniów) Bóg formuje go w lud Boży (osobista wła sność, królestwo 
kapłanów, lud święty), aby zaprosić naród wybrany do pasterzowa nia (nowe 

36 Por. S. Łach, Księga Psalmów. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz – Ekskursy, Poznań 
1990, s. 429–430.

37 Por. G. D’Anna, Interpretare i  testi (11 a  domenica ordinaria), SdP 2002, nr 337, s. 112; 
M. Dahood, Psalms II (51–100). A New Translation with Introduction and Commentary, 
w: The Anchor Bible, t. 17, Doubleday 1968, s. 371–372; M.E. Tate, Psalms 51–100. Word 
Biblical Commentary, t. 20, Dallas 1990, s. 536–538.

38 Por. G. D’Anna, Interpretare i testi (11 a domenica ordinaria), dz. cyt., s. 112.
39 Por. G. Ravasi, Księga czwarta (Ps 90–106) i piąta (Ps 107–150), w: MKPS, s. 735.
40 Por. M. Goonan, Odpowiem Bogu psalmem. Refleksje nad Psalmami Responsoryjnymi. Rok 

A – B – C, Kraków 2002, s. 50. Autor natchniony psalmu w oryginalny sposób ukazał po-
dwójny wymiar działania Boga pośród swojego ludu. Pierwszy to wymiar zawężającej się 
przestrzeni: „cała ziemia – naród – świąty nia”. Drugi pokazuje rozciągłość w czasie, zaczy-
nając od przeszłości stwarzania, poprzez teraźniej szość przymierza, a kończąc na przyszło-
ści dobroci i wierności Boga względem każdego pokolenia. Por. G. D’Anna, Interpretare 
i testi (11 a domenica ordinaria), dz. cyt., s. 112. 



198 Studia Redemptorystowskie  ∙  Teologia

zadanie, wynikające z  miłości Boga, obdarowujące godnością kró lewskiego 
kapłaństwa i ludu świętego). 

Werset allelujatyczny nawiązuje do początku działalności Jezusa w  Ga-
lilei (por. Mk 1, 14–15). Posługując się fragmentem Ewangelii św. Marka 
(Mk 1, 15), Lek cjonarz wskazuje na związek wskazanego wydarzenia z roze-
słaniem uczniów. Po czątek publicznej aktywności Chrystusa w Galilei w pełni 
realizuje plan zbawienia. Mo żemy to zauważyć w zastosowanej przez Marka 
biernej stronie pierwszego czasownika oraz określenia zwrotu ἡβασιλείατοῦ 
θεου (królestwo Boga). Należy przy tym zaznaczyć, że użyte słowo πεπλήρωται 
(wypełniła się), które zo stało pominięte przez Lekcjonarz, po zwoli nam w peł-
ni zrozumieć zamysł autora, ponieważ jest to czasownik użyty w formie passi-
vum divinum. Takie czasowniki w do myśle podkreślały działanie Boga, który 
zawsze wybiera właściwy czas (καιρός, a  nie χρόνος) swojej manifestacji41. 
Głoszenie przez Jezusa królestwa Bożego było zaprosze niem odbiorców do 
podjęcia nawrócenia. Znaczenie ewangelicznego nawrócenia w pełni odzwier-
ciedla zastoso wany czasownik μετανοεῖτε (zmiana myślenia, nawracanie się). 
To działanie ma do prowadzić słuchającego do zmiany myślenia, co będzie 
skutkowało radykalną przemianą dotychczasowego życia, a  w  konsekwencji 
doprowadzi do przyjęcia nowej tożsamości – ucznia Jezusa Chrystusa42. 

Z  powyższego widzimy, że nawró cenie nie polega na powrocie do po-
przedniego stanu, ale jest początkiem no wej egzystencji z Bogiem43. Nie bez 
znaczenia jest kolejna scena, która przedstawia powo łanie pierwszych uczniów 
(por. Mk 1, 16–20). Tutaj doskonale wi dzimy, jak wiara pomaga w kształtowa-
niu konkretnych postaw wobec słów i czynów Chrystusa, czego skutkiem bę-
dzie zawiązanie nierozerwalnej więzi z Jezusem44. Ana lizowany werset allelu-
jatyczny, przywołując początek działalności Jezusa, który w słowach i czynach 
wskazuje na zbliżające się królestwo Boże, podkreśla in augurację działalności 
Dwunastu, którzy w  słowach (głoszenie Ewangelii) i  czynach (uzdrawianie, 

41 Ewangelista Marek w wersecie 1, 15 nie tylko informuje czytelnika o zbliżającym się kró-
lestwie Boga, ale wskazuje na jego inaugurację w słowach i czynach Jezusa Chrystusa. Por. 
A. Malina, Ewangelia we dług świętego Marka. Rozdziały 1, 1–8, 26. Wstęp, przekład z orygi-
nału, komentarz, cz. 1, Częstochowa 2013, s. 115–116; S. Fausti, Rozważaj i głoś Ewangelię. 
Katecheza narracyjna Ewangelii według św. Marka, Kraków 2010, s. 38–39.

42 Od ucznia Jezusa nie wymaga się jednorazowego aktu nawrócenia. Ewangelista Marek, sto-
sując podwójny imperatyw czasu teraźniejszego, pokazuje stałą postawę ciągłego nawraca-
nia się i wierzenia w Ewangelię. Por. A. Malina, Ewangelia według świętego Marka, dz. cyt., 
s. 117–118.

43 Por. J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus (Mk 1–8, 26), w: Evangelisch-katholischer Kom-
mentar zum Neuen Testament, II/1, Benziger Verlag–Neukirchen Verlag 1994, s. 66–68.

44 Por. A. Malina, Ewangelia według świętego Marka, dz. cyt., s. 118.
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wskrzeszanie, wyrzuca nie demonów) reprezentują tę samą rzeczywi stość. 
Warto w tym miejscu podkreślić we zwanie Chrystusa dotyczące nawrócenia 
i  wiary w  Ewangelię. Ciągłe nawraca nie ma pomóc w  przyjęciu nowej toż-
samości ucznia Chrystusa (królestwo kapłanów i  lud święty), aby ostatecz-
nie do prowadzić go do nowej egzystencji z Bogiem (osobista wła sność), a to 
umożliwi mu tylko wierność i posłuszeństwo (wypełnienie nowego zadania) 
w słuchaniu głosu Pana (wierzcie w Ewangelię). 

2. Kerygmat perykopy Mt 10, 26–33  

w kontekście Lekcjonarza XII niedzieli w ciągu roku cyklu A

W XII niedzielę w ciągu roku cyklu A Lekcjonarz ukazuje we zwa nie do 
odwagi w  głoszeniu Ewangelii (Mt 10, 26–33) w  kontekście następujących 
lektur: Jr 20, 10–13; Ps 69 (68), 8–9.10; 14ab.17; 33.34–35 (R.: por. 14c); 
Rz  5,  12–1545. W  sto sunku do tekstu biblijnego w  ewangelicznej perykopie 
Lekcjonarza doko nano trzech zmian. Pierwsza to dodanie w incipicie Ewan-
gelii słów: „Jezus powiedział do swoich Apostołów”. Dwie kolejne mają cha-
rakter czysto stylistyczny. W pierw szym przypadku nastąpiła zamiana zaimka 
(„Nie bójcie się ich”) na rzeczownik („Nie bójcie się ludzi”). W drugim tylko 
zrezygnowano w zdaniu ze znaku zapytania46. Tak więc dokonane w tekście 

45 Drugie wydanie Lekcjonarza dokonuje następujących zmian w  czytaniach XII nie-
dzieli w ciągu roku cyklu A (Jr 20, 10–13; Ps 69 [68], 8–10.14.17 i 33.34–35 [R.: por. 14c]; 
Rz 5, 12–15; Mt 10, 26–33). W samej Księdze Jeremiasza dostrzegamy cztery zmiany: po 
pierwsze, redaktor dodaje do tekstu rzeczownik „on” oraz spójnik z zaimkiem pytajnym 
„i który”. Następnie z tekstu zostaje usunięty zaimek dzierżawczy „swą”. Ostatnią zmianą 
jest zastąpienie wyrażenia przyimkowego „nad nimi” wyrażeniem „na nich”. Także psalm 
responsoryjny nie jest wolny od zmian. Redaktor usuwa słowa „bowiem” oraz „lecz ja, o”, 
następnie dokonuje zmiany w szyku zdania z „łaskawa jest Twoja miłość” na „miłość Two-
ja jest łaskawa”, jak również zmian słów: „spojrzał” – „spójrz”; „niech” – „niechaj”; „mo-
rza”– „morze” oraz „niech” – „nim”. W samej Ewangelii zmiany są kosmetyczne: ze słów 
„ciemnościach” na „ciemności” i „jawnie” na „świetle” oraz zmiany szyku zdań; pierwsze: 
„żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię” na „bez woli Ojca waszego ża-
den z nich nie spadnie na ziemię”; drugie: „nawet włosy na głowie wszystkie są policzone” 
na „policzone są nawet wszyst kie włosy na głowie”. Por. Lekcjonarz mszalny, t. IV, wyd. 2, 
Poznań 2015, s. 11–14.

46 Na uwagę zasługują następujące prace podejmujące temat gramatyki Nowego Testamentu: 
F. Blass, A. Debrunner, F. Rehkopf, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttin-
gen 1990; M. Zer wick, Il greco del Nuovo Testamento, Roma 2010; tenże, M. Grosvenor, 
A grammatical analysis of the Greek New Testament, Roma 1996; B.M. Metzger, A Textual 
Commentary on the Greek New Testament, Stuttgart 1994; A. Paciorek, Elementy składniowe 
biblijnego języka greckiego, Kielce 2001; C.F.D. Mo ule, An Idiom Book of New Testament 
Greek, Cambridge 2004; H.P.V. Nuun, A Short Syntax of New Testament Greek, Cambridge 
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Lekcjonarza modyfikacje dotyczą jedynie formy perykopy ewangelicznej, nie 
powodując zmian treści.

Lektura pierwszego czytania skupia się na jednym z wyznań Jeremiasza, 
które opisują nie tyle zewnętrzne trudności, ile wewnętrzny kryzys proroka 
(por. Jr 11, 18 – 12, 5; 15, 10–21; 17, 14–18; 18, 18–23; 20, 7–18)47. Perykopa 
opracowana jest w trzech częściach, które pozornie wydają się oddzielonymi 
frag mentami: Jr 20, 7–10; 20, 11–13 oraz 20, 14–1848. Analizowany fragment 
Jr 20, 10–13 i  inne podobne zostały nazwane przez biblistów „wyznaniami”, 
jako szczególny ga tunek literacki, w którym prorok kieruje swój żal do Boga. 
Niemniej, protest Jeremiasza, wynikający z trudnej sy tuacji osobistej, staje się 
wyrazem cierpienia narodu wybra nego, rozdartego pomiędzy słowem Jahwe, 
które powinno być głoszone i  urze czywistniane, a  przewrotną rzeczywisto-
ścią i Bogiem, który wydaje się reali zować swój plan, nie dbając o związane 
z nim konsekwencje49. Prorok zostaje po słany do ogłoszenia sądu Bożego nad 
Jego ludem. Ma on doprowa dzić do zniszczenia świą tyni i całego miasta. Ten 
komunikat jest negatywny i  trudny, więc nieuchronnie dopro wadzi do nie-
nawiści i  wrogości całego ludu. Jere miasz jest wezwany do pokonania tego 
sprzeciwu tylko mocą ufności pokładanej w Bogu i razem z Nim. Teraz w tym 
„byciu z” prorok staje się czymś więcej, staje się symbolem całego ludu, gdyż 
jest znakiem tej bliskości człowieka z Bogiem, do której naród wybrany został 
zaproszony50. 

Przygnębienie Je remiasza musiało być dobrze widoczne i celowo wzmac-
niane przez jego przeciwników, któ rzy oczekują jego upadku. W jego zniechę-
ceniu i wahaniu się wypatrują odpowiedniej chwili do ostatecznego zniszcze-

1912; A.T. Robertson, A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical 
Research, New York 1914; D.B. Wallace, The Basic of New Testament Syntax. An Interme-
diate Greek Grammar, Grand Rapids 2000; tenże, Greek Grammar. Beyond the Basic. An 
Exege tical Syntax of the New Testament, Grand Rapids 1996; R.A. Young, Intermediate New 
Testament Greek. A Linguistic and Exegetical Approach, Nashville 1994.

47 Analizowana perykopa Jr 20, 10–13 jest w ścisłej korelacji z fragmentem Jr 19, 1 – 20, 6, 
przed stawiając historię Jeremiasza, który z polecenia Boga rozbił w obecności ludu glinia-
ny flakon, zamierzając w ten sposób podkreślić proroctwo dotyczące zniszczenia świątyni 
i miasta. Konsekwencją tego wydarzenia była chłosta i uwięzienie go przez Paszchura, za-
rządcę świątyni. Por. J.A. Thompson, The Book of Jeremiah, Michigan 1980, s. 457.

48 Por. W. Pikor, Jeremiaszowe zmaganie się z Bożym Słowem (Jr 1, 4–12; 15, 15–21; 20, 7–13), 
VV 7 (2005), s. 72–73; J.R. Lundbom, Jeremiah 1–20. A New Translation with Introduction 
and Commentary, w: The Anchor Bible, t. 21a, Doubleday 1999, s. 851–853; P.C. Craigie, 
P.H. Kelley, J.F. Drin kard, Jr., Jeremiah 1–25. Word Biblical Commentary, t. 26, Dallas 1991, 
s. 270–271; R.P. Carroll, Jeremiah. A Commentary, London 1986, s. 397–398; A. Weiser, 
Geremia (capp. 1–25, 14), w: Antico Testamento, t. 20, Brescia 1987, s. 325.

49 Por. G. D’Anna, Interpretare i testi (12 a domenica ordinaria), SdP 2002, nr 337, s. 125.
50 Por. tamże.
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nia go oszczerczymi do niesie niami, tworzącymi atmosferę strachu, by zamilkł 
na zawsze. To ma być ich zemsta i ich zwycięstwo51. Werset Jr 20,10 przedstawia 
dramat Jeremiasza i jego reakcje: strach, insynuacje, doniesienia, zemsta. Sytu-
acja jest nie do zniesie nia, gdyż prorok nie może uciec przed ludźmi. To, czego 
doświadcza, jest nie tylko kpiną i sarkazmem, ale przede wszystkim śmiertelną 
nienawiścią całego tłumu, wśród którego Jeremiasz roz poznaje swych daw-
nych przyjaciół. Szpie gują, czy przypadkiem nie wymknie się mu nie ostrożne 
słowo, dające powód do donie sienia na niego władzom52. 

W rzeczywistości w sprzeciwie wobec proroka usiłuje się odwró cić plan 
Boga: ludzie mają zastąpić Jahwe53. Odczuwa się niechęć wobec Słowa, które 
odkrywa niesprawiedliwość i zło. W tej sytuacji opozycji, strachu i buntu Je-
remiasz otwiera się na chwałę Boga, na prawdziwe i jedyne uwolnienie czło-
wieka otoczonego wrogami. W  słabości i  niepewności, których doświad cza 
prorok, Jahwe jawi się jako jedyny „potężny mocarz” mający władzę zbawić 
czło wieka54. Przydomek ten prowadzi myśli w kierunku interwencji czy na-
wet wojny, którą Bóg miałby stoczyć z odstępcami55. Obraz wojny wielokrot-
nie posłu żył do opisania zbawienia narodu wybranego otrzymanego od Jahwe 
(por. Ps 35, 1–4). Obecność Boga udaremnia plany prześladowców, doprowa-
dzając ich do porażki i hańby56. 

51 Por. M. Compiani, Interpretare i testi (12 a domenica ordinaria), SdP 2008, nr 397, s. 131.
52 Werset Jr 20, 10 przypomina lament z  fragmentu Jr 20, 7–8, tym samym przygotowując 

punkt zwrotny w kolejnym wersecie (Jr 20, 11). Jeremiasz jest okrążony wrogami, którzy 
obserwują jego upadki i z niecierpliwością czekają na dobrą okazję, aby całkowicie go wy-
eliminować. Najbardziej martwi proroka to, że nawet przyjaciele spiskują przeciwko niemu. 
Por. G. Boscolo, Interpretare i testi (12 a domenica ordinaria), SdP 1996, nr 277, s. 81.

53 Poprawne rozumienie wersetu Jr 20, 10 polega na tym, że oponenci Jeremiasza chcą dzia-
łać w imieniu Boga przeciwko prorokowi, który jest człowiekiem wybranym przez Jahwe. 
Fragment Jr 20, 7–10 daje efekt „sali luster”, sprawiając wrażenie, że to Bóg jest wrogiem 
proroka (por. Jr 20, 7), a przeciwnicy Jeremiasza udają jego przyjaciół (por. Jr 20, 10). Co 
więcej, wrogowie chcą dokonać tego, co już zostało dokonane przez Jahwe, tzn. oszukać go 
i pokonać (por. Jr 20, 7.10). Jeremiasz czuje się jak w pułapce, bez możliwości ucieczki (por. 
Jr 20, 9). Cała sytuacja przedstawia dwuznaczność życia z Bogiem, co dodatkowo potęguje 
dwuznaczność omawianego fragmentu. Por. W.L. Holladay, Jeremiah 1. A Commentary on 
the Book of the Prophet Jeremiah Chapters 1–25. Hermeneia – A Critical and Historical Com-
mentary on the Bible, Philadelphia 1986, s. 557.

54 Werset Jr 20, 11 rozpoczyna się od charakterystycznego: „ale Pan…”, co jest punktem 
zwrotnym w  udręce Jeremiasza, dając mu już przedsmak dziękczynienia. Przygnębienie 
i rozczarowanie ustąpiły przed pewnością bliskości Boga. Por. G. Boscolo, Interpretare i te-
sti (12 a domenica ordinaria), dz. cyt., s. 81. 

55 Por. L.C. Allen, Jeremiah. A Commentary, Louisville 2008, s. 232.
56 Fragment Jr 20, 11b–12 powinien zostać dobrze zrozumiany. Nie stanowi on wezwania do 

nienawiści wobec wroga, lecz odzwierciedla sposób starotestamentowego myślenia. Idea 
sprawiedliwo ści sięgająca życia pozagrobowego urzeczywistniała się tylko wtedy, gdy los 
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Obraz „Pana Zastępów”, który zna nerki57 oraz serce58 człowieka, połą-
czony jest z wizerunkiem Boga jako Sędziego, który przychodzi, by zarządzać 
sprawiedliwo ścią. Jeremiasz wie o tym i wie, że jego wrogowie zamierzają ze-
mścić się na nim. Bóg wymierzy sprawiedliwość swoim przeciwnikom stosow-
nie do ich czynów59. Prorok wzywa lud do zjednoczenia się z nim w śpiewie 
i w chwale Pana. Pomimo odczucia za grożenia swego życia jest przekonany, że 
Pan „uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców” (Jr 20, 13). W bólu i całko-
witym niepowodzeniu Jeremiasz spotyka się z Bogiem i wzywa wszystkich do 
zjednoczenia się w jedynej rzeczywistości, która zbawia: w chwale i uzna niu 
wy zwalającej siły Pana Zastępów60. 

Na podstawie przeprowadzonej wyżej refleksji możemy wskazać dwa wąt-
ki tema tyczne, które stanowią istotę XII niedzieli w  ciągu roku cyklu A. Po 
pierwsze, w głoszeniu słowa Bożego Jeremiasz musi się zmierzyć z odrzuce-
niem i nienawiścią całego ludu, który zagraża jego życiu. O analogicznej sytu-
acji Jezus mówi do uczniów, jednakże w kontekście wezwania ich do odwagi 

przeciwników rozstrzygał się na oczach narodu wybranego. Tylko w tym kluczu powinna 
być rozumiana modlitwa: „bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi!” (Jr 20, 12). Natomiast 
„pomsta” Jahwe powinna być rozumiana jako przywrócenie Bożej sprawiedliwości. Kiedy 
Jeremiasz wyraża życzenie doczekania się pomsty, właściwie modli się o zwycię stwo Bożej 
sprawy, która nie była niczym innym niż misją całego jego życia. Por. G. Boscolo, Inter-
pretare i testi (12 a domenica ordinaria), dz. cyt., s. 81–82.

57 Stary Testament wskazywał na nerki jako siedlisko radości, woli, sumienia, bólu czy smut-
ku człowieka (por. Prz 23, 15; Ps 16, 7; 26, 2; 73, 21). Por. H. Langkammer, Nerki, w: Mały 
słownik biblijny, Wrocław 2001, s. 228; K. Zisler, Serce i nerki, w: Praktyczny słownik bi-
blijny, red. A. Grabner-Haider, Warszawa 1994 (dalej: PSB), kol. 1196; R. Feuillet, Nerki, 
w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1994 (dalej: STB), s. 535–536. 

58 Słowo „serce”, podobnie jak „nerki”, w Piśmie Świętym najczęściej było używane w sensie 
przenośnym dla określenia istoty i charakteru, umysłu i pamięci, pragnienia czy woli czło-
wieka (por. Rdz 6, 5; Wj 4, 14; 7, 3; 8, 15; Pwt 2, 20; Ps 73, 26; 77, 7; 131, 1; 1 Sm 1, 13; 17, 28; 
Koh 2, 1.15; Iz 44, 20; Jr 17, 9). Por. H. Langkammer, Serce, w: Mały słownik biblijny, dz. cyt., 
s. 290; G. Miller, Serce, w: PSB, kol. 1195–1196; K. Zisler, Serce i nerki, w: PSB, kol. 1196; 
J. de Fraine, A. Vanhoye, Serce, w: STB, s. 871–873; T. Sorg, Heart, w: The New International 
Dictionary of New Testament Theology, t. 2, red. C. Brown, Exeter 1976, s. 180–184; Serce, 
w: Słownik symboliki biblijnej, red. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III, Warszawa 1998, 
s. 902–903.

59 Por. J.A. Thompson, The Book of Jeremiah, Michigan 1980, s. 461; B. Bozak, Księga Jere-
miasza, w: MKPS, s. 907.

60 Werset Jr 20, 13 wzywa do chwalenia Pana, który nie dopuści, by zabrakło Jego pomocy 
w  chwili ucisku. Prawdopodobnie jest on wyrazem świadomości wygnańców, którzy po 
zniknięciu Jeremiasza zdali sobie sprawę z jego pozycji i zaczęli widzieć w jego losie przed-
smak swojego przeznaczenia. Tak jak Bóg uratował życie proroka, który oparł się i zawie-
rzył Mu, tak teraz ułaskawi i wskrzesi naród wybrany. Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza. 
Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań 1967, s. 255; G. Boscolo, Interpretare 
i testi (12 a domenica ordinaria), dz. cyt., s. 82.
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w głoszeniu królestwa Bożego. Per spektywa zbliżającego się sądu ma być dla 
nich pocie szeniem, ponieważ na sądzie zostanie pokazane zło i przewrotność 
tych, którzy w zadawaniu śmierci wysłannikom Boga widzą ratunek dla sie-
bie. W kontekście nieuchronnego sądu uczniowie po winni głosić orę dzie pu-
blicznie tak, aby każdy mógł je usłyszeć („Co mówię wam w ciemnościach, 
powtarzajcie jawnie, a  co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na da chach” – 
Mt 10, 27). Wyraźnie widać, że obawy Jeremiasza są identyczne z obawami 
uczniów wysła nych z misją. Jednak to nie ludzi trzeba się bać, ale Boga, który 
jest „potężnym mocarzem” (Jr 20, 11). Bojaźń Boża i  miłość do Boga są ze 
sobą ściśle związane, co ma być wskazówką dla głoszących słowo Boże, które 
ma ich uwrażliwić na posłuszeństwo woli Boga („Czyż nie sprzedają dwóch 
wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na 
ziemię” – Mt 10, 29). To właśnie w zbawczej woli Ojca ucz niowie powinni szu-
kać ostatecznego zwycię stwa, które doprowadzi do hańby i porażki wszystkich 
przeciwników (por. Jr 20, 11). W obecności Boga, który przypomina, że bez 
Jego woli nic się nie dzieje, widzimy obecność Jezusa, który zapewnia o niej 
w czasie prześladowań, dając swojego Ducha. Wynika to z Bożej potęgi, która 
jest nie rozerwalnie związana z miłością, stanowiąc źródło Bożej bojaźni uwal-
niającej od strachu przed ludźmi. Po drugie, Jeremiasz, głosząc słowo Boże, 
uczestniczy w  ziemskiej rzeczy wistości wyznawania Boga; czyni to również 
w czasie, gdy zapra sza innych do wychwa lania Pana Zastępów (por. Jr 20, 13). 
W tym samym uczestni czą uczniowie, gdy muszą złożyć świadectwo opowie-
dzenia się za Jezusem i Jego słowem lub przeciw Niemu. Jest to wy znanie wia-
ry, które ściśle łączy się z głoszeniem królestwa Bożego. To, co głoszą Jere miasz 
i uczniowie, nie może róż nić się od tego, co usłyszeli od Boga, ponieważ przy-
znanie się do Boga/Jezusa ozna cza zachowywanie tego, co głoszą (usłyszeli). 

Psalm responsoryjny 69 (68) jest komentarzem do pierwszego czytania. 
Możemy go podzielić na trzy części. Pierwsza dotyczy urągania ze strony roda-
ków (por. Ps 69, 8–10). Druga odnosi się do potrzeby i pragnienia wybawienia 
(por. Ps 69, 14ab), natomiast trzecia zawiera przekonanie, że Pan wysłuchuje 
wołań zanoszonych w niewoli (por. Ps 69, 17.33–35)61. Autor psalmu jest zroz-
paczony swoją sytuacją, ponieważ skupiają się na nim fałszywe oskarżenia ze 
strony własnego narodu i rodziny. Głoszenie słowa Bożego doprowa dziło do 
odrzucenia go, jak rów nież samego proroka. Zatem to wierność Bogu i Jego sło-
wu jest bezpośrednim powodem kata strofalnego położenia psalmisty. Osoby 
61 Por. K. Farmer, Księga druga (Ps 42–72) i trzecia (Ps 73–89), w: MKPS, s. 725; B. LaNeel Tan-

ner, Psalm 69, w: The Book of Psalms, red. N. Declaissé-Walford, R.A. Jacobson, B. LaNeel 
Tanner, Michi gan 2014, s. 560–561; A. Weiser, I salmi (61–150), w: Antico Testamento, t. 15, 
Brescia 1984, s. 545–546; L. Alonso Schökel, C. Carniti, I Salmi, Roma 1992, s. 1023–1025.
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wybierające zło nigdy nie przyjmują prawdy słowa Bożego. Doskonałym tego 
przykładem jest pierwsze czytanie, w którym widzimy analogiczne położenie 
proroka Jeremiasza. Doświadczenie miłości i  obecności Boga w  życiu psal-
misty i proroka prowadzi do wołania o sprawiedliwość względem przewrot-
nych62. W psalmie znajdujemy potwierdzenie korelacji trudności samego gło-
szenia (dawanie świadectwa Bogu i Jego słowu – por. Jr 20, 10; Mt 10, 32–33) 
oraz konieczności otwarcia się na doświadczenie obecności Boga i Jego miło-
ści, która uwal nia od strachu przed ludzką nienawiścią i odrzuceniem (por. 
Jr 20, 11; Mt 10, 28–31). Psalm responsoryjny wzmacnia zamysł pierwszego 
czytania i Ewangelii poprzez zmianę kontekstu indywidualnego „ja” (pierwsze 
czytanie – Jr 20, 10–13) na szerszy, mający charakter społeczny (Ewangelia – 
Mt 10, 26–33)63. 

Werset allelujatyczny zaczerpnięto z  Ewangelii św. Jana (J 15, 26b–27a), 
gdzie stanowi drugą część mowy ukazującej relację świata do uczniów (por. 
J 15, 18–25) oraz samego świadectwa uczniów (por. J 15, 26–27)64. W anali-
zowanym frag mencie zawarta jest trzecia obietnica Ducha – Parakleta, który 
sam będzie świadkiem Chrystusa. W czasie prześladowania uczniowie Jezusa 
będą mieli pew ność, że nie są sami, że wśród nich jest obecny sam Chrystus 
dzięki pośrednictwu Parakleta. Napełnieni Duchem Prawdy będą mogli da-
wać świadectwo, któremu nie zdołają się oprzeć ich prześladowcy65. Paraklet 
będzie świadkiem Chry stusa wśród posłanych, a przez ich świadectwo będzie 
obecny w świecie66. Uczniowie Jezusa, dając świadectwo światu, dowiodą tym 
samym swo jej przynależności do Ojca67. Analizowany werset przy pomina, że 
obecność Boga – Chrystusa w czasie prześladowań nie pozostawia uczniów sa-
mych, co widzimy w otwarciu się Jeremiasza i uczniów na zbawczą wolę Ojca 
(por. Jr 20, 11–12; Mt 10, 28–31). Tylko dzięki Duchowi Prawdy, którego Jezus 
obiecuje uczniom, są oni w stanie dać świadectwo (głosić Ewangelię), dzięki 
czemu wyrażają swoją przynależność do Boga Ojca i przyznają się do Chrystu-
sa (por. Mt 10, 32–33). 
62 Psalmista podobnie jak Jeremiasz jest przykładem starotestamentowego sposobu myślenia 

na temat problemu zemsty. Jego idea sprawiedliwości jest bardziej plastyczna. Domaga się 
nie tyle klęski nieprzyjaciół, ile ich krwi. Ilustracją tej idei są kolejne wersety psalmu 69 
(por. Ps 69, 23–29), które nie zostały włączone do liturgii słowa XII niedzieli w ciągu roku 
cyklu A. Por. M. Goonan, Odpowiem Bogu psalmem, dz. cyt., s. 51.

63 Por. W. Borowski, Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny, Kraków 1983, s. 241.
64 Por. S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 13–21. Wstęp, przekład z orygi-

nału, ko mentarz, cz. 2, Częstochowa 2010, s. 125.
65 Por. tamże, s. 127.
66 Por. S. Fausti, Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Jana, Kraków 

2009, s. 432. 
67 Por. S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana, dz. cyt., s. 127.
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3. Kerygmat perykopy Mt 10, 37–42  

w kontekście Lekcjonarza XIII niedzieli w ciągu roku cyklu A

W XIII niedzielę w ciągu roku cyklu A bezpośredni kontekst dla Ewange-
lii, której temat koncentruje się na otwartości w dawaniu i przyjmowaniu łaski 
Bożej (Mt 10, 37–42), stanowią w Lekcjonarzu mszalnym następujące teksty: 
2 Krl 4, 8–12a.14–16a; Ps 89 (88), 2–3.16–17.18–19 (R.: por. 2a); Rz 6, 3–4.8–1168. 
Jeśli chodzi o zmiany w kształcie perykopy ewangelicznej, to w incipicie tekstu 
Lekcjonarza zostało do dane to samo wprowadzenie co poprzedniej niedzieli: 
„Jezus powiedział do swoich Apostołów”. Drugą widoczną zmianą jest dwu-
krotne użycie słowa „miłuje”, które w Piśmie Świętym odnajdziemy w werse-
cie Mt 10, 37 jako słowo „kocha”. Ostatnia różnica to zmiana szyku w zdaniu 
z dodaniem zaimka „ten”69. Podobnie jak w przypadku perykopy XII niedzieli, 
zauważone rozbieżności nie wpływają znacząco na wyniki analizy tekstu. 

Narracja w Drugiej Księdze Królewskiej (2 Krl 4, 8–37) ukazująca histo-
rię Elizeusza i Szu nemitki stanowi centrum tej serii opowiadań. Samo opo-
wiadanie jest podzielone na trzy części. Pierwsza informuje nas o  początku 
gościnności Szunemitki względem proroka (por. 2 Krl 4, 8–10). Druga mówi 
o obiet nicy dla niej i  jej męża oraz o  jej wypełnieniu: naro dzinach ich syna 
(por. 2 Krl 4, 11–17). Natomiast trzecia część jest swoistym tryptykiem histo-
rii: śmierć syna Szune mitki – ubieganie się o pomoc proroka – wskrzeszenie 
zmarłego (por. 2 Krl 4, 18–37)70. 

Lekcjonarz w  pierwszym czytaniu wykorzystuje dwa fragmenty Drugiej 
Księgi Królewskiej. Pierw szy ukazuje go ścinność Szunemitki względem Eli-
68 Analizując liturgię słowa XIII niedzieli w ciągu roku cyklu A w nowym wydaniu Lekcjo-

narza mszal nego, możemy zauważyć następujące zmiany: w pierwszym czytaniu z Drugiej 
Księgi Królewskiej mamy dwie zmiany słów: „zapraszała” – „nakłaniała” i „górny” – „na 
górze”. Następnie w  tekście widzimy przestawienie szyku zdania z  „do górnego pokoju 
i tamże położył się do snu” na „na górę i tam ułożył się do snu”. W samym psalmie respon-
soryjnym odnajdujemy trzy zamiany szyku wierszy: „na wieki będę śpiewał o łasce Pana” 
– „o łaskach Pana będę śpiewał na wieki”. W drugim wersecie zamiast „moimi ustami będę 
głosił Twą wierność” znajduje się „Twą wierność będę głosił moimi ustami”. W kolejnym 
za miast „wywyższa ich Twoja sprawiedliwość” mamy „Twoja sprawiedliwość ich wywyż-
sza”. Największa zmiana dotyczy wersetu allelujatycznego, który został zastąpiony innym 
wersetem: „Jesteście królewskim kapłań stwem, świętym narodem. Ogłaszajcie dzieła potę-
gi Tego, który was wezwał do swojego przedziwnego światła” (por. 1 P 2, 9). Drugie wydanie 
Lekcjonarza mszalnego prezentuje Ewangelię Mt 10, 37–42 bez zmian w stosunku do tekstu 
Pisma Świętego, z wyjątkiem incipitu: „Jezus powiedział do swoich apostołów”. Por. Lekcjo-
narz mszalny, t. IV, wyd. 2, Poznań 2015, s. 53–56. 

69 Przestawienie szyku słów w zdaniu wygląda następująco: zamiast biblijnego „znajdzie je” 
jest „ten je znaj dzie”.

70 Por. M. O’Brien, A. Campbell, Pierwsza i druga Księga Królewska, w: MKPS, s. 536.
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zeusza (por. 2 Krl 4, 8–12a), drugi prezentuje za powiedź obietnicy urodze-
nia syna (por. 2 Krl 4, 14–16a)71. Analizowany fragment możemy podzielić 
na trzy obrazy. Pierwszy przedstawia środowisko i  bohate rów opowiadania 
(2 Krl 4, 8–10). Misja otrzymana od Boga często prowadziła pro roka na górę 
Karmel. Na trasie pomiędzy górą Karmel a Abel-Mechola (por. 1 Krl 19, 16) 
znajdowało się miasteczko Szunem72, gdzie mieszkała „wielka pani”73, u której 
Elizeusz znajdował gościnę. Naród wybrany wielokrotnie doświadczał zależ-
no ści czy wyzysku od swoich nieprzyjaciół, dlatego też sama idea szacunku 
i  gościn ności dla przybyszów jest w  Starym Testamencie tak ważna. Z  tego 
też po wodu odmowa jej była nawet interpreto wana jako od mowa przyjęcia 
boskiego posłańca, jakim był anioł74. Kolejne wersety (por. 2 Krl 4, 9–10) 
wprowadzają w bliskość relacji rodzinnych Szunemitki. Kobieta w rozmowie 
z mę żem uświadamia mu swoje pragnienie zaoferowania Elizeuszowi czegoś 
więcej niż tradycyjna gościnność. Uwidacznia to naturalną, a zarazem głęboką 
religijność „wielkiej pani”75. Nie ulega wąt pliwości, że wynika to z rozpozna-
nia w Elizeuszu „świętego męża Bożego”76. Prorok Elizeusz, który jest drugą 
istotną postacią narracji, został zaprezentowany jako święty człowiek Boga77. 
Podkreślić trzeba, że przymiotnik „święty” wzmacnia autorytet i osobę Elize-
usza, ponieważ w starożytnym Izraelu „święte” oznaczało wszystko, co zostało 

71 Por. tamże. 
72 Bliższe omówienie kwestii geografii biblijnej można znaleźć w: T.R. Hobbs, 2 Kings. Word 

Biblical Commen tary, t. 13, Waco 1985, s. 50–51. 
73 Autor biblijny na określenie Szunemitki użył słowa gedôla/h/, co dosłownie oznacza wyso-

ką czy wielką kobietę. Nie możemy tego określenia rozpatrywać w sensie fizycznym, lecz 
moralnym (por. Rdz 39, 9; Wj 11, 3; Est 9, 4; 10, 3). Por. J.B. Łach, Księgi 1–2 Królów. Wstęp 
– Przekład z oryginału – Komentarz – Ekskursy, Poznań 2007, s. 402; M. Cogan, H. Tadmor, 
II Kings, A New Translation with Introduction and Commentary, w: The Anchor Bible, t. 11, 
dz. cyt., s. 56.

74 Wielka gościnność Szunemitki nie ograniczała się tylko do nakarmienia czy napojenia pro-
roka, ale obejmowała również przygotowanie pokoju, który ze względu na swoje wyposa-
żenie (łóżko, stół, krzesła, świeczniki) mógł być uważany za wystawny apartament, na jaki 
większości miesz kańców Izraela nie było stać. Por. J.B. Łach, Księgi 1–2 Królów, dz. cyt., 
s. 402.

75 Por. G. Boscolo, Interpretare i testi (13 a domenica ordinaria), SdP 1996, nr 277, s. 94.
76 Jak dowodzi J.B. Łach, przygotowany pokój z jednej strony świadczył o zamożności Szu-

nemitki, z  drugiej, na co zwraca uwagę narrator biblijny, był wyrazem jej gościnności, 
a przede wszystkim podkreślał wysoką godność proroka. Szunemitka określiła Elizeusza 
jako „świętego męża Bożego”. Pierw sza część tego zwrotu ma na celu podkreślenie jego 
związku z Jahwe, podobnie jak zostało powiedziane o jednym z synów prorockich w 2 Krl 
4, 1: „a ty wiesz, że twój sługa bał się Jahwe”. Druga zaś miała na celu podkreślenie jego 
godności prorockiej. J.B. Łach, Księgi 1–2 Królów, dz. cyt., s. 402–403.

77 Por. M. Cogan, H. Tadmor, II Kings. A New Translation with Introduction and Commentary, 
dz. cyt., s. 56.
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wy jęte ze sfery profanum i oddane do dyspozycji Jahwe. A zatem święte było 
czymś, co należało do Boga i było z Nim ściśle złączone78.

Drugi obraz, który odnajdziemy w narracji (2 Krl 4, 11–12a.14), skupia się 
na próbie proroka oka zania Szunemitce wdzięczności za jej życzliwość. Jed-
nak nie jest to łatwe, ponieważ bogatej i dumnej kobiecie nie zależy na osobi-
stej korzyści. Prorok w rozmowie ze swoim sługą Gechazim dowiaduje się, że 
Szunemitka przeżywa głęboki smutek z powodu bezpłodności, ponieważ nie 
urodziła swojemu mężowi potomka. W Izraelu posiadanie syna było uwa żane 
za błogosławieństwo oraz wielki zaszczyt, gdyż dziecko gwarantowało zacho-
wanie rodu, a także stanowiło wsparcie i ochronę dla rodziców w podeszłym 
wieku79.

Ostatni obraz zawarty w  wersetach 2 Krl 4, 15–16a mówi o  okazaniu 
wdzięczności świętego męża Bożego. Elizeusz przez swojego sługę wzywa 
Szune mitkę. Autor biblijny podkreśla szczegół, że kobieta przychodzi, ale za-
trzymuje się w drzwiach. To pokazuje czcigodną bojaźń Szunemitki wzglę dem 
proroka Jahwe. Werset zamykający pierw sze czytanie przedstawia obietnicę 
Elize usza w jasnych i konkretnych słowach: „O tej porze za rok będziesz pie-
ściła syna”. Kon kludując, należy podkreślić, że wielka pani, która rozpoznała 
męża Bożego i okazała mu gościnę, zostaje wynagrodzona największym i naj-
piękniejszym darem, jaki kobieta niepłodna może otrzymać – obietnicą syna80. 

W  kontekście pierwszego czytania XIII niedzieli w  ciągu roku cyklu 
A  widzi my Szunemitkę i  jej postawę względem proroka Elizeusza wysuwa-
jącą się na pierwszy plan. Ma to swoje odzwierciedlenie w  Ewangelii (por. 
Mt 10, 37–42). Szunemitka nie udziela Elize uszowi gościnności wynikającej 
z prawa, ale robi to, ponieważ rozpoznaje w nim męża Bo żego. Dlatego otwiera 
przed nim swój dom. Cała sytuacja ma powiązanie z tekstem Ewangelii, któ-
ra eksponuje godność osoby przyjmowanej, jak również za pewnienie Je zusa 
o nagrodzie za przyjęcie proroka, sprawiedliwego czy nawet „naj mniejszego 
ucznia” (por. Mt 10, 40–42). Prorok w swoim powołaniu należy do Boga i ma 
udział w Jego życiu81, dlatego też uczestnictwo w jego nagrodzie przynosi bło-
gosławieństwo (ży cie) Szunemitce. Kobieta, zachowując hierarchię wartości 
względem swojego męża i  Bo ga, którego w  osobie Elizeusza przyjmuje pod 
swój dach, otwiera się na miłość Boga (miłość Chrystusa – por. Mt 10, 38), 
która sprawia, że staje się godna słowa Bożego (Ewan gelii), głoszonego przez 

78 Por. G. Boscolo, Interpretare i testi (13 a domenica ordinaria), dz. cyt., s. 94.
79 Por. V. Fritz, 1&2 Kings. A Continental Commentary, Minneapolis 2003, s. 251.
80 Por. G. Boscolo, Interpretare i testi (13 a domenica ordinaria), dz. cyt., s. 94. 
81 Por. A. Nieciecki, Mali – uczniowie Jezusa, „Kieleckie Studia Teologiczne” 1 (2003), cz. I, 

s. 187.
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proroka. Być godnym Ewangelii oznacza przyjąć cier pie nie (krzyż), które nie-
rozerwalnie związane jest z jej głoszeniem. W cierpieniu dla Słowa (Chrystu-
sa – por. Mt 10, 38) nie chodzi o szukanie bólu, ale o przyjęcie miłości Boga, 
która w oczach świata może oznaczać nie tylko rozdarcie w rodzinach, ale na-
wet utratę własnego życia (por. Mt 10, 37–39). 

Psalm responsoryjny (Ps 89) służy jako pomost pomiędzy pierwszym 
czyta niem a  Ewan gelią82. Kontekst opowiadania o  Elizeuszu i  Szunemitce 
w pełni odzwier ciedla wiarę ludową, co podkreśla hymn dziękczynny skiero-
wany do Boga wprowadzony przez re fren: „Na wieki będę sławił łaski Pana” 
(por. Ps 89, 2a)83. Trzy zwrotki psalmu responsoryj nego zostały zaczerpnięte 
z długiego tekstu Ps 89 (88), a dominuje w nich obietnica i czuła miłość Jah-
we84. Pierwsza zwrotka (Ps 89, 2–3), stylizowana na hymn, skupia się na obiet-
nicy łaski (ḥasdê)85 i wierności (’ĕmûnāh)86 Jahwe. Jest to nawiązanie do obiet-
nicy Boga danej Dawidowi przez proroka Natana: „Na wieki ugruntowana jest 
łaska” (Ps 89, 3; por. 2 Sm 7, 8–16). W pierwszej zwrotce psalmu responsoryj-
nego aż dwukrotnie powtórzono podstawowe terminy „łaska” i „wierność”87. 
Druga zwrotka (Ps 89, 16–17) ukazuje status wie rzących jako „błogosła wiony 
lud”. Zastosowana tu terminologia przywołuje litur giczny kontekst aklamacji 
czy sam pochód triumfalny, w którym błogo sławiony lud wznosi okrzyki ra-
dości, chodząc w blasku Bożej obecności88. Psalmista w miejsce dwumianu „ła-
ska i wierność” posługuje się słowem „sprawiedliwość” (ṣedeqàh), do magając 
się tym samym nie sprawiedliwości mściwej, ale Bożej sprawie dliwości przy-
noszącej zbawienie89. Ostatnia zwrotka (Ps 89, 18–19) zamyka krótką kom-

82 Por. R. Fabris, Interpretare i testi (13 a domenica ordinaria), SdP 1984, nr 158, s. 75.
83 Por. tenże, Interpretare i testi (13 a domenica ordinaria), SdP 1993, nr 247, s. 81.
84 Na całość Ps 89 (88) składają się następujące elementy: hymn, opis historyczny oraz lamen-

tacja. Warto jednocześnie zauważyć, że ton nadaje mu ostatnia część, dlatego sam psalm 
jest sklasyfikowany jako lamentacja. Por. W. Borowski, Psalmy. Komentarz biblijno-asce-
tyczny, dz. cyt., s. 298.

85 Znaczenie ḥasdê Jahwe należy rozumieć jako łaskawość Jahwe dla całego świata. Podobne 
znaczenie odnajdziemy w Ps 107, 43 oraz u Iz 55, 3, gdzie ḥasdê w pierwszym przypadku 
dotyczy wszystkich potrzebujących, zaś w drugim wiąże się z Dawidem i jego rodem. Por. 
J.B. Łach, Księgi 1–2 Królów, dz. cyt., s. 392; F.L. Hossfeld, E. Zenger, Psalms 2. A Commen-
tary on Psalms 51–100. Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible, 
Minneapolis 2005, s. 407.

86 Psalmista wychwala Boga nie tylko za Jego łaskę (ḥasdê), ale również dziękuje mu za Jego 
wierność (’ĕmûnāh), które to słowo tak jak ’êmet wyraża wierność Boga w aspekcie jej trwa-
łości, porównując ją nawet do trwałości samego nieba (por. Ps 72, 5). Por. J.B. Łach, Księgi 
1–2 Królów, dz. cyt., s. 393; L. Alonso Schökel, C. Carniti, I Salmi, t. II, Roma 1993, s. 236.

87 Por. R. Fabris, Interpretare i testi (13 a domenica ordinaria), dz. cyt., s. 81.
88 Por. J.B. Łach, Księgi 1–2 Królów, dz. cyt., s. 394.
89 Por. O. Da Spinetoli, Interpretare i testi (13 a domenica ordinaria), SdP 1987, nr 188, s. 73.
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pozycję psalmu responsoryjnego, która w czterech wersach była inspi rowana 
stylem hymnu przy wołującego podstawową motywację modlitwy pochwal nej: 
„Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a przychylność Twoja dodaje nam mocy” 
(Ps 89, 18)90. Źródłem ufności narodu wybranego jest Pan, który jest „tarczą”91 
i gwaran cją dla swojego ludu92. W tym miejscu należy podkreślić zabieg auto-
ra psalmu pole gający na zastąpieniu języka wierności przez język wyrażający 
zaufanie do działa nia Jahwe na rzecz błogosławionego ludu93. 

Z po wyższego widzimy, że obietnica dana przez proroka (Boga) wypełnia 
się, ponieważ w taki sposób uwidacznia się miłość Jahwe. Psalmista, wychwa-
lając Boga za Jego łaskę, wskazuje na Szunemitkę i wszystkich przyjmujących 
głosicieli Dobrej Nowiny jako tych, którzy doświad czają Bożej łaskawości. Nie 
zapomina również o wierności Boga, gdyż obietnice zapowiedziane przez pro-
roków (uczniów) zostają przez Niego zrealizo wane. Wierności i łaski mogą się 
spo dziewać tylko ci, którzy przyjmują uczniów (por. 2 Krl 4, 8–10; Mt 10, 41). 
To ich Bóg w swo jej sprawiedliwości obdarza udziałem w nagrodzie proroka, 
sprawiedli wego, ucznia (por. 2 Krl 4, 16a; Mt 10, 41–42). 

Werset allelujatyczny został zapożyczony z Ewangelii dnia i sparafrazowa-
ny: „Kto przyj muje apostoła, przyjmuje Chrystusa, a kto przyjmuje Chrystu-
sa, przyj muje Ojca, który Go posłał”94. Tym samym Lekcjonarz przypomina 
o istotnej roli odbiorców Dobrej No winy, wskazując Boga Ojca jako pierwsze-
go Głoszącego. Pa ciorek stwierdza, że „Ewan gelia musi być głoszona i wszy-
scy, którzy służą temu głoszeniu nawet pośrednio, speł niają bardzo ważną 
i godną pochwały funkcję”95. Jeśli więc przyjęcie apostoła jest toż same z przy-
jęciem Chrystusa, a przyjęcie Chry stusa z przyjęciem samego Boga Ojca, to 
taka dyspozycja odbiorcy Ewangelii nie może pozostać bez błogosławieństwa 
Posyłają cego, który w głoszonej Ewangelii daje największy dar – życie96. Re-
fleksja nad wersetem allelujatycznym wyraźnie pokazuje wzmocnienie jedno-
90 Por. R. Fabris, Interpretare i testi (13 a domenica ordinaria), dz. cyt., s. 81; H.J. Kraus, Psalms 

60–150. A Continental Commentary, Minneapolis 1993, s. 207.
91 Nad historią narodu wybranego z całym jego nieuporządkowaniem i chaotycznością jest 

niezmienna wierność Jahwe, który zapewnia mu bezpieczną drogę i obiecuje osiągnięcie 
celu. Dlatego nie tylko synowie Abrahama, ale również wszystkie ludy ziemi powinny pa-
miętać o dobroci i łaskawości Pana. To Bóg jest tarczą dla swojego ludu i od Niego zależy 
bezpieczeństwo wszystkich ludzi. Por. O. Da Spinetoli, Interpretare i testi (13 a domenica 
ordinaria), dz. cyt., s. 74.

92 Por. R. Fabris, Interpretare i testi (13 a domenica ordinaria), dz. cyt., s. 81.
93 Por. tamże.
94 Tekst biblijny brzmi następująco: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyj-

muje, przyj muje Tego, który Mnie posłał” (Mt 10, 40).
95 A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, dz. cyt., s. 489.
96 Por. S. Dyk, Co głosić, aby wierzyli?, dz. cyt., s. 256.
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ści tematycznej skupiającej się na przyjęciu uczniów. Pierwsze czytanie, psalm 
responsoryjny oraz Ewangelia podkreślają, że przyjęcie apostoła (ucznia, pro-
roka, sprawiedliwego) jest równoznaczne z przyjęciem samego Posyłającego, 
którym jest Ojciec (por. Mt 10, 40). Bóg przyjęty w osobie ucznia przez odbior-
ców Dobrej Nowiny obiecuje w swojej wierności i sprawie dliwości konkretną 
nagrodę (por. 2 Krl 4, 16a; Mt 10, 41).

*   *   *

Przeprowadzona analiza tekstów Lekcjonarza mszalnego XI, XII i XIII nie-
dzieli w ciągu roku cyklu A pozwala nam wyłonić następujący zakres tematów 
kerygmatyczno-teologicznych:

XI niedziela (Mt 9, 36 – 10, 8) – „Miłość Ojca źródłem misji Jezusa”. Ten 
temat zawiera aspekty, które nie mogą zostać pominięte, a są to: „Współczucie 
Jezusa Chrystusa duszą Jego ewangelizacyjnej misji”, „Owce bez paste rza” – 
wskazanie adresatów misji Jezusa, oraz „Jezus – nowy Mojżesz”. Następny te-
mat to „Apo stolska misja Kościoła”, która stanowi przedłużenie ewan gelizacji 
Chrystusa, a wynikające z niej powołanie uczniów jest wyrazem miłości same-
go Boga. Widzimy tutaj „Kościół jako lud święty i kapłański”, który zostaje po-
wołany z litości Jezusa, przez wypełnienie obietnicy. Wynikiem modlitwy jest 
po wołanie Dwunastu, nowego ludu świętego i ka płańskiego, któremu zostaje 
powie rzona misja ukierunkowana na świat. Kościół jako wspólnota uczniów 
otrzymuje konkretne polecenia, niezbędne do realizacji powierzonej mu misji. 
Będzie to nakaz głoszenia Ewangelii oraz władza otrzymana od Chrystusa.

XII niedziela (Mt 10, 26–33) – pierwszy temat możemy sformułować jako: 
„Misja apostol ska i prześlado wania”, ponieważ realizacja misji zawsze napoty-
ka opór ze strony odbiorców, często prowadzący do prześladowań wysłanni-
ków Chrystusa. Nakaz gło szenia Ewangelii oraz wła dza Chrystusa otrzymana 
przez Kościół byłyby bezwarto ściowe, gdyby nie były wspie rane przez Ducha, 
dzięki któremu misja nabiera mocy i skuteczności. To permanentne działanie 
Ducha Prawdy pozwala Kościołowi dawać odważne świadectwo wiary przez 
ufne powierzenie się Bogu, który uwalnia od stra chu i śmierci, prowadząc do 
wyrzeczenia się przemocy. Widać zatem, jak wymowa pery kopy Mt 10, 26–33 
została uszczegółowiona poprzez orędzie pierwszego czyta nia oraz poszerzona 
o motyw Ducha Świętego, który wspiera misję Kościoła.

XIII niedziela (Mt 10, 37–42) – ten fragment Mowy misyjnej należy od-
czytać jako orędzie o doświadczeniu Bożej miłości w usłyszanym Słowie oraz 
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o konieczności podjęcia decyzji wobec tegoż Słowa. Decyzją tą będzie przyję cie 
Boga w osobie uczniów, jak również głoszonej przez nich prawdy Ewangelii, 
która uzdalnia ich do złożenia daru ze swojego życia. Kontekstem dla całego 
wyda rzenia jest perspektywa na grody, której rękojmię stanowi sam Chrystus.

Z powyższego widzimy, że interpretacja Mowy misyjnej polegająca na wy-
dobyciu łączności tematycznej z pierwszym czytaniem, psalmem responsoryj-
nym oraz wersetem allelujatycznym ukazała nowe aspekty kerygmatyczno-
-teologiczne. W ten sposób bardziej precyzyjnie określone zostało teologiczne 
zna czenie Mowy misyjnej, która sta nowi podstawę homilijnej aktualizacji.

Summary 
Interpretation of Mission discourse in the lectionary

The Mission discourse belongs to five discourses of the Matthew Gospel. An interpretation of Mission 
discourse in the lectionary allows for a new interpretation of the Matthew Gospel by drawing thematic link 
between the Gospel, the first reading, the responsorial psalm, and verse before the Gospel. Therefore the 
interpretation of Mission discourse indicates the new kerygmatic and theological meaning, which is necessary 
for the proper homiletic actualization.

Ks. Damian Chrzanowski – kapłan archidiecezji warmińskiej, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii 
pastoralnej (homiletyka), pracownik naukowy Katedry Homiletyki w Instytucie Liturgiki i Homiletyki Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego.
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Kształtowanie się teologii obrazu religijnego

Słowa kluczowe: idea obrazu religijnego, kształtowanie się teologii obrazu religijnego, 
Wcielenie, dogmat ikonologiczny, spór ikonoklastyczny 
Keywords: idea of the religious image, development of theology of the religious image, 
the Incarnation, iconological dogma, iconoclastic dispute

W ostatnim czasie zauważalne jest coraz większe zainteresowanie sferą ob-
razu. Nasycenie słowem spowodowało zwrot piktorialny1, który odpowiada na 
współczesną potrzebę poznawania rzeczywistości przez środki niewerbalne. 
Jednym z nich jest obraz malarski, zwłaszcza religijny. 

Obraz religijny nabiera szczególnego znaczenia dla komunikowania rze-
czywistości związanej z wiarą, ważnej dla każdego człowieka, niezależnie od 
tego, czy deklaruje się on jako wierzący bądź nie. Należy zatem zadać sobie 
pytanie: po co w ogóle obraz religijny? Jaka jest jego geneza i racja bytu? Jak 
krystalizowała się jego idea przez wieki, jak go rozumiano? Jakie pełni funk-
cje? Te pytania stoją u podstaw niniejszego artykułu. By na nie odpowiedzieć, 
trzeba prześledzić losy obrazów w Kościele od jego początków.

Już starożytność chrześcijańska, następnie okres średniowiecza wraz z jego 
sporem ikonoklastycznym, dalej konfrontacja z reformacją w XVI wieku, jak 
i ostatnie soborowe wypowiedzi pozwalają skategoryzować funkcje obrazu reli-

1 W 1992 roku William J. Thomas Mitchell ogłosił „zwrot piktorialny”, nazywany też zwro-
tem wizualnym w dziedzinie nauk i sztuk. Tym terminem określił dokonujące się za sprawą 
obrazów przesunięcie akcentów w nauce z języka na wizualność. Zaproponował skierowa-
nie uwagi poznawczej na sferę wizualną, jej fenomenologię, estetykę i poetykę. Zob. tenże, 
Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago 1994. Zob. także wpro-
wadzenie do biologicznych i kulturowych uwarunkowań percepcji wizualnej: R.L. Gregory, 
Eye and Brain. The Psychology of Seeing, Oxford 1998. 
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gijnego w życiu Kościoła. Pierwszą z nich, wręcz pierwotną, jest funkcja deko-
racyjna obiektów sakralnych. Obraz ubogaca różne miejsca w konkretne prze-
słanie tematyczne, dlatego kolejną jego funkcją jest dydaktyka wiary. Zawiera 
ona w sobie równocześnie funkcję poznawczą, katechetyczną i moralizatorską, 
ponieważ za pomocą słowa lub w jego zastępstwie (idea Biblii pauperum) obraz 
uczy prawd wiary i wskazuje na właściwe postępowanie. Kolejną jego funkcją 
jest pomoc w modlitwie, ukierunkowanie na życie duchowe (funkcja kontem-
platywna). Z niej to zrodził się w Kościele kult ikony, który stanowi szczególnie 
istotny aspekt funkcjonowania obrazu religijnego. W tym kontekście mówi się 
także o jego funkcji jako znaku i symbolu – jest to idea wypracowana przede 
wszystkim w czasie sporu obrazoburczego. Od czasów Melchiora Cano można 
także mówić o obrazie religijnym jako szczególnym źródle teologicznym2. 

W niniejszej pracy przedstawię rozwój idei obrazu religijnego w historii 
chrześcijaństwa. Chodzi o ukazanie, jak idea obrazu, tj. natura, funkcje, miej-
sce i zadanie, klarowały się stopniowo w praktyce życia, w myśli ojców, a po-
tem w orzeczeniach soborowych. Dlatego w pierwszym punkcie ukażę podsta-
wę obrazowania, którą jest tajemnica Wcielenia. Następnie omówię istnienie 
obrazu w  starożytnym Kościele, czyli malowidła katakumbowe, malarstwo 
epoki konstantyńskiej, pierwsze głosy krytyczne wobec obrazów, jak również 
głosy ich zwolenników oraz pierwsze wytyczne w tej sprawie. W dalszej części 
omówię spór ikonoklastyczny i  ostateczne zwycięstwo ortodoksji ogłoszone 
w dogmacie ikonologicznym. 

1. Wcielenie jako podstawa obrazowania

Wobec starotestamentowego zakazu czynienia wizerunków chrześcijań-
stwo wniosło w tej kwestii całkowitą nowość. Mimo zarzutów o wpływy środo-
wiska pogańskiego chrześcijańskie obrazy mają własne, absolutnie oryginalne 
uzasadnienie. Nie da się zaprzeczyć, że chrześcijaństwo rozwijało się w kon-
takcie ze światem grecko-rzymskim, ale tym, co uzasadnia wszelkie przed-
stawienia, jest fakt Wcielenia, stanowiący podstawę chrześcijańskiej koncepcji 
obrazu religijnego.

Bóg, włączając w  swoją jedność osobową człowieka, wszedł w  zupełnie 
nowy i wyjątkowy związek z całym światem widzialnym. Św. Paweł w Liście do 
Kolosan nazywa Chrystusa „obrazem Boga niewidzialnego” (1, 15), a zatem 
wskazuje, że Bóg ma swój obraz. Jest nim Jezus, na podstawie ontycznej jedno-

2 Zob. M. Cano, De locis theologicis libri duodecym, Roma 1890. 
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ści między Osobami Bożymi: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30). W innym 
miejscu Chrystus sam wyjaśniał tę zasadę jedności Filipowi: 

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam 
Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w  Ojcu, a  Ojciec we Mnie? Słów tych, 
które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On 
sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie 
(J 14, 9–11). 

O ile wcześniej, w Starym Testamencie, Bóg objawiał się tylko przez słowo, 
tak teraz czyni to także za pomocą obrazu. Jezus powiedział: 

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, 
powiadam wam: wielu proroków i  sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na 
co wy patrzycie, a  nie ujrzeli; i  usłyszeć to, co wy słyszycie, a  nie usłyszeli 
(Mt 13, 16–17). 

Ewangelista Jan pisze: „Boga nikt nigdy nie widział, Jednorodzony Syn, 
który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył” (J 1, 18). Dlatego też starotestamen-
towy Bóg nie był w ogóle przedstawiany. Gdy zaś stał się widzialny w  swo-
im Synu, jednocześnie stało się odtąd możliwe ukazywanie Go. Zjednocze-
nie Boga z naturą ludzką przekroczyło starotestamentowy zakaz wizualnego 
przedstawiania Jahwe.

Ta teocentryczna hermeneutyka obrazu była zgłębiana przez ojców Ko-
ścioła i ostatecznie kategorię „obrazu Bożego” zbliżono do pojęcia „hiposta-
zy” – osoby. Po I Soborze Nicejskim wskazano w Bogu trzy hipostazy: Ojca, 
który jest źródłem, początkiem i zasadą, Syna, wyróżniającego się zrodzeniem, 
i Ducha pochodzącego od Ojca i Syna. Po Soborze Chalcedońskim przyjęto 
prawdę, że Jezus jest jedną Osobą w dwóch naturach: boskiej i ludzkiej. Osoba 
(hipostaza) Jezusa stanowi granicę obrazowania Boga, gdyż sam Ojciec jako 
zasada natury boskiej jest Niewyobrażalny3. Dopiero przez akt Wcielenia Syn 
umożliwił obrazowanie Ojca i przez Niego stało się możliwe widzenie Go.

Św. Jan Damasceński, stając w obronie obrazów, nauczał, że tak jak Pana 
oglądali Jego uczniowie, tak też uczniowie późniejszych wieków pragną Go 
żywo widzieć i słyszeć4. Nie mogąc tego czynić bezpośrednio, sięgają do Biblii, 
by Go usłyszeć, i w ten sposób siebie uświęcić. Podobnie patrząc na obrazy, 
mogą Go kontemplować, podziwiać Jego życie i cuda, a przez to uświęcać się. 

3 Por. K. Klauza, Teologiczna hermeneutyka ikony, Lublin 2000, s. 41. Dlatego nie powinno się 
przedstawiać Ojca autonomicznie.

4 Por. św. Jan Damasceński, III mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy 
(Contra imaginum calumniatores), „Vox Patrum” t. 53–54 (2009), nr 29, s. 639.
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Ta myśl tkwi od początku w Kościele, dlatego od początku głosił on orędzie 
Ewangelii za pomocą słowa i obrazu.

2. Obraz w starożytnym Kościele

2.1. Początki obrazowania. Malowidła katakumbowe

Choć Nowy Testament zawiera liczne przesłanki usprawiedliwiające two-
rzenie obrazów, to nie dziwi fakt, że pierwsi chrześcijanie nie pozostawili zbyt 
wielu dzieł. Wchodząc na arenę dziejową, chrześcijaństwo było bardzo blisko 
związane z judaizmem, a zatem i z jego niechętną postawą wobec figuralnych 
przedstawień o tematyce religijnej. Ponadto ówczesna sztuka miała liczne po-
wiązania z kultem pogańskim, więc chrześcijanie unikali wszystkiego, co mog-
łoby ich narazić na grzech bałwochwalstwa. 

Poza tym, przez pierwsze trzy wieki chrześcijanie nie mieli własnych świą-
tyń do sprawowania kultu. Gromadzili się w prywatnych domach, których nie 
starano się z tego powodu specjalnie ozdabiać. Zresztą środki pieniężne były 
i tak przeznaczane głównie na działalność charytatywną i misyjną5. Nawróce-
nia artystów, czerpiących spore dochody z wytwarzania obiektów służących 
kultowi pogańskiemu, były rzadkie, gdyż wiązało się to z porzuceniem upra-
wianego zawodu.

Z  drugiej strony, pierwsi chrześcijanie żyli w  środowisku grecko-rzym-
skim, więc należy sobie zadać pytanie, jaki miało to na nich wpływ. Niektórzy 
uczeni twierdzą, że pojawienie się sztuki w Kościele związane było z wtargnię-
ciem doń pogaństwa6. Inni natomiast są zdania, że chrześcijanie, odpowiada-
jąc na wymagania własnego kultu, a żyjąc w środowisku grecko-rzymskim, za-
częli nadawać pogańskim symbolom nowe, chrześcijańskie treści. Język sym-
boliczny był wówczas w  powszechnym użyciu, a  dla wyznawców Chrystusa 
był szczególnie ważny ze względu na trwające prześladowania. Co więcej, miał 
on zastosowanie w  samej dydaktyce wiary, gdyż służył utajnieniu przed ka-
techumenami niektórych tajemnic wiary, objawianych im stopniowo. Dbano 
też o to, by poganie nie szydzili ze świętych prawd wiary, więc język symbolu 
wyjaśniał treści, które trudno było wtedy inaczej wypowiedzieć7.
5 Por. A.G. Hamman, Życie codzienne pierwszych chrześcijan, tłum. U. Sudolska, A. Guryn, 

Warszawa 1990, s. 192–217.
6 Por. H. Fisher, Die Ikone, Freiburg 1989, s. 71–74; M. Banaszek, Historia Kościoła, t. I, 

Poznań 1986, s. 94.
7 Por. W. Kania, Disciplina arcani, w: Encyklopedia katolicka, t. III, Lublin 2014, s. 1346–1347. 

Chodzi tu o starożytną praktykę ukrywania przed poganami i katechumenami niektórych 
prawd wiary. 
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Symbole te dotyczą przede wszystkim Jezusa Chrystusa. Najczęściej spo-
tykany jest symbol Dobrego Pasterza, pojawiający się pod koniec I wieku. Na-
wiązuje do postaci boga Hermesa, a w chrześcijaństwie, opierając się na moty-
wach biblijnych (Ez 34; J 10, 14), nabiera głębokiej wymowy chrystologicznej. 
Ukazuje mianowicie, że Chrystus, Wcielony Bóg, Jednorodzony Syn Boży, 
bierze na swoje ramiona zagubioną owcę – upadłą naturę ludzką, i zespala ją 
ze sobą8. Nie chodzi tu więc o przedstawienie samego Chrystusa, a o wypowie-
dzenie prawdy wiary9.

Innym symbolem Chrystusa jest zapożyczona z mitologii starożytnej po-
stać Orfeusza z lirą w ręku, otoczonego zwierzętami. W chrześcijaństwie obraz 
ten jest interpretowany w ten sposób, że Chrystus wprowadza w świat boską 
harmonię.

Spośród innych symboli znanych w świecie pogańskim można wymienić 
pory roku. Dla pogan były one znakiem życia po śmierci, dla chrześcijan – 
zmartwychwstania. Okręt, symbol pomyślności, to dla chrześcijan Kościół, 
a jego wpłynięcie do portu oznacza nie śmierć, a życie wieczne.

Sporo symboli nawiązuje do Starego Testamentu, by wypowiedzieć treści 
związane z nowym porządkiem zbawczym. Obrazy czerpiące stamtąd inspira-
cje dotyczą najczęściej Adama i Ewy w raju, Daniela w jamie z lwami, proroka 
Jonasza lub trzech młodzieńców w piecu ognistym10. Były one w pierwotnym 
Kościele interpretowane jako zapowiedź zbawienia w Jezusie Chrystusie. 

W  pierwotnym chrześcijaństwie pojawiają się także motywy własne, za-
czerpnięte wprost z Ewangelii. Pod koniec II wieku można spotkać scenę roz-
mnożenia chleba jako ilustrację uczty eucharystycznej, pokłon mędrców ze 
Wschodu jako symbol dojścia pogan do wiary, wskrzeszenie Łazarza jako za-
powiedź powszechnego zmartwychwstania11. Częste w okresie katakumbowym 
stają się także jednostkowe symbole, jak winny szczep – znak Bożego życia 
w wierzących, baranek jako Jezus Chrystus czy ryba, która na zasadzie akro-
stychu również oznaczała Chrystusa. Ryba w języku greckim to ichtys. Kolejne 
litery tego słowa to inicjały imienia i tytułów Jezusa Chrystusa po grecku: Jezus 
Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. Ten powszechnie używany znak był równocześ-
nie najstarszym wyrazem wiary w bóstwo Chrystusa i Jego zbawczą misję.

W katakumbach można także spotkać częste przedstawienia Maryi, z tym, 
że jest Ona ukazywana nie symbolicznie, a  bezpośrednio. Częsty motyw to 
orantka z ramionami wzniesionymi w górę do modlitwy. Ukazywana jest po-
8 Por. T.D. Łukaszuk, Ikona w życiu, wierze i w teologii Kościoła, Kraków 2008, s. 38.
9 Por. H. Wegner, Dobry Pasterz. Ikonografia, w: Encyklopedia katolicka, t. III, dz. cyt., s. 1402.
10 Por. T.D. Łukaszuk, Ikona w życiu, wierze i w teologii Kościoła, dz. cyt., s. 38.
11 Por. tamże, s. 39.
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nadto w scenie zwiastowania, narodzin Jezusa, a zwłaszcza pokłonu mędrców. 
Przeważnie prezentuje się Ją w postawie siedzącej z Dzieciątkiem Jezus na ko-
lanach, uwydatniając w ten sposób prawdę o Jej Bożym macierzyństwie.

Wśród malowideł katakumbowych można także odnaleźć wizerunki apo-
stołów, proroków, męczenników i aniołów. Ich styl i  tematyka były wszędzie 
takie same. Cechuje je prostota środków technicznych i tendencja do przeka-
zywania orędzia zbawczego. Tadeusz Dionizy Łukaszuk zestawia je w trzy gru-
py: 1) wszystko, co odnosi się do wody: arka Noego, Jonasz, Mojżesz, ryba, ko-
twica; 2) wszystko, co odnosi się do chleba i wina: rozmnożenie chlebów, kłosy 
zbożowe, winna latorośl; 3) wszystko, co odnosi się do zbawienia i  zbawio-
nych: młodzieńcy w piecu ognistym, Daniel pośród lwów, kobieta Fenicjan-
ka, Łazarz wskrzeszony, Dobry Pasterz12. Są to według niego krótkie i dosadne 
rysowane twierdzenia dotyczące zbawienia przez chrzest i  Eucharystię. Cel 
tych obrazów jest ściśle dydaktyczny: chodzi o głoszenie zbawienia za pomocą 
ukrytego znaku. Nie stanowiły one przedmiotu kultu i nie miały ugruntowania 
doktrynalnego, co będzie wyzwaniem dla zbliżających się czasów.

2.2. Malarstwo epoki konstantyńskiej

Wraz z Konstantynem Wielkim nastała dla Kościoła nowa epoka. Edykt 
mediolański w 313 roku wprowadził zupełnie inną rzeczywistość. Odtąd moż-
liwe stało się oficjalne wyznawanie chrześcijaństwa, a wraz z tym nastąpił roz-
kwit sztuki religijnej. Zwykle podkreśla się tu fakt nawrócenia cesarza Kon-
stantyna. Owiana legendą historia podaje, że cesarz przed bitwą na moście 
Malwijskim zobaczył płomienny krzyż z napisem In hoc signo vinces – w tym 
znaku zwyciężysz. Nocą objawił mu się Chrystus trzymający w ręku ten sam 
krzyż i polecił mu umieścić go na sztandarze, by poprowadzić wojsko do zwy-
cięskiej bitwy. Już wtedy znak Chrystusa stanowił skutecznie działający sym-
bol, pełen mocy, dlatego władcy czynili tak przez kolejne wieki13.

Następstwem nowej sytuacji stał się napływ wiernych do Kościoła. Składał 
się on teraz w dużej mierze z ludzi zamożnych i wykształconych, którzy chęt-
nie przeznaczali swoje środki na kult. Artyści, w przeciwieństwie do wcześ-
niejszej epoki, angażowali się w pracę na rzecz nowej wiary. 

W tym też czasie nastąpił rozkwit patrystyki i ruchów monastycznych, kul-
tu świętych i ruchu pielgrzymkowego. Pojawiały się coraz częściej obrazy z wi-
zerunkiem świętego, niejednokrotnie traktowane jak amulety. Wierzono, że 

12 Zob. tamże, s. 41–42.
13 Symbol nie tylko wskazuje, tak jak zwykły znak, ale zawiera w sobie oznaczaną rzeczywi-

stość.
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są one nosicielami dobroczynnej mocy świętego, co niestety niejednokrotnie 
prowadziło do zabobonnych nadużyć.

W tym czasie Kościół zaczął przywiązywać do obrazów wielką wagę, trak-
tując je jako środek skutecznego przepowiadania. Służyły one nie tylko gło-
szeniu wiary, ale także zwalczaniu herezji, których wówczas nie brakowało. 
Pojawił się wtedy nowy typ obrazu – postać Chrystusa panującego, wyrażający 
Jego potęgę i majestat. Był to wynik zmagania się z herezją Ariusza, który od-
mówił Chrystusowi bóstwa, a  uznawał Go jedynie za doskonałego człowie-
ka (problem został rozwiązany na soborze w Nicei w 325 roku). Na obrazie 
obok Chrystusa znajdują są litery Alfa i Omega, podkreślające Jego boskość. 
Po trudnościach związanych z  przyznaniem Maryi tytułu Bożej Rodzicielki 
(Sobór Efeski, 431) pojawiły się obrazy, na których akcentowana jest tajemnica 
Jej boskiego macierzyństwa. Maryja trzyma Dziecię Jezus, Króla tego świata, 
na kolanach, a otaczają Ją aniołowie. 

Konstantynopol, ówczesna stolica Kościoła, stał się miejscem, w którym 
rozwijała się i kształtowała nowa forma sztuki chrześcijańskiej. Odcisnęły na 
niej swoje ślady dwa ówczesne nurty artystyczne: hellenistyczny, uwypuklają-
cy piękno i harmonię, oraz palestyńsko-syryjski, wnoszący do sztuki chrze-
ścijańskiej cechy orientalne, z tendencją do wiernego przedstawiania. Dlatego 
wizerunki Chrystusa nie były wyidealizowane, ale bardziej zbliżone do rzeczy-
wistości. Obrazy Maryi ukazywały Ją w pozycji frontalnej z oczyma skierowa-
nymi na patrzącego, co w późniejszych czasach nabrało głębszego znaczenia 
z uwagi na rolę świętego obrazu14. 

W epoce, którą powszechnie nazywa się konstantyńską, sztuka święta znalazła 
nie tylko bogaty zestaw tematów i form wyrazu, ale także swoje miejsce w życiu 
Kościoła. Stała się wyrazem głoszonej prawdy wiary i odbiciem ducha modlitwy 
w Kościele. W tej epoce nie można jeszcze mówić o jej specyfice bizantyjskiej 
lub rzymskiej, ponieważ stanowi ona wspólne dobro całego chrześcijaństwa15.

2.3. Pierwsze głosy krytyczne wobec obrazów 

Przejście od prostych znaków do symboli zawierających oznaczaną rze-
czywistość zaczęło też powodować zabobonne nadużycia. Bliskość zaś z  ju-
daizmem motywowała niektórych do podtrzymywania starotestamentowego 
zakazu obrazowania. Dlatego w IV wieku zaczęły się pojawiać znaczące wystą-
pienia przeciw obrazom. 

14 Por. T.D. Łukaszuk, Ikona w życiu, wierze i w teologii Kościoła, dz. cyt., s. 45.
15 Tamże.
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Pierwsze tendencje ikonofobijne miały być zawarte w kan. 36 synodu w El-
wirze, a  współbrzmiały z  przekonaniami Hozjusza, biskupa Kordoby, który 
prawdopodobnie w  nim uczestniczył. W  kwestii obrazów zostało tam po-
wiedziane: „Postanawiamy, że w Kościele nie powinno być obrazów, aby nie 
malowano na ścianach tego, co jest czczone i  adorowane”16. Ma to związek 
z ówczesną myślą apologetów, którzy argumentowali, że posąg nie jest godnym 
przedstawieniem Boga. Poganie bowiem stawiali zarzuty o  ateizm w  związ-
ku z odwracaniem się chrześcijan od rzeźb. To postanowienie zostało wydane 
przez synod jednej prowincji i nie musi oznaczać, że cały Kościół był przeciw-
ny obrazom17.

Podobne myśli zawiera list Euzebiusza z  Cezarei do Konstancji, siostry 
Konstantyna Wielkiego. Wypowiadał się on przeciwko obrazom Chrystusa, 
argumentując, że Jego człowieczeństwo zostało tak dogłębnie przekształcone 
przez bóstwo, że stało się nieuchwytne dla jakiegokolwiek plastycznego przed-
stawienia18.

Innym przeciwnikiem świętych obrazów był Epifaniusz z Salaminy na Cy-
prze, nazywany przez niektórych „nauczycielem obrazoburców”19. Jego głos 
był o  tyle ważny, że cieszył się dużą powagą i  nie można mu było zarzucić 
żadnych błędów doktrynalnych. Skarżył się w swych pismach, że jest bezrad-
ny wobec rozprzestrzeniania się wizerunków, ale co ciekawe, wśród biskupów 
czuł się osamotniony w swych poglądach. Argumentował, że obrazy są prze-
ciwne Tradycji kościelnej, a nawet sprzeciwiają się temu, co przekazuje Pismo 
Święte, które zabrania stosowania obrazów w życiu religijnym i oddawania im 
czci20. Przez to uznał kult obrazów za formę bałwochwalstwa. 

Kolejny zarzut Epifaniusza skupił się na tym, że obraz jest pozbawiony 
prawdy, a w związku z tym błędny. Fałsz dotyczy najpierw dowolności arty-
stów, którzy przedstawiają postaci nie tak, jak one rzeczywiście wyglądały, 
tylko jak się im wydaje. Dalej, dotyczy niemożności odtworzenia w  rzeczy 
martwej rzeczywistości transcendentnej. Według Epifaniusza, nie przynoszą 
one chwały, a wręcz ujmę tym, których przedstawiają. Nie można według nie-
go przedstawić kogoś, kto przekracza możliwości ludzkiego pojęcia, a  takie 

16 Tamże, s. 49.
17 Por. T.D. Łukaszuk, Ikona w życiu, wierze i w teologii Kościoła, dz. cyt., s. 50.
18 Por. tamże.
19 Por. P. Maraval, Epifanie, „Docentur des iconoclastes”, w: Nicée II, s. 51–62; cyt. za: T.D. Łu-

kaszuk, Ikona w życiu, wierze i w teologii Kościoła, dz. cyt., s. 51.
20 Pismo Święte nie odróżnia kultu adoracji należnemu Bogu od kultu uszanowania przysłu-

gującemu stworzeniom.
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jest bóstwo Chrystusa. Trzeba jednak zauważyć, że stwierdzenia te pochodzą 
sprzed soborów chrystologicznych (Efez, 431; Chalcedon, 451). 

Obraz uczyniony ręką ludzką jest, zdaniem Epifaniusza, zamknięty w obrębie 
własnej materialności, której w żaden sposób nie można przekroczyć. Znaczy 
to, że nie może on odsyłać do rzeczywistości wyższej od siebie. Nie może pełnić 
też roli symbolu, przywołującego lub uobecniającego rzeczywistość wyższego 
rzędu (…). Sprowadzając obraz do samej jego materialności i pozbawiając go 
zdolności odsyłania do modelu, nie pozostało nic innego, jak odmówić obra-
zom prawa do jakiejkolwiek czci. Cześć oddawana obrazowi przy poczynionych 
założeniach byłaby czystej wody bałwochwalstwem – czcią oddawaną materii21.

2.4. Obrońcy kultu obrazów

Przedstawione wyżej głosy krytyczne w stosunku do obrazów religijnych 
nie były na szczęście jedynym stanowiskiem w Kościele IV wieku i sztuka reli-
gijna wciąż się rozwijała. Nie padało też nadmiernie dużo głosów za obrazami, 
ponieważ ich obecność wydawała się czymś oczywistym. Pozytywnie na ich 
temat wypowiadali się: Jan Chryzostom, Cyryl Aleksandryjski, ojcowie kapa-
doccy i Grzegorz Wielki. 

Szczególnie ojcowie kapadoccy: Bazyli Wielki i Grzegorz z Nyssy, doceniali 
malarstwo religijne. Pierwszy z nich, w homilii na cześć zabitego Barlaama, 
wzywał malarzy na pomoc, by swoją sztuką w kolorach wsparli jego wysiłki 
ukazania wielkości tego męczennika. Samo słowo uznał za zbyt ubogie do wy-
rażenia jego zwycięstwa22. Bazyli Wielki nie tylko doceniał wartość obrazów, 
które sławią świętych, ale wyjaśnił ich związek z przedstawianymi postaciami. 
Nauczał, że cześć oddawana obrazowi przechodzi na osobę, którą on ukazuje. 
Ta nauka będzie później przytaczana przez Sobór Nicejski II jako właściwa 
teologia świętego obrazu. Podobnie wypowiadał się biskup Leoncjusz z Ne-
apolis na Cyprze. Uważał, że obrazy pozwalają mu na bezpośredni kontakt 
z przedstawianymi osobami, nawet na przekazanie im gestu pocałunku23.

Szczególnie istotny jest list papieża Grzegorza Wielkiego do biskupa Sere-
nusa w Marsylii, który połamał i zniszczył obrazy, by nie oddawano im czci. 
Papież pochwalił go za gorliwość wobec niebezpieczeństwa bałwochwalstwa, 
ale zganił za obrazoburczy czyn. Argumentował w sposób następujący: „Dlate-

21 T.D. Łukaszuk, Ikona w życiu, wierze i w teologii Kościoła, dz. cyt., s. 54.
22 Por. Homilia in Barlaam Martyrem, PG 31, 488 n.; cyt za: T.D. Łukaszuk, Ikona w życiu, 

wierze i w teologii Kościoła, dz. cyt., s. 55.
23 Zob. więcej na ten temat: J. Naumowicz, Leoncjusz z Neapolis i jego apologia chrześcijań-

skich obrazów, „Warszawskie Studia Teologiczne” VII (1994), s. 89–102.
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go bowiem używa się w kościołach malowideł, by ci, którzy czytać nie umieją, 
patrząc przynajmniej na ściany, czytali to, czego w książkach czytać nie potra-
fią”24. Pojawia się tu idea Biblii pauperum, charakterystyczna dla następnych 
wieków, szczególnie w  Kościele zachodnim, w  których powstają malowidła 
wspomnieniowe o wydarzeniach religijnych. Grzegorz Wielki kazał w nich wi-
dzieć wyłącznie pouczenie. W kolejnym liście tłumaczył biskupowi, że malowi-
dła kościelne opierają się na dawnym zwyczaju, którego naruszenie powoduje 
sprzeciw wiernych. Dzisiaj można by powiedzieć o swoistym sensus fidelium, 
bo to właśnie nacisk oddolny wprowadził obrazy w życie Kościoła. Trudność 
polegała wciąż na rozumieniu ich roli. Papież i biskupi traktowali je jako środek 
pouczenia prostaczków, sam lud zaś otaczał je czcią i  widział w  nich źródło 
Bożych łask. Była to ważna kwestia do rozwiązania już w najbliższym czasie. 

2.5. Synod Trullański (692) i pierwsze wytyczne w sprawie obrazów

Trzy kanony Synodu Trullańskiego dotyczą sztuki religijnej. Kan. 73 mówi 
o znaku krzyża i tłumaczy, dlaczego należna mu jest cześć. Surowo zakazuje 
malować go na ziemi, po której depcą ludzie, grożąc w tym względzie eksko-
muniką. Kan. 100 dotyczy obrazów, które wzbudzają „lubieżne uczucia”. Synod 
zabrania ich ukazywania pod karą ekskomuniki.

Najważniejszy w tej materii kan. 82 wskazuje na treść obrazu religijnego 
i jego znaczenie w Kościele. Brzmi on następująco: 

Na niektórych ujęciach czcigodnych obrazów jest malowany baranek, na któ-
rego Poprzednik wskazuje palcem: On to (baranek) został wybrany na figurę 
łaski, mającą nam z góry, przy pomocy Prawa, zapowiadać prawdziwego Ba-
ranka, Jezusa Chrystusa, naszego Boga. Przyjmując z  aprobatą dawne figury 
i  cienie jako symbole prawdy i  szkice przekazane Kościołowi, przedkładamy 
nad nie łaskę i prawdę, przyjmując je jako wypełnienie Prawa. Aby zaś to, co 
jest doskonałe, było przedłożone przed oczy wszystkich – także mocą kolo-
rów – nakazujemy, ażeby odtąd zamiast dawnego baranka był także na obra-
zach stawiany i malowany w  ludzkim kształcie wizerunek Tego, który gładzi 
grzech świata, Chrystusa, naszego Boga. Dzięki temu – ogarniając myślą do-
stojność uniżenia Boga Słowa – będziemy również doprowadzeni do uświa-
domienia sobie Jego zamieszkania w ciele (wśród nas), Jego męki i zbawczej 
śmierci oraz dopełnionego przez to odkupienia świata25. 

Występowały wówczas obrazy, na których Jezus Chrystus ukazywany był 
pod ludzką postacią, ale wciąż liczne były te przedstawiające Go jako baranka, 
24 Grzegorz Wieli, Listy, tłum. J. Czuj, Warszawa 1955, s. 238.
25 T.D. Łukaszuk, Ikona w życiu, wierze i w teologii Kościoła, http://www.opoka.org.pl/biblio-

teka/I/IS/ikona_w_zyciu_10.html (dostęp: 5 marca 2017).
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symbol charakterystyczny dla sztuki wczesnochrześcijańskiej. Dotyczyło to 
także wszystkich innych biblijnych i wczesnochrześcijańskich symboli, które 
odtąd miały być zastąpione wiernym odzwierciedleniem obrazowanej rzeczy-
wistości. Synod ten odegrał przez to istotną rolę w rozwoju sztuki sakralnej, 
jak i rozwoju dogmatu ikonologicznego. Sformułował podstawę dogmatyczną, 
która tłumaczy fakt obrazowania, a jest nią Wcielenie. Skoro Chrystus przyjął 
ludzie ciało, stał się widzialny, to właśnie przez to stał się równocześnie po-
datny na obrazowanie. W przywołanym kanonie oficjalne nauczanie Kościoła 
po raz pierwszy wskazuje na fundamentalny aspekt dogmatu Wcielenia dla 
obrazowania. Synod Trullański dał też pierwsze wytyczne, jak tego dokony-
wać. Zalecił, aby nie ukazywać zwykłego ludzkiego portretu Chrystusa, ale 
przede wszystkim starać się wyeksponować Jego boską chwałę. Poprzez język 
symbolu obraz może wypowiadać rzeczywistość duchową i autentyczną naukę 
Kościoła. 

Nauczanie Kościoła wypowiada się w obrazie nie tylko przez jego temat, ale 
także przez sposób, w  jaki temat jest traktowany. W  dziedzinie sztuki Ko-
ściół troszczy się o  język malarski, który byłby odpowiedni do przekazania 
przeżycia i treści objawienia Bożego. Sztuka winna nas ustawiać w osobowej 
relacji z  tym objawieniem. Wszystkie możliwości przedstawieniowe sztuki 
mają jeden wspólny cel: przekazać wiernie konkretny obraz zgodny z prawdą 
historyczną, objawiając przezeń rzeczywistość innego porządku – duchową 
i eschatologiczną26.

Problemem okazało się antyrzymskie nastawienie tego synodu. Uczestni-
czyło w  nim 215 biskupów wyłącznie ze Wschodu. Aprobował on praktyki 
wschodnie, a odrzucił zachodnie, w wyniku czego papież Sergiusz II nie pod-
pisał jego uchwał. Zrobił to dopiero Jan VII (872–882), ale zgadzając się tylko 
na te, które nie sprzeciwiają się wierze i dekretom Stolicy Apostolskiej27. Po-
nieważ to zastrzeżenie nie dotyczy wspomnianych trzech kanonów ikonogra-
ficznych, stały się one wyrazem oficjalnej nauki Kościoła. Nie zostały jednak 
przyjęte na Zachodzie z taką uwagą jak na Wschodzie. Dlatego też późniejsze 
losy świętych obrazów inaczej potoczyły się na Zachodzie, a inaczej na Wscho-
dzie, gdzie Kościół w sposób bardzo misteryjny doskonalił sztukę ikony tak 
pod względem treści, jak i formy, by była ona miejscem Obecności, a przez to 
dziełem, wobec którego należy zachować postawę czci.

26 Por. L. Ouspensky, Teologie de l’icone, Paris 1980, s. 75; cyt. za: T.D. Łukaszuk, Ikona w ży-
ciu, wierze i w teologii Kościoła, dz. cyt., s. 61.

27 Zob. M. Banaszek, Historia Kościoła katolickiego, t. II, Warszawa 2009, s. 269–270.
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3. Spór ikonoklastyczny (726–760 i 815–842)

Po wielkich sporach chrystologicznych Kościół niedługo cieszył się po-
kojem. Wiek VIII i pierwsza połowa IX przyniosły kolejny, potężny wstrząs 
obrazoburczy, nazywany niekiedy herezją ikonoklazmu28. Wypracowana sytu-
acja w dziedzinie sztuki sakralnej i jej przydatności dla życia Kościoła uległa 
diametralnej zmianie. Ruch obrazoburczy nie tylko polemizował ze świętymi 
obrazami w Kościele, ale zwalczał je, a nawet niszczył.

Powstanie i rozszerzanie się tego ruchu spowodowane było przede wszyst-
kim nadużyciami w kulcie obrazów, wynikającymi z niezrozumienia ich sensu. 
Niepoprawna postawa ludzi wobec ikon przejawiała się w oddawaniu czci nie 
świętej osobie przedstawianej na obrazie, lecz samemu dziełu. Stąd niedaleko 
już było do idolatrii. Niektórzy wierni uważali, że samo posiadanie takiego 
obrazu w domu wystarczy do zbawienia. Zdarzało się, że bogate osoby posu-
wały się wręcz do profanacji, zdobiąc suknie wizerunkami świętych. Można 
także znaleźć informacje o praktyce brania obrazów za rodziców chrzestnych 
przy sakramencie chrztu lub za świadków przy obłóczynach zakonnych. Skraj-
nym nadużyciem było odrapywanie farby z obrazów i spożywanie jej z winem 
w czasie Komunii św. Co więcej, niektórzy kapłani odprawiali Mszę św. nie 
na ołtarzu, lecz na obrazie. Nic dziwnego, że wielu reagowało na taką sytuację 
oburzeniem, a w efekcie całkowitym odrzuceniem obrazów.

Innym problemem był fakt, że same obrazy nie spełniały stawianych im 
wymogów. Zbytnia swoboda artystów fałszowała prawdę historyczną i  nie 
odpowiadała wymogom świętości29. Łatwo było o zarzut, że obrazy nie służą 
chwale Boga i świętych, nie odsłaniają świata duchowego.

Ruch ikonoklastyczny można podzielić na dwa okresy. Pierwszy, zainau-
gurowany aktami cesarza Leona III w 726 roku, kontynuowany przez jego syna 
Konstantyna V Kopronima, zakończył się w 760 roku śmiercią Leona IV. Na 
jakiś czas kult obrazów został przywrócony dzięki II Soborowi Nicejskiemu 
(787) w okresie regencji Ireny. Jednak już w 815 roku zaczął się drugi okres 
walki z kultem obrazów, którego zakazał cesarz Leon Armeńczyk. Zakończył 
się on w 842 roku z początkiem regencji Teodory.

Cesarz Leon III30, widząc w obrazach przejaw odradzającego się wewnątrz 
Kościoła pogaństwa, podjął decyzję o zreformowaniu życia religijnego. Posta-

28 Ikonoklazm od ikon – obraz, i klao – łamię, burzę. 
29 Por. T.D. Łukaszuk, Ikona w życiu, wierze i w teologii Kościoła, dz. cyt., s. 68.
30 Nadużycia w kulcie obrazów zachęcały władców do interwencji, ale głównym motywem 

była reakcja na bałwochwalstwo, które w tym dostrzegali. To przekonanie dawało im zapał, 
z którym tak gorliwie zwalczali obrazy i ich kult. Cesarz Leon III przypisywał sobie władzę 
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nowił oczyścić Kościół z  resztek idolatrii ukrywającej się w  kulcie obrazów 
i w 726 roku rozpoczął działania przeciwko niemu. Jego poglądy dobrze obra-
zuje rzekomy list do papieża Grzegorza II, w którym miał napisać, że podobnie 
jak kiedyś król Jozjasz po 800 latach usunął węża miedzianego ze świątyni, 
tak teraz on po 800 latach usuwa idole z kościołów. Można sądzić, że prze-
ciwnicy obrazów uważali swoje działania za rodzaj świętej wojny, prowadzo-
nej w wielkiej sprawie oczyszczenia wiary z elementów pogaństwa. Podobne 
przekonania były podzielane przez wielu biskupów, którzy zachęcali władców 
do takich reform, wypracowując argumentację teologiczną na rzecz zwalcza-
nia obrazów. Byli to m.in. Teodor z Efezu, Tomasz z Claudipolis, Konstantyn 
z Nacolii. Ten ostatni próbował przekonać patriarchę Germana, ale wszystkie 
argumenty, zwłaszcza chrystologiczny, zostały mu wytrącone. Leonowi III nie 
udało się przeciągnąć na swoją stronę patriarchy Germana z Konstantynopola 
ani papieża Grzegorza II z Rzymu. Ten pierwszy zapłacił za to urzędem, a na 
jego miejsce został mianowany Anastazy, niesprzeciwiający się woli cesarza. 
Został wtedy wydany edykt przeciwko obrazom, podpisany przez cesarza i pa-
triarchę, po którym nastąpiło rzeczywiste niszczenie obrazów.

Leon III, znając dobrze naukę Biblii na temat negatywnych następstw bał-
wochwalstwa dla królestwa i narodu, kazał zniszczyć obraz Chrystusa znajdu-
jący się nad bramą pałacu cesarskiego w Konstantynopolu, uznawany za znak 
szczególnej opieki. W jego miejsce nakazał umieścić znak krzyża. W mieście 
doszło do zamieszek, w wyniku których miał zginąć oficer. Uczestnicy incy-
dentu, w  większości kobiety, otrzymali surowe kary. O  tym pierwszym zaj-
ściu niewiele wiadomo, ale późniejsze okupione zostały cierpieniami wiernych 
i męczeństwem. Wielu biskupów zostało wygnanych, a inni byli karani na róż-
ne sposoby.

Na tę sytuację mocno zareagował papież Grzegorz III (731–741), odpowia-
dając na wszystkie argumenty cesarza. W 731 roku zwołał synod w Rzymie, 
który zagroził ekskomuniką wszystkim, co sprzeciwiają się czci obrazów, nisz-
czą je i profanują. Cesarz nie tylko nie przyjął tych pouczeń, ale w odpowiedzi 
podniósł podatki w Kalabrii i na Sycylii oraz oderwał od jurysdykcji Rzymu 
rejony Illiricum.

Czas panowania Konstantyna V Kopronima (740–775), syna Leona III, 
okazał się dla kultu obrazów jeszcze trudniejszy. Podjął on z nimi zdecydowa-
ną walkę, rozpoczynając od traktatu, w którym starał się uzasadnić negatywną 

nie tylko cesarską, ale i kapłańską. Jego poczynania były bezprawne, bo tak głęboka inge-
rencja w wewnętrzne życie Kościoła należy do papieża i biskupów. Władcy nie zwalczali też 
sztuki jako takiej, a jedynie obrazy religijne i ich kult. Przyozdabiali swoje pałace, a nawet 
świątynie motywami zwierząt, roślin, krajobrazów. 
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postawę wobec nich. On to przeniósł argumentację antyikoniczną na grunt 
chrystologiczny, uważając, że łatwiej obali kult obrazów, gdy wykaże, że sprze-
ciwia się on nauce dotychczasowych soborów. Postanowił też w tym celu zwo-
łać starannie przygotowany sobór, ale nie wiadomo dzisiaj nic na ten temat, 
ponieważ po uznaniu tych pism za heretyckie zostały one spalone. Pośrednie 
informacje o nich znajdują się w pismach patriarchy Nicefora i w aktach II So-
boru Nicejskiego. Z nich to można się dowiedzieć, że ów traktat cesarza zawie-
rał skrajne rozwiązania. Kwestionował nawet cześć okazywaną Matce Bożej 
i  świętym. Zabronił używać tytułu „Matka Boga” i określeń „święty”, „świę-
ta” w  stosunku do sług Bożych. Nie uznawał zdecydowanej pobożności czy 
ascezy, takich praktyk jak częste nawiedzanie kościoła czy celibat. Chcąc udo-
wodnić herezję chrystologiczną kryjącą się w wizerunkach, twierdził w swym 
traktacie, że obraz powinien być współistotny w stosunku do swojego proto-
typu. Natura boska Chrystusa nie może być przedstawiona zmysłowo, bo jest 
nieuchwytna, nie da się ukazać osoby Chrystusa w dziele malarskim. Mocno 
podkreślał jedność dwóch natur w Chrystusie, ich niezmieszanie i niepodziel-
ność, wnioskując, że nie może być ono oddane w dziele malarskim. 

Traktat ten miał być programem otwartego w 754 roku synodu, zwołanego 
w pałacu cesarskim w Hiera w celu aprobaty antyikonicznych działań Kon-
stantyna. Synod, roszczący sobie prawo do miana siódmego soboru ekume-
nicznego, otwarty był jedynie dla zwolenników cesarza, których było 338. Nie 
było na nim papieża ani patriarchów wschodnich. Przewodniczył mu arcybi-
skup Efezu Teodozjusz. Biskupi, od których zażądano przysięgi wierności iko-
noklazmowi pod groźbą kar, zgodzili się co do odrzucenia obrazów i ich kultu, 
ale nie na podważanie kultu Maryi, świętych i ich relikwii. Swoje stanowisko 
wyrazili w dokumencie zwanym Horos. O ile cesarz głosił niemożliwość odda-
nia w obrazie jednej hipostazy Chrystusa, wspólnej dla bóstwa i człowieczeń-
stwa, o  tyle biskupi na synodzie w Hiera dyskutowali bardziej o ciele Chry-
stusa i  możliwości opisania Go. Uważali, że doznało ono całkowitego prze-
bóstwienia w następstwie zjednoczenia z naturą boską. Każdy zaś, kto tworzy 
obrazy, oddziela ciało od bóstwa, a więc godzi w jedność unii hipostatycznej. 
Obłożyli też karami kościelnymi obrońców obrazów, m.in. Jana z Damaszku, 
który sprzeciwiał się poczynaniom cesarza, tworząc argumentację teologiczną 
dla kultu obrazów. Synod uznał ich za heretyków, co umożliwiło ich ściganie 
i nakładanie surowych kar. Dotknęły one przede wszystkim mnichów, których 
cesarz Konstantyn nazywał „bałwochwalcami i czcicielami ciemności”. W wy-
niku takiej sytuacji mnisi, wśród których było wielu artystów, opuszczali swoje 
miejsca zamieszkania i emigrowali do Włoch, Syrii, Palestyny, na Cypr. Dzięki 
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temu miejsca te wzbogaciły się o święte obrazy. Papieże z czasów panowania 
Konstantyna (Zachariasz, Stefan II, Paweł I, Stefan III, Hadrian I) bronili orto-
doksji i ozdabiali kościoły ikonami mnichów.

W  775 roku wraz ze śmiercią Konstantyna na jakiś czas ustały prześla-
dowania ikonodulów. Jego syn, Leon IV, przyjął tolerancyjną postawę, być 
może pod wpływem żony Ireny, która nie odstępowała od czci obrazów. Po 
jego śmierci (780) Irena objęła władzę w charakterze regentki i przystąpiła do 
gorliwego przywracania kultu obrazów.

W tym celu zajęła się przygotowaniem soboru ekumenicznego, wspólnie 
z nowym patriarchą Tarazjuszem i z aprobatą papieża Hadriana I. Sobór zwo-
łano do Konstantynopola i otwarto w 786 roku w bazylice Świętych Apostołów. 
Jednak tuż po otwarciu do świątyni wtargnęli żołnierze popierający politykę 
Konstantyna, rozpędzając zgromadzonych. Dopiero rok później, po wymia-
nie garnizonu, można było rozpocząć prace, jednak by zapewnić im spokojny 
przebieg, zdecydowano się przenieść sobór do Nicei. Uczestniczyło w nim 350 
biskupów. II Sobór Nicejski zwalczył każdy punkt herezji ikonoklazmu, przy-
wrócił cześć obrazów oraz relikwii i  podjął wiele decyzji dotyczących życia 
kościelnego. Jego doktryna, jako podstawa refleksji o ikonie, zostanie szczegó-
łowo przedstawiona w następnym punkcie.

Niestety, zwycięstwo ortodoksji trwało zaledwie 30 lat. Cesarz Leon V Ar-
meńczyk (813–820) powrócił do obrazoburstwa. Przekonywał do niego argu-
mentami Konstantyna i synodu w Hiera, a kiedy te nie skutkowały, uciekał się 
do prześladowań. W 815 roku zwołał synod do Konstantynopola, chcąc oży-
wić ducha walki z obrazami. Argumenty pozostawały te same, chodziło tylko 
o wskrzeszenie zapału w dziele niszczenia.

Podobnie czasy cesarza Teofila (829–842) nie wniosły niczego nowego do 
dyskusji, a  jedynie kontynuowały mnożenie ofiar i  zniszczeń. Dopiero jego 
śmierć zakończyła drugi okres ikonoklazmu. Władzę przejęła jako regentka 
jego żona, cesarzowa Teodora, zwolenniczka kultu obrazów.

Powrót do doktryny rozpoczęto od zmiany patriarchy, której dokonano na 
synodzie w Konstantynopolu w 843 roku. Synod potwierdził decyzje poprzed-
nich soborów, a  zatem i  ostatniego, Nicejskiego II, uznając za prawomocne 
wszystkie ich decyzje. Dzięki temu kult obrazów został zalegalizowany. Zwy-
cięstwo prawdziwej doktryny uroczyście obchodzono w  pierwszą niedzielę 
Wielkiego Postu 843 roku, wystawiając obrazy dla czci wiernych.
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4. Zwycięstwo ortodoksji. Dogmat ikonologiczny 

Spór ikonoklastyczny jest tak ważny, ponieważ nie chodziło w nim o same 
obrazy, ale o stojące za nimi dogmaty, fundamentalne prawdy wiary. Później-
sze czasy uznały w sporze obrazoburczym herezję, która wypaczała autentycz-
ną doktrynę. Obraz bazuje bowiem na prawdzie Wcielenia. Jej negowanie to 
podważanie dogmatu chrystologicznego. Ortodoksi potrafili dostrzec to nie-
bezpieczeństwo i z wielką determinacją je odpierali. 

W zaprezentowanej argumentacji ikonoklastów można dostrzec, że posłu-
giwali się oni specyficznym pojęciem ikony. Uważali, że obraz religijny po-
winien być współistotny temu, kogo przedstawia. Rozumując w  ten sposób, 
stwierdzili, że jedynym obrazem Chrystusa jest Eucharystia. Obrońcy obrazów 
wykazywali, że chleb i wino w Eucharystii przemieniają się nie w obraz Chry-
stusa, lecz w Jego Ciało i Krew. Tłumaczyli też, że obraz nie jest współistotny 
i tożsamy z prototypem. Gdyby tak było, nie byłby obrazem, lecz prototypem. 
Patriarcha Nicefor stwierdził, że ci, którzy nie dokonują takiego rozróżnienia, 
mogą być nazwani bałwochwalcami, bo obraz stawałby się w takim ujęciu ido-
lem, a oddawana mu cześć bałwochwalstwem. Między obrazem a osobą przed-
stawianą jest istotna różnica. Już Jan Damasceński rozróżniał przedstawienie 
i rzecz przedstawianą. Nauczał, że każda natura istnieje w osobie. Obraz jest 
związany ze swoim prototypem dlatego, że przedstawia jego osobę i nosi jego 
imię, a nie dlatego, że jest identyczny z tym, kogo przedstawia. Ta relacja umoż-
liwia kontakt z osobą przez jej ikonę, odczucie jej bliskości. Dlatego II Sobór 
Nicejski stwierdził, że cześć oddana obrazowi przechodzi na prototyp. 

Niestety, dla obrazoburców istniały tylko dwie możliwości: identyczność 
lub odrębność dwóch rzeczy. Zarzucali oni czcicielom obrazów, zwłaszcza ce-
sarz Konstantyn V, herezję monofizytyzmu (przedstawienie w obrazie Chry-
stusa w dwóch naturach wzajemnie zmieszanych) i nestorianizmu (ukazywa-
nie w obrazie ludzkiej natury Chrystusa oddzielonej od bóstwa). Ortodoksi 
szybko wykazali im błąd w rozumieniu unii hipostatycznej, polegający na nie-
właściwym pojmowaniu nauki Soboru Chalcedońskiego o Bogu-Człowieku. 
Dogmat tam wypracowany zakłada rozróżnienie natury i  osoby, którego to 
rozróżnienia nie widać wyraźnie u ikonoklastów. Obraz przedstawia bowiem 
nie naturę, lecz osobę. Przedstawienie Chrystusa ukazuje Jego Osobę, która 
misteryjnie jednoczy obie natury bez zmieszania i  podziału. Teodor Study-
ta wyjaśniał: „W Trójcy Chrystus różny jest od Ojca na mocy swojej Osoby, 
a w ikonie różni się od swego przedstawienia przez naturę”31. Jan z Damaszku 

31 PG 99, 424 B.
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zaś podkreślał: „Ja nie czczę materii, ale czczę Stwórcę materii, który dla mnie 
stał się materią, chciał mieszkać w  materii i  przez materię dokonał mojego 
zbawienia”32.

Ikonoklaści twierdzili też, że w praktyce Kościoła nie ma święcenia obra-
zów, są więc one zwykłymi dziełami. Ojcowie II Soboru Nicejskiego wyjaś-
niali, że wiele rzeczy jest świętych i pełnych łask mocą swojego imienia, bez 
specjalnego błogosławieństwa, np. krzyż33. 

By przywrócić i  uprawomocnić istnienie obrazów w  Kościele, zwołano 
II Sobór Nicejski (787), bo tylko w ten sposób można było unieważnić decyzje 
synodu w  Hiera, niespełniającego kanonicznych wymogów soboru ekume-
nicznego. Orzeczenie soborowe ma cechy rozstrzygnięcia nieomylnego, zatem 
doktryna Soboru Nicejskiego II jest odpowiedzią ostateczną. 

Po spełnieniu wymogów formalnych dotyczących składu, reprezentatyw-
ności i kanoniczności sobór przebadał bogactwo tekstów związanych z kultem 
obrazów. Następnie przebadał świadectwo Tradycji, zwłaszcza tej niespisanej, 
która wywodzi się bezpośrednio z  czasów apostolskich i  kieruje wewnętrz-
ną zasadą, czyli Duchem Świętym działającym w Kościele. Przywoływał też 
współczesne sobie zwyczaje kościelne dotyczące obrazów i ich roli34. Te spo-
tkania stanowiły przygotowanie pod zasadniczy temat, który podjęto na se-
sji piątej. Poddano tam ostrej krytyce cały ruch obrazoburczy. Wprowadzo-
no uroczyście na salę obrad obraz Chrystusa, który umieszczono obok księgi 
Ewangelii. W tym geście niektórzy widzą wolę soboru postawienia na jednym 
poziomie obrazu i słowa w procesie budowania relacji z Bogiem35. 

Jednym z głównych zadań II Soboru Nicejskiego było unieważnienie nauki 
synodu w Hiera. Została temu poświęcona sesja szósta, na której zbijano każdy 
punkt według określonej procedury. Polegała ona na tym, że biskup Neoceza-
rei Grzegorz, uczestnik synodu w Hiera w 754 roku, odczytywał poszczególne 
punkty jego orzeczenia, a dwaj diakoni, Jan i Epifaniusz, dobitnie wygłaszali 
przygotowane kontrargumenty. Biskupi zatem nie zabierali głosu, tylko w mil-
czeniu je aprobowali. Dzięki temu znamy postanowienia synodu w Hiera.

Prawnie zdyskwalifikowano synod w Hiera jako uzurpujący sobie miano 
soboru ekumenicznego i  kontynuatora poprzednich soborów. Stąd II Sobór 
Nicejski podkreślił, że obrazy były aprobowane przez wszystkie sobory eku-
meniczne, argumentując, że w  Kościele istniała zawsze tradycja ikoniczna, 

32 PG 94, I, 1294 D.
33 Por. T.D. Łukaszuk, Ikona w życiu, wierze i w teologii Kościoła, dz. cyt., s. 103.
34 Argumenty wyprowadzane z cudów obrazów trącą legendarnością, lecz należy je rozumieć 

zgodnie z duchem tamtych czasów.
35 Por. G. Dumeige, Nicée II, Paris 1976, s. 129.
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której żaden sobór się nie sprzeciwiał. Wskazał także na wadliwość w interpre-
tacji źródeł wiary polegającą na jednostronnym przedstawianiu wybranych, 
sprzyjających własnemu stanowisku tekstów. Stwierdził, że ikonoklaści błęd-
nie rozumieli i wykorzystywali wypowiedzi ojców Kościoła.

Po zwalczeniu nauki synodu w Hiera nadszedł czas na własne orzecze-
nie, czyli przedstawienie pozytywnego wykładu na temat obrazów. Dokonano 
tego na siódmej sesji soboru. Jest to najbardziej wszechstronne ujęcie oma-
wianego tematu: 

(…) Aby rzecz wyrazić krótko, stwierdzamy, że zachowujemy w stanie czystym 
wszystkie kościelne tradycje, zarówno przekazane na piśmie, jak i bez pisma. 
Jedną z tych tradycji jest przedstawienie modela za pomocą malowidła, któ-
re współgra z historią ewangelicznego przepowiadania, przyczyniając się do 
utwierdzenia pewności wcielenia Boga Słowa, dokonanego w rzeczywistości, 
a nie w fantazji, i przynosząc nam w wydatnym stopniu podobną korzyść [jak 
przepowiadanie ewangeliczne]. Rzeczy bowiem, które wzajemnie na siebie 
wskazują [ikona i Ewangelia] mają z całą pewnością, tak jedna, jak i druga, 
takie samo znaczenie. 
 Skoro tak się rzeczy mają, to kontynuując pochód po królewskiej drodze 
i  trzymając się natchnionego przez Boga magisterium świętych Ojców oraz 
Tradycji Kościoła katolickiego – w której rozpoznajemy własność mieszkają-
cego w niej Ducha Świętego – z całą stanowczością i przy pełnej zgodzie de-
finiujemy: podobnie jak znak drogiego i życiodajnego krzyża, tak samo na-
leży umieszczać czcigodne i święte obrazy – uczynione bądź z kolorów, bądź 
w formie mozaiki, bądź z innej odpowiedniej materii – w świętych kościołach 
Bożych, na świętych naczyniach i szatach, na ścianach i tablicach, na domach 
i przy drogach. Chodzi mianowicie o obraz Pana i Boga, Zbawiciela naszego 
Jezusa Chrystusa, a także [o obraz] niepokalanej Pani naszej świętej Bogaro-
dzicielki, godnych czci aniołów oraz wszystkich świętych i dostojnych mężów. 
Im częściej bowiem przez obrazy bywają postrzegani, tym gorliwiej ci, co na nie 
patrzą, wznoszą się ku wspominaniu i przywoływaniu ich prototypów oraz ku 
przekazywaniu im pełnego czci uszanowania (…). Nie chodzi jednak o okazy-
wanie prawdziwej latrii, która zgodnie z wiarą przysługuje samej naturze Bożej. 
Obrazom więc, podobnie jak znakowi drogiego i życiodajnego krzyża, świętym 
Ewangeliom i pozostałym świętym przedmiotom należy okazać cześć przez ka-
dzidła i światła, jak to było w zwyczaju u przodków. Cześć obrazu przechodzi 
na prototyp: kto przyjmuje postawy czci wobec obrazu, tą czcią otacza hiposta-
zę przedstawianego36.

*     *     *

36 Cyt. za: T.D. Łukaszuk, Obraz święty – ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła, dz. cyt., 
s. 185.
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Rzecz jasna, II Sobór Nicejski nie rozwiązał wszystkich zagadnień związa-
nych z obrazami. Na przykład nie wyjaśniał sposobu oddziaływania wizerun-
ków na wiernych, ich świętości, zdolności uobecniania świętych osób czy roz-
lewania łask. Ma charakter bardziej orzekający niż dowodzący. Jego celem było 
usprawiedliwienie istnienia obrazów oraz ich kultu, a nie całościowe omówie-
nie zagadnienia. Jako podstawowy argument przemawiający za legalnością 
kultu obrazów została przywołana Tradycja. Malowanie obrazów było i nadal 
trwa w Kościele (należy do istotnych elementów życia Kościoła), więc nie ma 
prawa zaniknąć. Tym bardziej że Tradycję rozumiano jako środowisko działa-
nia Ducha Świętego, zatem nie można od niej odstąpić. Żyje ona i ujawnia się 
w licznych formach tradycji kościelnych, do których należy m.in. malowanie 
religijnych obrazów. Sobór, wspierany przez Ducha prawdy, sformułował dog-
mat o obrazach i ich czci. Powinien być on czczony przez wiernych, ale nie kul-
tem adoracji, przysługującym wyłącznie Bogu, ale kultem uszanowania, który 
okazuje się krzyżowi i Ewangelii. Sobór na jednej płaszczyźnie postawił obraz 
słowny i ten tworzony za pomocą kolorów. Obie rzeczywistości wzajemnie na 
siebie wskazują, uzupełniają się i  razem przekazują jedno Objawienie i moc 
Bożego działania, dlatego należy się im taka sama cześć. 

Wynika z tego, że ikona zawiera i obwieszcza tę samą prawdę, co Ewangelie; jest 
podobnie jak Ewangelia i krzyż jednym z aspektów Bożego objawienia i naszej 
komunikacji z Bogiem, jest formą, w której dokonuje się zespolenie działania 
Bożego i działania ludzkiego, czyli stanowi przejaw synergizmu. Tak ikona, jak 
i Ewangelie, poza swoim znaczeniem bezpośrednim, są odbiciem świata nie-
bieskiego, są znakami Ducha, którego w sobie zawierają37. 

Święte obrazy zatem nie są tylko ilustracją Biblii, ale sposobem przepo-
wiadania jej orędzia. Tak jak teksty liturgiczne głoszą objawienie we właściwy 
sobie sposób, tak obrazy sakralne, współprzenikając się z liturgią, sprawiają, że 
treści objawione docierają do każdego wierzącego człowieka i kształtują jego 
życie38. 

Ponadto II Sobór Nicejski nie tylko uwydatnił funkcję świętych obrazów 
w posłudze przekazywania treści Objawienia, ale także podkreślił ich służebną 
rolę w prowadzeniu wiernych do spotkania z osobą przedstawianą na obrazie. 
Dzięki temu między modlącymi się a osobami przedstawianymi na obrazach 
powstaje więź, żywy kontakt.

37 Tamże, s. 121.
38 Por. tamże, s. 122.
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Summary  
The shaping of the theology of the religious image

The article is an attempt to systematize, in a critical way, the development of the idea of the religious 
image in the Christianity. It demonstrates how that idea of the image, i.e. the nature and functions became 
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iconological dogma.
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Dzieło ewangelizacji świata wciąż powinno być odnawiane i dynamizowa-
ne. Tak samo i  Kościół nieustannie powinien być odnawiany, ożywiany, re-
formowany. Czyni to, bowiem z natury swojej Ecclesia est semper renovanda 
et reformanda. Postulat odnowionej wspólnoty nie jest nowy, ponieważ sięga 
początków chrześcijaństwa i  znajdujemy go już w  pierwszych wspólnotach 
chrześcijańskich (por. Dz 2, 42–47). Pierwsi chrześcijanie nieustannie poszu-
kiwali nowych okoliczności do głoszenia Ewangelii, nie zamierzali zatrzymać 
jej dla siebie i pod natchnieniem Ducha Świętego nieśli ją na krańce świata1. 
Sobór Watykański II ukazał nawrócenie Kościoła jako otwarcie na nieustanną 
reformę samego siebie ze względu na wierność Jezusowi Chrystusowi: „Wszel-
ka odnowa Kościoła w istocie polega na wzrastaniu w wierności jego powoła-
niu. Chrystus wzywa pielgrzymujący Kościół do nieustannej reformy, której 
Kościół, rozumiany jako instytucja ludzka i ziemska, wciąż potrzebuje”2.

Jan Paweł II wskazał na konieczność autoewangelizacji Kościoła. Pro-
ces ten, jak podkreślał, stanie się początkiem poszukiwania odpowiedzi na 
1 Por. Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Aparecida. V Ogólna Konfe-

rencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy. Jesteśmy uczniami 
i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie, Gubin 2014 [dalej: 
Aparecida], nr 369.

2 Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, nr 6.
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wyzwania współczesnego świata3. Papież widział kryzys ogólnoświatowy, 
a  zwłaszcza kryzys europejskości, nie tylko jako rezultat działania pewnych 
ideologii. Postrzegał go także jako wynik kryzysu wewnątrz samego chrześci-
jaństwa. Powody trudności i przeszkód w ewangelizacji tkwią również w Ko-
ściele. Sytuacja w Europie jest przykładem, że osłabienie wiary prowadzi do 
kryzysu człowieczeństwa. Stąd też postulat autoewangelizacji staje się aktualny 
dla całego Kościoła4. Święty papież podkreślił trzy zasadnicze elementy auto-
ewangelizacji: pogłębienie i oczyszczenie wiary, teologia i duchowość oparte 
na Biblii i obecne w liturgii oraz kierowanie się sprawiedliwością i braterstwem 
międzyludzkim. Z kolei papież Franciszek wskazuje, że w obecnych czasach 
Kościół wraz ze wszystkim swoimi strukturami ma przyjąć ukierunkowanie 
misyjne. Wszystkie jego działania mają być podporządkowane zadaniu głosze-
nia Ewangelii współczesnemu człowiekowi, aby doprowadzić go do osobowe-
go spotkania z Bogiem5. Jak zaznacza:

reformę struktur, wymagającą nawrócenia duszpasterskiego, można zrozumieć 
jedynie w następujący sposób: należy sprawić, by stały się one wszystkie bar-
dziej misyjne, by duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich swych formach było 
bardziej ekspansywne i otwarte, by doprowadziło pracujących w duszpaster-
stwie do nieustannego przyjmowania postawy „wyjścia” i w ten sposób sprzy-
jało pozytywnej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje 
swoją przyjaźń6. 

Obecnie nie potrzeba nam „zwyczajnego administrowania”, ale Kościół ma 
być we wszystkich regionach ziemi w „permanentnym stanie misji”7.

Dokument z  Aparecidy, wydany jako pokłosie V Konferencji Ogólnej 
Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM8), postuluje nawrócenie 
duszpasterstwa i  jego struktur. Biskupi widzą potrzebę niezbędnej refleksji, 
która pozwoli ocenić poziom życia chrześcijańskiego w poszczególnych Ko-
ściołach lokalnych. Nawrócenie pastoralne ma uwrażliwić wspólnotę na wagę 
misji ewangelizacyjnej i pobudzić do aktywnego działania na rzecz uczynienia 
jej priorytetem we wszystkich aspektach. Dokument z Aparecidy stwierdza, że 
3 Por. Co Jan Paweł II mówi o zjednoczeniu Europy, oprac. P. Dyrda, Kraków 2003, s. 43.
4 Por. G. Sokołowski, Autoewangelizacja początkiem nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangeli-

zacja – ożywienie wiary, Wrocław 2013, s. 124. 
5 Por. EG, nr 27.
6 Tamże.
7 Tamże, nr 25.
8 CELAM – Consejo Episcopal Latinoamericano. Pierwsza Konferencja Episkopatu Ame-

ryki Łacińskiej odbyła się w  dniach 22 lipca – 4 sierpnia 1955 roku. We wrześniu 1955 
roku Pius XII powołał Radę Episkopatu Ameryki Łacińskiej jako pierwszy tego typu organ 
o zasięgu kontynentalnym.
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konkretne elementy programu, cele i metody pracy, zasady formacji i dosko-
nalenia duszpasterzy i  ich współpracowników powinny być przepojone sta-
nowczą decyzją misyjną, aby skutecznie głosić Ewangelię człowiekowi9.

1. Filary duszpasterskiego działania według Dokumentu z Aparecidy

Dokonująca się gwałtowna sekularyzacja, masowe odchodzenie katolików 
do sekt i Kościołów protestanckich, marazm i bierność kościelnych struktur, 
nieskuteczność statycznego duszpasterstwa domagały się szybkiej zmiany 
myślenia o Kościele. Tematykę tę podjęła V Ogólna Konferencja Episkopatu 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów, która odbyła się w Aparecidzie w 2007 roku10. 
Dokonując refleksji nad tym stanem rzeczy, ojcowie synodalni zastosowali 
powszechnie znaną metodę pastoralną: „widzieć – osądzić – działać”11. Kon-
ferencja obradująca w  brazylijskim sanktuarium maryjnym wytyczyła aktu-
alny program pastoralny dla Kościoła w Ameryce Południowej i Środkowej. 
Nakreś lony tam plan duszpasterski nie jest czysto teoretycznym ogólnikiem, 
który zrodził się z uporządkowanej refleksji teologicznej. Jak podkreślił papież 
Franciszek, jest on także owocem modlitwy i  doświadczenia Kościoła, któ-

9 Por. Aparecida, nr 365.
10 Jedno z największych sanktuariów Ameryki Południowej i drugie na świecie pod wzglę-

dem liczby pielgrzymów to sanktuarium w  Aparecida w  Brazylii. Rok 2017 był rokiem 
jubileuszowym 300-lecia kultu maryjnego w tym miejscu. Cudowna figurka Matki Bożej 
z  Aparecidy została znaleziona w  rzece Paraíba do Sul w  1717 roku przez trzech ryba-
ków. Po kilku nieskutecznych próbach zarzucili sieci w miejscu zwanym Porto Itaguaçu. 
Zgodnie z tradycją, jeden z nich wyciągnął figurkę Matki Bożej, ale bez głowy. Zarzucił je 
jeszcze raz i tym razem wyciągnął głowę, a następnie złowili wielkie mnóstwo ryb. Zosta-
ło to uznane za cud i nabożeństwo maryjne zaczęło się rozprzestrzeniać na całą Brazylię. 
Niektórzy z pielgrzymów po modlitwie przed figurką składali świadectwa o otrzymanych 
łaskach, uzdrowieniach i nawróceniu, co przyciągnęło kolejne rzesze wierzących. W 1930 
roku Matka Boża z Aparecidy została ogłoszona Patronką Brazylii, a sanktuarium jest od 
1894 roku pod opieką Zgromadzenia Redemptorystów z Prowincji São Paulo. Zbudowana 
po II wojnie światowej świątynia, tzw. nowa bazylika, może pomieścić do 45 tys. wiernych 
i jest największą świątynią maryjną świata oraz drugą w ogóle po bazylice św. Piotra w Rzy-
mie. Aparecida jest znana także w środowisku kościelnym w Polsce poprzez tzw. Dokument 
z Aparecidy – dokument końcowy V Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej 
i Południowej, którego twórcą w dużej mierze był kard. Jorge Mario Bergoglio. Dokument 
z Aparecidy jest kluczem do zrozumienia adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papieża 
Franciszka. Zob. The Redemptorists in Aparecida: 300 years of Marian devotion in Brazil, 
http://www.cssr.news/2016/10/the-redemptorists-in-aparecida-300-years-of-marian-de-
votion-in-brazil/ (dostęp: 20 kwietnia 2017). 

11 F.J. Errázuriz Ossa, La Misión Continental, w: Pontificia Comisión para América Latina, La 
Formación sacerdotal en los Seminarios de América Latina, Liberia Editrice Vaticana 2009, 
s. 293–294.
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ry ma twarz i  tożsamość Matki. Dokument powstawał pośród ludu Bożego, 
w spotkaniu z Chrystusem, a nie w jakiejś abstrakcyjnej izolacji12.

Dokument z Aparecidy wskazuje na cztery filary duszpasterskiego działa-
nia. Są nimi:
1)  Formacja uczniów Chrystusa. Wszyscy jesteśmy uczniami, dlatego musi-

my nieustannie wsłuchiwać się w  to, co chce nam przekazać nasz Boski 
Nauczyciel. Dotyczy to przede wszystkim osób zaangażowanych w działal-
ność ewangelizacyjną13. 

2)  Powołanie misyjne. Jest to zadanie wszystkich uczniów Chrystusa, także 
świeckich. Nie można być uczniem Jezusa, nie będąc jednocześnie misjo-
narzem. Kościół jest wezwany, aby zreformował wszystkie swoje struktu-
ry, ukierunkowując je na działalność misyjną. Proces ten został nazwany 
przez biskupów CELAM „nawróceniem duszpasterskim”14. Warto zwrócić 
uwagę na rozumienie tego zwrotu proponowane przez dokument. Dotyczy 
ono wspólnot i polega na przejściu od zabiegów duszpasterskich o charak-
terze konserwującym (zachowawczym) do działań o  charakterze misyj-
nym. Jest to bez wątpienia najbardziej charakterystyczny element Doku-
mentu z Aparecidy15.

12 Por. G. Ryś, Rozmawiając z Franciszkiem o Dokumencie z Aparecidy, w: Aparecida. V Ogól-
na Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, dz. cyt., s. 8–9.

13 Rozdział szósty Dokumentu z  Aparecidy poświęcony jest formacji uczniów-misjonarzy 
i najobszerniejszy ze wszystkich; zob. Aparecida, nr 240–346.

14 Temu tematowi poświęcony jest w całości podrozdział 7.2 zatytułowany Pastoralne nawró-
cenie i misyjna odnowa wspólnot; zob. Aparecida, nr 365–372.

15 Nawrócenie duszpasterskie proponowane przez dokument dotyczy wspólnot i  polega na 
przejściu od zabiegów duszpasterskich o charakterze konserwującym (zachowawczym) do 
działań o charakterze misyjnym. Szukamy ludzi, którzy są ochrzczeni, ale których nie ma 
w  naszych kościołach, w  naszych zgromadzeniach, w  naszych wspólnotach. W  pierwszą 
rocznicę Konferencji kard. Oscar Rodríguez Maradiaga z Hondurasu opublikował artykuł 
pod wymownym tytułem Nawrócenie duszpasterskie jako wyzwanie. Pisał w nim: „Zmiany 
kulturowe są ogromne. We współczesnej kulturze łatwo można dostrzec kierunki propagują-
ce budowę społeczeństwa bez jakiegokolwiek odniesienia do Boga i religii. Niepokojący jest 
fakt odchodzenia wielu katolików do sekt i wspólnot o protestanckim rodowodzie. Trudne 
czasy wymagają nowych uczniów. (…) Zbyt wiele osób jednak postrzega Kościół jedynie 
jako zbiór norm, praw, zakazów. Musimy szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest 
Kościół: instytucją, która przyjmuje interesantów, czy też Matką, która szuka zagubionej 
owcy? Czy potrafimy pociągać miłością, która przeobraża w ucznia Chrystusa? Być może 
koncentrujemy się jedynie na doktrynie, dyscyplinie eklezjalnej, kwestiach moralnych? Czy 
w praktyce duszpasterskiej dążymy jedynie do tego, aby ludzie zmieniali swoje postępowa-
nie, czy też rzeczywiście staramy się zaszczepić w nich pasję do Królestwa Bożego? To pasja 
czyni człowieka gotowym do poświęceń. Jeżeli w sercu człowieka płonie ogień, to z rado-
ścią i bezinteresownie może podjąć się on realizacji najtrudniejszych zadań. Czy potrafimy 
czynić z nowo ochrzczonych gorliwych misjonarzy? Każdy chrześcijanin musi poczuć się 
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3)  Zadaniem Kościoła jest budowanie wspólnoty, troszcząc się o  najuboż-
szych. Opcja na rzecz ubogich ma prowadzić do rzeczywistej obecności 
w dzielnicach nędzy, życia i pracy wśród najbiedniejszych. 

4)  Wszystko to, co Kościół czyni i  czego naucza, musi prowadzić do życia 
w pełni; życia godnego i szczęśliwego w Jezusie Chrystusie. 

Życie w  Chrystusie zawiera w  sobie także przyjemność wspólnego biesiado-
wania, entuzjazm płynący z  postępu, owocną pracę i  naukę, radość służenia 
potrzebującym, kontakt z przyrodą, zapał do realizacji inicjatyw społecznych, 
przyjemność płynącą z  seksualności przeżywanej na sposób ewangeliczny 
i wszystko to, co otrzymujemy od Ojca jako znak Jego głębokiej miłości do nas16. 

Słowo „życie” jest najczęściej stosowanym wyrażeniem dokumentu i znaj-
duje się w tytułach wszystkich jego części17.

Konferencja w Aparecidzie wskazała, że Kościół musi wyjść na zewnątrz. 
Trzeba zainicjować nowy okres, prawdziwie misyjny, tak aby nasze przesłanie 
mogło dotrzeć do wszystkich. Potrzebny jest do tego nowy język i nowy styl 
duszpasterstwa18.

2. Misja kontynentalna

Jedną z palących potrzeb, jaką dostrzegli biskupi obradujący w Apareci-
dzie, było przygotowanie i realizacja misji kontynentalnej, ponieważ Kościół 

współodpowiedzialny za wzrost Bożego Królestwa. Osoby wierzące liczą też na autentyczne 
nawrócenie swoich duszpasterzy. Jako biskupi i kapłani musimy rozbudzić w sobie tęsknotę 
do duszpasterskiej bliskości. (…) Jeden z moich współbraci biskupów mówił o rysunkach 
dzieci z Santiago de Chile przedstawiających Kościół: drzwi zamknięte, ksiądz (jeżeli był 
na obrazku) stojący gdzieś z boku, za dzwonnicą. Zjawisko klerykalizmu, niestety, jest dość 
powszechne. Nie brakuje też i świeckich, którzy chcą się klerykalizować. Dostrzec można też 
inną skrajność: integrystów, którzy w dyscyplinarnych zaostrzeniach widzą sposób rozwią-
zania aktualnych problemów, zapominając o ewangelicznych błogosławieństwach”; O. Ro-
dríguez Maradiaga, Una conversión pastoral: el desafío, w: Testigos de Aparecida, t. I, Bogotá 
2008, s. 412–413, za: K. Kaproń, Kościół, który się nawraca, http://nowaewangelizacja.org/
aparecida/o-dokumencie/kosciol-ktory-sie-nawraca/ (dostęp: 10 listopada 2014). To zobra-
zowanie sytuacji pastoralnej Kościoła ukazuje, że wobec wyzwań współczesności istniejący 
do tej pory jego model nie sprawdza się. Należy więc dokonać rzeczywistej przebudowy 
istniejących struktur Kościoła, czyniąc z niego wspólnotę ukierunkowaną na misję. Nie uda 
się to oczywiście bez wcześniejszego osobistego spotkania z Chrystusem, bo jedynie ono ma 
moc przemienić wewnętrznie człowieka i uczynić go świadkiem. 

16 Aparecida, nr 356.
17 Por. K. Kaproń, Kościół, który się nawraca, „Więź” 2013, nr 4, s. 84–90; B. Łysik, Duszpaster-

stwo misyjne według papieża Franciszka, „Nurt SVD” 2015, nr 1, s. 8–24.
18 Por. V. Manuel Fernández, K. Kaproń, Nie możemy biernie czekać – rozmowa, „Więź” 2013, 

nr 4, s. 67–72.
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potrzebuje pełniejszego i większego dynamizmu ewangelizacyjnego19. Papież 
Franciszek podczas spotkania z członkami Konferencji Episkopatu Ameryki 
Łacińskiej z okazji Zebrania Generalnego w Rio de Janerio 28 lipca 2013 roku 
powiedział, że w  kontekście modlitwy i  życia wiary zrodziło się pragnienie 
nowej Pięćdziesiątnicy dla Kościoła oraz zobowiązanie do podjęcia misji kon-
tynentalnej. Aparecida nie zakończyła się dokumentem, ale jej przedłużeniem 
jest misja kontynentalna20. Jednym z podstawowych i aktualnych celów Doku-
mentu z Aparecidy jest wzbudzenie u chrześcijan świadomości, że są uczniami 
Chrystusa, odnowienie misyjnego charakteru Kościoła oraz  zaproszenie do 
misji na całym kontynencie Ameryki Łacińskiej i Karaibów21. Jak zaznaczył 
abp José Octavio Ruiz Arena, zaproszenie do zrealizowania misji kontynental-
nej było konkretną formą, aby 

doprowadzić Kościół do stanu ciągłej misji (Aparecida 551) i do zrealizowania 
nowej ewangelizacji (Aparecida 287), która realizuje się w różnych rzeczywi-
stościach, między innymi w formowaniu się małych, podstawowych wspólnot, 
które są przyjaznym środowiskiem dla słuchania słowa Bożego, życia w brater-
stwie, rozwijania życia modlitewnego, pogłębiania procesów formacji w wierze 
oraz dla umacniania w realizacji zobowiązujących wymagań płynących z bycia 
apostołami w dzisiejszym społeczeństwie (Aparecida 308)22.

19 Por. O.R. Arenas, Relación Informativa, w: Pontificia Comisión para América Latina, La 
Formación sacerdotal en los Seminarios de América Latina, Liberia Editrice Vaticana 2009, 
s. 55; Aparecida, nr 551.

20 Konferencje Ogólne Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów począwszy od 1955 roku 
(w Rio de Janerio) stopniowo przygotowywały grunt w celu podjęcia misji kontynentalnej. 
Myśl ta rozwijała się poprzez kolejne konferencje: w Medellín w 1968, Puebli w 1979, San-
to Domingo w 1992 oraz w Aparecidzie w 2007 roku. Do spotkań dotyczących tej kwestii 
zaliczyć należy również Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Ameryce 
w 1997 roku, którego efektem jest adhortacja Ecclesia in America. W Medellín zabrzmiała 
prośba, „żeby w Ameryce Łacińskiej została zaprezentowana coraz wyraźniej twarz Kościoła 
autentycznie biednego, misyjnego i paschalnego” (Documento di Medellín, V, nr 10). Ostat-
nia, czwarta część dokumentu z Puebli poświęcona jest konieczności Kościoła misyjnego 
w służbie ewangelizacji (Documento di Puebla, nr 1125–1293), natomiast w Santo Domingo 
podkreślono nieodzowność komunii i uczestnictwa, aby zaistniało poczucie przynależności 
do Kościoła wraz z autentycznym duchem misyjnym (Documento di Santo Domingo, nr 56). 
Aparecida naciska na konieczność ciągłego stanu misyjnego, który mocno angażuje świec-
kich w duchu komunii i udziału, tak by żaden członek Kościoła nie mógł zostać na zewnątrz 
(Aparecida, nr 213). Por. B. Łysik, Duszpasterstwo misyjne według papieża Franciszka, dz. 
cyt., s. 9; J.O. Ruiz Arenas: Dokument z Aparecidy a wskazówki pastoralne Papieża Fran-
ciszka; http://nowaewangelizacja.org/abp-jose-octavio-ruiz-arenas-dokument-z-aparecidy-
-a-wskazowki-pastoralne-papieza-franciszka/ (dostęp: 20 kwietnia 2017).

21 Por. Aparecida, nr 551.
22 J.O. Ruiz Arenas: Dokument z Aparecidy a wskazówki pastoralne Papieża Franciszka, dz. cyt. 
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2.1. Wymiary misji kontynentalnej

Misja kontynentalna ma dwa wymiary: programowy i  paradygmatycz-
ny23. Misja programowa polega na realizacji zadań o charakterze misyjnym, 
natomiast paradygmatyczna na umieszczeniu w kluczu misyjnym zwyczajnej 
działalności Kościołów partykularnych. Konsekwencją tego ma być dynamika 
reformy struktur kościelnych. Ich modyfikacja z przestarzałych na nowe nie 
jest owocem studium organizacji kościelnego systemu funkcjonowania. By-
łaby to tylko reorganizacja statyczna. Ich modyfikacja ma być owocem misji. 
Tym, co powoduje obalenie przestarzałych struktur i prowadzi do przemiany 
serc chrześcijan, jak zauważa papież Franciszek, jest właśnie misyjność. Stąd 
znaczenie misji paradygmatycznej24. Z tych też racji już w lipcu 2007 roku od-
była się konferencja plenarna CELAM w Hawanie. Została powołana komisja, 
w której składzie znaleźli się biskupi, teologowie i pastoraliści z różnych regio-
nów, aby rozpocząć i  prowadzić misję kontynentalną. Oficjalne rozpoczęcie 
misji miało miejsce 12 sierpnia 2008 roku w Quito w Ekwadorze podczas Kon-
gresu Misyjnego25. Od tego momentu rozpoczęły się procesy przygotowania 
i  realizowania misji na poziomie krajów, regionów i  diecezji26. Papież Fran-
ciszek podczas podróży apostolskiej do krajów Ameryki Południowej spo-
tkał się 8 lipca 2015 roku z duchowieństwem, zakonnikami i seminarzystami 
w sanktuarium maryjnym El Quinche w Quito. Ojciec święty od razu nawiązał 
do miejsca, gdzie rozpoczęła się misja kontynentalna, i przypomniał, że „Pan 
wzywa duchownych w  Ewangelii do bezwarunkowego wyruszenia z  misją”. 
Zauważył, że to ważne przesłanie dla wszystkich powołanych płynie z sank-
tuarium pod wezwaniem Ofiarowania Matki Bożej. „Jej przykład jest zachętą, 
jak służyć Bogu”. Dalej mówił: „Nie odmawiajcie dzielenia się, nie opierajcie 
się, by dawać, nie zamykajcie się we własnej wygodzie, bądźcie źródłami wody, 
które obfitują i odświeżają, zwłaszcza dla dręczonych przez grzech, rozczaro-
wanie, niechęć”27.

23 Por. F.J. Errázuriz Ossa, La Misión Continental, dz. cyt., s. 292–294.
24 Por. Franciszek, Przemówienie Ojca Świętego. Spotkanie z biskupami Konferencji Episkopatu 

Ameryki Łacińskiej z okazji Zebrania Generalnego (Rio de Janerio, 28 lipca 2013), http://
ekai.pl/wydarzenia/x69217/kosciol-ma-sluzyc/?page=4 (dostęp: 10 lipca 2015).

25 Por. F.J. Errázuriz Ossa, La Misión Continental, dz. cyt., s. 291. 
26 W zależności od tego, jak misja kontynentalna zaczyna się realizować, pojawiły się pytania 

odnośnie do jej prowadzenia i kontynuacji. Wszelkie sugestie, pytania i odpowiedzi zawar-
te są w dokumencie CELAM A Missão Continental para uma Igreja Missionária (Conselho 
Episcopal Latino-Americano, Itinerário da Missão Continental, Brasília 2009).

27 Franciszek, Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Spotkanie z duchowieństwem, zakonni-
kami, zakonnicami i seminarzystami w sanktuarium maryjnym El Quinche, „L’Osservatore 
Romano” wyd. pol. 36 (2015), nr 7–8, s. 17–21.
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2.2. Tryptyk misyjny 

Podczas oficjalnego rozpoczęcia misji kontynentalnej w  Quito w  2008 
roku przewodniczący CELAM, obecnie kard.  Raymundo Damasceno Assis, 
wręczył każdej delegacji Tryptyk. Papież Benedykt XVI zostawił go biskupom 
w  Aparecidzie jako symbol kontynentalnego zobowiązania misyjnego. Pod-
czas przemówienia na sesji inauguracyjnej V Konferencji Ogólnej Episkopatu 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów 13 maja 2007 roku papież powiedział: 

Zanim wrócę do Rzymu, pragnę pozostawić Konferencji CELAM podarunek, 
aby was inspirował swoją obecnością. Jest to wspaniały Tryptyk, dzieło sztuki 
Cuzco w Peru. Jest na nim ukazany Pan Jezus tuż przed wstąpieniem do nieba, 
kiedy powierza tym, którzy szli za Nim, misję, aby wszystkie narody uczynili 
Jego uczniami. Obrazy te wskazują na bliską relację Jezusa z Jego uczniami mi-
sjonarzami niosącymi życie28. 

Oryginał Tryptyku pozostał w Aparecidzie29. Centralną jego postacią jest 
Chrystus, który posyła. Wierzący nie dostają w tym przedstawieniu tylko pew-
nej ilustracji, ale dzięki modlitwie otrzymują dar gorącej i ufnej wiary. To ob-
razowe przesłanie zawiera wyznanie wiary z osobą następcy św. Piotra. Kościół 
uważa to za znak początkowy ewangelizacji. Benedykt XVI powrócił do tej 
tradycji i dał biskupom w Aparecidzie Tryptyk, który ewangelizuje i prowadzi 
do wzrostu pobożności ludowej. Jest w nim zawarta duchowość i program Do-
kumentu z Aparecidy – „Uczniowie i misjonarze Jezusa Chrystusa, aby nasze 
narody w Nim miały życie. Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. 

Tryptyk wypływa z  tradycji cusquenha. Program ikonograficzny zawie-
ra osiem obrazów (cztery po prawej i cztery po lewej stronie). W środkowej 
części nad postacią Jezusa Chrystusa ukazany jest Bóg Ojciec i Duch Święty. 
Dominanta całego Tryptyku nabiera więc charakteru trynitarnego – tak jak na 
początku wieków ewangelizacji. W ten sposób Benedykt XVI wskazał na źró-
dło poznania ludzkości. Jeden Trójosobowy Bóg przedstawiony jest jako naj-
wyższa rzeczywistość Miłości, w której realizują się wszelkie formy wspólnoty 
i z której wypływa Ewangelia. Od góry po lewej stronie ukazany jest św. Tybe-
riusz – mistyk, biskup, wielki misjonarz w pierwszych wiekach chrystianizacji 
Ameryki Łacińskiej. Pod nim znajduje się scena cudu z Kany Galilejskiej. Sym-
bolizuje ona nakaz pastoralny motywowania do miłości, jaki Maryja kieruje 
do wierzących poprzez całkowite zaufanie woli swojego Syna. Po niej jest scena 
28 Przemówienie Jego Świątobliwości Benedykta XVI, Jesteśmy uczniami i  misjonarzami 

Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie, w: Aparecida. V Ogólna Konferencja Epi-
skopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, dz. cyt., s. 310–311.

29 Por. F.J. Errázuriz Ossa, La Misión Continental, dz. cyt., s. 291.
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powołania pierwszych uczniów, Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Przyjmują oni 
zaproszenie Jezusa z wielką pokorą, szczególnie Piotr, który czuje się niegodny, 
aby pójść za powołaniem i zostać Apostołem. Od tego momentu stają się ry-
bakami ludzi. Czterej powołani zgadzają się razem wiosłować po wzburzonym 
morzu i zarzucać sieci „tylko w Twoje imię, Panie”. Owocem tego zaufania jest 
obfity połów. W końcu zostawiają wszystko i pójdą za Chrystusem, stając się 
Jego uczniami. Ostatni obraz po lewej stronie Tryptyku to scena rozmnożenia 
chleba. Zielony kolor drzew i tła mówi o wiośnie. Chrystus rozciąga swoje mi-
łosierdzie w obfitości, które staje się początkiem nowego życia. Bóg jest tym, 
który daje jeść tłumom, ale jednocześnie mówi: „wy dajcie im jeść”. Ucznio-
wie dostają więc zadanie, aby odpowiedzieć na wołanie potrzebujących. W ten 
sposób wybrzmiewa tutaj podstawowa potrzeba – jest to imperatyw dla Ko-
ścioła – aby zająć się ludźmi biednymi i na marginesie: zaradźcie potrzebom 
najuboższych, ale również brońcie ich praw. 

Naprzeciw, po prawej stronie od góry ukazana jest postać św. Róży z Limy, 
która symbolizuje przyjęcie Ewangelii przez miejscowe narody. Jako mistyczka 
jest ona również wzorem zjednoczenia z Chrystusem oraz propagatorką dzieł 
miłosierdzia pośród najbardziej potrzebujących. Poniżej znajduje się scena 
spotkania Jezusa z uczniami w Emaus. Jezus ukazany jest tutaj jako wchodzący 
dynamicznie w „Kościół pielgrzymujący”. W czasie drogi tłumaczy uczniom 
pisma, a w Emaus przy stole łamie i dzieli chleb. Ikonograficznie uwaga sku-
pia się na Słowie i Eucharystii. Tekst pod spodem „Jak zapłonęły nasze serca” 
wyraża pełnię spotkania uczniów z ich Boskim Mistrzem. To zapał kontem-
placyjny, który wskazuje na nową drogę ewangeliczną, wiodącą do Jerozolimy, 
aby podzielić się doświadczeniem spotkania z Chrystusem. Kolejny obraz to 
Zesłanie Ducha Świętego, a więc narodziny Kościoła. Apostołowie gromadzą 
się pod kierownictwem Piotra (szczególny symbol kolegialności Apostołów) 
wokół Matki Bożej. W scenie ukazane są kobiety (mówią o nich Dzieje Apo-
stolskie). Ukazana jest jedność w komunii Ducha Świętego oraz różnorodność 
charyzmatów. Ta jedność dokonuje się mocą Ducha Świętego, który poma-
ga im podjąć zleconą im misję. Ostatnia ikona przedstawia uczniów Jezusa, 
którzy ewangelizują na placach, w domach itd. Dzieje się to teraz. Uczniowie 
wchodzą w życie współczesnych ludzi, a ewangelizacja dokonuje się w dialogu 
z codziennością. Uczniowie – misjonarze XXI wieku – proklamują Dobrą No-
winę z miłością na wzór św. Juana Diego z Biblią w ręku oraz asystencją Matki 
Bożej z Guadalupe30.

30 Por. Edicoes CNBB, O Tríptico de Aparecida [b.m.r.w.]. 
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2.3. Dynamizm wyjścia 

Dokument z Aparecidy wymaga prawdziwego nawrócenia duszpasterskie-
go i odnowy misyjnej wspólnot31. Misja kontynentalna nie jest wyizolowanym 
doświadczeniem misyjnym, ale jest to opcja misyjna, która za cel ma odno-
wienie wspólnoty Kościoła jako całości, aby wszyscy ochrzczeni, przemienieni 
w uczniów-misjonarzy, byli zdolni do dawania świadectwa Dobrej Nowiny we 
współczesnym świecie32. Misja kontynentalna jest posłaniem (missio) osobi-
stym i  kościelnym, w  którym Jezus Chrystus w  Kościele daje każdej osobie 
zainspirowanej Duchem Świętym moc do dzielenia się Ewangelią ze wszystki-
mi, a zwłaszcza z tymi, którzy są oddaleni od wspólnoty Kościoła, którzy nie 
wierzą: z agnostykami i ateistami. 

Biskupi stwierdzili, że misje ludowe, które były prowadzone w XX wieku, 
a które trwały od 10 do 15 dni i miały na celu głosić Ewangelię, zapraszać do 
nawrócenia, celebrować sakramenty (zwłaszcza Eucharystii i pokuty), chrzcić 
nieochrzczonych, błogosławić małżeństwa i małżonków, miały swoje specy-
ficzne znaczenie i bogactwo. Jednak w nowym tysiącleciu misje ludowe do-
świadczają gruntownej zmiany i przeradzają się w akcje duszpasterstwa zwy-
czajnego, stając się w ten sposób posługą normalną. Przez wiele lat służyły one 
pomocą parafiom, aby rozpalić świadomość misyjną ich członków i stworzyć 
nowe, małe wspólnoty kościelne (kościelne wspólnoty podstawowe) w  celu 
wychodzenia do oddalonych i  obojętnych. Teraz jednak, zgodnie z  duchem 
Dokumentu z  Aparecidy, misje mogą stać się dobrą okazją, aby wspomóc 
i umocnić parafie poprzez dzieło misji kontynentalnej33. Kiedy mówimy o tej 
misji, mamy na uwadze proces misyjny, który może trwać wiele lat. Proces ten 

31 Por. Aparecida, nr 365.
32 Por. Conselho Episcopal Latino-Americano, Itinerário da Missão Continental, Brasília 

2009, s. 7–8.
33 W  Brazylii Episkopat wydał dokument Ogólne wytyczne Akcji Ewangelizacyjnej Kościo-

ła w Brazylii, na okres 2011–2015. W punkcie 78 popiera on misje ludowe jako środek do 
przeprowadzenia misji kontynentalnej. Czytamy w  nim: „(…) bardzo ważnym sposobem 
ewangelizacji jest wyjście na spotkanie osób, nie tylko w rodzinach i domostwach, ale też we 
wszystkich innych środowiskach. W planowanej przez CELAM Misji Kontynentalnej misje 
ludowe jawią się jako właściwa droga ewangelizacyjna, bo przez nie dokonują się systema-
tyczne odwiedziny miejsc pracy, szkół i internatów studenckich, podmiejskich dzielnic nędzy 
i  ludzi bezdomnych, osiedli robotniczych, instytucji sanitarnych i dobroczynnych, nowych 
osiedli podmiejskich, zakładów karnych i więzień, domów starców itd. Kościół przez misje 
daje świadectwo, że jest dobrym Samarytaninem naszych czasów”. Stwierdza on dalej, że 
misja święta przekazuje orędzie Chrystusa osobom, do których duszpasterstwo zwyczajne 
nie może dotrzeć; A. Niemiec, Międzyprowincjalna misja święta redemptorystów w  Brazy-
lii, „Noticiário” 2011, nr 93, s. 37. Misje ludowe proponowane przez ekipę redemptorystów 
w Brazylii prowadzone są w duchu wskazań Dokumentu z Aparecidy i mają na celu ukształ-
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poprzez spotkanie indywidualne i wspólnotowe z Jezusem Chrystusem propo-
nuje zaangażowanie Kościołów lokalnych i wszystkich wspólnot kościelnych 
w stan misji permanentnej. 

Charakterystyczny dla misji kontynentalnej ma być impuls misyjny. Po-
winien on pobudzić Kościół Ameryki Łacińskiej i Karaibów do misji. Dzia-
łalność ta ma być realizowana równolegle w każdym państwie. Podstawowym 
celem misji jest troska, aby Kościół i  wspólnoty lokalne były w  stanie nie-
ustannego posłania. Ma dokonać się nawrócenie pastoralne, które polega na 
przejściu z duszpasterstwa zachowawczego w duszpasterstwo zdecydowanie 
misyjne. Aktywność misyjna może zaistnieć wówczas, gdy człowiek przejdzie 
przez osobiste i wspólnotowe spotkanie z Chrystusem. On bowiem jest tym, 
który konstytuuje w każdym człowieku autentyczne bycie uczniem-misjona-
rzem Pana34. Dlatego biskupi w tym celu proponują zastosować metodę Jezu-
sa, mianowicie pytać, słuchać i zaofiarować doświadczenie spotkania z Nim, 
które napełni i nada nowe znaczenie życiu ludzkiemu (por. J 1, 35–51). Mają 
jednak świadomość, że nie zawsze dotrze się do wszystkich osób z ewange-
liczną pedagogią i propozycjami35. Jak zauważył papież Franciszek „w Doku-
mencie z Aparecidy podane są w sposób wyraźny dwie kategorie duszpaster-
skie, wynikające z samej oryginalności Ewangelii, i mogą nam również służyć 
jako kryterium oceny, na ile żyjemy eklezjalnie jako uczniowie i misjonarze: 
bliskość i spotkanie”36. 

Nagląca potrzeba misji kontynentalnej to zaistnienie duszpasterstwa 
„przyjęcia osoby”. Ma ono polegać na tworzeniu wspólnot misyjnych i zorga-
nizowaniu posługi słuchania we wspólnotach. Stąd rodzi się postulat: „nie” 
dla biurokracji, interesowności, „zimna”; „tak” dla bliskości, afektywności, 
solidarności. Dlatego że „bliskość powoduje komunię i przynależność, umoż-
liwia spotkanie. Bliskość przybiera formę dialogu i tworzy kulturę spotkania. 
Probierzem bliskości i zdolności danego duszpasterstwa do spotkania jest ho-
milia”37. Trzeba również wyjścia z budynku kościoła, z zamkniętych wspólnot, 
aby dotrzeć do tych, którzy sami nie przyjdą38. Należy zwrócić uwagę na osoby 

towanie uczniów-misjonarzy. Zob. A. Niemiec, Encontro com Jesus. Conversão, Itabuna 2010; 
C. Dworak, A comunhão dos discípulos missionários na Igreja de Jesus, Itabuna–Bahia 2011.

34 Por. Aparecida, nr 371.
35 Por. Conselho Episcopal Latino-Americano, Itinerário da Missão Continental, dz. cyt., 

s. 9–12.
36 Franciszek, Przemówienie Ojca Świętego. Spotkanie z  biskupami Konferencji Episkopatu 

Ameryki Łacińskiej z okazji Zebrania Generalnego, dz. cyt.
37 Tamże.
38 Por. Aparecida, nr 370.



244 Studia Redemptorystowskie  ∙  Teologia

biedne i marginalizowane w społeczeństwie39. Kościół ma jawić się jako Matka, 
która idzie na spotkanie, dom, który jest przyjazny i zawsze otwarty, oraz jako 
nieustanna szkoła komunii i misyjności. W tym celu misja wymaga ciągłego 
nawrócenia osobistego, duszpasterskiego i kościelnego. To z kolei wymaga od-
nowy duchowej, pastoralnej i instytucjonalnej40. 

2.4. Etapy misji kontynentalnej

Misja kontynentalna składa się z czterech etapów. Mogą one dokonywać 
się równocześnie lub rozłącznie, w zależności od lokalnych kryteriów Kościo-
ła. Misja rozpoczyna się czasem wprowadzenia, uwrażliwienia oraz nawróce-
nia duszpasterskiego Kościoła. W tym celu proponowane jest zapoznanie się 
z Dokumentem z Aparecidy, aby jego przesłanie było nauczane, reflektowane 
i przyjęte na wszystkich poziomach Kościoła. Pierwszy etap dotyczy uwrażli-
wienia odpowiedzialnych za wspólnoty oraz ewangelizatorów. Duszpasterze, 
animatorzy i odpowiedzialni za wspólnoty mają być pierwszymi, którzy przyj-
mą wezwanie do bycia uczniami-misjonarzami. Dotyczy to zwłaszcza bisku-
pów, kapłanów, diakonów stałych oraz osób konsekrowanych. To wezwanie 
kierowane jest również do świeckich mocno zaangażowanych w duszpaster-
stwo, koordynatorów grup i  wspólnot, członków rad duszpasterskich. Etap 
drugi dotyczy pogłębienia wiary we wspólnotach podstawowych. Misjonarze 
uformowani w pierwszym i drugim etapie są ewangelizatorami w następnych 
etapach. Trzeci etap to misja w różnych grupach społeczeństwa – sektorach. 
Należy objąć głoszeniem Ewangelii wszelkie grupy społeczne, np. studentów, 
świat nauki, młodzież, polityków itp. Ostatnim etapem jest tzw. misja ogólna 
dla całej parafii (misja terytorialna). W głoszeniu Dobrej Nowiny, oprócz wie-
rzących i praktykujących, należy tu koniecznie wziąć pod uwagę tych, którzy 
są obojętni, oddaleni od Kościoła i niewierzących41. 

39 Ojciec święty Franciszek podczas pielgrzymki do Ekwadoru w 2015 roku wezwał do kon-
kretnego świadectwa, do dzielenia się wiarą i bycia z innymi. Wezwał do pozwolenia wej-
ścia w progi Kościoła najuboższym, ludziom skrzywdzonym przez los, znajdującym się na 
marginesie społeczeństwa. Nie tylko o  tym mówił, ale też konkretnie pokazywał, jak to 
czynić. Por. Franciszek, Ewangelizacja jest naszą rewolucją. Msza św. w parku Dwusetlecia 
w Quito, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 36 (2015), nr 7–8, s. 10–12; zob. Aparecida, 
nr 407–430; 550. 

40 Por. Conselho Episcopal Latino-Americano, Itinerário da Missão Continental, dz. cyt., s. 13; 
Aparecida, nr 370.

41 Conselho Episcopal Latino-Americano, A Missão Continental para uma Igreja Missionaria, 
dz. cyt., s. 35–38.
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Zakończenie

Kościół chcący zachować swoją żywotność, siłę oraz dynamikę rozwo-
jową musi stale podlegać procesowi autoewangelizacji. Gdy bowiem sam się 
ewangelizuje, nie tylko jego byt jest identyczny z ewangelizowaniem, lecz iden-
tyczność Kościoła charakteryzuje nową ewangelizację najgłębiej i najpiękniej. 
Wynikają z  tego następujące konsekwencje: Kościół potrzebuje i  musi pod-
jąć się samokrytyki działalności ewangelizacyjnej prowadzonej przez stulecia; 
musi z odwagą zrewidować swoje podstawowe pryncypia, aby odpowiedzieć 
na wymogi współczesności, a przez to okazać się wiarygodnym; musi podjąć 
się wielkiej pracy, która nie będzie przebiegać na płaszczyźnie sukcesów mi-
syjnych, ale jej znakiem rozpoznawczym będzie wierność Kościoła prawdzie 
wiary i jej zachowanie w życiu codziennym42. Dokument z Aparecidy zapra-
sza do odważnej i  twórczej refleksji nad metodami i  formami ewangelizacji. 
Kładzie akcent na misyjne przeobrażenie oraz duszpasterskie nawrócenie 
Kościoła. Misja kontynentalna jest tego przykładem na gruncie Ameryki Ła-
cińskiej i Karaibów, pomimo że, jak zauważają pastoraliści, duszpasterze, mi-
sjonarze, jest na etapie początkowym, a w niektórych krajach czy regionach 
jeszcze raczej w sferze pobożnych życzeń niż realizacji. Sam papież Franciszek 
powiedział do biskupów latynoamerykańskich, że „jesteśmy nieco opóźnieni 
w tym, co dotyczy nawrócenia duszpasterskiego. Trzeba, abyśmy sobie nieco 
więcej pomagali w podejmowaniu kroków, jakich Pan od nas oczekuje w tym 
»dzisiaj« Ameryki Łacińskiej i Karaibów. I byłoby dobrze rozpocząć już od tej 
chwili”43.

Nie można bać się popełniania błędów czy odnoszenia porażek, gdyż są one 
wpisane w próbę inkulturacji Ewangelii. Z tych potknięć trzeba wyciągać kon-
kretne wnioski i przełożyć je na przyszyły sukces44. Należy bowiem zawsze pa-
miętać o tym, że Duch Święty jest źródłem twórczości, pomysłowości i odnowy. 

42 Por. K. Koch, Szanse i problemy „Nowej ewangelizacji” w Europie Zachodniej jako animacja 
i ostrzeżenie dla Polski, w: Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, 
red. K. Góźdź, Lublin 1993, s. 60.

43 Franciszek, Przemówienie Ojca Świętego. Spotkanie z  biskupami Konferencji Episkopatu 
Ameryki Łacińskiej z okazji Zebrania Generalnego, dz. cyt.

44 Por. A. Shorter, Toward a theology of inculturation, New York 1988, s. 252.
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Summary 
Continental mission –  

pastoral conversion according to the Aparecida Document

The work of evangelization of the world should be still renewed and dynamic. Church likewise, should 
be constantly renewed, animated or reformed. He does so because, by nature Ecclesia is semper renovanda et 
reformanda. The Pope Francis encourages and insists on pastoral conversion. He points out that in the present 
day the Church, together with all its structures, has to adopt a missionary orientation. All his actions have 
to be subjected to the task of proclaiming the Gospel to the modern man, in order to bring him personally to 
God. The Aparecida Document calls for conversion of pastoral care and its structures through a continental 
mission to stimulate the Church of Latin America and the Caribbean to the mission. Missionary activity must 
be run parallelly in each country. The main purpose of the continental mission is to care that the Church and 
local communities were in a state of constant mission. Pastoral conversion consists of the transition from the 
conservative pastoral care to the definitely missionary pastoral care. Missionary activity, as pointed out in the 
Aparecida Document, can take place when a person goes through a personal and communal encounter with 
Christ. He is the One who makes change in every man that he becomes His true disciple – the missionary of 
the Lord.
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La Iglesia Católica afronta muchas dificultades relacionadas con los proce-
sos sociales de nuestro tiempo, especialmente con la secularización y la laici-
zación. Observamos una erosión permanente de la fe cristiana. Notamos que 
no pocas personas han perdido su confianza en la Iglesia. Como miembros de 
la Iglesia Católica, tenemos que escuchar día tras día palabras duras de crítica 
frente al cristianismo.

Y en tal situación, la Iglesia no tiene que desanimarse ni debe rendirse. 
Los sacerdotes tienen que interpretar todo lo que ocurre como signo de los 
tiempos y dar una respuesta pastoral eficaz. Sobre todo no deben perder la 
esperanza, a pesar de que sus esfuerzos a menudo sean ineficaces. Tienen que 
aprender a afrontar muchas derrotas. Todavía más: la Iglesia, al mismo tiem-
po, está llamando a una nueva evangelización para responder a los desafíos 
que derivan del contexto socio-ideológico. Por eso los pastores no pueden ser 
desconfiados y pasivos sino actuar con toda la Iglesia reaccionado a la llamada 
a la evangelización en cada área de sus actividades pastorales, llenas de fervor 
y dinamismo (Evangelii gaudium n° 17).

Un ejemplo típico de una pastoral contextualizada, animada por un celo 
evangelizador se puede encontrar en la persona de San Clemente María Ho-
fbauer (Dwořak) que nació en el año 1751 en Tasovice (Moravia). Aunque 
descubre su vocación al sacerdocio, se hace un panadero, porque no tiene los 
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recursos necesarios para llevar a cabo los estudios teológicos. Sólo después de 
unirse a los Redentoristas en Roma recibe la ordenación sacerdotal en 1785. 
En 1787, llega a Varsovia, donde durante más de 20 años desarrolla sus acti-
vidades pastorales de manera muy dinámica. Después de la expulsión de los 
Redentoristas de Varsovia en 1808, Clemente llega a Viena, donde ejerce su 
ministerio sacerdotal como capellán de las Hermanas Ursulinas, predicador 
y  confesor hasta su muerte en 1820. También hoy, su sabiduría sacerdotal 
muestra la importancia de adaptar las acciones pastorales al contexto concreto 
para anunciar a la gente la alegría de la vida con Cristo y la de su Evangelio.

1. El significado del contexto para la pastoral

El cuidado pastoral debe estar dirigido a la persona específica, teniendo en 
cuenta su situación social, económica y política y las tendencias típicas para la 
época que afectan a la forma de pensar y a la forma de vida de los hombres1. 
De este enfoque de la realidad deriva el postulado de la contextualización que 
exige tomar en cuenta las características específicas del ambiente y su cultura 
ideológica en la cual nacen desafíos pastorales específicos. Esta comprensión 
de la misión del pueblo de Dios en el mundo está presentada por el papa Fran-
cisco para fomentar la sensibilidad a las tradiciones y los desafíos locales (cf. 
Amoris laetitia n° 3). En este momento, aparece la cuestión de la inculturación, 
que consiste en el respeto a los valores coherentes con la tradición cristiana, 
que están presentes en forma más o menos pura en una cultura determina-
da y en la siembra de los nuevos valores que derivan del Evangelio. Además 
la inculturación busca para extraer los valores cristianos que han perdido su 
claridad en una cultura evangelizada ya o han desaparecido con el tiempo (cf. 
Redemptoris missio n° 52 i 54).

La inculturación trata de tener en cuenta el contexto en el cual viven los 
destinatarios de la misión de la Iglesia. El ámbito en el cual los valores pro-
movidos y actualizados por la sociedad desempeñan el papel más importante, 
llegando a tener una influencia significativa en el comportamiento y el pen-
samiento de los individuos. La tarea de los pastores es “mirar a los ojos y es-
cuchar” (Evangelii gaudium n° 46) y “poner un oído en el pueblo” (Evangelii 
gaudium n° 154) para reconocer las necesidades humanas y responder a ellas 
en la acción pastoral. También se debe tener en cuenta el contexto global en el 

1 N. Mette, Trends in der Gegenwartsgesellschaft, en: H. Haslinger, Handbuch Praktische Theo-
logie, vol. I, Grundlegungen, Mainz 1999, p. 76; D. Nauer, Seelsorge. Sorge um die Seele, 
Stuttgart 2007, p. 202.
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que vive y actúa la Iglesia. Tanto el contexto próximo, es decir la experiencia 
personal o público específico, como el contexto más lejano que crean la cultu-
ra, las tendencias filosóficas actuales y procesos sociales afectan a la práctica 
pastoral2.

El conocimiento del contexto cultural amplio no sólo permite explorar los 
problemas comunes, sino ofrece un impulso para hacer cambios en la práctica 
pastoral3. Con discernimiento, qué y cómo en un contexto determinado se 
debe hacer y decir, el ministerio pastoral puede llevarse a cabo con sabiduría, 
es decir según el logos. La pastoral se convierte entonces en la verdad en amor 
(cf. Ef 4, 15)4. A continuación, en la acción pastoral es comunicado a la gente 
lo que Dios quiere decir a ellos en una situación concreta, y los destinatarios 
de la misión de la Iglesia responden a las preguntas que aparecen actualmente 
en sus corazones y mentes5.

La Iglesia llama a la contextualización de la actividad pastoral con ayuda 
del método ver, juzgar y actuar. 

Este método implica contemplar a Dios con los ojos de la fe a través de su Pa-
labra revelada y el contacto vivificante de los Sacramentos, a fin de que, en la 
vida cotidiana, veamos la realidad que nos rodea a la luz de su providencia, 
la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, y actuemos desde  la 
Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y Sacramento universal de salvación, en l pro-
pagación del reino de Dios, que se siembra en esta tierra y que fructifica plena-
mente en el Cielo6. 

La atención dirigida a las personas y su situación existencial, demuestra 
cómo Dios se dirige al hombre en el misterio de la Encarnación. El aprove-
chamiento de la fuerza crucial del Evangelio, sirve para mostrar cada realidad 
como la realidad sometida a la acción de la gracia de Dios. Luego, aparece 
la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios?, la cual implica no sólo la creación 

2 E.Y. Lartey, Pastoral Theology in an Intercultural World, Eugene 2013, p. 70–71.
3 G.M. Furniss, The Social Context of Pastoral Care. Defining the Life Situation, Louisville 

1994, p. 74–75.
4 A. Nossol, Chrześcijańska proegzystencja – istnienie i życie dla innych, “Collectanea Theo-

logica” 2 (1979), p. 13; J. Patton, Pastoral Care in Context. An Introduction to Pastoral Care, 
Louisville 2005, p. 78.

5 S. Bevans, R. Manalo, Contextual Preaching, en: E. Foley, A Handbook for Catholic Preaching, 
Collegeville 2016, p. 234–235.

6 CELAM, Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 16, 4). Documento conclusivo, Aparecida 2007, 
n° 19.
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de la concepción de la mejor praxis eclesiástica, sino obliga a tomar decisiones 
sobre las actividades pastorales adecuadas al contexto7. 

El primer paso en el método ver, consiste en realizar una mirada a la reali-
dad, exacta y libre de cualquier prejuicio. Aquella visión, no es sólo análisis de 
la situación social. La observación de las más prosaicas actividades cotidianas 
ya significa prestar la atención, con pleno respeto, a la vida de la persona en su 
sencillez y fragilidad. Este es el acto de fe que transforma la realidad, porque 
de esa manera se demuestra a la gente cómo se dirige a ellos el mismo Dios. 
La fe es una dimensión esencial de esta percepción; por eso, aparece no sólo 
en la segunda fase definida como juzgar. Igualmente, la tercera fase actuar – el 
cambio de la realidad y la actividad – ya está presente en la etapa ver8.

San Clemente María Hofbauer era universalmente conocido como un 
hombre de la fe ardiente y viva9. Esta fe le ayudó a perseverar en la realización 
de su lema pastoral primario: “El Evangelio tiene que ser anunciado de manera 
nueva”10. A la luz de esta convicción él mira la realidad circundante para dar 
respuestas a las preguntas existenciales de la gente contemporánea con el men-
saje de Cristo a través de su actividad pastoral. Por lo tanto, se siente obligado 
adaptar constantemente las formas de su ministerio sacerdotal a las necesida-
des específicas de las personas que viven en la era de la Ilustración.

2. Los rasgos típicos de la pastoral clementina

San Clemente nacía para servir a Dios como sacerdote. Su vocación indi-
vidual a la vida sacerdotal era confirmada por el carisma de los Redentoristas, 
que se realiza en un servicio perseverante a los hombres que buscan a Dios 
y tienen hambre de la verdad del Evangelio. El amor apasionante y ardiente 
por los pobres, llevaba al Padre Hofbauer siempre allí dónde podía realizar su 
vocación apostólica con toda entrega, no sólo en Varsovia, sino también en 
Viena como misionero, consejero espiritual y confesor, predicador y formador 
de los fieles laicos.

7 V. Prüller-Jagenteufel, Sehen – Urteilen – Heilen, en: M.E. Aigner, A. Findl-Ludescher, 
V. Prüller-Jagenteufel, Grundbegriffe der Pastoraltheologie, München 2005, p. 188–189.

8 S. Klein, Erkenntnis und Methode in der Praktischen Theologie, Stuttgart 2005, p. 74.
9 H. Holborn, A History of Modern Germany 1648–1840, Princeton 1982, p. 501; L. Veerecke, 

Duchowość św. Klemensa Marii Hofbauera, en: Św. Klemens Hofbauer – patron jednoczącej 
się Europy, Kraków 2001, p. 62.

10 H. Schermann, Św. Klemens i redemptoryści, en: Św. Klemens Hofbauer – patron jednoczącej 
się Europy, op. cit., p. 138.
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2.1. El celo apostólico

Si bien san Clemente nació en Moravia, en Italia se hizo redentorista, sa-
cerdote y misionero. Allí conoció la actividad principal de los redentoristas, 
que consistía en la predicación de las misiones populares. Varios cohermanos 
estaban en una parroquia durante dos o cuatro semanas, y predicaban el Evan-
gelio cada día por la mañana y por la tarde, para animar la fe de los cristianos 
y también dar vitalidad a la vida parroquial. En Polonia tales misiones eran 
casi imposibles; más tarde, durante la ocupación prusiana, estaban totalmente 
prohibidas. A causa de las necesidades religiosas y falta de conocimientos de la 
fe, el Padre Hofbauer puso en marcha la “misión permanente”. Escribía: 

Que se predique el sermón frecuentemente para el pueblo, la ‘misión perma-
nente’ tiene que llegar a su vida. Porque aquí las misiones están prohibidas por 
el Estado y no pueden ser llevadas a cabo sin permiso expreso de las autorida-
des políticas. Durante siete años la autorización no ha sido otorgada11.

Así, la pequeña iglesia del San Benón se convirtió, durante varios años, en 
el centro de la vida religiosa en toda Varsovia12. A pesar de que la iglesia de la 
que hablamos está ubicada entre otras dos iglesias más conocidas, la iglesia de 
los Redentoristas, que muy pronto eran llamados “Benonitas” por la población 
de Varsovia, no podía acoger a todo el pueblo que afluía a diario a la oración. 
Domingos y festivos la iglesia estaba repleta de gente que venía para las mi-
sas. El servicio religioso duraba desde la mañana temprano hasta el anoche-
cer, todos los días, con la exposición del Santísimo Sacramento y procesiones, 
música adecuada y sermones llenos de celo, que eran proclamados no sólo en 
polaco, sino también en alemán.

Fidelidad a la Iglesia Católica, celo en la celebración de los servicios re-
ligiosos, visitas en raras ocasiones a familias aristocráticas; todo ello ganaba 
a los misioneros redentoristas respeto y veneración. Con lluvia, calor o frío los 
varsovianos llegaban de los barrios más alejados para participar en las celebra-
ciones en la iglesia del San Benón. Varios jóvenes de vocación, talento y buena 
reputación entraban en la Congregación de los Redentoristas. Muchos testigos 
hablaban de una gran popularidad de la iglesia de San Benón. Los varsovianos 
visitan cada día la iglesia para confesarse y oír las predicaciones, y subrayan la 
amabilidad con la que son acogidos. Artistas, fabricantes, artesanos, criados… 
todo el pueblo se agolpaba en la iglesia de la nueva ciudad de Varsovia.

11 A. Owczarski, Die immerwährende Mission in der Kirche von St. Benno in Warschau, en: 
H. Schermann, Klemens Maria Hofbauer. Profil eines Heiligen, Wien 2001, p. 73.

12 A. Hortelano, Klemens Hofbauer w dziesięciu lekcjach, en: Św. Klemens Hofbauer – patron 
jednoczącej się Europy, op. cit., p. 93.
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El centro de la actividad pastoral de los Redentoristas en la iglesia era la 
Eucaristía. Cada día, el momento culminante era misa solemne con un acom-
pañamiento musical. Por eso los Padres daban especial importancia a una cui-
dadosa organización de las celebraciones. Querían mover a los creyentes no 
sólo por la palabra pronunciada. San Clemente Hofbauer pensaba: cuanto más 
rico es el contenido y más hermoso el servicio religioso, tanto más los corazo-
nes humanos son encendidos para Dios y la fe. El Padre Hofbauer estaba con-
vencido que “el pueblo comprende más a través de los ojos que de los oídos”13. 
Por eso la iglesia, los altares y las imágenes estaban adornados siempre con 
velas, flores y alfombras. Durante las celebraciones se utilizaba la más hermosa 
vestimenta litúrgica. Los fieles varsavianos decían que esta iglesia es bendecida 
por Dios porque sostenía la misión permanente.

Lo que en la iglesia de los Redentoristas despertaba mayor admiración era 
la celebración solemne de los servicios religiosos con acompañamiento de mú-
sica y canto. Esto merece ser subrayado especialmente porque se distinguía 
del espíritu severo de la época del iluminismo y jansenismo. Los redentoristas 
ponían gran énfasis especialmente en la liturgia y en la predicación de la Buena 
Nueva. Todos los días predicaban de 5 a 6 veces en lenguas diferentes: polaco, 
alemán y de vez en cuando en francés. Por la tarde, los padres daban catecismo 
para niños14.

Los Redentoristas en su iglesia, junto con la celebración de la eucaristía 
y la predicación del Evangelio, trataban como tarea principal la celebración del 
sacramento de la reconciliación. Los Padres se sentaban en los confesionarios 
temprano, a las cinco de la madrugada, y oían las confesiones hasta la noche. 
Sólo a mediodía se daba un descanso de 2 horas. De esta forma, los Reden-
toristas adquirieron fama de buenos confesores y directores espirituales. Las 
personas más devotas, los sacerdotes más llenos de celo apostólico, los católi-
cos más sabios elegían siempre a los Redentoristas como sus confesores. Eran 
apreciados no sólo en Varsovia, sino también en los alrededores.

2.2. La sensibilidad a las necesidades espirituales

Después de que los Redentoristas dejaran Varsovia, San Clemente llega 
a  Viena, dónde no puede fundar ninguna comunidad religiosa. Sin embar-
go, encontró una manera de continuar con su trabajo pastoral. Vivía en una 

13 A. Owczarski, Die immerwährende Mission in der Kirche von St. Benno in Warschau, op. cit., 
p. 67.

14 R. Decot, Klemens Maria Hofbauer (1751–1820): zu seinem pastoralen Wirken, “Theologie 
der Gegenwart” 44 (2001), p. 86.
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casa pequeña con dos cohermanos, en la que él mismo ocupaba dos pequeños 
cuartos que estaban permanentemente abiertos para los visitantes. Le visita-
ban personas sencillas, estudiantes, escritores, artistas, diplomáticos y funcio-
narios de estado que elegían al Padre Hofbauer como su director espiritual15.

Durante las conversaciones espirituales, San Clemente de ninguna manera 
trató de influir psicológicamente en las personas. Para él lo más importante 
era anunciar a la gente la verdad de Cristo. Su empatía se mostraba también 
en esta actitud. Las personas decepcionadas por causa de la Iglesia, que no 
querían hablar con ningún sacerdote, confiaban a San Clemente sus cuestio-
namientos y él a menudo encontraban una palabra de ayuda y consuelo. Tenía 
olfato para detectar a las personas de cuya vida se apoderaba la desesperación. 
Las palabras de san Clemente les ayudaban a recuperar de nuevo el rumbo de 
sus vidas. Esta asistencia espiritual de conversación y consulta se realizaba con 
total discreción; sin embargo, era de gran influencia porque muchos miembros 
de los círculos intelectuales desempeñarían más tarde un papel importante en 
la renovación de la vida eclesiástica16.

San Clemente era fiel al estilo redentorista de la dirección espiritual. No 
sólo en Varsovia, sino también en Viena, dio gran importancia a la confesión. 
Durante su estancia en Viena, en el mas frío invierno iba a las cuatro de la 
mañana a lo suburbios, a la iglesia de los Padres Mecharistas, dónde se sen-
taba durante tres horas en el confesionario. De ahí se dirigía a la iglesia de las 
Hermanas Ursulinas. Cuando llegaba, su confesionario estaba rodeado por los 
penitentes que le esperaban. Y cuando regresaba a casa, la gente ya lo esperaba 
delante de su cuarto para abrir su corazón delante de él.

Sus consejos eran cortos, serios y buenos, y dejaban una impresión inolvi-
dable. Hubo una frase, que repetía a menudo, que permaneció en el recuerdo 
de sus penitentes: “¡Ánimo! ¡Dios dirige todo!”17. En la confesión, el Padre 
Hofbauer no se colocaba en el centro como el pastor que orienta a la gente; 
más bien ayudaba a las personas a descubrir un punto de su vida espiritual, en 
el que las mismas personas encontraban un nuevo principio para su vida coti-
diana. Él tenía el don del discernimiento de los espíritus que sus penitentes po-
dían reconocer fácilmente, porque San Clemente veía “a través de las tablas”18.

Su instrucción en el confesionario era de vez en cuando muy original en 
su forma. Junto al confesionario ponía un cubo lleno de agua. Si un peniten-

15 A. Bazielich, Św. Klemens Hofbauer – patron Wiednia i apostoł Warszawy, en: Św. Klemens 
Hofbauer – patron jednoczącej się Europy, op. cit., p. 45.

16 O. Weiss, Begegnungen mit Klemens Maria Hofbauer (1751–1820), Regensburg 2009, p. 65.
17 R. Decot, Klemens Maria Hofbauer (1751–1820): zu seinem pastoralen Wirken, op. cit., p. 92.
18 Monumenta Hofbaueriana XI, Toruń 1939, p. 27.
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te tenía algo pesado en el corazón, tomaba una piedra y la lanzaba al agua. 
“Así como el agua envuelve totalmente esta piedra”, decía él al penitente, “así el 
amor del Salvador te envuelve con todo tu pecado”19.

2.3. La pasión de proclamar el Evangelio

Cuando San Clemente predicaba en Viena, la iglesia se llenaba hasta el 
último asiento y espacio. Es muy curioso: sabemos que, según los informes 
de la policía del estado, el estilo de la predicación de San Clemente era muy 
común20. Él era predicador para la gente común y corriente. Sus ejemplos to-
mados de la clase baja, parábolas y expresiones, eran para los oyentes sencillos 
y comunes21.

Sin embargo, hay también testimonios de oyentes, que apreciaban a San 
Clemente y el alto nivel de sus sermones. Sophie Schlosser, una mujer de bue-
na educación, decía: 

Él predica de manera totalmente dogmática y a la vez sumamente sencillo, de 
manera que también un niño puede comprenderlo, y a pesar de todo su pre-
dicación contiene el más alto nivel de sabiduría. Al mismo tiempo durante sus 
conferencias tenía un carácter tan bondadoso que espontáneamente se le toma 
cariño22. 

Otro oyente expresa en su opinión sobre los sermones de Hofbauer que 
eran increíblemente atractivos; la gente de todas las clases sociales se agolpaba 
para escucharlos y sacar provecho para su crecimiento. A pesar de que sus ser-
mones eran sencillos, sin embargo, causaban un fuerte impacto en la gente de 
clases altas y las de una formación superior23.

San Clemente no tenía ningún talento retórico especial. Él predicaba con 
un acento extranjero, a veces buscando expresiones adecuadas. Los oyentes no 
podían reconocer ninguna construcción sistemática en sus sermones. Pero sin 
duda alguna les impresionaba el ver que el predicador confirmaba sus palabras 
con toda su vida. Los sermones de San Clemente no tenían unas formas muy 
refinadas, pero, a pesar de todo, por medio de ellas se manifestaba un hombre 
con una intuición y psicología muy delicadas. Por ejemplo, una vez dijo: “Si un 

19 O. Weiss, Begegnungen mit Klemens Maria Hofbauer (1751–1820), op. cit., p. 65.
20 H. Schermann, Św. Klemens i redemptoryści, op. cit., p. 138; O. Weiss, Begegnungen mit 

Klemens Maria Hofbauer (1751–1820), op. cit., p. 64.
21 Monumenta Hofbaueriana XIII, Toruń 1939, p. 39.
22 Monumenta Hofbaueriana XII, Toruń 1939, p. 269.
23 H. Schermann, Św. Klemens i redemptoryści, op. cit., p. 138.
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niño cae, queda tumbado en el lugar dónde cayó, no se mueve, llora y grita, y se 
ha hecho moratones; en cambio, un adulto se levanta y continua su camino”24.

No conservamos los sermones del Padre Hofbauer. Frases destacadas de 
sus sermones han pasado de boca en boca y han llegado así a la historia. Él se 
preparaba para cada sermón a través de la oración; predicaba sobre la revela-
ción de Dios para explicar su sentido en el tiempo nuevo. Su sermón no era 
ningún modelo elaborado, venía desde dentro de su corazón y era totalmente 
vivo. Su sermón no moralizaba, más bien el predicador salía del mensaje bíbli-
co sencillo y trataba de anunciar la doctrina eclesiástica en expresiones claras25.

Él sabía predicar la Palabra de Dios de manera arrebatadora, hasta el punto 
de que también los hombres más cultos eran arrebatados con sus sermones. 
Decían que el contenido de una palabra de su boca era suficiente para ellos 
para toda la semana. Los intelectuales simplemente notaban que hablaba un 
hombre que no repetía fórmulas de cortesía, sino que hablaba desde la profun-
didad de su corazón. Él nunca había estudiado retórica. A sus predicaciones 
les faltaba absolutamente elegancia. Seguramente no había leído a ninguno de 
los escritores profanos que usaban la lengua alemana. Hablaba la lengua de 
sus oyentes de una manera no totalmente perfecta lingüísticamente, pero se 
mostraba como un verdadero discípulo de Cristo y por eso hablaba como uno 
que tiene poder. En esta época no era posible encontrar otro orador como él, 
cuyas palabras comunicaban cosas necesarias26.

2.4. El empeño en la formación de los laicos

San Clemente era consciente que el catolicismo no puede ser reducido 
a celebraciones y sermones27. Por eso organizaba nuevas comunidades y gru-
pos que salían al encuentro de las necesidades religiosas de los hombres. En 
Varsovia sus escuelas, la parroquia del San Benón y los “Oblatos” formaban 
el marco de su actividad. En Viena, Clemente Hofbauer actuaba en grupos 
informales, círculos de alumnos, estudiantes, artistas, sociedades de poetas, 
intelectuales y otros.

Las veladas literarias de San Clemente Hofbauer eran un componente im-
portante de su atención espiritual a la gente con títulos académicos, estudian-
tes, profesionales y otros durante sus años vieneses. Durante tales veladas, que 

24 A. Fenzl, Das pastorale Wirken Hofbauers in Wien, en: H. Schermann, Klemens Maria 
Hofbauer. Profil eines Heiligen, op. cit., p. 97.

25 R. Decot, Klemens Maria Hofbauer (1751–1820): zu seinem pastoralen Wirken, op. cit., p. 90.
26 A. Fenzl, Das pastorale Wirken Hofbauers in Wien, op. cit., p. 98.
27 R. Decot, Klemens Maria Hofbauer (1751–1820): zu seinem pastoralen Wirken, op. cit., p. 99.
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tenían lugar en sus habitaciones, se leía algún libro religioso o histórico y des-
pués los participantes discutían sobre su contenido. Estos encuentros propor-
cionaban a sus participantes orientaciones decisivas para su vida.

El Padre Hofbauer se esforzaba para poner siempre a la disposición de los 
católicos –sacerdotes y laicos– buenos libros. Ya en Varsovia había organizado 
una biblioteca. En Viena había existido hacía muchos años una biblioteca cató-
lica. El Padre Clemente pidió a sus amigos y bienhechores encargarse de su re-
novación. De esta forma una nueva biblioteca apareció en el corazón de Viena.

Una otra iniciativa del Padre Hofbauer era la publicación de la revista re-
ligioso-literaria: “Ölzweige” que aparecía en Viena tres veces por semana, du-
rante los años 1819–1823. La revista, fiel a la tradición católica, presentaba el 
pensamiento y los sentimientos del círculo de San Clemente y del romanticis-
mo vienés católico. Básicamente se trataba en ella de un catolicismo integral, 
que no sólo toca a la inteligencia humana de modo claro y racional, sino mue-
ve al hombre de manera integral con su corazón, inteligencia y corporalidad.

Según el historiador alemán del tiempo del nacionalsocialismo Karl R. 
Ganzer, la educación religiosa de los laicos recuerda a la de la acción católi-
ca28. San Clemente construía un movimiento de los laicos que, junto con la 
realización de los ejercicios espirituales, tenían una tarea política que consistía 
en llenar la vida pública en cada de sus dimensiones con el espíritu combati-
vo-romano. Los apóstoles laicos aparecían pronto en cada unión y cada socie-
dad. Durante sus viajes, San Clemente extendió estas organizaciones por toda 
Alemania. En este movimiento las personas más influyentes desempeñaban un 
papel especial.

Cuando Padre Hofbauer llegaba a Viena, se reunían alrededor de él los 
círculos, a los que pertenecían hombres y mujeres, nobles y ciudadanos, sa-
bios y artistas, diplomáticos y prelados. Estos círculos no eran cerrados, más 
bien algunas personas y algunos grupos mantenían relaciones más cercanas, 
otros sólo superficiales. Antes del Congreso de Viena el centro de la renova-
ción religiosa en Viena se perfilaba en el círculo reunido alrededor del Padre 
Hofbauer29.

La actividad de Padre Hofbauer llegó a su punto culminante durante el 
Congreso de Viena, aunque él se mantuvo en segundo plano. Antes del inicio 
del Congreso, un círculo intelectual que se reunía dos veces por semana se 
había formado en la ciudad alrededor del conde húngaro Francisco von Sze-

28 K.R. Ganzer, Der heilige Hofbauer, Hamburg 1939, p. 33–34.
29 R. Decot, Hofbauer in «Gespräch» und Auseinandersetzung mit seiner Zeit, en: H. Schermann, 

Klemens Maria Hofbauer. Profil eines Heiligen, op. cit., p. 55.
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chenyi. Se sabe que por la conversión de la Masonería al catolicismo del conde 
von Szechenyi había sido responsable de manera decisiva el Padre Hofbauer. 
En el Szechenyi club, en el que Hofbauer tenía una posición muy importante, 
se reunían los hombres de la orientación ultramontana. Si San Clemente tuvo 
una intervención decisiva no se puede constatar con certeza. A pesar de que 
San Clemente Hofbauer es llamado padre del catolicismo político, no se trata-
ba de política, sino de la restauración católica-romana, es decir la renovación 
dentro de la Iglesia Católica. El papel de San Clemente consistía en el hecho de 
ser padre espiritual de aquellos círculos intelectuales. Se notaba su presencia 
activa y significativa en la dimensión política de iglesia, según la visión de la 
ortodoxia católica, que era más un resultado de las circunstancias que de su 
iniciativa personal30.

3. La respuesta pastoral de San Clemente  

a los desafíos de la época ilustrada

San Clemente María Hofbauer vivió en la época del iluminismo y en la 
sociedad moderna del sigmo XVIII–XIX. En Austria, bajo emperador José II 
todo tipo de piedad popular era considerada inoportuna: las peregrinaciones, 
las indulgencias, la veneración de María, el culto de los santos, las confesiones, 
la comunión eucarística, el ayuno, el rosario y la manifestación pública de la 
fe católica desaparecía casi totalmente de la vida publica. Tampoco se podían 
tratar gran parte de los temas importantes de la doctrina católica tradicional. 
El sermón debía servir para la educación de las personas y la formación de los 
oyentes como ciudadanos útiles: en el centro de la predicación estaba la moral; 
el sermón sobre la fe no era deseado31.

La Ilustración entendía a menudo que el hombre es sólo razón, que la fe no 
es más que un comportamiento moral y que la piedad requiere y supone una 
postura humana correcta. Pero la reforma de la Iglesia, según el emperador 
José II, cortaba también algunas exageraciones barrocas y costumbres supers-
ticiosas. Tal reforma asignaba a la asistencia espiritual un significado central 
y para este fin creaba parroquias más pequeñas. Las reformas del emperador 
José II ponían también fuerte énfasis en la instrucción catequética y la educa-
ción sacerdotal32.

30 Ibid., p. 58.
31 Ibid., p. 96.
32 K. Fleischmann, Klemens Maria Hofbauer. Sein Leben und seine Zeit, Graz–Wien–Köln 

1988, p. 32.
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En esta situación San Clemente se sentía empujado a anunciar la riqueza 
del Evangelio de manera nueva33. Esta necesidad de proclamar el Evangelio de 
manera nueva exige que hay que adaptar los medios a la situación de las perso-
nas concretas, en las circunstancias y según sus posibilidades de comprensión 
de la verdad cristiana.

En el trabajo pastoral los métodos, estrategias y teorías parecen ser indis-
pensables. Sin embargo, San Clemente María Hofbauer es un ejemplo convin-
cente de que éstas tienen sus límites y presentan un valor relativo. Él actuaba 
con la fuerza de su fe y en la unidad profunda de la fe y la vida. Era un ver-
dadero padre espiritual que colocaba en el centro no su propia persona y sus 
convicciones personales, sino los hombres que ponían su confianza en él. En 
su situación existencial él ha anunciado el Evangelio de manera nueva.

Un padre espiritual verdadero tiene por una parte amor a Dios y a los 
demás, pero también tiene un instinto que le muestra lo que hay que hacer 
o dejar de hacer en un tiempo y en las circunstancias determinadas. San Cle-
mente María Hofbauer después de su llegada a Viena sabía al instante a qué 
debería dedicarse. Él estaba en contra de algunas corrientes teológicas proce-
dentes de la Ilustración protestante y todavía más en contra de las exageracio-
nes pseudo-místicas en la teología y piedad católica y sobre todo contra una 
“racionalización” unilateral de la religión. San Clemente, sin embargo, tenía 
la comprensión de las reformas pastorales y administrativas iniciadas por el 
emperador José II. Él era un sacerdote conservador que examinaba todo y se 
quedaba con lo bueno (cf. 1 Tes 5, 21).

El deseo de San Clemente era realizar la vida interior en el espíritu de Cris-
to de manera nueva, con nueva fuerza, en las estructuras tradicionales de la 
Iglesia. En su carácter y en su piedad se encuentran también las tendencias del 
iluminismo. Él reconocía las necesidades del tiempo y daba una gran impor-
tancia a la educación. En la síntesis entre una piedad popular general y una 
piedad “interior” él podía salir a un nuevo encuentro con el mensaje del Evan-
gelio que debía ser predicado siempre de manera nueva.

El iluminismo no veía más espacio para la fe católica apoyada en los dog-
mas, en el primado del papa y la jerarquía, sino en un cristianismo activo que 
tenía que identificarse en los hechos del amor al prójimo y en la severidad de 
costumbres. En el siglo XVIII la visión jansenista de la Iglesia se unía con el 
iluminismo católico. El Padre Hofbauer luchaba contra ambos. Él promovía 
un catolicismo que proclama los dogmas y actúa en la más estrecha relación 
con el papado en Roma y los obispos. Para nuestro Santo era muy importante 

33 R. Decot, Hofbauer in «Gespräch» und Auseinandersetzung mit seiner Zeit, op. cit., p. 65.
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que la Iglesia fuera un espacio que se puede experimentar vitalmente. Si bien, 
él tenía una mirada clara sobre las situaciones precarias de la curia romana, 
siempre acentuaba su fidelidad al Papa y a Roma.

El signo más importante de la Ilustración es la alta valoración de la razón. 
Los iluministas creían que la razón tiene capacidades para conocer toda la 
realidad del mundo. La razón se hacía la instancia más importante en la natu-
raleza humana. Por eso la religión debía también ayudar a los hombres en la 
comprensión razonable y mejoría de ellos mismos y de la sociedad.

San Clemente ponía al hombre en el centro de su actividad pastoral. Él no 
pertenecía a aquel grupo de pensadores que no reconocían el valor del intelec-
to humano. Clemente sabía que los cristianos deben promover todo lo que es 
realmente católico y religioso, y que necesitan también la instrucción religio-
sa verdadera, es decir, la verdad divina que alumbra la razón humana y lleva 
a metanoia, a la renovación de su pensamiento34. 

Según San Clemente, el hombre no sólo es un intelecto viviente. El hombre 
poseía no sólo razón, sino también alma y sentidos. Por esta razón él quería 
celebrar siempre el servicio religioso de manera muy solemne35. El Padre Ho-
fbauer proclamaba la convicción que la gente tenía que ser tocada también en 
su ánimo para abrirse a la proclamación de la Buena Noticia. La belleza exte-
rior del servicio religioso, la música, luz de velas y su esplendor debían causar 
impacto en las personas de tal forma que la hermosura de la liturgia les atrajera 
y les permitiera experimentar algo del misterio de Dios. San Clemente utili-
zaba formas tradicionales de piedad popular de la Iglesia barroca. La fe debe 
tocar también los sentimientos humanos y no puede ser reducida a un sistema 
de las reglas morales que debían servir al bien del estado.

En el espacio de la vida social y estatal, la religión tenía que desempeñar 
un papel práctico. Todo tenía que ser sometido al criterio de la utilidad por un 
estado administrado de modo absolutista. También la Iglesia, cuyo significa-
do era visto funcionalmente, debía promover la felicidad terrestre del hombre 
a nivel moral. La vida católica auténtica, en gran parte, estaba debilitada36.

El clero de este tiempo estaba pagado con dinero que procedía del fondo 
religioso que controlaba la administración estatal. Por eso, los sacerdotes se 
identificaban más con sus relaciones y funciones públicas, como funcionarios 

34 A. Innerkofler, Der hl. Klemens Maria Hofbauer als Prediger, en: H. Swoboda, H. Kirsch, 
Erster Homiletischer Kurs in Wien 1911. Vorträge und Verhandlungen, Wien–Leipzig 1911, 
p. 120.

35 R. Decot, Klemens Maria Hofbauer im politisch-geistigen Umfeld seiner Wiener Zeit, “Spici-
legium Historicum” 49 (2001), p. 25.

36 A. Fenzl, Das pastorale Wirken Hofbauers in Wien, op. cit., p. 78.
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del estado. Cada sacerdote tenía que cumplir muchas obligaciones, a menudo 
agotadoras: no solamente religiosas sino también con sus tareas educativas, 
asistenciales con los pobres y enfermos, y otras diferentes determinadas en 
la legislación estatal. También el sermón debía tener como objetivo principal la 
formación de buenos ciudadanos. Por eso, se abusaba en el púlpito con ins-
trucciones sobre cosas económicas, sanitarias y policiales. A causa particular-
mente del principio de tolerancia, no se debía predicar sobre cosas religiosas 
que podrían ofender seriamente a algún ciudadano37.

San Clemente respondía a este desafío con un tipo de asistencia espiritual 
que se concentraba en la vida de la fe viva. Él no tenía ninguna parroquia en 
Viena, por eso él podía actuar independientemente del orden establecido por 
las oficinas estatales. Su objetivo principal era anunciar la Palabra de Dios se-
gún las reglas de los Redentoristas, es decir, cumplir una tarea que sobrepasa la 
perspectiva de la vida terrestre.

El Padre Hofbauer era para sus contemporáneos un modelo de la autenti-
ca vida interior. Su fe fuerte, como para mover las montañas resplandecía en 
grado excepcional38. En sus sermones y otras formas de actividad de carácter 
pastoral trataba de comunicar a la gente su propia experiencia religiosa. En sus 
sermones y prédicas hablaba del amor de Dios con un entusiasmo que caldea-
ba los corazones; sentía que nunca era suficiente hablar del amor de Dios, y lo 
recomendaba también a sus oyentes y penitentes39. Su predicación y toda su 
actividad pastoral eran un gran acto de la fe40.

*     *     *

En el inicio de su pontificad, San Juan Pablo II se dirigía a toda la Iglesia 
Católica con las palabras: “el hombre es el camino de la Iglesia” (Redemptor 
hominis n° 14). El hombre concreto es el primero elemente del contexto y si-
tuación histórica determinada el espacio del discernimiento pastoral para los 
pastores (cf. Evangelii gaudium n° 154). San Clemente muestra a los sacerdotes 
cómo dejarse inspirar en el trabajo pastoral por los hombres y su contexto 
social. “El hombre” como un principio pastoral le permitía a él interpretar la 

37 A. Innerkofler, Der hl. Klemens Maria Hofbauer als Prediger, op. cit., p. 118; K. Fleischmann, 
Klemens Maria Hofbauer. Sein Leben und seine Zeit, op. cit., p. 33.

38 Monumenta Hofbaueriana XII, op. cit., p. 25.
39 Monumenta Hofbaueriana XI, op. cit., p. 151.
40 J. Heinzmann, Św. Klemens Maria Hofbauer – «Homo Apostolicus», en: Św. Klemens Hof-

bauer: życie i dzieło. Materiały z Sympozjum Klementyńskiego w WSD Tuchów, 21–22 paź-
dziernika 1986 r., Kraków 1987, p. 25.
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vocación sacerdotal de tal manera que una “misión permanente” parroquial 
derive de las misiones populares, los predicadores se conviertan en educadores 
y docentes, y una práctica litúrgica fría y racionalista se convierta en la celebra-
ción de un culto alegre y solemne.

La actividad pastoral de San Clemente puede convencernos que es algo 
importante conocer las necesidades de los hombres y entender bien la situa-
ción de sus vidas. Sin ese elemento es muy difícil comunicar a la gente el men-
saje del Evangelio en un modo eficaz. Los pastores a veces utilizan conceptos 
no adecuados, no adaptados a la condición de sus destinatarios, y por eso su 
transmisión de la verdad cristiana no tiene claridad y la redención de Jesucris-
to pierde sentido existencial. Sólo si un pastor conoce a los destinatarios de su 
servicio pastoral y se identifica con ellos, puede ejercer una influencia positiva 
sobre ellos, darles ánimo y llevarlos a un nuevo estilo de vida41.

En la época del postmodernismo se quiere reescribir la historia de la hu-
manidad desde el inicio. Lo que pasaba en el pasado, debe ser considerado 
como insignificante y definitivamente olvidado. Por otra parte se puede notar 
que nuestro tiempo postmoderno se parece mucho al iluminismo. A veces se 
habla de nuestra época como de un “nuevo iluminismo”. Por eso, podemos 
sacar la conclusión de que la pastoral de los siglos XVIII y XIX puede dar un 
importante impulso a la pastoral de hoy, ya que los pastores de hoy deben 
afrontar muchos problemas parecidos a los que tuvo que afrontar San Clemen-
te hace dos siglos. Por eso queda completamente justificado mirar los desafíos 
pastorales de nuestro tiempo en la perspectiva de la historia y dejarse inspirar 
pastoralmente por San Clemente Hofbauer y su manera de responder a los 
desafíos del contexto sociocultural actual.

41 T. Radcliffe, The Sacramentality of the Word, en: K. Pecklers, Liturgy in a Postmodern World, 
London–New York 2003, p. 142.
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Summary 
The activity of St. Clement Hofbauer  

as an example of pastoral contextualization

Both the task of the whole Church as well as individual pastors is to interpret events, social processes 
and ideological trends as signs of the times, it means challenges that demand response in pastoral activity. 
The activity of the Church must always take into account the context in which the recipients of the salvific 
mission of the Church live. St. Clement Maria Hofbauer is a model of the contextualization of pastoral activity. 
His basic motto was “To preach the Gospel in a new way” in view of the circumstances. He therefore uses his 
apostolic zeal and pastoral wisdom to continually adapt the forms of his priestly ministry to the specific needs 
of people living in the Age of Enlightenment. Being faithful to the Redemptorist charism, Clement Hofbauer 
fulfils his vocation to the apostolate in Warsaw and Vienna as evangelizer, spiritual director, confessor and 
educator of the lay faithful. He contradicts the Enlightenment’s aspirations to reduce the Catholic faith to acts 
of mercy and rigorous observance of religious norms. The Holy Redemptorist promotes Catholicism faithful to 
the doctrine proclaimed by the Church and closely linked to the papacy. Hofbauer’s life and work is a testimony 
of truth. In this way he positively influences his surroundings and shows people the way to live in the fullness 
of Christ’s redemption.

Ryszard Hajduk CSsR – ur. w 1966 roku, profesor doktor habilitowany nauk teologicznych, wykładowca na 
Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Opublikował kilkanaście książek oraz ponad 90 ar-
tykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania naukowe: teologia pastoralna i homile-
tyka. Wygłasza wykłady i prowadzi warsztaty pastoralne w Polsce, na Ukrainie i w Boliwii (Facultad Teologica 
San Pablo w Cochabambie).
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Church realises its mission of sanctification entrusted by Jesus Christ 
through sacred liturgy fulfilled from priestly office of Jesus. It is done through 
visible signs which cause that sanctification of people is accomplished.1

The Code of Canon Law (CIC) reminds that the task of sanctification is in 
the first place done by bishops who are archpriests, the main ministers of God’s 
mysteries, the leaders and the promoters. They are guardians of the whole li-
turgical life in the Church entrusted with them.2 This mission is being per-
formed also by presbyters and deacons under the sovereignty of bishop.3 By 
the virtue of common law diocesan bishop has a right to issue the standards 
of liturgical matters. Legislator quotes in the synodal statutes particular stan-
dards, effective on his territory and within his respective competences, which 
determine the Cult of Divine.

1 CIC, can. 834; 
2 CIC, can. 835 § 1; Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium, promulgated 

by Paul VI on November 26, 1963, p. 26; Decree on the Pastoral Office of Bishops Christus 
Dominus, promulgated by Paul VI on October 28, 1965, p. 15; Constitution on the Sacred 
Liturgy Sacrosanctum Concilium, promulgated by Paul VI on December 4, 1964, p. 45.

3 CIC, can. 835 §§ 1–3.



266 Studia Redemptorystowskie  ∙  Prawo

The obligation of sanctification is not only fulfilled merely through per-
forming liturgy. It embraces also, among others, prayers as well as expiation 
deeds and love. Local ordinaries obliged by the common law should be con-
cerned with the prayers, devout and saintly practises of Christian people en-
trusted to them. These practices should be in accordance with the regulations 
of the Church.4

The Legislators of IV Archdiocesan Synod and III Gdansk Synod describe 
the standards of particular law in synodal statutes and undertake measures 
outlined by CIC and by the II Polish Plenary Synod. It includes the terms of 
officiated cult, charitable activity, specific priestly tasks and the problem of ec-
umenism in Archdiocese.

1. The cult of Divine

As mentioned at the beginning the Legislator underlines that the liturgy is 
the supreme expression of the cult of Divine and does not have private char-
acter. It is a purpose though where the activity of the whole Church is heading 
and its public character emerges from common conditions. The conditions 
are precisely determined by the common law: it must be performed on behalf 
of the Church by the people legally appointed and with perpetuated acts ap-
proved by the Church authorities.5 The Holy See is a competent ecclesiastical 
authority which approves liturgical books prepared by the Episcopacy Confer-
ence6 beforehand.

II Polish Plenary Synod, whose resolutions were declared normative,7 re-
minds that besides CIC there are various documents which were issued after 
finishing of Second Vatican Council. They determine assumptions and direc-
tions of liturgical reform.8 Based on these documents, based on Council’s con-
stitutions and resolutions of Plenary Synod, in the relation to CIC, the Legisla-
tor of IV Archdiocesan Synod defined the particular law of the guidelines for 
clergy and the faithful of Warsaw Archdiocese.

4 CIC, can. 839 § 2; Congregation for Bishops, Directory Ecclesiae imago, February 22, 1973, 
p. 90–91.

5 CIC, can. 834 § 2.
6 CIC, can. 838 §§ 2, 3; AW, stat. 206, 207.
7 See: AW, stat. 207, and AG, stat. 636.
8 II Polish Plenary Synod mentions: Paul VI’s encyclical Mysterium fidei (1965), instruction 

Eucharisticum mysterium by the Congregation for the Rites (1967), Roman Missal (1970), 
instruction Inter oecumenici (1964), instruction Tres abhinc annos (1964), instruction Li-
turgicae instaurationes (1970), apostolic letters of John Paul II, especially Dominicae cenae 
(1980), Vicesimus quintus annus (1988), Dies Domini (1998).
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In the Church, by the virtue of common priesthood, there are numerous 
services which do not require ordinations. These are liturgical functions which 
are fulfilled by liturgical service such as altar servers, lecturers, commentators, 
members of the choir and all extraordinary ministers.9 The Legislator orders 
nurturance of liturgical formation for these people. Support and development 
of parochial liturgical groups and education in the disinterestedness in the 
Lord’s Service is ordered as well. The Legislator especially entrusts nurturance 
of altar servers.10 Adult men11 should be included in Lord’s Service too. The 
Legislator takes special care of girls, but prohibiting them from altar servers.12 
III Synod of Gdansk underlines the importance of altar service and has pub-
lished the attachments of the Pastoral Instruction of Altar Servers. We can 
find there the requirements and the formation methods which are described 
quite precisely. The Legislators bring awareness to the role of an organist who 
is charged with direct responsibility for musical part of religious life of the 
parish. The organist should be a well prepared person. Detailed recommen-
dations Warsaw Legislator included in the Regulations for Archdiocese orga-
nists.13 III Gdansk Synod included issues of musical education in statutes14 and 
in attachments which describe pastoral requirements towards organists.

In response to remarks of II Polish Plenary Synod concerning church mu-
sic – the Plenary Synod notices quite sizable confusion in discerning church 
music and religious chants or vanishing of Gregorian chants.15 The Archbishop 
reminds eternally vital position of Gregorian chants in the Church and allows 
performing those chants which are approved by the Archbishop. At the same 
time the Legislator forbids performing religious chants during the liturgy.16 He 
repeats after the Plenary Synod the need of creating and supporting parochial 
choirs.17

The place of worship performance is a temple which signifies and por-
trays the Church living in the particular place and which meets with the God 
through a prayer and Holy Sacraments. The II Vatican Council recommends 
that these places are particularly decorated with variety of artistic forms be-

9 See: Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, in: II Polski Synod Plenarny (1991–1999), 
Poznań 2001, p. 10.

10 See: AW, stat. 215–220.
11 See: Liturgia Kościoła…, op. cit., p. 65; stat. 219.
12 See: AW, stat. 221.
13 See: AW, stat. 225, 226.
14 See: AG, stat. 801–829.
15 See: Liturgia Kościoła…, op. cit., , p. 76, 136.
16 See: AW, stat. 227–229; AG, stat. 801–826.
17 See: AW, stat. 229; AG, stat. 827–829; Liturgia Kościoła…, op. cit., p. 136.
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cause it confirms and strengthens the devotion.18 The documents of II Polish 
Plenary Synod detect that majority of the churches and chapels are equipped 
and furnished with a diligence to preserve liturgical standards as well as criteria 
of secular art. However it can be seen that there are altars of feeble art quality, 
provisional lecterns placed instead of ambo or tabernacle located in the place 
which is unpropitious for adoration and intentness.19 The Warsaw Legislator, 
taking into consideration indications of Plenary Synod and in accordance with 
common law underlines in Synod documents the destination of the temple 
as special place of meeting with God. Therefore, the Legislator recommends 
conforming all these elements in order to make this meeting easier: presbytery 
should be appropriately brought into prominence, seating should be ensured, 
place for procession path, effortless access to Holy Communion, proper light-
ing, sounding and heating.20 Where necessary, it is recommended to build ap-
propriate driveways for disabled people and care of proper conditions of trees 
and lawns.21 Archbishop reminds that the duty of concern to maintain a parish 
church, maintenance and renovations lies upon parish priest. All works he can 
undertake with a permission of the Church Construction Faculty and the Cu-
ria Architectural and Artistic Commission.22

In accordance with CIC canons, the Legislator recommends appropriate 
care to apply suitable security measures to protect sacral objects.23 The Synod 
statutes emphasize that valuable goods should be suitably catalogued, profes-
sionally described and secured. Buildings should be secured against breaking 
in or fires.24 III Gdansk Synod as a part of statutes included the Ordinance 
of the Minister of Culture and National Heritage from 18th October 2000 re-
garding rules of giving and withdrawing permissions for conducting conserva-
tion works, archeological works and excavations. The ordinance describes the 
conditions of conducted works and qualification of people who perform these 
works.25 Because admission to a church during the performance of sacred ac-
tivities must be free and complimentary26 the Legislator allows professional 
photographers to participate in liturgy activities however, after completing 

18 See: Constitution on the Sacred Liturgy Sacrosanctum Concilium, p. 124; CCC, no. 1204.
19 See: Liturgia Kościoła…, op. cit., p. 77.
20 See: AW, stat. 232, 233.
21 See: AW, stat. 239, 365.
22 See: AW, stat. 240, 365, and 367.
23 CIC, can. 1220 § 2.
24 See: stat. AW, 239, 240, and 367.
25 Cf. Załączniki, in: III Synod Gdański, op. cit..
26 CIC, can. 1221.
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a special course organized by the Curia.27 Furthermore, the Legislator takes the 
notice of the access to the temple during the day outside church service hours. 
The Legislator allows facilitating the access with the appropriate authorization 
of recordings, choirs’ performances and religious bands.28

Discussing the role of a church or a chapel, which ensure the faithful a pos-
sibility of divine worship, the Legislator pays attention to the measures which 
express and strengthen the faith i.e. the Holy Sacraments. They embrace all 
stages and vital moments of life of each Christian: baptism – rebirth to the 
new life in Christ,29 confirmation – anointing and reinforcement with the Holy 
Spirit,30 Eucharist – is food and a sign of unity with God and whole Church,31 
expiation – is a gift of absolution of sinscommitted after the baptism and rec-
onciliation with the Church,32 anointing of the sick – is an entrustment of suf-
fering to Christ,33 ministry – is a special service for God and people,34 marriage 
– is a covenant the man with the woman creating together unity for the whole 
life, turned to benefit of spouses and procreate and bring up offspring.35 Fol-
lowing the documents of II Polish Plenary Synod the IV Archdiocese Synod 
and III Gdansk Synod statutes discuss in order all sacraments.36

1.1. The sacrament of baptism37

The Legislator repeats the recommendations worded in CIC38 wishing to 
give special emphasis to respect regulations defined by the common law which 
are relevant to the first of received sacraments. So, the Legislator reminds about 
the place of baptism which is the parish, reminds about appropriate prepara-
tion of parents and God’s parents, about criteria of admittance to sacrament 
and about necessary documents. Moreover, the Legislator developed the issue 
of baptism for adults. It is defined that there is an obligation to receive the 

27 See: AW, stat. 237.
28 See: AW, stat. 234–237, and Wskazania Achidiecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa 

Liturgicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznych, in: 
Załączniki, op. cit..

29 CIC, can. 849.
30 CIC, can. 879.
31 CIC. can. 897.
32 CIC, can. 959.
33 CIC, can. 998.
34 CIC, can. 1008.
35 CIC, can. 1055 § 1.
36 See: Liturgia Kościoła…, op. cit., p. 11–42, 86–131; AW, stat. 241–325; AG, stat. 660–746.
37 See: AW, stat. 241–258; AG, stat. 684–695.
38 CIC, can. 849–878.
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approval from the Ordinary for everyone above seven years old but not older 
than fourteen years old, as it is written in CIC.39 

Present statutes respond to care of II Polish Plenary Synod so that priests 
obey the standards of baptism liturgy and recommendations of the Polish 
Episcopate and that the motives of receiving baptism are not customs or social 
accents.40

1.2. The sacrament of confirmation41

II Polish Plenary Synod sights the lack of upbringing to sacramental life 
and weak preparation of candidates for the confirmation. It notices also dis-
regarding by priests recommendations of Episcopate Conference with regard 
to the number of confirmed which should not exceed 250 people. Moreover, 
the Fathers of Plenary Synod criticize the situation when seculars are excluded 
from the preparation of candidates to the confirmation.42

The Legislator therefore defines precise requirements which allow to sac-
rament and reminds about honest preparation of candidates and witnesses 
as well as necessity of recording in parish registers. The Legislator reminds 
also to inform of occurred fact the parish of baptism which is also the recom-
mendation of CIC.43 The age of candidates is defined by different regulations. 
Additionally, the Ordinary points that adult person who has not reached the 
age of sixteen and receiving sacrament of baptism could receive the sacrament 
of confirmation together with other peers. It allows to deepen the religious 
knowledge and to establish the faith thanks to post-catechumenist catechesis. 
It is caused by growing border of psychological and social maturity. The major 
part of these norms is repeated by regulations included in CIC.44

1.3. The sacrament of Eucharist45

The documents of Plenary Synod include recognition to the increase in the 
number of people taking part in Eucharist and receiving Holy Communion. Si-
multaneously they include some critics concerning a possibility of negligence 
of adoration in parishes, meditation and transparency of liturgical signs. Some 
critics concern also keeping balance between liturgy of the word and liturgy of 
39 CIC, can. 863 and AW, stat. 250.
40 See: Liturgia Kościoła…, op. cit., p. 59.
41 See: AW, stat. 258–267; AG, stat. 696–709.
42 See: Liturgia Kościoła…, op. cit., p. 61–63.
43 CIC, can. 894–896.
44 CIC, can. 879–896.
45 See: AW, stat. 268–299; AG, stat. 661–683.
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the Eucharist.46 In reply to the allegations the Legislator of IV Archdiocese and 
III Gdansk Synod commend that celebrant should celebrate the Holy Mass in 
a dignified and devoted way and without hurry, as it is recommended in syn-
odal statutes.47 The Legislator also defines other forms of worship connected 
with Blessed Sacrament: prayer, adoration, Eucharistic processions.48 

The Legislator reminds about the obligation of participation in a Holy 
Mass on Sundays and prescribed holidays. At the same time the Legislator en-
courages priests to care of full participation of the faithful in the sacramental 
life. Special care is required of receiving the Holy Communion.49 The Legisla-
tor reminds the associated regulations of CIC.50

In compliance with II Polish Plenary Synod51 statutes also describe the way 
and possibility of receiving Holy Communion. The faithful can receive com-
munion two times in one day if the second time round they attend in whole 
Mass. The positions of receiving the Communion to mouth should express 
respect both by kneeling or standing position.52 The statutes regulate the issue 
of mass offering. The CIC says that every priest who is celebrating or concele-
brating the Holy Mass, in accordance with the observed Church’s custom, can 
accept the offering given in order to apply for the Mass in particular intention. 
The Archbishop of Warsaw adds that a priest who is celebrating more than one 
Holy Mass in one day can keep for himself one offering but rest, after deduct-
ing external costs, should transfer to the Curia for the purposes defined by the 
Archbishop.53 The Legislator also raises the questions ofconcelebrating, recom-
mending so that it is the result of benefit for the faithful. The Legislator also 
reminds about the ban of individual saying in the same church in which the 
Mass is being just celebrated.54 Moreover, the Legislator appeals to priests to 
inspirit the cult of Blessed Sacrament through adoration practices, processions 
and Eucharistic devotions55 on the first Sunday of the month.

46 See: Liturgia Kościoła…, op. cit., p. 64.
47 See: AW, stat. 275.
48 See: AW, stat. 294, 295, 297, 298, and 299;,AG, stat. 681–683.
49 See: AW, stat. 286–291.
50 CIC, can. 912–923; AG, stat. 667–672.
51 See: Liturgia Kościoła…, op. cit., p. 92–94, 96, 103.
52 See: AW, stat. 287–290; AG, stat. 671.
53 See: W. Góralski, Nowe przepisy w dziedzinie stypendiów mszalnych, in: Prawo Kanoniczne 

18 (1975), no. 3–4, p. 123–130; P. Hemperek, Reforma uprawnień władzy biskupiej w zakre-
sie stypendiów mszalnych, in: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 22 (1975), fasc. 5, s. 23–30; 
Ateneum Kapłańskie 1973, no. 81; E. Sztafrowski, Zarys prawa kanonicznego, vol. 2, War-
szawa 1980; AW, stat. 273, CIC, can. 945 § 1; AG, stat. 678–679.

54 See: AW, stat. 279, 280.
55 See: AW, stat. 298, 299; AG, stat. 682–683.
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1.4. The sacrament of penance56

In the sacrament of penance worshippers confess the sins to eligible min-
ister repenting for sins and they take determination to atone. Thanks to given 
absolution by the minister they receive forgiveness from God of the sins com-
mitted after the baptism. At the same time they receive reconciliation with the 
Church which was wounded by them through their sins.57 

Having regard to the sacrament of penance, the Legislator imperatively 
orders to comply with CIC canons and regulations included in Rites of the Sac-
rament of Penance adjusted to Polish Customs. These regulations describe how 
the sacrament is officiated and preach the ministers and penitents.58 Therefore 
the Legislator reminds, that the place for the confession, besides special situa-
tions, is confessional. CIC decides that the confession should not be accepted 
outside the confessional, except for legitimate reason.59 The legislator defines 
these exceptions precisely in the statutes and mentions them: confession of 
the ill, confession of prisoners and confession during walking pilgrimage. It is 
recommended to choose appropriate permanent places to confess people with 
weak hearing, who are sick or disabled.60 Pope suggests that the standards of 
confessional should be established by particular Conferences of Episcopacy. 
The Archbishop61 calls attention to the lack of substance to general absolu-
tion, besides cases mentioned in can. 961 § 1:62 the case of threat to life, lack 
of appropriate number of ministers but only in cases when penitents without 
their own fault would have to be for longer period of time without sacramental 
grace or the Holy Communion.

Additionally, the statutes recommend that in every church and chapels ac-
cessible for general worshippers there should be set hours of confession, pub-
lished and rigorously obeyed by the confessor. It is a response to the concern 
of the Fathers of II Polish Plenary Synod which sight worrying occurrence of 
neglecting regular confessions.63

56 See: AW, stat. 300–307; AG, stat. 710–720.
57 See: CIC, can. 959.
58 CIC, can. 959–991.
59 CIC, can. 964 §3.
60 AW, 302 § 1; AG stat. 711–719.
61 See: Apostolic Letter in the form of motu proprio Misericordia Dei, p. 9 b, in: Pontifical 

Council for Legislative Text, Responsa ad propositum dubium: de loco excipiendi sacramentale 
confessions, July 7, 1998; in: AAS 90 (1998), p. 711.

62 The problem of mistakenly understood general absolution is mentioned by John Paul II in 
the Apostolic Letter in the form of motu proprio Misericordia Dei, p. 4.

63 See: Liturgia Kościoła…, op. cit., p.68.
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Other statutes regulate the requirements of CIC concerning the legitima-
tion to confess in Archdiocese both by local priests and those incardinated to 
the Archdiocese.64

1.5. The anointing of the sick65

II Polish Plenary Synod rightly states that the anointing of the sick still 
remains in the mentality of worshippers as a sacrament given before death. 
This is reflected in delaying to call the priest to the sick till the moment of ag-
ony.66 The Legislator, supported by the regulations of CIC,67 reminds that the 
sacrament can be received not only by those who are in the danger of death but 
also those who are seriously sick or who are advanced in years. The Legislator 
decides that besides mentioned cases the sacrament should not be given unless 
there are doubts.

CIC gives a diocesan bishop possibility to define the ways and circum-
stances of giving the anointing of the sick sacrament to many people at the 
same time.68 The Legislator defines that it can happen only during the parish 
days of the sick, missions and parish retreats and on the occasion of pilgrimage 
of the sick to diocesan shrines.69

1.6. The ordination70

The Legislator indicates the importance of the presbyterate ordinations as 
a holiday for whole Archdiocese. The Legislator obliges the seminar rector to 
execute the duty of informing the parish priest of the baptism place and cur-
rent address and reminds that the priest’s first mass should be modest and 
marked with religious joy.

Present statutes realize the regulations defined in CIC;71 instead they do 
not address the issue of the ordination date which is pointed out by the docu-
ments of the II Polish Plenary Synod,72 and any other ordinations besides the 
presbyterate.

64 See: AW, stat. 304–306; CIC, can. 965–986.
65 See: AW, stat. 308–311; AG; stat. 721–735.
66 See: Liturgia Kościoła…, op. cit., p. 60.
67 CIC, can. 1004.
68 CIC, can. 1002.
69 See: AW, stat. 310.
70 See: AW, stat. 312–314; AG, stat. 736–740.
71 CIC, can. 1054.
72 See: Liturgia Kościoła…, op. cit., p. 70.
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1.7. The sacrament of matrimony73

The Legislator while defining the standards concerning the sacrament of 
matrimony, especially emphasizes the matter of preparing the fiancés to con-
tract a marriage. Based on the Instruction of Polish Episcopacy about preparation 
to contract a marriage in the Catholic Church, this defines canonically-pastoral 
preparation of fiancés to a marriage. IV Archdiocese Synod recommends one 
year period preparation or shorter form which includes at least 10 meetings. 
The fiancés, moreover, are obliged to register to family conciliation service, hold 
a day of intentness and to receive the Sacrament of Reconciliation at least twice.

The Statutes are aimed to prepare to the Sacrament of Matrimony in the 
way that fiancés and their relatives do not attach importance to external form 
of the ceremony but to concentrate on its Christian dimension. This is a reali-
zation of II Polish Plenary Synod.74

The Legislator also introduces a new form of Canonical Protocol of Fian-
cés Investigation.75

The next chapters of the synodal statutes concern the matters of sacra-
mentals, liturgical year, Liturgy of the Hours, services and the holy places with 
a particular emphasis on a Christian funeral.

The Legislator calls attention to the form of the burial, not questioning – 
under the canons of CIC76 – the burial of suicide, enabling the burial also after 
a cremation if it did not take place because of motives against catholic faith. 
The Legislator is resolutely opposed to and advises against scattering the ash-
es. The Legislator does not allow funeral homes to arrange all the formalities 
connected with a funeral,77 putting emphasis on pastoral aspect of the meeting 
between a priest and a family plunged in mourning.

Having regard to liturgical year, the Legislator reminds the regulations of 
CIC regarding the Sunday celebration, and underlines the role of particular 
periods of the liturgical year with its peak which is the Easter Triduum.78 The 
Archbishop of Warsaw reminds about effective fasting in Archdiocese and 
about abstinence on the Ash Wednesday and Good Friday. He also reminds 
about the abstinence from meat on each Friday and on Christmas Eve.79

73 See: AW, stat. 315–325; AG; stat. 741–746.
74 See: Liturgia Kościoła…, op. cit., p. 71, 71.
75 See: Aneks 12, in: IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, op. cit.; Wzory pism i formularzy, in: 

III Synod Gdański, op. cit.
76 CIC, can. 1184.
77 See: AW, stat. 334, 335, and 336 § 1; AG, stat. 761–771.
78 See: AW, stat. 337–355; CIC, can. 1247.
79 See: AW, stat. 355; CIC, can. 1250, 1251.
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II Polish Plenary Synod, out of concern for time sanctification, calls par-
ticular attention to the role of communitarian prayer, alike priests working 
together in one parish and secular worshippers. It is recommended that priests 
together say the Hours Liturgy at rectory and on Sundays and holidays they 
should accompany in this prayer their parishioners.80 The Legislator encourag-
es following this scheme too.81

2. Charitable activities and specific priestly tasks

Care of the poor should take special place in the process of new evangeli-
zation. The documents of II Polish Plenary Synod sensitise to help which every 
Christian should bring to those in need. This is a gesture of the love which 
Christian directs to God through the love of one’s fellow human being.82

Charitable service is an important part of the pastoral mission of the 
Church and its subject are all members of the Church. Plenary Synod encour-
ages then to conduct common charitable formation which will shape in each 
Christian attitude of openness to the needs of fellow human beings and the 
attitude of courage and dynamism in acting. The formation should be carried 
out on the diocesan ground as well as parochial and seminarian. Everyone 
should be able to support the bishop in leading all organisations and associa-
tions which realize the model of the Church of love.

To implement charitable formation Plenary Synod recommends creating 
diocesan institutes, which would serve the clergy man and secular work an-
imators in diocese.Their main task would be gathering data about the social 
and economical situation of the diocese residents and about charitable activ-
ities in the diocese. Other tasks would be analysis, drawing conclusions and 
formulating postulates for the future.

Implementing outlined charitable tasks by II Polish Plenary Synod is un-
dertaken by IVArchdiocesan Synod in statutes: 375–400 Synodal Documents, 
on the other hand III Gdansk Synod does it in statutes: 848–875. The Legisla-
tor defines the obligation to institute in each parish a charitable team – Cari-
tas.83 Its members report to permanent formation and trainings. Their duty is 

80 See: Liturgia Kościoła…, op. cit., p. 133–135.
81 See: AW, stat. 356; AG, stat. 218.
82 See: Posługa charytatywna Kościoła, in: II Polski Synod Plenarny, op. cit., p. 39–58.
83 The Statute of Warsaw Archdiocese printed in: Aneks 13, in: IV Synod Archidiecezji Warsza-

wskiej, op. cit.; instead the statute of Saint Vincent à Paulo Association of Mercy in: Aneks 
14, in: IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, op. cit.; The Statute of Gdansk Diocese Caritas 
printed in: Załączniki, op. cit.
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to sustain traditional charitable actions connected with the Week of Mercy, the 
World Day of Sick and holiday’s periods. Archdiocesan Charitable Counsel is 
instituted with its executive body in Charitable Faculty of Curia. Moreover, 
the statutes show clear guidelines concerning those to whom the help should 
be brought in the first instance: numerous families, mothers and fathers who 
bring up their children alone, sick – especially bedridden or incurably sick, 
disabled, elderly, prisoners and their families, refugees, alcoholics, drug ad-
dicts and unemployed.

In the remaining part of Synod Documents the Legislator presents the 
form of implementation of particular tasks concerning above social groups. 
This is done in order that given help is not limited as a form of meeting materi-
al needs but takes into account development and spiritual formation. Thus, the 
Legislator summons up in the statutes the role of not only priesthood of the 
addicted, the homeless, the unemployed or the prisoners but takes care of 
priesthoods of the disabled, the deaf people, the sightless people, the mental-
ly impaired, the handicapped and youth subcultures. The list includes people 
who live in non-sacramental relationships, foreigners and pilgrimage and va-
cation priesthood.84

2.1. Ecumenism 

II Polish Plenary Synod affirms that the Church in Poland, by undertak-
ing work of the new evangelization, should more fully involve in the life and 
activity of the universal Church which is opened to the needs of missions and 
ecumenism. There is an urgent need that after a certain time of isolation the 
Church would embark on the path of broad exchange of gifts with other Chris-
tian Churches. In Warsaw Archdiocese operate many Christian Churches,85 
with whom the dialogue should be continued. The Archbishop instituted the 
Centre for Christians Unity. Its tasks are defined by the Legislator in statutes of 
IV Archdiocesan Synod. These include:
–  Managing, coordinating and cooperating with other centres e.g., conven-

tual, running ecumenical activity in Archdiocese,
84 See: AW, stat. 401–453; AG, stat. 876–911 and 917–929.
85 See: Z. Zembrzuski, Ekumenizm w Warszawie, studium historyczno-teologiczne, Warszawa 

2001. The author mentions among Christian Churches operating in Warsaw beside the Ro-
man-Catholic Church and the Greek-Catholic Church but also the Polish Autocephalous 
Orthodox Church, the Evangelical-Augsburg Church, the Evangelical-Reformed Church, 
the Evangelical-Methodist Church, the Polish-Catholic Church, the Christian Baptist 
Church, the Old-Catholic Mariavite Church. There are also free Churches and religious 
associations: the Seventh-day Adventist Church, the Anglican Church in Poland, the Pen-
tecostal Church, and the Church of Christ.
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–  Sustaining the spirit of the ecumenism among priesthood and worshippers,
–  Maintaining contacts with the Churches associated in Polish Ecumenical 

Counsel and with other ecclesial communities,
–  Representing the Roman-Catholic Church on celebrations of other 

Churches,
–  Inviting clergymen and secular Christians from different Churches and 

ecclesial communities on various occasions,
–  If required, appointing a diaconate referent from the circle of parish rec-

tors in charge of ecumenism.

Plenary Synod pays attention to particular care that priests should encom-
pass mixed marriages.86 Admittedly, this recommendation is addressed to the 
Polish priesthood abroad but today this problem is quite common also in Po-
land. Therefore, the Legislator rises this issue, by defining through the synodal 
statutes not only practices of mixed marriages, but also mutual recognition of 
the Holy Baptism received in Churches associated in Polish Ecumenical Coun-
sel and in the Roman Catholic Church in Poland. These recognitions do not 
apply to the Christian Baptist Church in Poland.87 The Legislator reminds also 
the regulations enclosed in canon 874 CIC, which concern the duties of the 
godfather embracing also the worshippers of other religions.

From the ecumenical perspective both Warsaw Archbishop and Gdansk 
Archbishop devote efforts in order to the interfaith dialogue is conducted in 
the atmosphere of honesty and mutual trust. Fulfilling the postulates addressed 
to the whole Church in Poland, by II Plenary Synod, Archbishops encourage 
praying for Christian unity. At the Higher Theological Seminary the Arch-
bishop entrusts concern of ecumenical dimension of religious and theological 
formation of seminarians. This could be done especially through ecumenical 
theology lectures and participation of seminarians in ecumenical symposiums 
and involvement of seminarians in ministrative ecumenical work.88

The Warsaw Archdiocesan Synod defines also the regulations of joint par-
ticipation in the Sacrament of Penance, the Sacrament of Eucharist and in the 
Sacrament of Sick, relying on canon 844 of CIC. It is especially important when 
organizing joint services, meetings and various forms of cooperation with the 
other religions confessors of the faith.89

86 See: Duszpasterstwo polskie za granicą, in: II Polski Synod Plenarny, op. cit., p. 15.
87 See: AW; stat. 456.
88 See: AG, stat. 461–466 and 965–977.
89 Detailed study of advanced ecumenical works in Warsaw Archdiocese can be found in: 

Z. Zembrzuski, Ekumenizm w Warszawie, op. cit.
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*     *     *

The function of the law cannot be in any way alienated from the secret 
of salvation or in any way be placed on its border. Economy of salvation in-
cludes also the heritage of law which cannot be seen as something alien in the 
Church’s organism as though forced into its structure. Such presentation of the 
Church’s mystery procures that more understandable is the fact of governance 
by only one bishop but supported by the voice of the whole Church. The par-
ticular Church is an autonomous community of the faithful, having own bish-
op and diocese presbytery and remains in constant contact with the Bishop of 
Rome. In the interest of this community chosen priests and the faithful pro-
vide assistance for their bishop to exercise legislative authority. It takes place 
during the meeting – diocesan synod, convened by the Ordinary. 

The Warsaw Church in its history experienced many synods though it was 
not a distinct diocese. In the past Warsaw belonged to Poznan or Gniezno 
Archdiocese but synods were convened in Warsaw. Since the establishment of 
the diocese in Warsaw there have been only four synods, among them the last 
one is the subject of this work. IV Archdiocesan Synod is simultaneously the 
first which realizes postulates of the Code of Canon Law from 1983. IV Synod 
gathers and organizes numerous regulations defining the functioning of the 
Warsaw Church issued in the last thirty years.

Archdiocese of Gdansk is one of fourteen archdioceses of the Roman-Cath-
olic Church in Poland established by John Paul II on 25th of March 1992 in Papal 
bull Totus Tuus Poloniae Populus. The Particular Church of Gdansk at the turn 
of the millennia: on the seventy-fifth anniversary of Gdansk diocese establish-
ment and on the tenth anniversary of archdiocese establishment. The Gdansk 
Church draws from wealth of Chelmno diocese were it belonged till 1922 with 
its all present territory. Present archdiocese possesses double experience: from 
Gdansk and Chelmno, therefore the task of the Synod was to unify all of these 
different experiences for the good of whole community of Gdansk Church.

The institution of synods has been known since the first years of Christian-
ity, however the frequency of convening the synods was varied and depended 
on many factors not always depended on the Church. They were convened 
rarely in exceptional situations. The Code of Canon Law recommends so 
that synods were convened more often: “whenever according to the diocesan 
bishop and after hearing of Priestly Council, the circumstances advise so”,90 
it should demonstrate deeper community of believers. Since 1967 when the 

90 CIC, can. 461.
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first, after the II Vatican Council, diocese synod in Wloclawek began in Poland 
we have had more than thirty diocesan synods. In 1999 the II Plenary Synod 
was convened, it had mainly pastoral character and its purpose was to develop 
a new vision for the Church in Poland on the threshold of the new millennium. 
It should be noted that Plenary Synod is a particular synod for all particular 
Churches of the same bishops’ conference. Therefore it possesses the legislative 
power and its resolutions are approved by the Holy See and they become effec-
tive for the whole local Church.

Foregoing synods of Warsaw Archdiocese: in 1922, 1962 and 1972, despite 
touching plenty of issues concerning also today’s priesthood, they cannot ful-
fill their role today anymore. The Church faces new and more difficult prob-
lems such as: deepening self awareness of the congregation, social and ecclesial 
awareness and new challenges posed by all the time growing civilization. These 
circumstances settled that Archbishop Metropolitan of Warsaw, Cardinal Józef 
Glemp, convened in 1998 IV Synod of Warsaw Archdiocese. Its statutes, af-
ter five years of work were signed on 19th of March 2003. It is the first Synod 
of Warsaw Archdiocese which, in full measure, is trying to realize postulates of 
II Vatican Council in the light of the Code of Canon Law from 1983. Its reali-
zation is in compliance with the newest Instruction concerning the conducting 
of Diocesan Synod,91 made public by the Congregation for Bishops Matters on 
19th of March 1997. Therefore I have decided to conduct a deeper analysis of 
such innovative work.

III Synod of Gdansk Archdiocese convened by the Archbishop Metropol-
itan of Gdansk Tadeusz Gocłowski by decree of 29th of April 2001 is a wide 
opening of Gdansk Church to teaching of II Vatican Council. But since the 
II Vatican Council many things have taken place which required a fresh look 
at pastoral works. First of all, the pontificate of the Pope John Paul II with his 
apostolic visits to his Homeland including two pilgrimages to Gdansk. The 
New Code of Canon Law demanded new refinements in the particular law, 
moreover after the year 1992, there was a new territorial and population divi-
sion. It required a synodal reflection and resulting from it new guidelines in 
the pastoral field. III Gdansk synod is also a practical bringing into existence 
the resolutions of Plenary Synod. Furthermore, it is a self-reflection and an 
update of pastoral activities according to requirements and needs which the 
Church of Gdansk is experiencing.

The norms of the IV Warsaw Archdiocese Synod and III Gdansk Synod 
have pastoral and legal character. The Legislators pay attention to the ministry 

91 See: AAS, 89 (1997), p. 706–727.
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of the unemployed, the poorest and the role of media in the realizing the mis-
sion of evangelism. Important is also education of the priesthood and seculars 
for the service of the Church. Apart from that, the Synods are a reflection of 
the Church collegiality in the age of unusual individualism. It can be seen in 
the content of the statutes at which worked teams of priests and seculars ap-
pointed by appropriate Archbishops. In raised questions of ecumenism repre-
sentatives of other Christian Churches took part as well.

Synodal documents, which over time are still implemented into force in 
both Archdioceses, have not received any scientific work that encouraged me 
to take the trouble to study particular statutes. I would like to demonstrate 
modern and enlightened look of the Pastors of Warsaw and Gdansk Archdi-
oceses at the problems which accompany today in priesthood. I emphasize 
that they are the realizations of postulates included in the documents of the 
II Polish Plenary Synod in the light of canons of the New Code of the Canon 
Law and other documents of the Holy See.

When looking at this aspect I pay particular attention to a new content 
which was not included in foregoing legislature of both Archdioceses. Be-
cause Warsaw Synod and Gdansk Synod in a very similar way refer to above 
problems, I decided to undertake the analysis of these documents. They are 
an expression of pastoral concern of Warsaw and Gdansk Archbishops about 
vital realization of new guidelines for priesthood of Polish Church included in 
Statutes of II Plenary Synod.
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Summary 
The authority of sanctification in IV Archdiocesan of Warsaw Synod  

and III Gdansk Synod in relation to statutes of II Plenary Synod

The Legislator of IV Archdiocesan Synod and III Gdansk Synod undertaking suggestions outlined by 
both CIC and II Polish Plenary Synod, in synodal statutes defines the norms of particular law citing in statutes 
conditions of held worship, charitable work, specific ministrative duties and the problem of ecumenism in 
Archdioceses. The statutes of both Synods discuss one by one the Sacraments, thus they do not differ one 
from another. Only the III Gdansk Synod, referring to the places of held worship. Within the framework of stat-
utes included decree of Minister of Culture and National Heritage of 18th October 2000 regarding regulations 
and procedures of issuing and withdrawing permissions for restoration, archeological and excavating works 
and conditions of conducting works and qualifications of people licensed to perform these works.

Since in Warsaw Archdiocese there are many Christian Churches, with whom undertaken dialogue 
should be continued. It aims to do so appointed by the Archbishop the Centre for Christian Unity, which duties 
are defined by the Legislator statutes of IV Archdiocesan Synod. The Gdansk Synod does not approach the 
question.
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litalne Seminarium Duchowne w Warszawie; magister teologii, licencjat teologii pastoralnej, licencjat prawa 
kanonicznego, doktorant na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
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Il desiderio di avere un figlio per i coniugi è naturale, perché esprime la 
vocazione alla maternità e paternità che i coniugi realizzano nell’atto della pro-
creazione. Non sempre, tuttavia i coniugi sono in grado di procreare, soprat-
tutto nei casi d’infertilità. Si tratta di una condizione in cui, dopo un anno di 
rapporti sessuali regolari senza l’uso di misure restrittive non avviene fertilità 
per concepire un bambino. Ciò non significa che la coppia non può concepire 
un bambino, ma questo è un chiaro sintomo che i medici dovrebbero essere 
consultati per spiegare le ragioni di questo stato di determinare i fattori di ri-
schio che contribuiscono alla sterilità coniugale. Si dovrebbe porre la questio-
ne se le coppie inquadrate in questo problema hanno il diritto di utilizzare le 
tecniche di procreazione assistita. L’infertilità nel matrimonio si deve vedere 
nella prospettiva più profonda. Dovrebbe essere presa in considerazione in 
molti modi, tra morale, etico e religioso. Nel luglio del 1979, il mondo è diven-
tato messaggio “felice”, che molte persone hanno ritenuto come factoid. Dott. 
Patrick Steptoe, un ginecologo da Oldham General Hospital, e il dott. Robert 
Edwards, fisiologo dell’Università di Cambridge – che già dal 1966 hanno la-
vorato insieme su metodi di inseminazione artificiale – finalmente hanno otte-
nuto il successo. Come i primi nel mondo hanno “creato” il primo bambino in 
vitro (Louise Brown). La bambina è nata in una famiglia di Bristol. La madre 
di Luisa a causa di ostruzione dell’ovidotto per nove anni cercava di concepire, 

`
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ma non poteva rimanere incinta. Lei nel 1976 è diventata un paziente del dot-
tore Steptoe, e poi – il 10.11.1977 dopo un precedente trattamento ormonale 
speciale – con la laparoscopia, recuperando dalle ovaie l’ovulo maturo. Questo 
trattamento unico e pionieristico nella storia della medicina serviva per la con-
cezione, che per primo si è verificato fuori dal corpo della madre, nell’ambien-
te creato artificialmente in vitro (provetta). Dopo circa due giorni l’embrione 
è stato rimpiantato nell’utero materno. Dopo poche settimane era già sicuro 
che la gravidanza proseguiva nella maniera naturale. Alla fine dei nove mesi, 
il parto è stato eseguito con taglio cesareo. Luisa nacque, e divenne chiaro che 
la medicina ha fatto un altro passo in avanti. Rimane invece la domanda: “Se 
questo passo è stato fatto nella direzione giusta”.

 Fino ad oggi, in tutto il mondo erano già nati milioni di bambini concepiti 
da extracorporea, tuttavia il dibattito intorno al problema persiste, i dubbi sul 
nuovo metodo non diminuiscono. Dott. Robert Edwards nel 2010 ha ricevuto 
il Premio Nobel, ma solo 32 anni dopo il successo spettacolare che ha determi-
nato la nascita di un bambino concepito extracorporea. 

Paradossalmente dopo lo sviluppo di un metodo di fecondazione artifi-
ciale in vitro, la medicina riproduttiva e genetica non riporta un grande suc-
cesso nel trattamento della sterilità, che colpisce ben uno su cinque coppie in 
età riproduttiva nel mondo. Col tempo cambiano piuttosto gli aspetti medici 
nell’applicazione del metodo d’inseminazione artificiale, che potrebbero essere 
eseguite solo nel caso di donne con tube di Faloppio malate. Gli attuali metodi 
d’inseminazione in vitro e micromanipolazione sono utilizzati in tutti i tipi di 
casi d’infertilità in uomini e donne. In contrasto con la classica in vitro, in cui 
l’ovulo selezionato è aggiunto allo sperma con più spermatozoi, nella micro-
manipolazione viene introdotto solo uno spermatozoo direttamente nella cel-
la. Questo metodo consente così la fertilizzazione fuori dal corpo della madre, 
anche se vi è solo un singolo spermatozoo. Anche i più grandi visionari e so-
stenitori degli esperimenti non hanno immaginato ciò che potrebbe portare la 
manipolazione che utilizzerà gli embrioni umani. Ultimamente si parla di più 
su madri surrogate che portano in grembo incinta su richiesta, di un com-
mercio delle ovaie di modelle americane, di banche dello sperma depositate 
dai geni maschili. Pubblicamente si parla con più libertà del fatto delle ovaie 
congelate con una porzione di cellule salvaguardate per il futuro. In tanti posti 
nel mondo fanno già la selezione di corrispettivo sperma in modo da ottenere 
il sesso desiderato del bambino, infine, ci sono già i piani per la clonazione 
umana. Così usando lo sviluppo di vari campi della scienza, in modo che oggi 
si può facilmente “generare” i propri figli? 
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1. Un figlio e un dono

L’insegnamento della Chiesa cattolica e i capi dei seguaci dell’Islam catego-
ricamente si oppongono all’uso delle madri surrogate perché questo viola in tal 
modo il diritto dei bambini alla parentela normale. Oltretutto il corpo umano 
nel caso delle mamme surrogate è ridotto al rango di prodotto e commercio. 
Il bambino è il frutto più grande di un autentico amore dei loro genitori1. La 
possibilità di trasferire un embrione umano nell’utero di un’altra donna rispet-
to al donatore causa un problema della separazione alla maternità genetica 
e biologica2.

Già l’Antico Testamento accenna di una sorte di maternità surrogata. Sarah 
non essendo in grado di dare ad Abramo un figlio, gli fu chiesto di avvicinar-
si alla schiava Agar che le portò un bambino. Probabilmente tra gli Ebrei la 
pratica di dare alla luce un bambino da una donna all’altra era molto diffusa, 
perché un altro caso del genere si trova nelle pagine seguenti del Libro della 
Genesi: “Sarah, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una 
schiava egiziana chiamata Agar. Sarah disse ad Abram: »Ecco, il Signore mi ha 
impedito di aver prole; unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò avere figli«” 
(Gen. 16. 1–2). 

Per sfidare i dubbi che hanno suscitato la ricerca biomedica, consentendo 
per interferire con lo sviluppo di un embrione umano fecondato al di fuori 
del corpo della madre e il fatto di trasferimento a un’altra donna la Congre-
gazione Vaticana per la Dottrina della Fede, ha presentato l’istruzione Donum 
vitae (DV) (1987), che stabilisce il massimo rispetto per una nuova vita3. La 
Chiesa cattolica si oppone con forza alla pratica, con conseguente separazione 

1 Catechismo Della Chiesa Cattolica (CCC), no. 2366.
2 P. Singer, D. Wells, Dzieci z probówki. Etyka i praktyka sztucznej prokreacji, Warszawa 1988, 

p. 115. 
3 “Un’introduzione richiamerà i principi fondamentali di carattere antropologico e morale, 

necessari per un’adeguata valutazione dei problemi e per l’elaborazione delle risposte a tali 
interrogativi; la prima parte avrà per argomento il rispetto dell’essere umano a partire dal 
primo momento della sua esistenza; la seconda parte affronterà gli interrogativi morali po-
sti dagli interventi della tecnica sulla procreazione umana; nella terza parte verranno offerti 
alcuni orientamenti sui rapporti che intercorrono tra legge morale e legge civile a proposito 
del rispetto dovuto agli embrioni e feti umani in relazione alla legittimità delle tecniche di 
procreazione artificiale. I termini di »zigote«, »pre-embrione«, »embrione« e »feto« posso-
no indicare nel vocabolario della biologia stadi successivi dello sviluppo di un essere uma-
no. La presente Istruzione usa liberamente di questi termini, attribuendo ad essi un’identica 
rilevanza etica, per designare il frutto, visibile o non, della generazione umana, dal primo 
momento della sua esistenza fino alla nascita. La ragione di quest’ uso viene chiarita dal 
testo (cf. 1, 1)”, Donum vitae, Premessa. II, 1.7. 

`
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uno dei genitori a seguito dell’intervento di persone al di fuori del matrimonio 
che considerano loro di essere contrario al diritto primario dei coniugi a di-
ventare genitori “solo per se stessi”4. La fecondazione in vitro, inseminazione 
artificiale e la maternità surrogata sono secondo l’insegnamento della Chiesa 
Cattolica moralmente inaccettabili, perché provocano che un accoppiamento 
tra due persone che dà origine a nuova vita, cessa di essere un atto d’amore, un 
dono di Dio. Inoltre, un bambino concepito attraverso la fecondazione in vitro 
o nato da una madre surrogata diventa un oggetto, o anche un bene, perdendo 
di vista la sua origine a lui assegnato di diritto, essere il dono più grande per 
i genitori; il frutto del loro amore reciproco e l’oggetto di rispetto nel momento 
del concepimento5. Il progresso delle scienze biologiche e mediche dovrebbe 
invece tenere presente per il trattamento di vari tipi d’infertilità ma non so-
lamente la tecnica di interferire nel processo di fecondazione e diverse fasi 
di sviluppo dell’embrione umano6. La sessualità di un uomo e di una donna, 
grazie alla quale si danno a vicenda nel matrimonio, è subordinato piuttosto 
ad amore reciproco. 

L’atto matrimoniale, non dovrebbe essere limitato solo al fenomeno esclu-
sivamente biologico, perché è espressione del loro amore reciproco e affetto da 
quando è affermato in matrimonio fino alla fine. L’unione corporea dei coniugi 
danno loro non solo il piacere e la felicità, ma incarna anche lo scopo princi-
pale del matrimonio, che è la procreazione, che dovrebbe essere fatto in modo 
responsabile e umano. La Chiesa cattolica pone l’accento che la trasmissione 
della vita umana, non può essere limitato solo alla vita terrena, ma dovrebbe 
raggiungere “il destino eterno dell’uomo”7. La pratica d’inseminazione artifi-
ciale o la trasmissione di un embrione diviene moralmente inaccettabile per-
ché nega l’unità dell’atto coniugale e dell’atto della procreazione naturale. In tal 
caso la vita del bambino non è il risultato di donazione di due persone che si 
amano, ma diventa solo l’operazione tecnica di medici e biologi, che è contraria 
al rispetto della persona umana dal momento del concepimento. Il bambino 
è vero dono per i coniugi, ma è anche qualcosa d’imposto, e come un essere 
umano non può essere trattato come l’oggetto di proprietà, come il prodotto di 
commercio o di sperimenti medici8.

Di grande importanza nel matrimonio è rendersi conto che l’infertilità 
non può essere visto solo come un male o una punizione. I coniugi colpiti 

4 Ibid., II, 1.
5 Ibid., II, 8.
6 Ibid., 3.
7 CCC 2372.
8 CCC 2373–2378.
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da infertilità, dopo aver esaurito tutte le possibilità mediche moralmente ac-
cettate, che ancora non sono in grado di concepire la prole, possono anche 
proseguire con l’adozione di un bambino abbandonato. Così possono creare 
la loro famiglia offrendo il calore e l’amore a un bambino. Ci sono anche molti 
esempi di ritrovarsi nelle opere di carità da una famiglia senza figli. Trovare 
altri modi nella ricerca di avere figli diventa piuttosto immorale, contraria 
al diritto divino, e spesso anche un diritto umano perché conduce all’ogget-
tivazione non solo la loro relazione reciproca, ma anche una nuova persona 
umana che riceve la vita9. 

2. La maternita surrogata in diversi paesi 

Nota massima giuridica specifica il principio della presunzione di pater-
nità: mater semper certa est, parter est, quem nuptiae demonstrant. Nel mondo 
odierno c’è un paradosso quando la madre che partorisce un bambino non 
è sempre la sua madre biologica. Dal 1988, quando negli Stati Uniti hanno ese-
guito il primo trasferimento dell’embrione, definire il termine “madre” diventa 
sempre più problematico e meno netta. 

Il prof. Mark Henaghan presenta una definizione: “Ci sono due forme di 
maternità surrogata: tradizionale e gestazionale. In maternità surrogata tradi-
zionale sono utilizzati l’uovo della madre surrogata e lo sperma sia del padre 
destinazione o un donatore di sperma, in modo che il bambino è geneticamen-
te legato alla madre surrogata”10.

Considerazione questi elementi la madre può essere:
– la madre genetica o biologica, che è il donatore della cellula ovulo,
– la madre sociale – che mantiene un bambino,
– la madre surrogata, che è un “incubatore vivente” dell’embrione.
Prendendo in considerazione questi vettori si può costruire una defini-

zione indicando che la madre surrogata (surrogate mother) è una donna che 
prende nel suo utero un ovulo fecondato (un embrione) di un’altra donna che 
non riesce (o non vuole) rimanere incinta o non riesce sostenere la gravidan-
za. Il ruolo di madre surrogata è sostenere la gravidanza, portare un bambino 
e restituirlo ai genitori biologici11.

9 CCC 2379.
10 M. Henaghan, International Surrogacy Trends: How Family Law is Coping, Australian 

Journal of Adoption, vol. 7, no. 3, in: http://www.nla.gov.au/openpublish/index.php/aja/
article/view/3188/3713 (25.01.2016).

11 “Since the 1990s scientific advances and IVF have enabled gestational surrogacy to be used 
instead, which involves the surrogate carrying a child that she is not genetically related to, 

`



288 Studia Redemptorystowskie  ∙  Prawo

Madre surrogata nell’ambito di un accordo di diritto civile concluso pri-
ma con i genitori biologici, s’impegna a riconsegnare il bambino subito dopo 
il  parto. Come risultato di questa pratica segue una netta separazione delle 
funzioni della maternità e il concetto stesso di “madre”. Questo è un problema 
per una donna che consegna l’embrione, ma anche per la seconda donna che 
riceve la nuova vita appena concepita al di fuori dell’organismo di entrambi le 
mamme12. Diversamente alle apparenze, si scopre che trovare una madre sur-
rogata non è difficile, anche se è associato con le elevate spese che sono total-
mente a carico dei genitori biologici che desiderano la prole. La maternità sur-
rogata non costituisce in termini medici una grande differenza nelle tecniche 
mediche dal concepimento artificiale del bambino attraverso l’inseminazione 
artificiale. Si tratta quindi di un fenomeno caratteristico non a causa del me-
todo di trattamento, ma per quanto riguarda le circostanze della sua applica-
zione. Tuttavia, la madre surrogata è vista oggettivamente come un incubatore 
naturale e tra l’altro per questo motivo nega i diritti fondamentali del bambino 
ad avere una vera ed unica madre. La relazione tra la madre surrogata, cliente 
e l’ente medico intermediario è regolata dall’accordo e include piuttosto al fine 
di perseguire la fecondazione in vitro. I genitori che desiderano un bambino 
nato da una madre surrogata di consuetudine cercano la persona giusta: senza 
cattive abitudini, mentalmente e fisicamente sana, ben istruita. A volte, prima 
di stipulare un contratto con la madre surrogata vengono controllati i suoi 
antenati (i nonni o i bisnonni). Il fenomeno indesiderabile principalmente di-
venta un motivo per la squalifica in base al principio: “il cliente paga il cliente 
richiede”. Surrogate ha un obbligo di far nascere un bambino sano con la bel-
lezza di movie star, fisico da campione olimpico e l’intelletto da premio Nobel. 

Un prodotto difettoso non è una scelta e il pagamento non sarà effettua-
to. Numerosi paesi nel mondo legalmente sanzionano la maternità surrogata, 
in altri è vietato e in diversi manca un’interpretazione giuridica ben chiara al 
riguardo. Il governo israeliano, ha creato nel 1991 una speciale commissione 
pubblica per indagare le condizioni etiche, religiose, sociologiche e giuridi-
che in fecondazione in vitro. Si era quindi preparato un progetto di legge che 
disciplina gli aspetti giuridici della maternità surrogata, che è stato approva-
to dalla Knesset nel marzo del 1996. Secondo questa legge, ogni caso della 

created from eggs and sperm deriving from either the intended parents or donors. This 
creates additional complexity as three women become involved in the birth of a child; the 
intended mother, the egg donor and the surrogate who carries and gives birth to the child. 
Legal issues arising from such arrangements include the parentage of the child, citizenship, 
immigration, and contractual issues”; ibid. 

12 A. Muszala, Medycyna a globalizacja, Kraków 2003, p. 67–68.
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maternità surrogata deve essere esaminato e approvato dalla Commissione di 
Approvazione composta di sette membri: medici, psicologi, avvocati, assistenti 
sociali e cappellani. La Commissione dà il suo consenso, in base alle diretti-
ve da essa prodotti, a maggioranza. Il Consiglio conceda il permesso per la 
maternità surrogata solo se il gamete per fertilizzare è fornito da matrimonio 
contratto in conformità con le leggi di Israele. Le parti coinvolte nel processo 
di fecondazione extracorporea e l’impianto di quell’embrione devono essere 
cittadini maggiorenni d’Israele, mentre la madre surrogata può essere nubile 
o indipendente all’adozione dei genitori biologici e perfino se non costituisca 
un ostacolo. Inoltre, i coniugi devono presentare un certificato medico che la 
madre genetica abbia motivi di salute di cui non si possa dare alla luce un bam-
bino concepito in modo normale. Entrambe le madri subiscono approfonditi 
esami medici. Questo processo di controllo è principalmente destinato a pre-
venire la commercializzazione illegale del processo genitorialità surrogata. La 
madre surrogata può, infatti, ritirarsi dal contratto, ma poi solo il tribunale 
ha possibilità di concedere il diritto di tenere il bambino. Questa condizione 
è un autorevole modifica delle circostanze che giustificano la conclusione del 
contratto, confermato da un assistente sociale. In Israele la conclusione della 
maternità surrogata fuori da questa Commissione è un crimine con il rischio 
di detenzione fino a un anno. 

La legislazione federale degli Stati Uniti non normalizza le direttive riguar-
danti il processo di maternità surrogata, passando poteri legislativi a tal pro-
posito le autorità dei singoli Stati. Soluzione legislativa come modello è stato 
pubblicato nel documento chiamato: Uniform Status of Assisted Conception 
Act (1988)13. Principalmente hanno voluto unificare le norme in materia di 
gravidanza a termine per alcuni genitori. Purtroppo questa regolarizzazione 
protegge piuttosto le leggi dalla parte dei genitori e della surrogata. I diritti 
del bambino non sono protetti e l’embrione non diventa riconosciuto come 
persona con i propri diritti, ma diventa un prodotto da vendere nel campo 
commercializzato14. I. Goold scrive: 

13 Cfr.: R.C. Robinson, P.M. Kurtz, Uniform Status of Children of Assisted Conception Act: 
A View from the Drafting Committee (1989), in: http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1487&context=fac_artchop [25.01.2016]; M. Wałachowska, Ma-
cierzyństwo zastępcze w systemie common law, “Państwo i Prawo”, Warszawa 2003, no. 8, 
p. 97–107.

14 Cfr.: M. Yoon, Baby doe redux? The Department of Health and Human Services and the 
Born-Alive Infants Protection Act of 2002: a cautionary note on normative neonatal practice, 
“Pediatrics”, October 2005, vol. 116, no. 4, p. 576–585; idem, The Uniform Status of Chil-
dren of Assisted Conception Act: does it protect the best interests of the child in a surrogate 
arrangement?, “Am J Law Med.” 1990, vol. 16, no. 4, p. 525–553: “Medical technology is 
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Accordi di maternità surrogata è una questione complessa e impegnativa per 
la regolamentazione legale. Da un lato, se vogliamo promuovere l’autonomia 
personale e consentire gli sterili di sperimentare la paternità, c’è un caso per 
consentire tali disposizioni per procedere. Tuttavia, obiezioni alla sanzione le-
gale di maternità surrogata sono preoccupazioni per il surrogato e il bambino 
nato attraverso l’accordo di maternità surrogata. Legalmente sanzionare le ma-
ternità surrogata può anche influenzare negativamente le concezioni sociali del 
ruolo delle donne o può essere considerato una forma di mercificare capacità 
riproduttive delle donne15. 

Dagli anni ‘60 in Italia sono state sostenute discussioni sulla definizione 
legale di tutte le questioni connesse con la procreazione artificiale umana. Il ri-
sultato di queste azioni sono state l’assunzione nel 1995 da parte del Consi-
glio Generale del Codice Di Deontologia Medica, che è una raccolta di tutte 
le norme derivanti dalla bioetica. L’articolo 44.16 del Codice definisce diverse 
categorie di tecniche legate alla procreazione artificiale (compresa la maternità 

easing the plight of many infertile couples by offering such reproductive alternatives as 
in vitro fertilization, artificial insemination and surrogacy. In response to the changes in 
our society’s definition of family, wrought by scientific advances, the National Conference 
of Commissioners on Uniform States Laws promulgated the Uniform Status of Children of 
Assisted Conception Act. The purpose of this Act is to protect the interests of children born 
through extraordinary medical procedures. This Note analyzes the Act’s provisions regard-
ing surrogacy and focuses on how the Commission’s regulatory scheme fails to protect the 
child’s interests. The Act’s alternative of voiding the surrogacy contract also does not protect 
the child’s interests. A more complete regulatory scheme which protects the adult parties’ 
interests, as well as the child’s, should be devised, as the adequacy of the adult parties’ pro-
tection ultimately affects the child’s well-being”.

15 I. Goold, Surrogacy: is there a case for legal prohibition?, “Am J Law Med.”, November 2004, 
vol. 12, no. 2, p. 205–216.

16 Codice Di Deontologia Medica, art. 44: “Fecondazione assistita – La fecondazione medical-
mente assistita è un atto integralmente medica ed in ogni sua fase sarà il medico che dovrà 
agire nei confronti dei soggetti coinvolti secondo scienza e coscienza. Alla coppia vanno 
prospettate tutte le opportune soluzioni in base alle più recenti e accreditate acquisizioni 
scientifiche ed ha dovuto dare la più esauriente e chiara informazione sulle possibilità di 
successo nei confronti dell’infertilità, sui rischi e di eventuali incidenti sulla salute della 
donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione. 

 E’ proibito al medico, anche nell’interesse del bene del nascituro, di attuare: a) forme di 
maternità surrogata; b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali 
stabili; c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; d) forme 
di fecondazione assistita dopo la morte del partner.

 E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini 
eugenetici; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato 
ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti 
embrionali o fetali. Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati 
o privi d’idonei requisiti strutturali e professionali. Sono fatte, salve le norme in materia di 
obiettori di coscienza”.
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surrogata vietata dalla legge a causa del bene del bambino). La Camera dei De-
putati del Parlamento Italiano, e il Senato hanno approvato il 26 maggio 1999, 
la legge n. 4048/1999, precisando in tal modo qualsiasi metodo di maternità 
surrogata come incompatibile con il diritto italiano e, pertanto, oggetto di pro-
cedimento penale è punito dalla legge. Al momento in base alla legge italiana 
che disciplina la procreazione medicalmente assistita (legge del 19 febbraio 
2004, con successive modifiche), solo con l’uso di una fecondazione eterologa 
comporta le sanzioni per quelli sottoposti a questo trattamento. La legge è stata 
creata piuttosto per affrontare i problemi scaturiti tra l’altro dalle coppie con 
l’infertilità. Questa precisazione deve proteggere i diritti di tutti i soggetti coin-
volti, compresi quelli concepiti. Le procedure di fecondazione medicalmente 
assistite sono disponibili solo per le coppie sposate eterosessuali o che vivono 
in “partnership”, in età riproduttiva, che non sono riuscite a concepire un bam-
bino. Per essere accettati per questo procedimento devono avere un certificato 
medico (con la documentazione clinica). Questa soluzione presenta una certa 
uguaglianza legale della coppia che vive nel matrimonio legale e quelli che 
vivono in “partnership”. Purtroppo questo non è sostenuto dalla Costituzione 
Italiana, che dedica particolare attenzione alla famiglia come “la comunità na-
turale f o n d a t a  s u l  m a t r i m o n i o” (art. 29). Ma nello stesso momento 
bisogna porre l’accento sul fatto che le persone nate attraverso l’uso in vitro 
hanno analogamente lo status giuridico equivalente allo status dei bambini 
nati nel matrimonio in modo naturale.

La legge spagnola non sanziona la maternità surrogata. In tal modo il 
contratto con il quale una donna s’impegna a rimanere incinta, per avere un 
bambino, e poi restituirlo ai terzi (i “genitori sponsor” che richiedono questo 
servizio) è nullo secondo la legge. Nello stesso modo non è valido il contratto 
tra una donna surrogata e i donatori degli embrioni.

In conformità al diritto tedesco tutte le forme di maternità surrogata sono 
legalmente vietate e regolate in due atti: di 5 novembre 2001 sulla mediazione 
nello stipulare i contratti per la maternità surrogata del 13 dicembre 1990, sulla 
protezione degli embrioni17. Anche se in Germania la fecondazione artificia-
le è  consentita dalla legge, questo procedimento medico è proibito per una 
maternità surrogata. Punibile dal diritto è anche la mediazione di terzi che 
riguarda la maternità surrogata. Tutte le attività legate al processo di maternità 
surrogata sono illegali e punibili con una multa o con la pena detentiva fino 

 Art. 45: “Interventi sul genoma – Ogni eventuale intervento sul genoma deve tendere alla 
prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche”.

17 M. Działyńska, Macierzyństwo zastępcze, “Studia Prawnicze”, Warszawa 1993, vol. 1, p. 91.
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a tre anni. Infatti, nella letteratura tedesca costantemente girano le voci che 
puntano sulla necessità di liberalizzazione della legge in questo settore, ma non 
c’è un’indicazione abbastanza sicura che nel prossimo futuro ci sarà qualche 
cambiamento. La posizione restrittiva della legislazione tedesca è sopportata 
principalmente nella Costituzione, l’articolo l. che parla del rispetto alla digni-
tà umana, anche per i bambini non ancora nati18. 

In Russia è uno dei limitatissimi paesi nel mondo in cui la maternità sur-
rogata è nella misura pienamente legale e disponibile per tutti gli adulti che 
vogliono essere genitori19. La regolazione legale da’ circa trenta eventualità 
particolari che per motivi medici si può usare la maternità surrogata20. La figu-
ra giuridica della maternità surrogata è regolata dal Codice di Famiglia della 
Russia. Nella clausola numero 4. dell’art. 51. si trova la spiegazione chi può 
progredire la maternità surrogata: 

Le persone che sono sposate tra di loro e che hanno dato il loro consenso re-
ciproco in forma scritta per l’impianto di un embrione a un’altra donna per lo 
scopo di portare la gravidanza, possono essere dichiarati come i genitori del 
bambino solo con il consenso della donna che partorirà il bambino (madre 
surrogata)21.

In questa regolazione troviamo una grande innovazione cioè non si richie-
de neanche un’autorizzazione di adozione e non è necessaria alcuna decisione 
del tribunale. Per quanto riguarda la questione legale della registrazione del 
bambino nei registri ufficiali di nascita non s’indica mai il nome della surroga-
ta. Siccome in Russia non si richiede che il bambino sia legato geneticamente 
con almeno uno dei genitori, i genitori biologici possono registrare il bambino 
nato dalla madre surrogata col nome proprio. Nel momento della registrazione 
18 Ibid, p. 95.
19 “Birth of a child is an absolute weal. Surrogacy might help to overcome both biological and 

the social infertility, being a lucky chance to have a child of their own not only for medically 
infertile couples, but also for socially infertile individuals not willing to get married. Unjust 
and illegal bans deny people this right and lead to »reproductive tourism«”; K.N. Svit-
nev, Surrogacy and Its Legal Regulation in Russia, Rosjurconsulting, Reproductive Law and 
Ethics Research Center, Moscow, Russian Federation, “Reproductive BioMedicine Online”, 
October 2010, vol. 20, p. S90, no. 196, in: www.rbmonline.com (20.01.2016).

20 “There has to 30 certain medical indication for surrogacy: absence of uterus; uterine cavity 
or cervix deformity; uterine cavity synechia; somatic diseases contraindicating child bear-
ing; repeatedly failed IVF attempts, when high-quality embryos were repeatedly obtained 
and their transfer wasn’t followed by pregnancy”; ibid.

21 Family Code of Russia, art. 5, clause 4: “Persons who are married to each other and who 
have given their consent in written form to the implantation of an embryo in another wom-
an for the purpose of bearing my be entered as parents of the child only with the consent of 
the woman who save birth to the child (surrogate mother)”; ibid. (traduzione propria).
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la surrogata perde qualsiasi diritto sul bambino che ha partorito. Solamente 
i bambini nati dalle donne surrogate per le copie eterosessuali che non sono uf-
ficialmente riconosciute con il matrimonio e i bambini nati per i single devono 
essere riconosciuti attraverso la decisione del tribunale civile. In Russia il ser-
vizio di surrogate per gli scopi lucrativi non è vietato. Così si può ufficialmente 
pagare per le spese della surrogata durante la gravidanza e una rimunerazione 
per il servizio fatto. 

3. La maternita surrogata nel diritto polacco

Nella legislazione polacca non c’è alcuna disposizione che vieta la mater-
nità surrogata. L’ammissibilità di accordi legali di maternità surrogata è mos-
sa relativamente rara. Ufficialmente non si eseguono gli accordi riguardanti 
il servizio della surrogata. Quando invece c’è già un accordo tra le parti per 
questo servizio, i genitori stabiliscono che non retribuiscono per il bambino, 
ma danno i soldi alla surrogata per finanziare “la gravidanza e il parto”. Basan-
dosi al principio della libertà contrattuale, non vi è alcuna base solida per la 
mancanza della legittimità di tali azioni. 

Bisogna incessantemente ricordare unicamente che “la madre”, per quan-
to riguarda la legislazione, è esclusivamente la donna che ha dato alla luce il 
bambino. Qualsiasi contratto contrario, non può cambiare il contenuto di tale 
disposizione. Il vigente Codice Civile (art. 58) accordo sulla rinuncia dei diritti 
di surrogato del bambino per le coppie assunte che non sono valide anche nel 
loro conflitto con i principi della convivenza sociale22.

L’accordo sulla maternità surrogata può essere in duplice dimensione: 
– Nel primo caso una madre surrogata dichiara d i  r i c o n s e g n a r e  i l 

b a m b i n o  dopo la sua nascita ai genitori biologici, mentre i genitori genetici 
devono pagare la madre surrogata. 

– Nel secondo caso la natura dell’accordo condizionale in base al quale 
sarà, che alla nascita del bambino i genitori genetici s’impegnano alla s u a 
a c c e t t a z i o n e. 
22 Art. 58: “§ 1. L’azione contraria legale per la legge o di dover aggirare la legge è nullo, 

a meno che la disposizione in questione prevede un altro effetto, in particolare quella che al 
posto delle disposizioni non valide del negozio giuridico comprende le pertinenti disposi-
zioni della legge.

 § 2. atto non valido, che è in contrasto con i principi della convivenza sociale.
 § 3. Se l’invalidità è interessato solo una parte dell’azione legale, l’azione rimane in vigore 

per le altre parti, a meno che le circostanze indicano che senza le disposizioni interessate 
dalla domanda di nullità non può avere luogo”; Dz.U., 1964, no. 16, n. 93 (traduzione pro-
pria).

`
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La legislazione polacca non adopera il termine maternità surrogata. Nel 
Codice di Famiglia e Tutela si prevede solo un termine “f a m i g l i a  d i  a f-
f i d a m e n t o” come ente giuridico, che con la maternità di cui sopra non ha 
nulla a che fare a che vedere. 

Non esiste una normativa nella legge polacca, anche per la definizione spe-
cifica degli intermediari nel processo di maternità surrogata, di cui funzione 
è soprattutto la ricerca a invogliare le donne che auspicano di essere la madre 
surrogata. La maggior parte delle donne interessate a prestarsi come le madri 
surrogate sono quelle tra 18–35 anni di età, la maggior parte già con figli propri. 

Qui bisogna affermare la forte attività del gruppo di medici legati con la 
procedura di naprotecnologia. Questa forma di ricerca medica per risolvere il 
problema dell’incapacità di avere i figli chiamata in inglese NaProTECHNO-
LOGY® (Natural Procreative Technology). 

È una nuova branca della medicina nel campo della salute riproduttiva incen-
trata piuttosto sulla diagnosi più precisa seguita con un trattamento più efficace 
e più semplice per concezione di un bambino. Il metodo creato dal prof. Tho-
mas Hilgers di Omaha, Nebraska (USA) si può adoperare dall’adolescenza fino 
alla post-menopausa. Questo metodo si concentra nell’osservare la fertilità ed 
i disturbi di vitalità riproduttiva. La diagnosi si basa su una semplice osserva-
zione standardizzata e molto precisa di biomarcatori di fertilità nel ciclo me-
struale, seguendo il Modello Creighton23.

4. Gli aspiranti

Generalmente nei paesi dove la procedura nell’ambito della maternità sur-
rogata è legalmente permessa, quando la candidata è sposata, deve presentare 
uno scritto, autenticato e approvato dal marito di incaricarsi dell’avvenimento 
per la maternità surrogata. Un aspetto importante per essere approvata come 
l’aspirante per la surrogata, la sua stabilità mentale e morale, il certificato di 
buona condotta e la mancanza di controindicazioni mediche. Centri intermedi 
sono in grado di offrire ai genitori interessati proprio la surrogata più adegua 
e più qualificata per far maturare l’embrione. Naturalmente entra qui l’aspetto 
molto commercializzato perché diventa in sostanza una compravendita di un 
servizio complessivo24.
23 http://naprotechnologia.pl (20.01.2016).
24 In una pubblicità propongono: “Centro di Maternità Surrogata vi fornirà assistenza legale, 

per fornire informazioni attendibili su tutti gli aspetti del contratto di maternità surrogata, 
questioni organizzative, sarà sorvegliato lo stato mentale dei partecipanti al programma 
e si presenterà la candidatura di madri surrogate a creare le condizioni confortevoli per 
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Nonostante gli accertamenti, il risultato dell’applicazione del metodo d’in-
seminazione artificiale e l’impianto di embrioni, può capitare che si giunga a 
una gravidanza multipla. In tal caso le eventuali conseguenze riportano a un 
incubatore vivente cioè alla madre surrogata25. In pratica se il cliente si aspetta 
(o vuole) un solo bambino può provare a forzare la surrogata a interrompere la 
gravidanza o ad eliminare l’embrione soprannumerario. 

Nei paesi dove le surrogate, sono legittimamente approvate, simili azio-
ni possono prendere i genitori biologici (vuoi forse dire che possono tenerli) 
quando i test prenatali indicano danni all’embrione o indefiniti cui il bambi-
no possa avere una disabilità. La decisione finale dei genitori biologici è nella 
maggior parte dei casi un aborto nel grembo della madre surrogata. La madre 
surrogata può naturalmente decidere di continuare la gravidanza, ma in tal 
caso non riceve il pagamento per “il servizio” e il bambino sarà ufficialmente 
riconosciuto come suo figlio. Tutto questo è facile da collocare nel contrat-
to, ma si pone irresistibilmente una riflessione che da qualche parte lungo la 
strada è stato perso ciò che è più importante, i diritti del bambino. In questo 
momento il bambino diventa solo una merce o un oggetto di una transazione 
commerciale, una merce che si può scegliere o rifiutare e non più l’uomo nuo-
vo destinato prima di tutto per la vita26.

Lo sviluppo dinamico della medicina, compresi i metodi diagnostici, fa 
sì che ci siano nuove opportunità da eseguire, tipo: un monitoraggio più ac-
curato della gravidanza, e lo sviluppo dell’embrione umano, permettendo la 
rilevazione di malformazioni fetali nelle prime fasi della vita prenatale. Per 
questo progresso sono tanti che cercano di affrontare la legislazione di oggi, 
prendendo la decisione, in determinate circostanze, di interrompere la gravi-
danza nelle sue fasi iniziali ciò provoca anche le rispettive responsabilità del 
personale medico. 

L’attuale apprendimento medico ha le sorprendenti possibilità per diagno-
sticare lo stato dell’embrione e per informare le donne in gravidanza sullo stato 
dell’embrione in tutte le fasi di accrescimento. Questo in pratica crea anche la 
possibilità di abortire in casi in cui la legge lo consente specialmente in casi 
d’incorretto sviluppo del bambino. Allo stesso tempo le pratiche legali costru-
iscono meccanismi adeguati per proteggere il diritto delle donne e di conse-

il trattamento dell’infertilità per maternità surrogata. Naturalmente, potrete decidere e in-
dipendentemente dal metodo scelto, auguriamo di raggiungere l’effetto desiderato, diventa-
re genitori felici e di ottenere un bel bambino!”.

25 R. Baker, Seks w przyszłości. Spotkanie pierwotnych instynktów z technologią jutra, Poznań 
2002, p. 86.

26 www.mother-surrogate.org (21.01.2016).
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guenza di scegliere la nascita del bambino o l’interruzione della gravidanza 
in determinate situazioni previste dalla legge civile. Inadempienza della libera 
decisione della donna (nel nostro caso anche la surrogata al servizio commer-
cializzato) in tanti casi crea dalla parte del medico (ma anche da altro persona-
le medico) il problema della coscienza ma anche – per quanto riguarda le leggi 
vigente – la corresponsabilità legale (anche parziale). Una denuncia presentata 
dalla madre (anche surrogata), che è stato contrastato il fatto di rilasciare una 
regolare disdetta della gravidanza si chiama azione nascita illecita (wrongful 
birth action), che reclamano di maligna nascita o la nascita in ingiustificata. 
Allo stesso tempo, hanno sviluppato una simile azione (wrongful life actions) 
che riguarda i diritti derivanti dalla vita malfatta o la vita in certo senso vitti-
mizzata. I termini wrongful birth action e wrongful life actions sono stati intro-
dotti in giurisprudenza e dottrina americana27.

Questi termini giuridici sono già utilizzati in tutto il mondo. Nello stesso 
momento si deve evidenziare che è difficile accettare la possibilità di un rico-
noscimento della vita umana come un danno. Si esclude la necessità di una 
valutazione finanziaria del pregiudizio. Ancora più dubbioso s’implora la pos-
sibilità di decidere l’aborto da parte di terzi perché, infatti, i genitori biologici 
in senso stretto non partecipano attivamente alla gravidanza della surrogata. 

In Polonia il diritto civile non disciplina esplicitamente la questione della 
riproduzione umana assistita artificialmente, anche se i trattamenti di fecon-
dazione extracorporea sono eseguiti in Polonia con successo da molti anni. 
Le questioni di procreazione artificiale sono molto controverse dal punto di 
vista giuridico e morale. A livello internazionale il documento fondamentale 
in questo campo è la Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e del-
la dignità dell’essere umano all’applicazione nella biologia e nella medicina 
passato su iniziativa del Consiglio d’Europa a Oviedo 4 aprile 1997 anno28. 
27 “A »wrongful birth« action is brought by the infant’s family member making the same al-

legation – were it not for the misconduct of the defendant, this child would not have been 
born… A »wrongful life« claim is based on a legal fiction whereby an infant brings a case 
in which she is understood to be alleging that if it were not for the wrongful conduct of the 
defendant, the child would never have been born”; G.G. Sarno, Tort Liability for Wrongfully 
Causing One to Be Born, American Law Report 1978; 3rd series, 83, p. 15–110.

28 Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Proto-
collo no. 14 (STCE no 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1o giugno 2010. Il testo 
della Convenzione era stato precedentemente modificato conformemente alle disposizioni 
del Protocollo no 3 (STE no 45), entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo no 
5 (STE no 55), entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo no 8 (STE no 118), 
entrato in vigore il 1o gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo no. 2 
(STE no 44) che, conformemente al suo articolo 5 § 3, era divenuto parte integrante della 
Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni 
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Esso contiene, come la Convenzione europea sui diritti umani, solo i valori 
standard che esprimono cresciuti sulla base della civiltà europea. Questa di-
chiarazione si basa su due documenti precedenti: La Dichiarazione universale 
dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
il 10.12.1948 e Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 
Libertà fondamentali (Roma, 4.11.1950). Il compito principale della conven-
zione è l’universalizzazione delle disposizioni per la tutela dei diritti umani 
in relazione allo sviluppo della scienza medica. La diversità dei regolamenti in 
materia di tutela della vita umana dalle prime fasi dello sviluppo prenatale può 
portare a fuggire nei diversi paesi dalle restrizioni legali (ad esempio attraverso 
il trasferimento di tecnologia e di migrazione di scienziati in altri paesi). Lo 
sviluppo della medicina odierna, il miglioramento delle tecniche d’ingegneria 
genetica, le possibilità di trapianti, le cure palliative e procreazione medical-
mente assistita stanno costringendo il legislatore per verificare idee correnti 
sull’origine della vita e della morte. 

Questo provoca che la scienza medica nell’uso di diversi trattamenti di pro-
creazione assistita, è costretta ad applicare le norme generali del diritto e l’uso 
del ragionamento per analogia29. Riflessioni sulla natura giuridica dell’embrio-
ne in vitro contengono soprattutto nelle seguenti questioni:

– quale forma di esistenza può essere definita come la vita umana nell’em-
brione creato da fecondazione in vitro nella fase di pre-impianto,

– se l’embrione deve essere trattato come una persona (anche nel senso 
legale). 

Questi problemi sono di grande importanza nel risolvere i passaggi per 
realizzare gli embrioni sopra numerosi, loro congelamento, distruzione o com-

che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono state sostituite dal Pro-
tocollo no. 11 (STE no 155) a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 10 novembre 
1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo no 9 (STE no 140), entrato in 
vigore il 10 ottobre 1994, era stato abrogato e il Protocollo no 10 (STE no 146) era divenuto 
senza oggetto. Lo stato attuale delle firme e ratifiche della Convenzione e dei suoi Protocolli 
nonché la lista completa delle dichiarazioni e riserve sono disponibili sul sito Internet www.
conventions.coe.int. Fanno fede unicamente le versioni inglese e francese della Convenzio-
ne. Questa traduzione non è una versione ufficiale della Convenzione; Convenzione Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo Council of Europe, F-67075 Strasbourg cedex: www.echr.
coe.int; http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf (20.01.2016), Conven-
zione Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Council of Europe, F-67075 Strasbourg cedex: 
www.echr.coe.int (20.01.2016).

29 IAC: Inseminazione Artificiale Coniugale (chiamata anche IUI omologa). Seme del par-
tner. IAD: Inseminazione Artificiale Donato (eterologa). Seme derivante dalla banca del 
seme da donatori anonimi, in: https://www.institutobernabeu.com/it/ib/inseminazione-ar-
tificiale/ (30.12.2015).
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mercializzazione. Durante le polemiche degli embriologi, avvocati ed esperti 
di etica in questa materia sono scaturiti due posizioni diverse. Alla luce delle 
prime – condivisa dalla Chiesa cattolica – lo stato di essere umano e della per-
sona è fin dal momento del concepimento. I sostenitori della seconda posizio-
ne sostengono che l’embrione può essere legalmente protetto solo dall’inizio 
della gravidanza, o di nidificarsi (nesting) nell’utero della donna. Vi sono anche 
altre posizioni, a volte molto radicali, come la tesi di Peter Singer, che dice che 
dopo 28 giorni dalla nascita del vostro neonato può essere concesso il diritto 
di vivere – da quel momento, ai genitori dovrebbero essere garantito il diritto 
di prendere una decisione di poter interrompere la vita di un bambino disabile 
o con un difetto genetico30. 

Il problema della soggettività giuridica dell’embrione solleva la necessità di 
valutare anche le polemiche riguardanti l’etica fondamentale. Questo scaturi-
sce dalla definizione dell’inizio della vita e come interpretare i concetti di base 
della società odierna. Si evidenziano: Il diritto alla vita e il valore d’esistenza 
umana. 

Le diversità di concezioni a livello giuridico, etico e religioso che ostacola 
le difficoltà per risolvere questi problemi anche a livello della legge interna-
zionale. La legislazione nei diversi paesi deve affrontare il difficile compito di 
conciliare il metodo di procreazione assistita e le sue conseguenze riguardo il 
sistema morale accettato nella specifica società. 

5. Diritti e obblighi della madre surrogata e dei genitori biologici

Un altro problema all’interno del tema della fecondazione extracorporea 
e della maternità surrogata sono i diritti e gli obblighi della madre e dei genito-
ri biologici. Secondo la legge attuale in Polonia, la madre del bambino è sem-
pre la donna che ha dato alla luce il prode. Marginale appare che la madre sur-
rogata non è in alcun modo collegata al bambino. Giuridicamente, pertanto, 
non vi è alcuna possibilità di annullamento da surrogata i diritti dei genitori, se 
lei decide di lasciare e mantenere il bambino, nato a seguito dell’adozione di un 
embrione estraneo. Trasferimento dei diritti dei genitori biologici attraverso 
una surrogata può quindi essere fatto solo con il suo consenso, in via di accet-
tazione, e definito dal tribunale. Le coppie sposate che decidono di affidare alla 
madre surrogata il suo embrione devono essere consapevoli che in tanti paesi 
del mondo non hanno in sostanza alcun diritto spontaneo di essere genitori. 

30 P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997, p. 205–242. 
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Legislazione polacca, difendendo i diritti della madre, non presuppone al-
cuna applicabilità di accordi e contratti con la madre surrogata. In base alle 
leggi esistenti, accordi e contratti conclusi con la surrogata, non hanno nes-
sun valore giuridico, ma piuttosto possono essere considerati come traffico di 
bambini31. Allo stesso modo, è un delitto di mediare per eventuali benefici 
materiali tra i genitori biologici e la madre surrogata. Il desiderio di avere figli 
a tutti i costi non può essere una scusa per i tribunali. 

6. Condizioni psicologiche della gravidanza  

e la maternita surrogata

Il periodo particolare, straordinario e molto speciale nella vita di ogni don-
na è il tempo della gravidanza in cui aspetta un bambino. È un cambiamen-
to fondamentale paragonando con la vita prima della gravidanza. Una donna 
deve accettare una trasformazione di tutta la sua vita, di tutto il suo essere; 
e soprattutto accettare la presenza di un altro essere in un corpo che finora ha 
rappresentato una sua esclusiva proprietà. I cambiamenti di una donna incinta 
sono una sfida non solo per lei stessa, ma anche per il marito, per la famiglia 
e per l’ambiente dove vive. Dal momento di sapere che lei è incinta, la donna 
comincia a vivere in primo luogo per il bambino che presto nascerà. Psicologo 
francese Bernard Bayle specifica la particolare sensibilità della donna in stato 
di gravidanza che si concentra sulla nuova vita sotto il suo cuore, con il termi-
ne “trasparenza mentale”. La forza della gravidanza alla mentalità e sensibilità 
della donna si può vedere quando lei perde un bambino attraverso l’aborto 
spontaneo o la morte durante il parto. La tristezza, il dolore e il profondo trau-
ma mentale che a volte porta la donna alla malattia. Il suo isolamento dai vi-
cini e dai famigliari e spesso irreversibili metamorfosi della personalità. Ogni 
madre in attesa di un bambino stabilisce con lui un legame speciale che dura 
per tutta la gravidanza. Il bambino risponde vivamente allo stato d’anima della 
donna con la quale vive in simbiosi giorno e notte per molti mesi, senza una 
pausa. In questo periodo la madre può consapevolmente legare un rapporto 
con il suo discendente. Il bambino, letteralmente e figurativamente si nutre di 
tutto di tutto ciò che riceve dalla sua madre, in modo da prendersi cura l’un 
l’altro, è l’espressione d’amore per il bambino. Quindi, una dieta appropriata, 
un giusto sonno, buona attività e gioia nella vita, ha un impatto diretto sulla 
salute e lo sviluppo dinamico della prole. Gli studi dimostrano che la soddisfa-

31 Kodeks karny, art. 253 §1 i 2, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, in: Dz.U., no. 88, p. 588 
nn.

`
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zione e la felicità della mamma viene percepito dal bimbo attraverso il ventre. 
Il feto risponde all’atteggiamento della madre e sente il ritmo del suo cuore. 
Nel primo trimestre di gravidanza il bambino inizia a sentire. Poi impara la 
voce di sua madre e sente i suoni. La musica (secondo la sua natura) da’ un ef-
fetto calmante o stimolante per la madre e il bambino. Alcuni neonati dopo la 
nascita reagiscono molto positivamente alla musica che hanno sentito durante 
la gravidanza. In generale si può dire che una donna incinta è totalmente dedi-
cata alla vita del bambino. Tutte queste sensazioni che si provano nella gravi-
danza dovrebbero essere affrontati anche dalla madre surrogata. In teoria può 
affrontarli, o, rifiutarli o renderle indifferenti. Surrogate dopo aver ricevuto un 
embrione “estraneo” deve trattarlo come un corpo estraneo, non riferendosi 
a lui legandosi, così come fa la vera madre. Questo può portare a cambiamen-
ti nella personalità del bambino e della madre. La donna, imponendo il suo 
“distacco psicologico” dal bambino, non s’identifica con il bimbo e fa che esso 
diventa in questo periodo così importante, come un “orfano emotivo”. Dopo la 
nascita, un bambino deve creare assolutamente un nuovo legame con la ma-
dre biologica. Infatti, un normale e sano atteggiamento della surrogata verso 
il bambino che porta sotto il cuore è infatti considerato poco professionale. 

La madre surrogata durante la preparazione per la loro funzione impara 
come respingere il coinvolgimento emotivo fin dai primi momenti dell’adozio-
ne dell’embrione, impedendo così al bambino di conoscere la propria identità 
nel periodo prenatale. A volte si consiglia un trattamento addirittura ostile 
riguardo al feto, come fosse un bambino concepito da uno stupro32.

Però l’embrione umano con la sua presenza nel corpo della madre influen-
za la sua psiche. Questo di conseguenza costringe all’indifferenza portandolo 
a una sorta di dualismo psicologico della madre e del bambino. Sfortunata-
mente il contratto non prevede manifestazioni di affetto o di qualsiasi emo-
zione attraverso un surrogato. In tutto il processo, la madre surrogata è indivi-
duata oggettivamente come un prestato incubatore vivente. Le selezioni delle 
donne adatte o meno a surrogare tolgono loro la dignità, e l’atto della procrea-
zione è ridotto al rango di un procedimento commerciale33.
32 I.T. Miecik, Części własne cicho sprzedam, “Polityka” 2004, no. 14, p. 12.
33 “Objection to surrogacy rests on values that treat human relationships and not genetic 

connections as central: motherhood is defined by the physical and emotional connection 
established during pregnancy and not by the mere biological donation. This is not to say 
that the motherly tie cannot be severed or that it is the most powerful of all relationships. 
A mother can give up her child and allow others to raise it; in so doing, she simply ends 
a relationship, as people often do. The tie that develops during pregnancy and birth may 
have greater weight than the genetic, the contractual, or the economic tie, but that does 
not contradict a woman’s right to abort, for a woman who chooses to abort chooses not to 
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Inoltre, il comportamento delle donne che “compra” la gravidanza dalla 
surrogata diventa molto sostanzioso. La madre biologica accompagna durante 
la gravidanza non il figlio nel grembo materno, ma una surrogata che è una 
persona estranea. Inoltre, la candidata per la madre non sperimenta tutte le 
trasformazioni e le esperienze legate alla gravidanza. Il suo sistema ormonale 
non è interrotto, non si sente il movimento del feto, non vive il parto. Il rappor-
to più stretto tra madre biologica (genetica) e il suo bambino sarà solo dopo il 
trasferimento del bambino, il che non significa che questo avverrà poco dopo 
la sua nascita. A questo punto si pone la questione, chi è in realtà la vera madre 
del bambino. 

7. Prezzo per la maternita 

Nonostante tutte le difficoltà (legali, etiche e proteste civili) il servizio delle 
surrogate è fiorente nella maniera lussureggiante. In internet e nelle riviste tro-
viamo sempre più annunci riguardanti la maternità surrogata. Spesso nascosti 
sotto l’affitto di “casa di compagna (cottage), vivaio, serra” o anche offrendo 
ufficialmente il “ventre in affitto”. Nel cerchio di persone interessate a mater-
nità surrogata sono pronti progetti di prezzi per ogni servizio, a cominciare 
con l’acquisto dell’ovulo, lo stipendio della surrogata, i costi della fecondazione 
in vitro, la cura per la madre surrogata durante la gravidanza fino alle spese 
processuali alla rinuncia dei diritti dei genitori, ecc. In Ucraina è operante un 
Centro di Maternità Surrogata “La Vita Felice” sul sito web, fornisce un pre-
ventivo molto preciso. E così i clienti dall’Europa per assumere il servizio di 
una madre surrogata (surrogate mother only) devono pagare 18.180 €. Per una 
madre surrogata, madre più donatore dell’uovo 21.324 €. 

Bisogna ricordare che la situazione giuridica di un bambino nato da una 
madre surrogata è relativamente incerta. Sia surrogata, sia i genitori genetici 
possono ritirarsi dai risultati precedenti, e quindi il destino del neonato avreb-
be lasciato alla decisione del tribunale. 

La Chiesa cattolica si oppone con forza al funzionamento delle madri sur-
rogate. Anche la maggior parte delle persone avrà una serie di questioni etiche 
e morali. Bisogna porre l’accento che l’attività delle surrogate è in continua 
evoluzione. In particolare per le copie omosessuali: gay e lesbiche34. 

enter into the relationships associated with motherhood. However, she cannot sell her body 
for money”; R. Irshai, Fertility and Jewish Law, Brandeis University Press, Waltham 2012, 
p. 217, in: https://muse.jhu.edu/books/9781611682410?auth=0 (20.01.2016).

34 “Dopo settimane di speculazioni, Sir Elton John e David Furnish sono finemente rivelato 
come è stato concepito il loro figlio Zachary. Mentre la coppia precedentemente rimasto 

`
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Secondo alcuni scienziati, il diritto delle coppie omosessuali di avere dei 
figli dovrebbe essere identico alle famiglie eterosessuali. Secondo le statistiche 
più prudenti negli Stati Uniti in famiglie composte da due partner dello stesso 
sesso sono circa un milione di bambini. 

8. I diritti del bambino nel processo di maternita surrogata

Nella vicenda della maternità surrogata parlano tanto dei diritti della sur-
rogata e della coppia che acquisisce un bambino. Tante donne surrogate non 
sperimentano tanto attaccamento emotivo al bambino che portano nel pro-
prio grembo. Le altre purtroppo si sentono collegate fortemente con la vita che 
portano e soffrono tantissimo al momento della consegna del bambino dopo 
la nascita, ai genitori biologici. 

Purtroppo si parla troppo poco dei diritti del bambino. I bambini di madri 
surrogate più spesso sono chiamati un giocattolo genetico. Pochi si chiedono 
se un bambino nato a seguito tale processo non avrà problemi di individualità, 
non sarà esposto maggiormente a delle malattie e ai disturbi nervosi o incli-
nato alla dipendenza. Il fenomeno è troppo recente e per questo motivo non 
esistono studi attendibili su quest’argomento. Tuttavia, vi è una reale possibilità 
che in futuro molti giovani nati da una madre surrogata verranno a sapere 
come sono venuti al mondo. L’obiettivo dell’accordo con la madre surrogata 
si oppone al diritto di ogni bambino a mantenere un legame emotivo creato 
specialmente durante la gravidanza con la madre (anche se fosse solamente la 
surrogata). 

Gli ‘accordi riguardanti la maternità surrogata sono anche soggetti ai vizi 
giuridici derivanti dall’impossibilità di prevedere tutte le circostanze d’adempi-
mento. Eppure non si può sempre anticipare la certezza se un bambino nasce 
perfettamente sano. Anche il fatto giuridicamente probabile: cosa succederà 
quando i genitori genetici muoiono prima che nasca il bambino? In quest’ulti-
mo caso, si può, infatti, dire che il caso è semplice, perché il bambino appartie-
ne legittimamente alla madre surrogata. 

in silenzio su chi di loro era il padre biologico, Furnish ha ora confermato che lui e Elton 
»entrambi hanno contribuito« alla concezione od Zachary, nato da una madre surrogata 
il giorno di Natale l’anno scorso. (…) Il certificato di nascita di Zachary, Elton è stato re-
gistrato come il padre del ragazzo, mentre Furnish è stato nominato nella categoria madre 
in documenti informatici”; http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1348208/Sir-El-
ton-John-David-Furnish-reveal-truth-baby-Zacharys-conception.html#ixzz3yD6dOLPY 
(19.01.2016).

`
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Dal punto di vista delle diverse religioni (non solo la Chiesa Cattolica) ma-
ternità surrogata e qualsiasi metodo d’inseminazione artificiale direttamente 
feriscono il sacramento del matrimonio, perché diventano spesso una mani-
festazione dell’egoismo degli sposi che desiderano un bambino contro natura 
e la volontà divina. Spesso capita che i genitori genetici siano già troppo vecchi 
o sono coppie omosessuali. Il bambino ha il diritto di essere concepito dai pro-
pri genitori, infilato sul cuore di sua madre, nato e cresciuto nel matrimonio. 

Conclusione

Il problema della maternità surrogata diventa molto più discusso perché 
aumenta il numero delle coppie senza i figli. Questo ha tanti vettori perché 
non soltanto il problema è medico. Il problema delle copie senza i figli è un 
problema sociologico ma anche psicologico. Tanti giovani si sposano più tardi 
confronto ai genitori. Lo stile di vita, in tanti casi per fare, è indirizzato alla car-
riera, al livello professionale, sociale e non aiuta a pensare a creare una famiglia. 
Il problema della convivenza prematrimoniale crea un’altra realtà dove per tanti 
anni i giovani vivendo insieme fanno tutti il possibile per evitare i bambini. Per 
questo periodo un bambino diventa quasi un invasore, usurpatore che può ro-
vinare la vita e la carriera. Dopo il momento della stabilizzazione del rapporto 
o attraverso il matrimonio (religioso o civile) arriva il desiderio di avere un 
bambino. Spesso purtroppo l’organismo della donna e già posizionato per la di-
fesa contro il bambino che accresce il problema del concepimento del bambino. 
Qui spesso comincia la lotta per avere il figlio. Quando i metodi ordinari non 
danno il successo, la coppia comincia a cercare i metodi straordinari tra questi 
c’è anche la maternità surrogata. In questo articolo si cercava di sottolineare i 
problemi giuridici che possono formarsi in diversi campi legislativi. Non sono 
state rilevate tutte le dimensioni di questo problema ma si cercava di accentuare 
diversità della decodificazione. Si nota la differenza nell’interpretazione della 
maternità surrogata sottolineando i diversi aspetti e mettere l’accento sui diritti 
sia della donna che “compra il servizio” della surrogata, sia sui diritti della ma-
dre surrogata. Spiacevole sembra sommessamente il valore dei diritti del bam-
bino che in tanti casi diventa più un prodotto da vendere o da comprare che la 
persona con i propri diritti e la propria e inseparabile dignità umana. Guardan-
do i diversi sistemi giuridici, con diversità delle definizioni possiamo dire che in 
quasi tutti i casi conquistano di più.
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Summary 
A life incubator? The dilemmas of surrogate maternity

For centuries the child was seen as a gift from God to the family. In recent decades the child has also 
become a commercial commodity that can be bought. This paper aims to show how maternity can also be 
seen from the commercial perspective. The procedure of using a surrogate mother is due to the fact that more 
and more women can not give birth to their own children without the help of others. Unfortunately in such 
cases, maternity is increasingly seen as satisfying desires for parenting regardless of the consequences. The 
procedure of using surrogate motherhood also takes place in cases of homosexual couples. Different legal 
regulations in different countries focus on the right of a woman to have a child (also at any cost). There are 
also countries where the child’s right to own real parents is respected. The new concepts of terms: wrongful 
birth action and wrongful life actions are used in the jurisprudence and American legal doctrine. The rights and 
obligations of the surrogate mother to the biological parents are also mentioned. The article also remarks the 
important aspect of a person’s psychological connection to a baby during pregnancy. Always ask questions: 
What is the real price of having a baby? What kind of emotional sensibility has a child who actually has several 
parents? Can legal regulations be separated from the moral principles of the child psychology? Is the child 
here an individual human being or just a commercial subject?
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go uzyskał w 1997 roku na Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim w Rzymie. Sędzia Sądu Metropolitalnego 
w Krakowie, wykładowca w WSD Redemptorystów w Tuchowie oraz L’Istituto Internazionale di Diritto canonico 
e diritto comparato delle religioni DiReCom w Lugano (Szwajcaria), kierownik sekcji prawa Polskiego Towa-
rzystwa Teologicznego w Krakowie.



Ks. Ginter Dzierżon
UKSW – Warszawa

Zmiany zapisów kanonów w księdze I Normy ogólne 
Kodeksu prawa kanonicznego dokonane na mocy  

motu proprio De concordia inter Codices
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Wstęp

W dniu 31 maja 2016 roku papież Franciszek wydał motu proprio De con-
cordia inter Codices, na mocy którego zostały zmienione brzmienia niektórych 
kanonów obowiązującego Kodeksu prawa kanonicznego1. Jak pisze Ojciec 
święty we wprowadzeniu, głównym celem opublikowanego aktu prawnego 
jest harmonizacja zapisów normatywnych występujących w Kodeksie prawa 
kanonicznego z 1983 roku2 oraz w Kodeksie kanonów Kościołów wschodnich 
z 1990 roku3. 
1 Franciscus, Motu proprio De Concordia inter Codices, 31 maja 2016 (dalej: DCIC), ht-

tps//:www.vatican.va/content/Francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-
-motu-proprio-_20160531_de-concordia-inter-codices.htlm (dostęp: 6 marca 2017).

2 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 stycznia 1983, AAS 75 
(1983), cz. II, s. 1–317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwier-
dzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 (dalej: KPK).

3 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 
18 października 1990, AAS 82 (1990), s. 1045–1363; tekst polski: Kodeks Kanonów Kościo-
łów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, tłum. L. Adamowicz, M. Dyja-
kowska, Lublin 2002 (dalej: KKKW).
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W niniejszym artykule przedmiotem uwagi staną się modyfikacje zawarte 
w art. 1–2 DCIC odnoszące się do kan. 111–112 KPK, regulujących kwestię 
przynależności wiernego do Kościoła łacińskiego lub innego Kościoła sui iuris. 
Obecnie kanony te brzmią następująco:
• art. 1 DCIC (kan. 111 KPK):  

§ 1. Do Kościoła łacińskiego zostaje włączone przez przyjęty chrzest dziecko 
rodziców, którzy do niego należą, lub – jeżeli jedno z nich do niego nie należy 
– którzy wyrazili zgodne życzenie, by potomstwo było ochrzczone w Kościele 
łacińskim; jeżeli zaś brak zgodności, zostaje włączone do Kościoła sui iuris4, 
do którego należy ojciec.
§ 2. Jeżeli tylko jedno z rodziców jest katolikiem, zostaje włączone do Kościo-
ła, do którego należy rodzic, który jest katolikiem.
§ 3. Każdy z mających być ochrzczonym, który ukończył czternasty rok życia, 
może w sposób wolny wybrać chrzest w Kościele łacińskim lub w innym Ko-
ściele sui iuris; w takim wypadku należy do Kościoła, który wybrał.

• art. 2 DCIC (kan. 112 KPK): 

§ 1. Po przyjętym chrzcie do innego Kościoła sui iuris zostają włączeni:
1. ten, kto otrzymał zezwolenie Stolicy Apostolskiej;
2. małżonek, który zawierając małżeństwo lub w czasie jego trwania oświad-
czył, że pragnie przejść do Kościoła sui iuris drugiego małżonka; po rozwiąza-
niu jednak małżeństwa może w sposób nieskrępowany powrócić do Kościoła 
łacińskiego;
3. dzieci tych, o  których w  nn. 1 i  2, przed ukończeniem czternastego roku 
życia, a małżeństwie mieszanym dzieci strony katolickiej, która zgodnie z prze-
pisami prawa przeszła do innego Kościoła sui iuris; po osiągnięciu wskazanego 
wieku mogą powrócić do Kościoła łacińskiego.
§ 2. Nawet długotrwały zwyczaj przyjmowania sakramentów według obrzędów 
innego Kościoła sui iuris nie pociąga włączenia do tego Kościoła.
§ 3. Każde przejście do innego Kościoła sui iuris osiąga skutek z chwilą zło-
żenia oświadczenia wobec ordynariusza miejsca tego Kościoła albo wobec 
włas nego proboszcza lub delegowanego przez jednego z nich kapłana i dwóch 
świadków, chyba że reskrypt Stolicy Apostolskiej stanowiłby inaczej; winno 
być także odnotowane w księdze ochrzczonych5.

Uwzględniając zaznaczone zmiany, w dalszej części artykułu zostaną pod-
dane analizie następujące wątki: racje zastąpienia terminu „Ecclesia ritualis sui 

4 Pogrubioną czcionką zaznaczono wprowadzone zmiany.
5 Tekst polski dokumentu zaczerpnięto ze strony: https//:www.diecezja.pl/duchowni-i-

konsekrowani/listy-dekrety/zmiany-w-kodesie-prawa-kanonicznego-dokonane-przez-
papieza-franciszka-w-motu-proprio-de-concordia-inter-codices-z-dnia-31-05-2016-r-
opublikowanego-w-dniu-15-09-2016-r.htlm (dostęp: 1 marca 2017).
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iuris” terminem „Ecclesia sui iuris”, problem przynależności kościelnej dziecka 
w przypadku zawierania małżeństw mieszanych oraz zagadnienie skuteczno-
ści prawnej przejścia do innego Kościoła sui iuris.

1. Zastąpienie terminu „Ecclesia ritualis sui iuris”  

terminem „Ecclesia sui iuris” (art. 1–2 DCIC)

Zasadnicza zmiana wprowadzona w art. 1–2 DCIC (kan. 111–112 KPK) 
wiąże się z zastąpieniem we wszystkich zapisach normatywnych pojęcia „Ecc-
lesia ritualis” pojęciem „Ecclesia sui iuris”. Tym sposobem w legislacji łaciń-
skiej skorelowano terminologię z  tą, która występuje w  rozdziale I  tytułu II 
KKKW Przynależność do Kościoła sui iuris (kan. 29–38). Na marginesie należy 
dodać, iż w Kodeksie z 1917 roku6 prawodawca posiłkował się słowem „ryt” 
(ritus) (kan. 98 §§ 1–5). Jak zauważył Eduardus Regatillo, przynależność do 
rytu decydowała m.in. o statusie osoby w Kościele7. W refleksji nad fenome-
nem różnych obrządków występujących w  tradycji wschodniej Gommarus 
Michiels wskazywał, iż w ówczesnej doktrynie posługiwano się również nazwą 
„Ritus Orientales Catholici sui iuris”8. W  trakcie prac nad rewizją Kodeksu 
z  1917 roku konsultorzy dążyli do zharmonizowania terminologii występu-
jącej w legislacji wschodniej i zachodniej9. W konsekwencji w kan. 111–112 
KPK pojawił się termin „Ecclesia ritualis sui iuris”. Według Valesio de Paolisa 
i Andrei D’Aurii, wprowadzenie tej nazwy jest logicznym następstwem zapisu 
kan. 372 § 2 KPK, w  którym przewidziano możliwość utworzenia Kościoła 
partykularnego nie na bazie terytorium, ale na bazie rytu10.

Kanoniści, badając problem terminologii występującej w  KPK, zwracali 
jednak uwagę, iż pojęcie „ritus” funkcjonujące w tym zbiorze nie jest jedno-
znaczne. Analizując tę kwestię, Natale Loda wymieniła jego trzy znaczenia: 
znaczenie liturgiczne, znaczenie w sensie coetus fidelium i znaczenie prawno-

6 Codex Iuris Canonici Pii X Maximi iussu digestus Benediicti Papae XV auctoritatae promul-
gatus, 25 stycznia 1917, AAS 9 (1917), cz. II, s. 1–593 (dalej: CIC/17).

7 E. Regatillo, Institutiones iuris canonici, t. 1, Santander 1961, s. 172.
8 C. Michiels, Principia generalia de personis in Ecclesia, Parisiis–Tornaci–Romae 19552, 

s. 292.
9 Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Coetus Studiorum „De Populo 

Dei”. Examaen animadversionum exhibitarum circa schema ex processu verbali lingua italia-
na confecto, „Communicationes” 12 (1980), s. 72. Szerzej na ten temat zob. J. García Martín, 
Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1999, s. 378.

10 V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali di Diritto Canonico. Commento al Codice di 
Diritto Canonico, Roma 2008, s. 305.
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-eklezjologiczne11. Elmar Güthoff natomiast spostrzegł, że w  kodyfikacji tej 
w większości norm termin „ryt” odnosi się do Kościoła jako instytucji12. 

Pomimo ogromnego wysiłku podjętego na rzecz zharmonizowania ter-
minologicznego w kodyfikacjach łacińskiej i wschodniej konsultorzy w czasie 
prac nad KKKW odstąpili od zwrotu „Ecclesia ritualis sui iuris”, argumentu-
jąc, iż nie oddaje on w sposób właściwy charakteru Kościołów wschodnich. 
Podkreślali oni, iż wiele Kościołów wschodnich ma ten sam ryt13. Stąd też 
w KKKW wprowadzono nazwę bardziej adekwatną – „Kościół sui iuris” (Ecc-
lesia sui iuris). W  kan. 27 KKKW zdefiniowano go jako „Wspólnotę chrze-
ścijan powiązaną hierarchią według prawa, którą jako sui iuris wyraźnie lub 
milcząco uznała najwyższa władza Kościoła”. Według Helmuta Preego, o takim 
sposobie ujęcia zadecydowało w głównej mierze kryterium eklezjologiczne14. 
Komentując tę regulację, Dimitros Salachas wskazał, że idzie o Kościół pra-
wa własnego („Chiesa di diritto proprio”). Ustosunkowując się do tej definicji 
legalnej, zwrócił on uwagę, iż nie pojawił się w niej termin „ritus”, ponieważ 
definicja ta dotyczy osoby; ta sama w sobie natomiast nie implikuje kategorii 
rytu. Na poparcie tego twierdzenia, posiłkując się zasadą analogii, w swej argu-
mentacji nawiązał do kwestii statusu osoby fizycznej, która nabywa osobowość 
w kanonicznym porządku prawnym niezależnie od rytu15. 

Należy przy tym zauważyć, że w legislacji wschodniej pojęcie „ryt” w sen-
sie obrządku zostało określone w kan. 28 § 1 KKKW jako dziedzictwo litur-
giczne, teologiczne, duchowe i  dyscyplinarne wyodrębnione przez kulturę 
i okoliczności historyczne narodów, wyrażające się w przeżywaniu wiary wła-
ściwemu dla każdego Kościoła sui iuris16. Interpretując tę regulację, Salachas 
trafnie spostrzegł, iż definicja ta w przeciwieństwie do poprzedniej nie ma cha-
rakteru prawnego, ale deskryptywny17. „Ritus” pojmowany jest bowiem w tym 
wypadku jako dziedzictwo, a nie jako osoba prawna ze swymi prawami i obo-
wiązkami, którą jest Kościół sui iuris18.
11 N. Loda, Rito, w: Diccionario general de Derecho Canónico, red. J. Otaduy, A. Viana, J. Seda-

no, t. 7, Pamplona 2012, s. 43.
12 E. Güthoff, Rito, w: Diccionario enciclopédico de Derecho Canónico, red. S. Haering, 

H. Schmitz, tłum. H. Bernet, Barcelona 2008, s. 743.
13 H. Pree, Allgemeine Normen, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, red. 

K. Lüdicke, t. 1, Essen 1985, ad. 111, 4.
14 Tamże.
15 D. Salachas, Commento al can. 27 CCCO, w: Commento al Codice dei Canoni delle Chiese 

Orientali, red. P.V. Pinto, Città del Vaticano 2001, s. 37–38.
16 U. Nowicka, Obrządek, w: Wielka encyklopedia prawa, red. G. Leszczyński, t. 2, Warszawa 

2014, s. 138.
17 D. Salachas, Commento al can. 27 CCCO, dz. cyt., s. 38.
18 Tenże, Commento al can. 28 CCCO, w: Commento al Codice…, dz. cyt., s. 40.
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Konkludując, należy stwierdzić, iż za sprawą przytoczonych racji usta-
wodawca, dążąc do ujednolicenia terminologii w  art. 1–2 DCIC, posłużył 
się nazwą „Kościół sui iuris”, zastępując tym sposobem funkcjonujący w kan. 
111–112 KPK mniej adekwatny do rozwiązań systemowych termin „Ecclesia 
ritualis sui iuris”.

2. Przynależność kościelna dziecka w przypadku zawierania 

małżeństw mieszanych (art. 1 § 2 DCIC)

W  strukturę kan. 111 KPK prawodawca wprowadził nowy paragraf 2, 
regulujący przynależność dziecka do Kościoła w sytuacji, gdy jedna ze stron 
związku małżeńskiego jest katolikiem. Art. 1 § 2 DCIC brzmi następująco: „Je-
żeli zaś tylko jedno z rodziców jest katolikiem, zostaje włączone do Kościoła, 
do którego należy rodzić, który jest katolikiem”.

Rozpoczynając analizę tego zapisu, należy stwierdzić, iż ustawodawca w ar-
tykule posługuje się terminem „katolik” w sensie kanonicznym, oznaczającym 
przynależność wiernego do Kościoła katolickiego19. Należy przy tym dostrzec, 
że choć art. 1 § 2 DCIC występuje w KPK, to jednak z jego brzmienia wynika, 
iż pojęcie „katolik” odnosi się nie tylko wiernych łacinników, ale również do 
wiernych katolickich Kościołów wschodnich. Twierdzenie to znajduje umo-
cowanie w normatywnym zwrocie „Ecclesiae ad quam hinc parens cattolicus 
pertinet adscribitur”. Pragnę też zauważyć, że pojęcia „katolik” używa również 
prawodawca w  legislacji wschodniej w  regulacjach dotyczących małżeństw 
mieszanych (kan. 813–814 KKKW). 

Kontynuując te rozważania, trzeba dodać, iż zasada ujęta w art. 1 § 2 DCIC 
odnosi się do małżeństw mieszanych, a więc do związków zawieranych pomię-
dzy katolikiem oraz akatolikiem ochrzczonym lub nieochrzczonym (kan. 1086 
§ 1, 1124 KPK). Należy też zauważyć, iż hipoteza ujęta w art. 1 § 2 DCIC nie 
została skodyfikowana w legislacji zachodniej, a więc wystąpiła luka prawna. 
Ustalenie w tej materii zawarto jednak w kan. 29 § 1 KKKW, zgodnie z którym: 

Dziecko, które nie ukończyło czternastu lat życia, przez chrzest nabywa przy-
należność do Kościoła sui iuris, do którego należy jego ojciec katolik, jeśli zaś 
tylko matka jest katoliczką lub jeśli oboje zgodnie dobrowolnie o  to proszą, 
dziecko nabywa przynależność do tego Kościoła sui iuris, do którego należy 
jego matka, z zachowaniem prawa partykularnego zatwierdzonego przez Sto-
licę Apostolską.

19 M. Hauke, Catolicidad de la Iglesia, w: Diccionario general de Derecho Canónico, red. J. Ota-
duy, A. Viana, J. Sedano, t. 1, Pamplona 2012, s. 944–945.
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Dlatego też w celu uzupełnienia tej luki w porządku łacińskim posiłkowa-
no się przytoczoną regulacją.

Interpretując kan. 29 § 1 KKKW, komentatorzy są zgodni co do tego, iż 
w przypadku małżeństwa mieszanego dziecko ochrzczone przynależy do Ko-
ścioła sui iuris ojca lub matki katolika20. Nawiązując do tej dyspozycji, Krzysz-
tof Nitkiewicz skonstatował, że takie zasady obowiązują również w praktyce 
Kongregacji Kościołów Wschodnich21. Według Salachasa, rozwiązanie to po-
zostaje w ścisłym związku z wymogiem określonym w kan. 814, n. 1 KKKW 
dotyczącym zobowiązania strony katolickiej do ochrzczenia i wychowania po-
tomstwa w Kościele katolickim22. 

Wprowadzenie do kan. 111 KPK nowej zasady określonej w paragrafie 2 
uznaję za problematyczne. Nie do końca przekonują mnie bowiem zarówno 
praktyka stosowana w Dykasterii Kurii Rzymskiej, jak również przytoczone 
opinie kanonistów. Uważam, iż zapis art. 1 § 2 DCIC (kan. 111 § 2 KPK) ko-
liduje z wymogiem określonym w kan. 1125, nr 1 KPK dotyczącym ochrzcze-
nia i  wychowania potomstwa w  Kościele katolickim. W  jego treści znalazła 
się przecież klauzula: „uczyni wszystko, co w jej mocy” („se omnia pro viri-
bus facturam esse”), z  której wynika, że ustawodawca jest świadom tego, iż 
w skrajnych przypadkach ów wymóg może zostać niewypełniony przez kato-
lika; przyzwala on zatem na ochrzczenie i wychowanie potomstwa w Kościele 
akatolickim lub we Wspólnocie kościelnej.

Popierając to twierdzenie, pragnę zauważyć, iż nieco odmienne rozwiąza-
nie od praktyki stosowanej w  Kongregacji Kościołów Wschodnich znajduje 
się w opublikowanym 25 marca 1993 roku przez Papieską Radę ds. Jedności 
Chrześcijan Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących eku-
menizmu23. Otóż w numerze 151 tego dokumentu nie wykluczono możliwości 
ochrzczenia i wychowania potomstwa w Kościele lub Wspólnocie kościelnej 
niepozostającej w pełnej łączności z Kościołem katolickim: 

20 D. Salachas, Commento al can. 29 CCCO, w: Commento al Codice…, dz. cyt., s. 43; K. Nit-
kiewicz, Chrzest dziecka w małżeństwie mieszanym, „Roczniki Nauk Prawnych” 17 (2007), 
nr 2, s. 73; U. Nowicka, Przynależność wiernych do Kościoła według KKKW i KPK, „Prawo 
Kanoniczne” 53 (2010), nr 1–2, s. 279.

21 K. Nitkiewicz, Chrzest dziecka…, dz. cyt., s. 73.
22 D. Salachas, Commento al can. 29 CCCO, dz. cyt., s. 43.
23 Pontificium Consiglium ad Unitatem Christianorum Fovendam, Directoire pour l’applica-

tión des Principes et des Normes sur l’Oecuménism La recerche de l’unité, 25 marca 1993, AAS 
85 (1993), s. 1039–1119; tekst polski: Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Dyrektorium 
w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, 25 marca 1993, „Communio” 
14 (1994), nr 2, s. 3–93 (dalej: DE).
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W wypełnianiu obowiązku przekazywania wiary katolickiej swoim dzieciom 
rodzic katolicki uszanuje wolność religijną i  sumienie drugiego rodzica oraz 
będzie się troszczył o  jedność i  trwałość małżeństwa i  o  zachowanie komu-
nii rodzinnej. Jeżeli pomimo tych wszystkich wysiłków dzieci nie zostaną 
ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim, rodzic nie podpada pod cen-
zurę prawa kanonicznego.

Nie podzielam opinii Nitkiewicza, który nawiązując do przytoczonego nu-
meru, napisał: 

Dyrektorium Ekumeniczne prezentuje co prawda nieco łagodniejsze podejście 
w  stosunku do małżeństw mieszanych, jednakże pryncypium pozostaje nie-
zmienne. Ustawodawcy chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie integralno-
ści wiary małżonka katolickiego i jego potomstwa, którzy żyją w stałym kon-
takcie z rzeczywistością akatolicką24.

Uważam, iż argumentacja tego kanonisty służy wprawdzie uzasadnieniu 
tezy, za którą się opowiada, ale nie jest ona do końca zgodna z wszystkimi roz-
wiązaniami występującymi w kanonicznym porządku prawnym. 

Pragnę zwrócić uwagę, iż ustalenia zawarte w  DE zostały recypowane 
przez niektóre konferencje episkopatów. I  tak w wydanym 25 sierpnia 2000 
roku wspólnym dokumencie Włoskiej Konferencji Episkopatu i Kościoła Wal-
densów i Metodystów Testo commune per un indirizzo pastorale dei matrimoni 
tra Cattolici e Valdesi o Metodisti. Testo Applicativo wyraźnie mówi się o upraw-
nieniach strony akatolickiej w tej materii25. W numerze 8b tego uzgodnienia, 
nawiązując do DE, nr 150, stwierdzono, że strona ewangelicka ma w tym za-
kresie równe prawo-obowiązek wynikające z jej powołania i z przynależności 
do własnego Kościoła. Ponadto autorzy dokumentu zapisali, że choć takie spe-
cyficzne uwarunkowania związku małżeńskiego mogą generować konflikty, to 
jednak w takiej sytuacji działania nupturientów powinny zmierzać do osiąg-
nięcia zgody mającej z jednej strony na celu umocnienie wspólnoty małżeń-
skiej, z drugiej zaś duchowe dobro potomstwa. 

Ponadto pragnę też przywołać zapisy kan. 96 i 204 § 1 KPK, w myśl któ-
rych ważnie przyjęty chrzest włącza do Kościoła Chrystusowego. Wśród ka-
nonistów nie ma wątpliwości co do tego, iż regulacje te należy interpretować 
w  kontekście soborowej doktryny o  Kościele. Pod wpływem nauki Vatica-

24 K. Nitkiewicz, Chrzest dziecka…, dz. cyt., s. 73.
25 Conferenza Episcopale Italiana, Chiesa Evangelica Valdese, Testo commune per un indirizzo 

pastorale dei matrimoni tra Cattolici e Valdesi o  Metodisti. Testo Applicativo, 25 sierpnia 
2000, http://chiesavaldese.org/documents/txt_com_matr_it.pdf (dostęp: 3 marca 2017). 
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num II nastąpiła zmiana wizji Kościoła. Ojcowie soborowi dostrzegli bowiem 
w Kościołach i Wspólnotach kościelnych również elementy eklezjalności26. 

Uważam, iż zasada określona w art. 1 § 2 DCIC jest ujęciem w opcji eks-
kluzywizmu jurydycznego Kościoła katolickiego. Jest ona nie do pogodzenia 
z ekumenicznymi rozwiązaniami tego problemu, a także niezgodna z pewnymi 
zapisami normatywnymi występującymi w kanonicznym porządku prawnym. 
Pragnę bowiem spostrzec, iż w kan. 11 KPK, regulującym kwestię podlegania 
osób ustawom kościelnym, w jednej z hipotez mówi się o możliwości przyję-
cia ochrzczonego do Kościoła katolickiego. Jeśli więc ktoś może przystąpić do 
Kościoła katolickiego, to zakłada się, iż przynależy on do Kościoła akatolic-
kiego lub Wspólnoty kościelnej. W tym kontekście zadaję więc pytanie: czy 
prawodawca kościelny opowiada się za tezą, iż do wspólnot akatolickich mogą 
przynależeć wyłącznie ci, którzy zostaliby w nich ochrzczeni, poza przypad-
kiem małżeństw mieszanych? Uważam, iż pozytywna odpowiedź na to pytanie 
byłaby absurdalna. 

Tę prawdę eklezjologiczno-jurydyczną znajdujemy też w  dokumentach 
traktujących o walorze chrztu św. w polskich Kościołach i Wspólnotach ko-
ścielnych niepozostających w pełnej łączności z Kościołem katolickim. I  tak 
w  numerze 2 opublikowanego 23 stycznia 2000 roku aktu prawnego Pol-
skiej Rady Ekumenicznej Sakrament chrztu znakiem jedności podkreślono, iż 
chrzest wprowadza do Kościoła27. Oprócz tego dokumentu ekumenicznego 
podobne stanowiska w tej kwestii zajmują w Internecie poszczególne Kościoły 
i Wspólnoty eklezjalne. Na stronie Luteranie.pl czytamy: „Chrzest ma znacze-
nie społeczne, wspólnotowe, jest włączeniem do Kościoła, który jest Ciałem 
Chrystusa” (1 Kor 12, 13; Ef 4, 8)28. Podobnie głosi Kościół ewangelicko-refor-
mowany: „Przez chrzest wyznajemy wiarę i zobowiązujemy się do posłuszeń-
stwa Panu Bogu i do walki z grzechem i wszelkimi przejawami zła. Zostajemy 
przez ten akt przyjęci do Kościoła powszechnego”29. Również w  numerze 3 
26 P. Krämer, Die Zugehörichkeit zur Kirche, w: Handbuch des katholischen Kirchenrecht, red. 

J. Listl, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 164–167; H. Selge, Der Begriff „christi-
fideles” im Codex Iuris Canonici von 1983, w: Teologia et ius canonicum. Festgabe für He-
ribert Heinemann zur Vollendung seines 70. Geburstag, red. H.J.F. Reinhard, Essen 1995, 
s. 262–264.

27 Polska Rada Ekumeniczna, Sakrament chrztu znakiem jedności, 23 stycznia 2000, http://
ekumenia.pl/czytelnia/dokumenty-ekumeniczne/sakrament-chrztu/znakie-jedności/ 
(dostęp: 3 marca 2017).

28 Chrzest Święty, http://www.luteranie.pl/materialy/rozne_pisma/chrzest_swiety,327.html 
(dostęp: 3 marca 2017).

29 Chrzest w Kościele ewangelicko-reformowanym, http://katecheza-zso6.cba.pl/serwis/index.
php?option=com_content&view=article&id=17:chrzest-w-kosciele-ewangelicko-refor-
mowanym&catid=3chrzestItemid=129 (dostęp: 3 marca 2017).
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dokumentu Stanowisko Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie Chrztu Wiary 
i błogosławieństwa dzieci, wydanego 21 maja 2003 roku, zapisano: „Przez wia-
rę i chrzest stajemy się częścią Ciała Chrystusa-Kościoła”30. Z przytoczonych 
tekstów wynika, iż występujące w nich ujęcia doktrynalne eklezjologicznie są 
koherentne z tym, które zostało skodyfikowane w kan. 96 KPK. Autorzy tych 
dokumentów, mówiąc o włączeniu do Kościoła, nie mają w żadnym wypadku 
na uwadze instytucjonalnego Kościoła Rzymskokatolickiego, ale mają na myśli 
włączenie do swoich Wspólnot eklezjalnych31. Prawda ta została też uwydat-
niona w Handbuch des evangelischen Kirchenrechts („Podręczniku prawa Ko-
ścioła ewangelickiego”); wskazał na nią także Gianni Long w swej monografii 
poświęconej porządkom prawnym Kościołów protestanckich32.

Poruszany problem zauważyła także, ale niestety nie podjęła próby jego 
rozwiązania, Urszula Nowicka: 

Teoria jest rzeczywiście właściwa i  zgodna z cytowaną wyżej dyspozycją od-
nośnych kanonów. Jednak jej praktyczne zastosowanie prowadzi często do 
absurdalnych wniosków. Otóż kiedy małoletnie dziecko zostanie ochrzczone 
np. w Kościele prawosławnym, za zgodą czy wbrew woli rodzica katolickiego, 
wówczas jego status prawny jest trudny do określenia. Prawosławni będą go 
bowiem uważali za członka swojego Kościoła, dla katolików jest i pozostanie 
katolikiem33.

3. Skuteczność prawna przejścia do innego Kościoła  

sui iuris (art. 2 § 3 DCIC)

W art. 2 DCIC odnoszącym się do kan. 112 KPK ustawodawca wprowadził 
nowy paragraf 3 o następującej treści: 

Każde przejście do innego Kościoła sui iuris osiąga swój skutek z chwilą zło-
żenia oświadczenia wobec ordynariusza miejsca tego Kościoła albo wobec 
własnego proboszcza lub delegowanego przez jednego z nich kapłana i dwóch 
świadków, chyba że reskrypt Stolicy Apostolskiej stanowiłby inaczej; winno być 
także odnotowane w księdze ochrzczonych.

30 Stanowisko Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie Chrztu Wiary i błogosławieństwa dzie-
ci, 21 maja 2003, http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20003072315163226.
htlm (dostęp: 3 marca 2017).

31 Szerzej na ten temat zob. H.J.F. Reinhard, Bautizado no católico, w: Diccionario general…, 
t. 1, dz. cyt., s. 635.

32 G. Long, Ordinamenti giuridici delle chiese protestanti, Bologna 2008, s. 115.
33 U. Nowicka, Przynależność wiernych…, dz. cyt., s. 279.
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Ustalenia zawarte w  tym artykule korespondują z  wytycznymi ujętymi 
w kan. 36–37 KKKW. Zasadnicze zdanie nowej regulacji, pominąwszy nazew-
nictwo autorytetu sprawującego wykonawczą władzę rządzenia („hierarcha 
miejsca”), jest identyczne ze zdaniem zawartym w kan. 36 KKKW; natomiast 
problem zapisania tego faktu w  księdze ochrzczonych został szerzej ujęty 
w kan. 37 KKKW.

Komentując kan. 36–37 KKKW, Salachas trafnie zauważył, iż taka regula-
cja nie występowała dotąd w kodyfikacji łacińskiej. W jego opinii, kanony te 
powinny służyć uzupełnieniu tej luki34. Poprzez wprowadzenie zapisu art. 2 § 3 
DCIC została ona zniwelowana.

Zakończenie

W zaprezentowanym opracowaniu wskazano na racje uzasadniające wpro-
wadzenie zmian w DCIC. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż zarówno za-
stąpienie występującego w  kan. 111–112 KPK terminu „Ecclesia ritualis sui 
iuris” terminem „Ecclesia sui iuris”, jak również pojawienie się w kan. 112 KPK 
nowego paragrafu 3 dotyczącego skuteczności prawnej przejścia do innego 
Kościoła sui iuris jest w pełni zasadne. W pierwszym przypadku w legislacji 
łacińskiej skorelowano terminologię z bardziej adekwatną do rozwiązań sys-
temowych terminologią występującą w legislacji wschodniej; w drugim przy-
padku zniwelowano występującą w KPK lukę prawną.

Wiele kontrowersji budzi natomiast wprowadzenie w strukturę kan. 111 
KPK paragrafu 2, regulującego kwestię przynależności dziecka w sytuacji, gdy 
jedna ze stron małżeństwa mieszanego jest katolikiem. Moim zdaniem, mało 
przekonujący jest argument przytaczany przez wielu kanonistów powołujących 
się na praktykę stosowaną w Kongregacji Kościołów Wschodnich. Uważam, iż 
ustawowe przyjęcie takiej zasady nie tylko godzi w ustalenia przyjęte w dia-
logu ekumenicznym, ale jest także niekoherentne z zapisami normatywnymi 
dotyczącymi przynależności wiernego do wspólnoty wiary (kan. 96, 204 § 1 
KPK). Taki niejednoznaczny stan prawny stanie się obiektem zarówno sporów 
prawnych, jak i pastoralnych. Może to doprowadzić do sytuacji, iż zapis art. 1 
§ 2 DCIC nie będzie aplikowany rygorystycznie, ale selektywnie, w zależności 
od przypadku. 

34 D. Salachas, Commento al can. 36–37 CCCO, w: Commento al Codice…, dz. cyt., s. 50.
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Wstęp

Z  kościelnym prawem majątkowym nieodłącznie związana jest kwestia 
umów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje alienacja. Ze względu 
na jej specyficzny charakter należy przeanalizować ją nie tylko na podstawie 
Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, ale uwzględniając również prawo 
polskie. Jako iż jest to zagadnienie oparte na dwóch porządkach prawnych, 
świeckim i kanonicznym, należałoby także zastanowić się, czy unormowania 
przyjęte w tym zakresie nie są ze sobą sprzeczne, oraz ukazać, w jaki sposób 
zostały one sformułowane.

Analizując wskazane zagadnienie przy użyciu metody porównawczej, 
możliwe będzie omówienie takich kwestii, jak charakter i rodzaj umów, w tym 
zobowiązań, zarówno w prawie świeckim, jak i w prawie kanonicznym, oraz 
związanego z  tym zjawiska kanonizacji przepisów państwowych. Kolejnym 
poruszanym tematem będzie umowa alienacji w odniesieniu do ogólnego jej 
rozumienia oraz powiązania z prawem rzymskim, a także charakter alienacji 
w kontekście prawa kanonicznego.
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Dogłębna analiza zagadnienia i porównanie zastosowanych rozwiązań po-
zwoli ukazać przenikanie się wskazanych wyżej porządków prawnych. Dzięki 
temu możliwe będzie również omówienie konkretnych przypadków i odniesie-
nie się do polskiego orzecznictwa, bazującego właśnie na obu tych porządkach.

1. Pojęcie umów

Problematyka instytucji alienacji łączy się z właściwym rozumieniem poję-
cia umów i wynikających z nich zobowiązań, a także prawidłową interpretacją 
dotyczących ich przepisów. Ponieważ w prawie kanonicznym istnieją w tym 
zakresie pewne luki prawne, zastosowanie znajdują unormowania obowiązu-
jące w prawie państwowym.

1.1. Zobowiązania w rozumieniu prawa cywilnego

Ważną kwestią, bez której omówienia niemożliwe będzie właściwe zro-
zumienie zagadnienia, jest znaczenie pojęcia „zobowiązanie”. W  cywilistyce 
przyjmuje się, iż stanowi ono rodzaj stosunku cywilnoprawnego, o swoistych 
cechach wskazanych w odpowiednich normach prawa zobowiązań, które znaj-
dują się w księdze trzeciej kodeksu cywilnego1.

Jak każdy stosunek cywilnoprawny, można je opisać za pomocą podstawo-
wych pojęć, określających poszczególne elementy tego stosunku. Zalicza się do 
nich podmioty, ich prawa i obowiązki składające się na treść stosunku zobo-
wiązaniowego oraz jego przedmiot. Elementy te są w stosunkach zobowiąza-
niowych określane szczególnymi nazwami – podmiot uprawniony określa się 
mianem „wierzyciela”, a  podmiot zobowiązany mianem „dłużnika”. Zgodnie 
z powyższym, uprawnienia wierzyciela określa się ogólną nazwą „wierzytelno-
ści”, a obowiązki dłużnika terminem „dług”. Za przedmiot zobowiązania nato-
miast uważa się „świadczenie”, czyli wskazane treścią zobowiązania zachowanie 
się dłużnika na rzecz wierzyciela. Przez zachowanie należy rozumieć właściwe 
działanie lub zaniechanie, przy czym istotne jest zaakcentowanie tego ostatnie-
go, gdyż pojęcie zachowania kojarzone jest często jedynie z działaniem2.

1.2. Umowa w rozumieniu prawa cywilnego

W cywilistyce pod pojęciem umowy rozumie się stan faktyczny polega-
jący na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli, tzw. konsens, 

1 Art. 353–92116 k.c.
2 Art. 353 k.c. Por. Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014, s. 11–12.
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zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków 
podmiotów je składających. W związku z tym umowa stanowi najważniejszą 
postać czynności prawnej, a w gospodarce rynkowej podstawowy instrument 
regulujący obrót dóbr, usług i środków pieniężnych. Z tego właśnie względu 
odgrywa ona największą rolę w zakresie stosunków zobowiązaniowych.

W prawie cywilnym dokonano podziału umów ze względu na formę, w ja-
kiej zostały zawarte. Wyróżniono w ten sposób umowy jednostronne i dwu-
stronne, wyraźne i  milczące, nazwane i  nienazwane, konsensualne i  realne, 
zawierane w formie dowolnej oraz w formie określonej przez ustawę, zawiera-
ne bez zastrzeżenia lub z zastrzeżeniem, a także umowy poprzedzone ofertą. 
Z  umów jednostronnie zobowiązujących dla jednej strony wynikną jedynie 
prawa, dla drugiej obowiązki (np. testament), natomiast w umowie dwustron-
nie zobowiązującej prawa i  obowiązki wynikają dla obu stron jednocześnie 
(np. umowa sprzedaży). Podział umów na wyraźne i milczące zależy od tego, 
czy zostały zawarte formalnie, czy można jedynie domniemywać ich zawarcie. 
Rozróżnienie umów nazwanych i nienazwanych jest uwarunkowane w zależ-
ności od tego, czy są nazwane i odrębnie unormowane (np. umowa sprzedaży), 
czy też nie mają własnej nazwy. Forma umów konsensualnych i realnych zale-
ży od tego, czy dochodzą do skutku przez samo porozumienie, czy też porozu-
mienie i wydanie rzeczy. Umowy zawierane są w formie dowolnej oraz w for-
mie określonej przez ustawę, w zależności od tego, czy dana forma jest istotna 
do ważności umowy, wywołania skutków czy też możliwości powołania się na 
nią jako na środek dowodowy. Umowy bez zastrzeżenia lub z zastrzeżeniem 
zawierane są samoistnie lub z dodatkowymi klauzulami czy pod warunkiem. 
Natomiast umowy poprzedzone ofertą charakteryzują się propozycją zawarcia 
w przyszłości określonej umowy (np. umowa przedwstępna)3.

W polskim prawie cywilnym instytucję umów uregulowano w dziale zo-
bowiązań, znajdującym się w księdze trzeciej kodeksu cywilnego. Zawarto 
w niej zarówno przepisy regulujące kwestie wspólne dla wszystkich umów 
– te, które są związane z  ich zawarciem, ważnością, wykonywaniem itp., 
jak również przepisy regulujące konkretne typy umów, najczęściej spoty-
kane w  obrocie prawnym, w  tym najbardziej popularną umowę sprzeda-
ży. Oprócz umów regulowanych przez prawo zobowiązań istnieje również 
kilka typów umów regulowanych przez inne dziedziny prawa cywilnego, 
takie jak prawo rzeczowe (np. umowa o zniesienie współwłasności4, umowa 

3 Por. tenże, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015, s. 216–227; A. Wolter, J. Ignato-
wicz, K. Serafiniuk, Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 2015, s. 261–274.

4 Art. 200 k.c.
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o ustanowienie wieczystego użytkowania5) czy też prawo spadkowe (umowa 
o dział spadku6).

W  kodeksie cywilnym unormowano różne typy umów7. Każda z  nich 
określa, w charakterystyczny dla siebie sposób, poszczególne prawa i obowiąz-
ki stron. 

Najważniejszą zasadą, jaką przyjął ustawodawca w zakresie umów, jest tzw. 
swoboda ich zawierania. Polega ona na tym, iż „strony zawierające umowę 
mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub 
cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego”8. W przepisie tym przyznano podmiotom prawnym 
możliwość zawierania i kształtowania treści umów, przy jednoczesnym zważa-
niu na naturę stosunku, a także zgodność z ustawą oraz z zasadami współżycia 
społecznego. Do istotnych elementów tej zasady zaliczono swobodę w zawie-
raniu umowy, w  wyborze kontrahenta, w  kształtowaniu treści umowy oraz 
w wyborze formy zawarcia umowy9.

Zasada swobody umów ma swoją podstawę także w  art. 31 Konstytucji 
RP, w  którym zagwarantowano wolność człowieka oraz zawarto obowiązek 
jej poszanowania, jak też obowiązek poszanowania prawa innych. Zakazano 
w  nim również zmuszania do czynienia tego, czego prawo człowiekowi nie 
nakazuje10.

5 Art. 239 k.c.
6 Art. 1037 k.c.
7 Należą do nich: umowa sprzedaży (art. 535–602 k.c.), zamiana (art. 603–604 k.c.), dostawa 

(art. 605–612 k.c.), kontraktacja (art. 613–626 k.c.), umowa o dzieło (art. 627–646 k.c.), 
umowa o roboty budowlane (art. 647–658), umowa najmu (659–692 k.c.), dzierżawa (art. 
693–709 k.c.), leasing (art. 7091–70918 k.c.), użyczenie (art. 710–719 k.c.), pożyczka (art. 
720–724 k.c.), umowa rachunku bankowego (art. 725–733 k.c.), zlecenie (art. 734–751 
k.c.), prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (art. 752–757 k.c.), umowa agencyjna (art. 
758–7649 k.c.), umowa komisu (art. 765–773 k.c.), umowa przewozu (art. 774–793 k.c.), 
umowa spedycji (art. 794–804 k.c.), umowa ubezpieczenia (art.805–834 k.c.), przechowa-
nie (art. 835–845 k.c.), umowa składu (art. 853–8599 k.c.), umowa spółki (art. 860–875 
k.c.), poręczenie (art. 876–887 k.c.), darowizna (art. 888–902 k.c.), umowa przekazania 
nieruchomości (art. 9021–9022 k.c.), renta (art. 903–907 k.c.), dożywocie (art. 908–916 
k.c.), ugoda (art. 917–918 k.c.), przyrzeczenie publiczne (art. 919–921 k.c.), przekaz (art. 
9211–9215 k.c.) oraz papiery wartościowe (art. 9216–92116 k.c.).

8 Art. 3531 k.c.
9 Z. Radwański, Prawo cywilne…, dz. cyt., s. 290; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Serafiniuk, 

Prawo cywilne…, dz. cyt., s. 33.
10 Art. 31 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
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1.3. Umowy i zobowiązania w prawie kanonicznym

Podobnie jak w kodeksie cywilnym, również w Kodeksie prawa kanonicz-
nego z 1983 roku istnieją pewne unormowania dotyczące umów i zobowiązań. 
Z uwagi jednak na brak zawartych w nim definicji tych instytucji prawodaw-
ca nakazał stosowanie znaczeń przyjętych w prawie cywilnym. Tym samym 
rozumie się przez nie złożenie dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli, 
zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków 
składających je podmiotów. Wszystkie przepisy, które należy uwzględnić w po-
rządku kościelnym, zostały zawarte w art. 56–125 k.c. oraz art. 353–92116 k.c.11.

W Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku zawarto następującą dyspo-
zycję: 

(…) to, co prawo państwowe na danym terytorium postanawia odnośnie do 
umów, zarówno w ogólności, jak i w szczególności, oraz do zobowiązań, ma 
być zachowywane również mocą prawa kanonicznego w odniesieniu do rzeczy 
podlegających władzy rządzenia Kościoła, z tymi samymi skutkami, chyba że 
są przeciwne prawu Bożemu lub co innego zastrzega prawo kanoniczne, i przy 
zachowaniu przepisu kan. 154712.

Wynika z  tego, że w prawie kanonicznym do spraw dotyczących umów, 
w tym również alienacji, a także zobowiązań ustawodawca nie stanowi swo-
jego prawa, a nakazuje stosowanie odpowiednio przyjętych rozwiązań w pra-
wodawstwie świeckim obowiązującym na danym terytorium, z  tym jednak 
zastrzeżeniem, iż nie mogą być one sprzeczne z prawem Bożym, zarówno na-
turalnym, jak i pozytywnym, ani z prawem kanonicznym, gdyż w takim przy-
padku nie mają zastosowania13. Takie unormowanie, regulujące możliwość 
realizacji zasady pomocniczości, nosi nazwę kanonizacji przepisów państwo-
wych dotyczących umów14.

W tym zakresie zalecono także zachowanie kan. 1547 KPK 83, w którym 
prawodawca postanowił, iż w razie wątpliwości dotyczących zawarcia umowy 
lub zobowiązania dopuszcza się w sądzie kościelnym dowód z zeznań świad-
ków, zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej i omawianej wcześniej zasady swo-
body umów15.

11 M. López Alarcón, Dobra doczesne Kościoła, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, 
red. P. Majer, Kraków 2011, s. 963.

12 Kan. 1290 KPK 83.
13 A. Domaszk, Dobra doczesne Kościoła, Warszawa 2016, s. 246.
14 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV: Doczesne dobra 

Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 2009, s. 49.
15 Por. tamże.
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2. Alienacja

Aby wyczerpać problem umów w prawodawstwie świeckim i kościelnym, 
należy skupić się na szczególnym rodzaju umowy, jakim jest alienacja16. O ile 
w kodeksie cywilnym nie znajdujemy tego rodzaju umowy, o tyle została ona 
wyszczególniona w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku w księdze V 
Dobra doczesne Kościoła, w  tytule III Umowy, zwłaszcza alienacja. Mimo iż 
prawodawstwo świeckie nie normuje tej instytucji, na mocy kan. 1290 KPK 83 
zastosowanie mają wszystkie unormowania dotyczące umów, zarówno w ogól-
ności, jak i w  szczególności, a  także te dotyczące zobowiązań, które zostały 
zawarte w kodeksie cywilnym.

2.1. Alienacja w prawie rzymskim

Pojęcie alienacji było znane już w prawie rzymskim, zwłaszcza w systemie 
prawa prywatnego17, najstarszym spośród wszystkich gałęzi prawoznawstwa, 
w którym, oprócz utworzenia samej definicji, dokonano podziału jej rozumie-
nia na sensu largo oraz sensu stricto. Przez alienację w sensie ścisłym rozumia-
no przeniesienie prawa własności, w sensie szerokim natomiast przeniesienie 
innego prawa majątkowego18. Własność rozumiano wtedy jako odrębne władz-
two prawne osób nad rzeczami, różne od posiadania i praw na rzeczy cudzej19. 
Z uwagi na formy historyczne wyróżniano następujące: własność kwirytalną, 
własność bonitarną, quasi-własność gruntów prowincjonalnych, własność pe-
regrynów, własność w prawie wulgarnym i prawie justyniańskim20.

Samo uprawnienie do przeniesienia prawa własności mieściło się w nor-
malnym zakresie władzy właściciela (ius disponendi), jednak do jego przenie-

16 Współcześnie instytucja alienacji i jej definicja praktycznie nie funkcjonują w żadnej gałęzi 
prawa polskiego. Brak również w jej kontekście unormowań prawnych. Pojęcie to odnosi 
się raczej do socjologii i rozumiane jest jako wyizolowanie się z relacji społecznych. Łączy 
się ono z  wypracowaniem własnego systemu wartości, kwestionowaniem lub negacją 
obowiązujących zasad i  reguł, a  także kwestionowaniem autorytetów; por. K. Tomaszek, 
S.  Tucholska, Psychospołeczne następstwa poczucia alienacji u  młodzieży, „Paedagogia 
Christiana” 2/30 (2012), s. 164.

17 M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia. Tradycja. Współczesność, Lublin 2003, s. 37–40.
18 Por. K. Kolańczyk, Prawo Rzymskie, Warszawa 2007, s. 297; E. Kowalczyk, Zakaz alienacji 

dóbr kościelnych instytucji dobroczynnych w  cesarstwie rzymskim, „Prawo Kanoniczne” 
55 (2012), nr 2, s. 105.

19 Obecnie własność rozumiana jest, zgodnie z art. 140 k.c., jako najszersze prawo do rzeczy. 
Jest ona zjawiskiem wszechstronnym, występującym w  różnych dziedzinach życia, np. 
stanowi kategorię ekonomiczną; por. J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 2008, 
s. 41–42.

20 Por. K. Kolańczyk, Prawo Rzymskie, dz. cyt., s. 286–290.
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sienia niezbędne były osobne czynności prawne między zbywcą a nabywcą21. 
Aby nie dochodziło w tym zakresie do nadużyć, z osobą właściciela ściśle zwią-
zane były dwie zasady ogólne. Pierwsza z nich, nemo plus iuris ad alium trans-
ferre potest, quam ipse habet22 oznaczała, iż nikt nie mógł przenieść na drugie-
go więcej praw, niż sam posiadał. Dzięki niej niemożliwe było nabycie prawa 
własności od osoby niebędącej właścicielem – nie posiadając danego prawa, 
osoba ta, zgodnie z powyższą zasadą, nie mogła go przenieść na inną osobę23. 
Druga zasada, traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pac-
tis transferentur24, oznaczała, iż własność na rzeczach można było przenieść 
przez wręczenia i przez zasiedzenia, a nie przez gołe umowy. Do przeniesienia 
własności na nabywcę nie wystarczała zatem sama umowa między stronami. 
Trzeba było dokonać osobnego, widocznego aktu przejścia tej władzy, właśnie 
w postaci wręczenia czy wydania rzeczy nabywcy25.

Znanymi w  prawie rzymskim sposobami przeniesienia prawa własności 
były mancipatio, in iure cessio oraz traditio. Formy te obowiązywały w czasach 
Gajusa, natomiast do czasów Justyniana dotrwała tylko ostatnia z nich. Do po-
zostałych sposobów nabycia własności należały zasiedzenie i pierwotne spo-
soby nabycia: zawłaszczenie, nabycie pożytków oraz przetworzenie rzeczy26.

Mancipatio stanowiła rzeczywisty akt kupna–sprzedaży, który dokonywa-
ny był w drodze bezpośredniej wymiany27. Służyła przede wszystkim do naby-
cia własności kwirytalnej, przy czym jej stronami mogli być tylko obywatele 
Rzymu, przedmiotem zaś wyłącznie res mancipi28. Po rozpowszechnieniu się 
w III wieku pieniądza bitego mancypacja występowała jedynie we wtórnej po-
staci, tylko jako pozorna sprzedaż. W tej formie spełniała ona jednak przez 
dłuższy czas bardzo ważne funkcje i stanowiła „publiczny akt prawny, w któ-
rym następowało formalne stwierdzenie przejścia władzy nad osobą czy nad 
rzeczą z jednej osoby na drugą”29.

21 Zob. E. Kowalczyk, Zakaz alienacji dóbr kościelnych…, dz. cyt., s. 105.
22 Digesta 50, 17, 54.
23 Współcześnie od tej zasady przewidziano pewne wyjątki, stanowiące tzw. pewność obrotu 

cywilnego i będące gwarantem ochrony interesów uczciwych nabywców; por. J. Ignatowicz, 
Prawo rzeczowe, dz. cyt., s. 93–96.

24 Codex Iustinianus, 2, 3, 20.
25 Por. K. Kolańczyk, Prawo Rzymskie, dz. cyt., s. 279; W. Bojarski, Prawo rzymskie, Toruń 

1994, s. 134.
26 Por. W. Bojarski, Prawo rzymskie, dz. cyt., s. 135–137.
27 Gaius, Institutiones, 1, 122.
28 Por. W. Bojarski, Prawo rzymskie, dz. cyt., s. 134.
29 K. Kolańczyk, Prawo Rzymskie, dz. cyt., s. 298.



324 Studia Redemptorystowskie  ∙  Prawo

Nabycie własności poprzez in iure cessio wywodziło się natomiast z  po-
stępowania legis actio sacramento in rem i stanowiło pozorny proces windy-
kacyjny. Czynność ta oznaczała „formalne odstąpienie jakiegoś prawa przed 
sądem”30. Jeżeli w trakcie procesu pozwany, milcząc lub odpowiadając twier-
dząco, uznał roszczenie przeciwnika (confessio in iure), sędzia potwierdzał 
z urzędu prawo powoda. Nabywca występował w procesie jako pozorny po-
wód, zbywca natomiast jako pozorny pozwany, a pretor lub namiestnik pro-
wincjonalny potwierdzał prawo nabywcy31.

Kolejną formą nabycia własności w prawie rzymskim było traditio. W sze-
rokim znaczeniu instytucja ta oznaczała nabycie rzeczy przez wydawanie ich 
„z ręki do ręki”, natomiast w znaczeniu ścisłym koncentrowała się na jednym 
ze sposobów przeniesienia własności w codziennym obrocie. Stanowiła czyn-
ność kauzalną, gdyż do jej zaistnienia konieczna była podstawa prawna32. Aby 
własność została przeniesiona przez traditio, należało spełnić łącznie trzy 
przesłanki określone przez prawo: zbywca musiał być właścicielem rzeczy tra-
dowanej, w dodatku zdolnym do rozporządzenia swoim prawem; strony mu-
siały wyrazić zgodną wolę dotyczącą przeniesienia prawa własności; podstawą 
wydania rzeczy musiała być czynność prawna stron wyjaśniająca przejście pra-
wa własności, tj. słuszna przyczyna, którą stanowił najczęściej kontrakt kup-
na–sprzedaży (causa vendendi). Skutkiem traditio była natomiast dzierżawa, 
nabycie posiadania lub nabycie własności33.

Innymi znanymi w prawie rzymskim sposobami nabycia prawa własno-
ści były zasiedzenie oraz pierwotne sposoby nabycia. Przez zasiedzenie (usu-
capio) rozumiano nabycie własności na skutek posiadania rzeczy przez czas 
określony prawem w sposób ciągły34. Aby do niego doszło, przedmiot musiał 
być rzeczą zdatną do zasiedzenia, konieczna była podstawa prawna, a w chwili 
nabycia posiadania nabywca musiał pozostawać w dobrej wierze35. Natomiast 
do pierwotnych sposobów nabycia własności zaliczano zawłaszczenie, nabycie 
pożytków, połączenie rzeczy oraz przetworzenie rzeczy36.

30 Tamże, s. 300; W. Bojarski, Prawo rzymskie, dz. cyt., s. 135.
31 Gaius, Institutiones, 2, 24.
32 W  prawie cywilnym tradycja stanowi zwykły sposób przeniesienia posiadania (art. 348 

k.c.), a także wymóg konieczny nabycia własności rzeczy określonych tylko co do gatunku 
(art. 155 § 2 k.c.) oraz nabycia w dobrej wierze od osoby nieuprawnionej do rozporządzania 
ruchomością (art. 169 § 1 k.c.); por. J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, dz. cyt., s. 313–322. 

33 Por. tamże, s. 301; W. Bojarski, Prawo rzymskie, dz. cyt., s. 135.
34 „Usucapio est adiectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti”; 

Digesta 41, 3, 3.
35 W. Bojarski, Prawo rzymskie, dz. cyt., s. 137.
36 K. Kolańczyk, Prawo Rzymskie, dz. cyt., s. 307–310.
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Zawłaszczenie (occupatio) stanowiło nabycie własności przez objęcie 
w posiadanie rzeczy niczyjej (res nullius), zgodnie z zasadą, iż przypada ona 
temu, kto pierwszy ją zawłaszczy (res nullius cedit primo occupanti). Podlegały 
mu następujące kategorie rzeczy: to, co chwyta się na ziemi, w morzu i w po-
wietrzu; mienie należące do nieprzyjaciela oraz rzeczy porzucone świadomie 
przez właściciela37. Drugi sposób pierwotnego nabycia własności dotyczył po-
żytków (fructus), co do zasady obejmował właściciela rzeczy macierzystej i za-
chodził w momencie ich odłączenia się od tej rzeczy. Jednak w drodze wyjątku 
mógł obejmować również posiadacza w dobrej wierze, tzn. osobę przekonaną, 
że jej posiadanie odpowiada prawu do rzeczy, jakie przysługiwało właścicie-
lowi, a pożytki stanowią nagrodę za uprawę i troskę38. Trzeci sposób, którym 
było połączenie dwóch rzeczy (accesio) w  jedną, prowadzące do przesunięć 
zakresu własności między poszczególnymi właścicielami, stosowano przy łą-
czeniu nieruchomości z nieruchomościami, nieruchomości z ruchomościami 
oraz ruchomości z  ruchomościami. Nabycie własności w  przypadku accesio 
polegało na tym, iż własność rzeczy większej bądź ważniejszej rozszerzano na 
drugą rzecz, a własność drugiej rzeczy przestawała istnieć. Natomiast przetwo-
rzenie rzeczy, inaczej specyfikacja (specificatio), polegało na obróbce materiału 
w taki sposób, by powstała z niego nowa rzecz. Jeżeli dało się ją przywrócić 
do pierwotnego stanu, właścicielem pozostawał właściciel materiału; jeżeli nie, 
nowa rzecz stawała się własnością wytwórcy39.

W prawie rzymskim przewidziano również ochronę prawa własności, któ-
ra zawarta była w dwóch rodzajach powództw: rei vindicatio oraz actio nega-
toria. Pierwsze z nich polegało na wydobyciu rzeczy od osoby nieuprawnionej 
na rzecz prawowitego właściciela, drugie natomiast na zaprzeczeniu, iż pozwa-
nemu przysługiwało prawo do naruszenia jego własności40.

2.2. Instytucja alienacji w prawie kanonicznym

W Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku już w tytule trzecim Umo-
wy, zwłaszcza alienacja użyto wprost terminu „alienacja”, nie podano jednak 
jego definicji. Arkadiusz Domaszk podaje, iż stanowi ona kanoniczne ujęcie 
niektórych aktów zarządzania41. Chcąc zatem bliżej przyjrzeć się tej instytucji 
oraz poznać jej istotę, należy odnieść się do doktryny prawa kanonicznego. 
Przyjmuje się w niej, że 
37 Gaius, Institutiones, 2, 66.
38 W. Bojarski, Prawo rzymskie, dz. cyt., s. 137.
39 Por. K. Kolańczyk, Prawo Rzymskie, dz. cyt., s. 307–310.
40 Por. tamże, s. 310–317.
41 Zob. A. Domaszk, Dobra doczesne Kościoła, dz. cyt., s. 245.
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alienacją w znaczeniu ścisłym jest przeniesienie prawa własności na inną oso-
bę kościelną czy świecką, np. przez sprzedaż, zmianę, darowiznę; w  znacze-
niu szerszym – takie przeniesienie jakiegoś prawa rzeczowego na inną osobę, 
w wyniku którego sytuacja majątkowa osoby kościelnej ulega pogorszeniu, np. 
przez dzierżawę, zastaw, hipotekę, pożyczkę42.

Zgodnie z kan. 1254 KPK 83, Kościół katolicki może nabywać, posiadać, 
zarządzać i  alienować dobra doczesne, gdyż wynika to z  jego wrodzonego 
prawa43. Ponadto jest on społecznością autonomiczną i niezależną od władzy 
świeckiej44. Dobra te mają swój ściśle określony cel, który zgodnie z nauką So-
boru Watykańskiego II i dyspozycjami zawartymi w dekrecie Presbyterorum 
ordinis45 powtórzono w  Kodeksie prawa kanonicznego z  1983 roku46. War-
to w tym miejscu zauważyć, że oprócz Kościoła powszechnego podmiotami 
kompetentnymi w zakresie nabywania, posiadania, zarządzania i alienowania 
dóbr doczesnych są również Stolica Apostolska, Kościoły partykularne oraz ja-
kakolwiek inna osoba prawna, publiczna lub prywatna47. Jak zauważa Mariano 
López Alarcón, w omawianym kanonie prawodawca przyznał zdolność praw-
ną oraz zdolność działania prywatnym osobom prawnym, mimo że ich dobra, 

42 W. Wójcik, Dobra doczesne Kościoła, kan. 1254–1310, w: W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lem-
pa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. IV: Księga V. Dobra doczesne Kościoła, 
Lublin 1987, s. 86.

43 Por. art. 23 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 
roku, Dz.U. 1998, nr 51, poz. 318; art. 52 Ustawy z 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U., nr 29, poz. 154. Zapis ten 
oznacza, iż Kościół katolicki i  wchodzące w  jego strukturę organizacyjną osoby prawne 
posiadają swoje prawa majątkowe; por. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji 
prawnych, Lublin 200, s. 266.

44 Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, art. 25. Więcej na ten temat w: A.G. Miziński, Relacje między 
państwem a Kościołem na Soborze Watykańskim II, w: Katolickie zasady relacji państwo-
-Kościół a prawo polskie, red. J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Lublin 2015, s. 64–70; 
P. Stanisz, Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z Kościołami i innymi związka-
mi wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie, w: tamże, s. 159–186.

45 „Bona ecclesiastica proprie dicta, secundum rei naturam, ad normam legum ecclesias-
ticarum, sacerdotes, adiuvantibus quatenus fieri possit peritis laicis, moderentur atque 
eadem destinent semper eos in fines ad quos prosequendos Ecclesiae licet bona tempora-
lia possidere, videlicet ad cultum divinum ordinandum, ad honestam cleri sustentationem 
procurandam, necnon ad opera sacri apostolatus vel caritatis, praesertim erga egenos, ex-
ercenda”; Paulus VI, Decretum de presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum ordinis, 
7 grudnia 1966, AAS 58 (1966), s. 1017–1018, nr 17.

46 Należą do nich, analogiczne do wymienionych w  dekrecie Presbyterorum ordinis, orga-
nizowanie kultu Bożego, zapewnienie godziwego utrzymania duchowieństwa i innych pra-
cowników kościelnych, prowadzenie dzieł apostolatu i miłości, przede wszystkim wobec 
biednych; por. kan. 1254 § 2 KPK 83.

47 Kan. 1255 KPK 83.
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jak wynika z kan. 1257 KPK 83, nie są dobrami kościelnymi48. Do wszystkich 
dóbr doczesnych należących do wymienionych wyżej podmiotów stosować 
należy kanony księgi III Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku oraz włas-
ne statuty49.

Co do zasady, dóbr kościelnych nie należy alienować, gdyż są one ściśle 
związane z realizacją misji Kościoła, przez co prawodawca postanowił wyłą-
czyć je z użytku świeckiego na rzecz poświęcenia Bogu. Zakaz ten nie ma jed-
nak charakteru bezwzględnego. Jak podaje Tadeusz Pawluk, niekiedy racjonal-
ne gospodarowanie albo też szczególne potrzeby wymagają zmiany podmiotu 
własności50. Należy przy tym zachować określone warunki alienacji gwarantu-
jące zachowanie sprawiedliwych i rozumnych motywów, przestrzegając zasad 
ochrony wspólnego dobra Kościoła51.

Dokonanie jakiegokolwiek przesunięcia majątkowego mienia kościelnego 
nie jest możliwe bez spełnienia pewnych warunków. Najważniejszy z nich sta-
nowi, zgodnie z treścią kan. 1291 KPK 83, odpowiednie zezwolenie kompe-
tentnej władzy, dotyczące stałego, prawnie nabytego majątku publicznej osoby 
prawnej, którego wartość dodatkowo przekracza sumę określoną przez kon-
ferencję episkopatu danego kraju52. Na majątek stały składają się dobra nie-
przeznaczone bezpośrednio na potrzeby życia codziennego i niepodlegające 
obrotowi, gdyż stanowią one ogólną podstawę egzystencji i  funkcjonowania 
osoby prawnej, jaką jest Kościół53. Niewłaściwe dokonanie przesunięcia mog-
łoby stworzyć niebezpieczeństwo dla samego istnienia osoby prawnej54.

Władzę kompetentną do udzielania zezwolenia na alienację dóbr kościel-
nych wyznacza się w zależności od wartości rzeczy alienowanej, według wyceny 
rzeczoznawcy, a niekiedy również zważając na jej szczególne cechy. Z uwagi na 
konieczność uwzględnienia wartości alienowanego dobra w Kodeksie wskaza-
no trzy przypadki, w których unormowano wskazania dotyczące udzielenia ze-
48 M. López Alarcón, Dobra doczesne Kościoła, dz. cyt., s. 931.
49 Kan. 1257 KPK 83.
50 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., s. 50; por. L. Świto, Alienacja majątku kościel-

nego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce, Olsztyn 2010, s. 5.
51 Por. M. López Alarcón, Dobra doczesne Kościoła, dz. cyt., s. 964.
52 Uprawnienie to konferencje episkopatu otrzymały już w motu proprio Pawła VI Pastorale 

munus z 30 listopada 1963, nr 32. W Kodeksie prawa kanonicznego wprowadzono podział 
na sumę najniższą i największą; kan. 1292 § 1 KPK 83. Zgodnie z instrukcją Konferencji 
Episkopatu Polski suma najniższa wynosi 100 tys. euro, największa natomiast 1 mln euro; 
por. Akta Konferencji Episkopatu Polski 2007, nr 13, s. 32–33; L. Świto, Alienacja majątku 
kościelnego…, dz. cyt., s. 5.

53 Arkadiusz Domaszk podaje, iż współcześnie na majątek ten mogą składać się również obli-
gacje czy papiery wartościowe; zob. tenże, Dobra doczesne Kościoła, dz. cyt., s. 253.

54 Por. M. López Alarcón, Dobra doczesne Kościoła, dz. cyt., s. 964.
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zwolenia przez kompetentną władzę: gdy wartość dóbr mieści się w granicach 
sumy ustalonej przez konferencję episkopatu danego regionu, gdy wartość ta 
przekracza górną granicę sumy oraz gdy nie przekracza ona dolnej granicy55.

W przypadku dóbr publicznych osób prawnych podlegających biskupowi 
diecezjalnemu, jeśli ich wartość mieści się między najwyższą a najniższą wy-
znaczoną przez konferencję episkopatu sumą, kompetentny do udzielenia ze-
zwolenia na alienację jest ten właśnie biskup. Musi on jednak działać za zgodą 
rady do spraw ekonomicznych, kolegium konsultorów, jak również zaintere-
sowanych osób, np. proboszcza czy fundatora56. Jak zauważa Lucjan Świto, nie 
ulega wątpliwości, iż prawodawca obliguje biskupa do uzyskania zgody wyżej 
wymienionych organów. Inaczej nie może on wydać zezwolenia57. Jeśli nato-
miast dana osoba prawna nie podlega biskupowi diecezjalnemu, gdyż działa na 
polu ponaddiecezjalnym, właściwą władzę określa statut tej osoby58. Regulacja 
ta dotyczy instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostol-
skiego, chociaż z pewnymi zastrzeżeniami59. W przypadku kiedy wartość dóbr 
alienowanych nie przekroczy sumy najniższej, zezwolenie nie jest wymagane60.

Odnośnie do dóbr, których wartość przekracza najwyższą sumę wyzna-
czoną przez konferencję episkopatu, lub w przypadku rzeczy darowanych Ko-
ściołowi na mocy ślubów czy też kosztownych z  powodów historycznych61, 
wymagane jest ponadto zezwolenie Stolicy Apostolskiej62. Kompetentną 
w tym zakresie dykasterią Kurii Rzymskiej jest Kongregacja ds. Duchowień-
stwa, która 11 kwietnia 1971 roku zarządziła, że alienacja rzeczy kosztownych 
wymaga, oprócz spełnienia aktualnych norm w  tym zakresie, by w  prośbie 
o zezwolenie przedstawić opinię komisji sztuki sakralnej i świętej liturgii oraz 
biegłych rzeczoznawców63. Warto wspomnieć, iż wymagane zezwolenie Stolicy 

55 Kan. 1292 KPK 83.
56 Więcej na temat tych organów pisze L. Świto, Alienacja majątku kościelnego…, dz. cyt., 

s. 114–118.
57 Tamże, s. 119.
58 Kan. 1292 § 1 KPK 83; por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., s. 50.
59 Więcej na ten temat w: A. Chrapkowski, J. Krzywda, Instytuty życia konsekrowanego, kan. 

573–709, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II: Księga II. Lud Boży, Część 
III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, red. J. Krukowski, 
Poznań 2006, s. 19; A. Domaszk, Dobra doczesne Kościoła, dz. cyt., s. 261.

60 W tym przypadku należy uwzględnić przepis kan. 1281 § 1 KPK 83.
61 Arkadiusz Domaszk zauważa, iż w przypadku rzeczy wartościowych z powodów historycz-

nych należy mieć na uwadze normę kan. 1190 KPK 83; tenże, Dobra doczesne Kościoła, dz. 
cyt., s. 263.

62 Kan. 1292 § 2 KPK 83.
63 Por. M. López Alarcón, Dobra doczesne Kościoła, dz. cyt., s. 966; W. Kacprzyk, M. Sitarz, 

Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, Lublin 2006, s. 166–196; L. Świto, Alienacja 
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Apostolskiej może zostać udzielone przez legata papieskiego, w przypadku gdy 
suma alienacji nie przekracza dwukrotności kwoty maksymalnej, wtedy gdy 
będzie to konieczne lub w sytuacji, gdyby z opóźnienia miała wyniknąć jakaś 
szkoda64.

Ustawodawca zwrócił również uwagę na jedną z przesłanek ważności ze-
zwolenia, którą jest zamieszczenie w prośbie informacji, czy rzecz alienowana 
jest podzielna czy też nie65. Jeśli tak, to należy także wyszczególnić części już 
wcześniej alienowane. W  razie nieuwzględnienia tej cechy rzeczy w  prośbie 
zezwolenie, mimo udzielenia go przez kompetentną władzę, jest nieważne66. 
Dodatkowo mający udział w alienowaniu dóbr poprzez wyrażenie zdania lub 
zgody nie powinni ich wyrażać, dopóki nie zapoznają się dokładnie ze stanem 
materialnym osoby prawnej, której dobra mają być alienowane, jak również 
z dokonanymi już alienacjami 67.

Oprócz zezwolenia kompetentnej władzy w  przypadku alienacji rzeczy, 
której wartość przekracza najniższą określoną sumę, ustawodawca przewidział 
dodatkowe przesłanki, zaliczając do nich słuszną przyczynę oraz ocenę rzeczy 
alienowanej. Pod pojęciem słusznej przyczyny należy rozumieć takie sytuacje, 
jak nagląca potrzeba, wyraźna korzyść, pobożność, miłość lub inna poważna 
racja pasterska68. Zwłaszcza ta ostania zawiera w sobie najszerszy zakres moż-
liwości69. Co się zaś tyczy oceny rzeczy alienowanej, ma być ona dokonana na 
piśmie przez rzeczoznawców w celu ochrony przed nadużyciami. Oprócz tych 
dwóch przesłanek należy także zachować inne środki ostrożności przepisane 
przez kompetentną władzę, aby uniknąć szkody, jaka mogłaby wyniknąć dla 
Kościoła70. Należy zauważyć, iż zarówno słuszna przyczyna, jak i ocena rzeczy 
alienowanej przez rzeczoznawców nie są wymagane do ważności alienacji, tak 

majątku kościelnego…, dz. cyt., s. 121.
64 Zob. Kongregacja ds. Biskupów, w: Index facultatum legatis pontificis tributarum, Libreria 

Editrice Vaticana 1986, nr 6; Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, w: Index facultatum legatis 
pontificis in territoriis missionum tributarum, Libreria Editrice Vaticana 1999, nr 6.

65 Kan. 1292 § 3 KPK 83.
66 Zapis ten stanowi środek zapobiegawczy sytuacjom, w których poprzez podział rzeczy usi-

łowano by, podając niską wartość każdej z alienowanych części, ominąć kontrolę kanonicz-
ną; M. López Alarcón, Dobra doczesne Kościoła, dz. cyt., s. 966.

67 Kan. 1292 § 4 KPK 83.
68 Kan. 1293 § 1 KPK 83. Jak podaje Tadeusz Pawluk, słuszną przyczynę alienacji może sta-

nowić konieczność przeprowadzenia remontu kościoła, udzielenie pomocy w wybudowa-
niu obiektu sakralnego czy chęć pospieszenia z pomocą ubogim w czasie wojny lub innej 
klęski; tenże, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., s. 51.

69 Por. W. Wójcik, Dobra doczesne Kościoła, dz. cyt., s. 90; M. López Alarcón, Dobra doczesne 
Kościoła, dz. cyt., s. 968.

70 Kan. 1293 KPK 83.
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jak zezwolenie kompetentnej władzy, a jedynie do tego, aby alienacja była go-
dziwa, tzn. dozwolona71.

W kan. 1294 KPK 83 prawodawca zastrzegł natomiast, iż z reguły nie po-
winno się alienować rzeczy za sumę niższą od określonej w wycenie. Jak po-
daje Lucjan Świto, zwrot „z reguły” oznacza, iż mogą wystąpić pewne wyjątki, 
jednak tylko w szczególnych okolicznościach i również za zgodą kompetentnej 
władzy72. W kanonie tym wskazano także przeznaczenie pieniędzy uzyskanych 
z  alienacji, które należy bezpiecznie ulokować na korzyść Kościoła lub roz-
tropnie rozchodować zgodnie z celami alienacji73.

Prawodawca podjął także kroki mające zapobiec pogorszeniu sytuacji ma-
jątkowej osoby prawnej. W tym celu zalecił stosowanie w statutach osób praw-
nych unormowań zawartych w kan. 1292–1294 KPK 83, takich jak zezwolenie 
od kompetentnej władzy, uchwalanie statutów, wymogi dokonania alienacji, 
której wartość przekracza najniższą określoną sumę, oraz zasadę dokonywania 
alienacji po cenie nie niższej niż ta określona w ocenie. Przepisy te dodatkowo 
powinny być zachowane nie tylko przy akcie alienacji, ale przy każdej czynności, 
w wyniku której mogłaby się pogorszyć sytuacja majątkowa osoby prawnej74.

W razie alienacji dóbr kościelnych, dokonanej wprawdzie bez zachowania for-
malności przepisanych prawem kościelnym, lecz ważnej w świetle prawa pań-
stwowego, do kompetentnej władzy kościelnej należy decyzja, po dokładnym 
rozważeniu wszystkiego, czy i jaką skargę, mianowicie osobową lub rzeczową, 
przez kogo i przeciw komu, należy wnieść dla odzyskania praw Kościoła75.

Powyższym zapisem prawodawca po raz kolejny nawiązuje do ustawodaw-
stwa cywilnego, określając tym samym stronę formalną dokonanej alienacji, 
która mimo pewnych braków w prawie kanonicznym wywoła swoje skutki na 
forum świeckim i będzie uznawana za umowę ważną. Dzięki temu zabiegowi 
kompetentna władza kościelna będzie mogła rozpatrzeć, po uwzględnieniu 
wszystkich okoliczności, możliwość złożenia skargi osobowej bądź rzeczowej 
w celu odzyskania praw Kościoła.

Skarga osobowa jest kierowana nie tylko przeciwko temu, kto bezpraw-
nie dokonał alienacji, ale też wobec osób będących jego spadkobiercami, i ma 
na celu uzyskanie odszkodowania. Skarga rzeczowa natomiast jest kierowa-
na przeciw każdemu posiadaczowi rzeczy nieważnie alienowanej i ma na celu 
71 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., s. 51–52.
72 L. Świto, Alienacja majątku kościelnego…, dz. cyt., s. 125.
73 W. Wójcik, Dobra doczesne Kościoła, dz. cyt., s. 91; A. Domaszk, Dobra doczesne Kościoła, 

dz. cyt., 269–270.
74 Kan. 1295 KPK 83.
75 Kan. 1296 KPK 83.
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jej zwrot. Należy także zauważyć, iż przeciwko alienującemu dobra kościelne 
bez przewidzianego zezwolenia kompetentnej władzy oprócz skargi cywilnej 
można złożyć również skargę karną, gdyż zgodnie z kan. 1377 KPK 83, taka 
osoba powinna „być ukarana sprawiedliwą karą”. Władzą właściwą do wnie-
sienia skargi jest ta, do której należy wydanie pisemnego zezwolenia na ważną 
alienację76.

Innym unormowaniem, nawiązującym jednak tylko z  pozoru do prawa 
świeckiego, jest kan. 1297 KPK 83, regulujący kwestię umowy dzierżawy. Na-
wiązanie to odnosi się jedynie do nazwy umowy, gdyż ustanowienie norm 
dotyczących dzierżawy w  prawie kanonicznym, szczególnie obejmujących 
zezwolenia kompetentnej władzy, leży wyłącznie w kompetencjach konferen-
cji episkopatu. Nie mogą być one jednak sprzeczne z prawem powszechnym. 
Prawodawca przyjął takie rozwiązanie w  celu dalszego zabezpieczenia dóbr 
kościelnych, uwzględniając warunki miejscowe77.

Natomiast zgodnie z kan. 1298 KPK 83, poza rzeczami małej wartości za-
rządcom parafii nie wolno bez pisemnego zezwolenia kompetentnej władzy 
sprzedawać lub wydzierżawiać majątku kościelnego krewnym albo powinowa-
tym aż do czwartego stopnia. Również sam zarządca nie może nabyć dóbr na-
leżących do majątku, którym administruje. Za wszelkie szkody wynikłe z tego 
rodzaju niedbałości gospodarczej i  samowolnej alienacji odpowiedzialność 
powinien ponieść osobiście zarządca parafii. W  razie poważniejszej szkody, 
zgodnie z kan. 1290 KPK 83, istnieje możliwość wniesienia sprawy do sądu 
cywilnego w celu odzyskania własności Kościoła78.

3. Orzecznictwo

Jako że umowy, w tym również alienacja, będąca szczególnym ich rodza-
jem, wywołują swoje skutki prawne, wszelkie wynikające z nich spory mają 
swoje rozstrzygnięcie w  orzecznictwie państwowym. Jednym z  przykładów 
przenikania się obydwu porządków prawnych jest wyrok Sądu Najwyższego 
z  27 lipca 2000 roku79, w  którym stwierdzono, że zawarcie umowy kredytu 

76 Co do zasady wnosi się ją do trybunału kościelnego, jednak w przypadku alienacji ważnej 
w  świetle prawa cywilnego należy ją wnieść do sądu świeckiego; por. T. Pawluk, Prawo 
kanoniczne…, dz. cyt., s. 52–53.

77 Także w  tym przypadku szczególnie istotne jest zezwolenie właściwej władzy kościelnej, 
uzależnione od określonych zastrzeżeń; por. tamże, s. 53.

78 Stanowi ona środek ochrony zarządców i  bliskich im osób przed podejrzeniami o  bez-
prawne wzbogacenie się dzięki dobrom kościelnym.

79 Sygn. CKN 88/00.
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przez parafię bez zezwolenia właściwego biskupa diecezjalnego jest sprzeczne 
z prawem określającym sposób działania parafii jako kościelnej osoby prawnej 
i prowadzi do nieważności czynności prawnej80.

W rzeczonej sprawie pozwany bank zawarł 18 marca 1992 roku umowę 
kredytu w  wysokości 8 miliardów ówczesnych złotych, oprocentowanego, 
spłacanego w dziesięciu ratach, z parafią rzymskokatolicką, którą reprezento-
wał proboszcz. Jako zabezpieczenie ustanowiono hipoteki na trzech nierucho-
mościach należących do kredytobiorcy oraz innej parafii, a także poręczenie 
kurii diecezjalnej podpisane przez jej kanclerza. Kredyt został wykorzystany, 
jednakże na poczet spłat wpłynęła tylko część kwoty. Powodem w omawianej 
sprawie była parafia, która wnosiła o ustalenie nieważności umowy kredytu. 
Zarówno sąd okręgowy, jak i apelacyjny uznały, iż do jej zawarcia doszło bez 
upoważnienia biskupa diecezjalnego oraz uchwały rady parafialnej, które są 
niezbędne do zaciągnięcia kredytu.

Już sąd apelacyjny podkreślił, iż proboszcz parafii nie miał ani upoważnie-
nia biskupa diecezjalnego, ani uchwały rady parafialnej, które były konieczne 
do zaciągnięcia kredytu. Ustalił również, że dokumenty złożone u pozwanego 
przy wniosku kredytobiorcy, a podpisane przez biskupa diecezji, wyrażające 
zgodę na podjęcie bankowego kredytu przez proboszcza, dotyczyły innej czyn-
ności prawnej, tj. pożyczki w wysokości 300 milionów złotych udzielonej mu 
przez Towarzystwo Wspólnego Inwestowania S.A. W ocenie sądu brak upo-
ważnienia i zgody prowadził do sprzeczności umowy kredytu z prawem w za-
kresie reprezentacji parafii jako osoby prawnej.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu swojego stanowiska powołał się zarówno 
na przepisy prawa cywilnego, jak i prawa kanonicznego. Ich zastosowanie po-
twierdza tezę, iż w przypadku alienacji dóbr kościelnych niezbędne jest odnie-
sienie do obydwu porządków prawnych, wzajemnie się uzupełniających. Sąd 
dokonał również wykładni następujących przepisów: art. 35 k.c., art. 38 k.c., 
art. 5 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, Ustawy 
z 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku.

Na podstawie art. 35 k.c. Sąd stwierdził, co następuje: osobowość prawna 
z woli prawodawcy świeckiego ma charakter normatywny, co oznacza, iż po-
wstanie i ustanie oraz ustrój takich osób określają konkretne przepisy. W nor-
mie tej ukazane zostały właściwości osób, które nie posiadają ani bytu material-

80 Konieczność odwołania się do Sądu Najwyższego świadczy o tym, jak bardzo skompliko-
wane pod względem jurydycznym są sprawy dotyczące relacji porządku cywilnego i kano-
nicznego. Taki wyrok ma wpływ na dalsze kształtowanie relacji między nimi.
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nego, ani cech przyrodzonych. Dlatego też brak naturalnego ustroju i możności 
działania musi być uzupełniany innymi regułami dla pewności obrotu i ochro-
ny praw osób trzecich. Muszą one być zawarte w przepisach lub co najmniej 
w statutach. Niezdolność do działania, właściwa osobom prawnym, oraz nie-
zdolność podejmowania przez nie czynności prawnych „osobiście” prowadzi 
do dalszej regulacji, zawartej w art. 38 k.c., zgodnie z którą „osoba prawna dzia-
ła jedynie przez swoje organy”. W myśl tej koncepcji, organ stanowi integralny 
składnik osobowości osoby prawnej, wyznaczony jej strukturą organizacyjną. 
Wchodzące w  jego skład osoby fizyczne i  podejmowane przez niego działa-
nia stanowią działania samej osoby prawnej, co powinno zostać przewidziane 
w ustawie i w opartym na niej statucie. Tym samym regułom podlega osobo-
wość prawna Kościoła katolickiego w przypadku, gdy wchodzi on w stosunki 
prawne podlegające prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Różnice zachodzące w sto-
sunku do większości pozostałych osób prawnych polegają natomiast na tym, że 
powstanie oraz istnienie, a także struktura wewnętrzna Kościoła są niezależne 
od woli prawodawcy państwowego, co wyraża art. 5 Konkordatu między Stolicą 
Apostolską a Rzecząpospolitą Polską81.

Właściwą dla omawianego stanu faktycznego jest również Ustawa z 1 maja 
1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Art. 3 ust. 1 określa 
m.in. sytuację prawną i  majątkową Kościoła. Rozdział drugi, Osoby prawne 
Kościoła i ich organy, zawiera normy związane z przedmiotem sporu i jego roz-
strzygnięcia. W art. 7 ust. 1 wymienia się natomiast osoby prawne, które mają 
charakter jednostek terytorialnych. Są to m.in. parafie i  ich organy, którymi 
dla parafii są właśnie proboszczowie. Jednak ani przepisy tego rozdziału, ani 
rozdziałów pozostałych nie określają zakresu kompetencji proboszczów.

Sąd Najwyższy stwierdził także, iż ustanowienie reguł postępowania osoby 
prawnej w stosunkach zewnętrznych, konieczne dla jej funkcjonowania, odby-
wa się przed lub najpóźniej z chwilą jej powstania. Ze względu na uznaną w tej 
ustawie autonomię Kościoła katolickiego nie można zastosować systemu okre-
ślania przepisami wydanymi przez prawodawcę państwowego ani statutami 
kontrolowanymi na etapie rejestracji. Ten zakres regulacji pozostawiony jest 
samemu Kościołowi katolickiemu, który rządzi się w  swych sprawach włas-
nym prawem82.

81 „Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Katolickiemu, 
bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji, łącznie z wykony-
waniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie 
prawa kanonicznego”.

82 „Kościół rządzi się w swych sprawach własnym prawem, swobodnie wykonuje władzę du-
chowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami”; Dz.U., nr 29, poz. 159, art. 2.
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Prawo to stanowi Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku. Zgodnie z kan. 
638 § 1 KPK 83, „własne prawo w ramach prawa powszechnego, winno określić 
akty, które przekraczają cel i sposób zwyczajnego zarządzania”. Według para-
grafu 3 tego kanonu, „do ważności alienacji i  jakiegokolwiek działania, przez 
które stan majątkowy osoby prawnej może doznać uszczerbku, potrzebne jest 
pisemne zezwolenie kompetentnego przełożonego, wydane za zgodą jego rady”. 
Kan. 1281 § 1 KPK 83 zawiera natomiast sankcję nieważności dla tych czyn-
ności zarządcy, „które przekraczają granice i sposób zwyczajnego zarządzania, 
jeżeli zarządcy nie uzyskali wcześniej pisemnego upoważnienia ordynariusza”. 

Sąd Najwyższy nie miał zatem wątpliwości, że do kompetencji proboszcza 
jako organu parafii nie należało samodzielne zaciągnięcie zobowiązania bez 
uzyskania zgody kompetentnej władzy. Zawarcie umowy kredytu bez zezwo-
lenia właściwego biskupa było sprzeczne z prawem określającym sposób dzia-
łania tej kościelnej osoby prawnej i prowadziło do jej nieważności83.

Zakończenie

Mimo iż cel Kościoła ma charakter nadprzyrodzony, to jego posłannic-
two spełnia się na ziemi. By mógł on realizować swoją działalność, niezbędne 
są dobra doczesne, którymi winien właściwie gospodarować, tak by kościelne 
osoby prawne nie doznały uszczerbku. Ten zaś może powstać m.in. poprzez 
niekorzystne zawieranie umów. Z tego względu w Kodeksie prawa kanonicz-
nego z  1983 roku zawarto odpowiednie normy. Ponieważ jednak porządek 
kanoniczny nie przewiduje rozwiązań we wszystkich kwestiach, konieczne 
staje się odniesienie do prawa państwowego. Oba te porządki przenikają się 
i wzajemnie uzupełniają, czego wyrazem jest zawarta w Kodeksie instytucja 
kanonizacji przepisów prawa państwowego.

W kwestii umowy, jaką stanowi alienacja, na uwadze należy mieć jednak 
jej szczególny charakter. Państwowe uregulowania prawne dotyczące umów 
i zobowiązań są w tym zakresie niewystarczające. Dlatego trzeba pamiętać, iż 
Kościół, jako podmiot mający własną autonomię, może nie tylko odwoływać 
się do prawa świeckiego, ale również proponować własne rozwiązania prawne. 
Niezależność ta przejawia się m.in. właśnie w kontekście alienacji, w przypad-
ku której zastosowanie mają przede wszystkim przepisy prawa kanonicznego.
83 Obszerną glosę do wyroku napisała A. Głowacka, Wybrane zagadnienia dotyczące proble-

matyki czynności prawnych dokonywanych przez osoby prawne Kościoła katolickiego, „Folia 
Iuridica Wratislaviensis” 3 (2014), nr 2, s. 299–316. Temat ten podejmuje również w glosie 
M. Przech, Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 r., IV CKN 88/00, http://www.racjonalista.
pl/kk.php/s,4473 (dostęp: 15 stycznia 2017).
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Summary 
The issue of contracts, especially alienation,  

based on the Code of Canon Law 1983 and the Polish law

It is important that according to the Church property law, the special agreement – alienation, needs spe-
cial attention. Undoubtedly this institution constitutes the example of the mutual of the two laws – canonical 
and secular. Characteristic regulations were entered into in the 1983 Code of Canon Law, which in case of the 
lack is sending back to the regulation on given territory.

Legislator regulating the institution of the alienation pointed at essential activities, which one should 
carry out so that it was important and depended them of the value of alienated thing. To most important from 
them ranked the agreement of the competent authority. The non-execution of any of conditions results in the 
invalidity of the agreement, even it complies with the requirements of the civil law.

Marta Olkowicz – doktorantka w Katedrze Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich oraz innych Kościo-
łów i Wspólnot Kościelnych na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. W 2014 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego 
UKSW. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.
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UPJPII – Kraków

Czy poglądy związku wyznaniowego na jego stosunek do 
państwa powinny być obecne w poświęconej mu ustawie?

Słowa kluczowe: Kościół, związek wyznaniowy, wolność sumienia, wolność wyznania, 
relacja państwo–Kościół 
Keywords: Church, religious organization, freedom of conscience, freedom of religion, 
relation Church and state relation

Powodem do poruszenia kwestii zawartej w  tytule artykułu jest kontro-
wersja, którą wywołała analiza porównawcza dwóch dokumentów. Pierwszy 
z nich to propozycja Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej (dalej MZR)1 nowelizacji ustawy z 1936 roku o stosunku Państwa 
do tego związku2. Drugi dokument to odpowiedź strony rządowej na powyż-
sze pismo w postaci własnej propozycji nowelizacji tej ustawy3. Między tymi 
projektami istnieją znaczące różnice w kwestii ułożenia stosunków pomiędzy 
MZR a  Rzeczpospolitą Polską. Ogólnie rzecz biorąc, MZR proponuje taki 

1 Projekt nowelizacji ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 roku o stosunku Państwa do Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, przekazany do Ministerstwa 
Administracji i  Cyfryzacji przez XX Nadzwyczajny Kongres Muzułmańskiego Związku 
Wyznaniowego w RP pismem z dnia 7 stycznia 2015 roku. Załącznik do pisma Departa-
mentu Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 paź-
dziernika 2016 roku do autora, nr DBI-WODOUIP-0667-1-101/2016 (archiwum prywatne 
autora, sygn. MSWiA/3).

2 Dz.U., nr 30, poz. 240 z późn. zm.
3 Projekt nowelizacji ustawy, którą Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekazało Muzuł-

mańskiemu Związkowi Wyznaniowemu w RP pismem z dnia 7 sierpnia 2015 roku. Załącz-
nik do pisma Departamentu Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw Wewnę trznych i Admi-
nistracji z dnia 17 października 2016 roku do autora, nr DBI-WODOUIP-0667-1-101/2016 
(archiwum prywatne autora, sygn. MSWiA/3).
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model relacji, w  którym państwo ma nadzorcze lub kontrolne kompetencje 
względem MZR. Z  kolei strona rządowa postuluje model liberalny, realizu-
jący zasady i  przepisy Konstytucji RP oraz ustawy o  gwarancjach sumienia 
i wyznania z 1989 roku4. Przykładowo, projekt MZR podtrzymuje – aczkol-
wiek w zmienionej formule i przed innym organem państwowym5 – obowią-
zek zawarty obecnie w  art.  9 ustawy z  1936 roku składania przez muftiego 
przysięgi wierności Rzeczpospolitej. Projekt ministerialny w ogóle nie prze-
widuje takiego obowiązku. Tak samo jest z przysięgą członków Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego i  ich zastępców (art. 11 projektu MZR). Istnieją 
także inne rozbieżności pomiędzy propozycjami nowelizacji. Należy do nich 
zawarte w projekcie MZR uprawnienie ministra właściwego do spraw wyznań 
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych do delegowania na po-
siedzenia Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego i Kongresu Elekcyjne-
go swoich przedstawicieli (art. 14). W projekcie rządowym takiej regulacji nie 
ma. Przykłady te pokazują wyraźnie, że w swoim projekcie nowelizacji MZR 
pragnie dokonać samoograniczenia swojej autonomii wobec władzy państwo-
wej, natomiast władza państwowa takich uprawnień mieć nie chce.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie sformułowane w  tytule artykułu po-
przedzi prezentacja polskich konstytucyjnych zasad dotyczących regulowa-
nia stosunków państwa z  Kościołami oraz innymi związkami wyznaniowy-
mi, a także zasad wynikających z ustawy o gwarancjach sumienia i wyznania. 
Następnie zostaną przedstawione doktrynalne poglądy niektórych związków 
wyznaniowych na relacje z państwem. W tej części celem będzie przedstawie-
nie przykładów z różnych obszarów doktrynalnych poglądów, z którymi może 
mieć do czynienia strona państwowa.

W ostatniej części zostanie udzielona odpowiedź na kluczowe pytanie ar-
tykułu. Zgodnie z obraną metodą scholastyków sic et non, najpierw zostaną 
wysunięte argumenty „za”, a następnie „przeciw”.

1. Stosunek państwa polskiego do Kościołów  
i innych związków wyznaniowych

Chcąc przyjrzeć się fundamentom ustrojowym relacji państwo–związ-
ki wyznaniowe, należy wpierw przytoczyć art. 25 ust. 1 Konstytucji RP sta-
nowiący, że „Kościoły i  inne związki wyznaniowe są równouprawnione”. Już 
4 Ustawa z  dnia 17 maja 1989 roku o  gwarancjach wolności sumienia i  wyznania, Dz.U. 

z 2005 roku,  nr 231, poz. 1965 z późn. zm.
5 W ustawie z 1936 roku był to minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego (obec-

nie jest to minister MSWiA), zaś w propozycji MZR jest to Kongres Elekcyjny.
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sama forma przepisu wskazuje, że ustrojodawca wlicza Kościoły6 do związ-
ków wyznaniowych, nie tworząc dla nich osobnej kategorii. Ich rozróżnienie 
ma charakter wyłącznie pojęciowy. Oznacza to, że z punktu widzenia państwa 
wszystkie związki powstające w celu zaspokojenia potrzeb religijnych mają być 
przez ograny władzy publicznej traktowane jednakowo. Jednakże, jak zazna-
czył Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 czerwca 2011 roku,

Zasada równouprawnienia Kościołów i związków wyznaniowych nie zakłada 
identycznego traktowania wszystkich związków wyznaniowych. Stanowi ona 
gwarancję, że organy władzy publicznej stworzą ramy prawne, które umożliwią 
realizację równouprawnienia, w zależności od właściwości i cech poszczegól-
nych Kościołów i związków wyznaniowych7.

Kolejnym normatywnym elementem stosunku państwa do związków wy-
znaniowych jest art. 25 ust. 3 Konstytucji RP. Stanowi on, iż „Stosunki mię-
dzy państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształto-
wane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności 
każdego w swoim zakresie (…)”. Zakresy kluczowych w tym przepisie pojęć 
„autonomia” i „niezależność” nie pokrywają się8. Według szeroko przyjętego 
w nauce prawa poglądu, „autonomia” odnosi się do sfery wewnętrznej pod-
miotu. Termin ten związany jest ze stosunkami wewnętrznymi i oznacza pra-
wo do samodzielnego rozstrzygania o sprawach danego podmiotu. Natomiast 
„niezależność” dotyczy relacji zewnętrznych i jest rozumiana jako brak pod-
porządkowania innym podmiotom9. Stanowi ona więc najwyższy stopień au-
tonomii10. Powyższe ustalenia trzeba uzupełnić o przepis art. 11 ust. 1 ustawy 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania: „Kościoły i inne związki wyzna-
niowe są niezależne od państwa przy wykonywaniu swoich funkcji religijnych” 
(por. art. 1 Konkordatu między Stolicą Apostolską i  Rzecząpospolitą Polską 
z 1993 roku). W ten sposób wyłaniają się podstawowe zasady układania relacji 
państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

6 Kościoły są związkami wyznaniowymi tradycyjnie kojarzonymi z  chrześcijaństwem. 
Trzeba jednak podkreślić, że związek wyznaniowy, ustalając dla siebie nazwę, nie musi 
kierować się tą zasadą. Przykładowo, termin ten jest też używany przez Polski Kościół 
Słowiański i Rodzimy Kościół Polski, które odwołują się do słowiańskich wierzeń przed-
chrześcijańskich.

7 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2011 roku, K 3/09, Legalis, nr 329965.
8 Zob. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 74.
9 Zob. D. Dudek, Równouprawnienie kościołów i związków wyznaniowych na tle konstytu-

cyjnych zasad prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. 
A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 207

10 Zob. J. Krukowski, Polskie prawo…, dz. cyt., s. 74.
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Ta część rozważań pokazuje, że Konstytucja RP oraz podległe jej hierar-
chicznie inne regulacje prawne zawarte w polskim systemie prawnym w za-
kresie relacji między Rzeczpospolitą a wspólnotami wyznaniowym nakazują 
państwu i jego organom egalitaryzm w podejściu do związków wyznaniowych 
oraz koncepcję tzw. przyjaznego rozdziału państwa i związków wyznaniowych.

2. Doktrynalne poglądy związku wyznaniowego  
dotyczące relacji z państwem

Ustaliwszy zasady prawa polskiego w zakresie relacji państwa ze związka-
mi wyznaniowymi, należy teraz określić stanowisko Kościołów i innych związ-
ków wyznaniowych na temat ich relacji z państwem. Trzeba jednak odnoto-
wać, że zamysł ten zawiera pewną supozycję, iż związki wyznaniowe mają ja-
kieś doktrynalne poglądy na temat swoich stosunków z państwem, na terenie 
którego prowadzą działalność. Najpierw należy więc sprawdzić to założenie. 

Analiza podstawowych źródeł doktrynalnych Kościołów i  innych związ-
ków wyznaniowych, które mają już uregulowany przez ustawy stosunek do 
Polski, pozwala na potwierdzenie tej supozycji. Najważniejsze źródła doktryny 
z punktu widzenia danego związku wyznaniowego, czyli te, do których zwy-
kle odsyłają ich endogeniczne akty normatywne, zawierają takie odniesienia. 
Dla przykładu, zgodnie z art. 13 wyznania wiary baptystów polskich z 1930 
roku11, zatytułowanego O władzy świeckiej, wierzą oni, że „Bóg ustanowił wła-
dzę świecką, którą upoważnił do tego, aby uczciwych ludzi broniła, a złoczyń-
ców karała”. Dlatego też baptyści poczuwają się do obowiązku okazywania bez-
względnego posłuszeństwa wszystkim przepisom wydanym przez tę władzę, 
o ile nie ograniczają one wolnego wykonywania obowiązków chrześcijańskich. 
Z kolei relację metodystów do państwa zawierają Zasady socjalne, a szczegól-
nie nr V zatytułowany Wspólnota polityczna: „państwo nie powinno zmierzać 
do kontroli w stosunku do Kościoła, podobnie Kościół nie powinien dążyć do 
dominacji nad Państwem”12. 

Spośród 15 Kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowanym 
przez ustawy stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej blisko połowa ma sprecy-
zowany stosunek do państwa polskiego. Poza już wymienionymi, czyli Kościo-
łem Chrześcijan Baptystów w RP i Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym 
w RP, należą do tej grupy: Kościół Katolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski 
11 Wersja oryginalna: Konfesja, czyli wyznanie wiary i ustrój zborów baptystów, Ostrzeszów 

1930; wydanie współczesne: Wyznanie wiary baptystów polskich z 1930 r., Warszawa 2000.
12 Zasady socjalne 2000–2004: nauka społeczna Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, red. 

Z. Kamiński, red. meryt. E. Puślecki, Warszawa 2003, V, B.
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w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w  RP, Związek Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich i Muzułmański Związek Religijny w RP. Należy jednak zaznaczyć, 
że doktryna religijna w kwestii stosunku do państwa nie jest tak samo rozbu-
dowana we wszystkich tych związkach i że mają one w różnym stopniu sprecy-
zowane poglądy na ten temat.

W przypadku pozostałych Kościołów i  innych związków wyznaniowych 
należących do analizowanej grupy trudno ustalić, czy taki stosunek doktry-
nalny istnieje, to znaczy, czy tą sprawą doktryna religijna w ogóle się zajmuje; 
względnie, trudno jednoznacznie określić ten stosunek. Obie te komplikacje 
wynikają z tego, że niekiedy nie ma w tym zakresie wypracowanych przez dany 
związek religijny doktrynalnych źródeł pisanych. Brak także oficjalnego sta-
nowiska tego związku w przedmiotowej sprawie. Często więc poglądy na tę 
kwestię są sprawą indywidualną każdego członka danego związku religijne-
go13. Tak jest przykładowo w sytuacji Karaimskiego Związku Religijnego w RP.

Wydawać by się mogło, że model stosunków z państwem powinien wyni-
kać z przepisów ustaw wewnętrznych tych zrzeszeń. Dokumenty te bowiem, 
co do zasady, oddają nauczanie doktrynalne lub są nim inspirowane. Jednakże 
w przypadku ustaw wewnętrznych uchwalonych przed 1989 rokiem nie ma 
pewności, czy są one rzeczywiście endogenicznymi aktami prawnymi danego 
związku religijnego. Ta niepewność jest spowodowana tym, że przed wejściem 
w życie liberalnej ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 
roku władza państwowa rezerwowała dla siebie kompetencje lub uprawnienia 
kontrolno-nadzorcze w stosunku do związków religijnych. Z racji ustawowego 
wymogu zatwierdzenia przez nią tych statutów owe kompetencje i uprawnie-
nia były nolens volens wpisywane w wewnętrzne akty normatywne. W takiej 
sytuacji znajdują się np. Kościół Katolicki Mariawitów w RP, Starokatolicki Ko-
ściół Mariawitów w RP i Wschodni Kościół Staroobrzędowy, nieposiadający 
hierarchii duchownej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek z  powyższej analizy jest następujący: istnieją związki religijne, 
które mają poglądy doktrynalne na temat swojej relacji do państwa. Jednak 
istnieją również takie religijne zrzeszenia, które relacje z państwem umiesz-
czają poza swoją doktrynalną optyką, to znaczy, że poglądów w  tej sprawie 
nie mają lub są one bardzo niejasne. Wprawdzie wniosek ten został wypraco-
wany na podstawie analizy doktryny 15 Kościołów i innych związków wyzna-
niowych, jednak można założyć, że analiza doktryn pozostałych religijnych 

13 Zob. np. list Sz. Pileckiego (Przewodniczącego Zarządu Karaimskiego Związku Religijnego) 
z dnia 14 października 2015 roku (archiwum prywatne autora, sygn. KZR/1).
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zrzeszeń, przykładowo tych, które są zarejestrowane przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji14, wpisałaby się w przedstawione wyżej spek-
trum stanowisk. 

3. Przykłady poglądów związków wyznaniowych  
na relacje z państwem

Spośród Kościołów i innych związków wyznaniowych, które mają uregu-
lowany stosunek do Rzeczpospolitej w formie indywidualnej ustawy, zostaną 
przedstawione trzy koncepcje tych relacji: luterańska i islamska – biegunowo 
odmienne, oraz katolicka, będąca się w środku tego zestawienia.

3.1. Koncepcja luterańska

Kościoły powstałe w  wyniku reformacji są tradycyjnie związane władzą 
państwową. Uważa się, że pisma wyznaniowe protestantyzmu – i to wszystkie 
bez wyjątku – nie są efektem samorozwinięcia chrześcijańskiej świadomości, 
lecz są to raczej dokumenty polityczne, powstałe na gruncie ówczesnej sytuacji 
i mieszczące się w obrębie pewnego wyraźnie zaznaczonego frontu. 

Stąd też można je nawet nazwać dokumentami państwowymi, nie tylko dlate-
go, że powstały z sugestii i inicjatywy zwierzchności państwowej (w Niemczech 
z inicjatywy poszczególnych książąt Rzeszy czy rad miejskich), lecz i dlatego, że 
miały być wręcz obroną i ochroną tejże zwierzchności15.

Poglądy Marcina Lutra na temat stosunków państwo–Kościół są nadal 
obowiązującym paradygmatem w Kościołach reformacyjnych. Trzeba je więc 
przytoczyć. Komentując IV przykazanie Boże, główny przedstawiciel refor-
macji napisał o różnorakim posłuszeństwie wobec przełożonych, którzy mają 
prawo rozkazywać i rządzić:

Z  władzy bowiem rodziców wypływa i  pochodzi wszelka inna władza. (…) 
Wszyscy, których nazywa się zwierzchnikami, zajmują miejsce rodziców i od 
nich muszą wywodzić swą moc i władzę. Dlatego też nazywają się według Pi-
sma ojcami, jako ci, którzy w swych rządach wykonują funkcje ojca i po ojcow-
sku względem swoich podwładnych postępować powinni. Tak też od dawna 

14 Aktualny rejestr z datą publikacji 27 września 2016 roku znajduje się na stronie: https://
mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/relacje-panstwa-z-kosci/13964,Relacje-panstwa-
-z-Kosciolami-przydatne-informacje-dokumenty-i-akty-prawne.html (dostęp: 3 paździer-
nika 2016).

15 W. Niemczyk, Teologia ksiąg wyznaniowych, w: Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, 
Bielsko-Biała 2011, s. 20.
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Rzymianie i inne narody nazywali panów i panie domów: Patres et matres fa-
milias, to jest ojcami i  matkami domu. Krajowych panujących i  zwierzchni-
ków nazywali oni również Patres patriae, tj. ojcami całego kraju, ku wielkiemu 
naszemu wstydowi, gdyż my, którzy chcemy być chrześcijanami, tak ich nie 
nazywamy lub przynajmniej za takich nie uważamy i czci im nie oddajemy16.

W innym miejscu Luter pisał, że posłuszeństwo w stosunku do świeckiej 
zwierzchności, która należy do stanu rodzicielskiego i rozciąga się najszerzej, 
jest obowiązkiem religijnym wierzącego. Przez tę władzę bowiem, „jakby przez 
naszych rodziców, daje nam Bóg pożywienie, dom i gospodarstwo, ochronę 
i bezpieczeństwo. Dlatego skoro mają takie imię i tytuł, jako oznakę ich naj-
wyższej godności, winniśmy ich czcić i cenić jak najdroższy skarb i drogocen-
ny klejnot na ziemi”17. 

Zdaniem Lutra, wszyscy książęta powinni być dobrymi chrześcijanami18. 
Jednak ostatecznie nie miało to dla niego aż takiego znaczenia, czy władca 
jest chrześcijaninem czy też nie. Każda bowiem władza jest z  Bożego usta-
nowienia. W Małym katechizmie w punkcie O zwierzchności świeckiej ojciec 
reformacji pisał: 

Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, 
jak tylko od Boga, a  te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się 
przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a  ci, którzy 
się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają19.

Luter dopuszczał wystąpienie przeciwko legalnej władzy jedynie wtedy, 
gdy „zwierzchność staje się niczym apokaliptyczny szatan, kiedy mają miejsce 
masowe prześladowania chrześcijan i ustanowiono zakaz głoszenia Ewange-
lii”20. Było dla niego oczywiste, że Kościół winien pozostawać w ścisłym soju-
szu z państwem i to państwo wspierać. W rezultacie wyrosły na gruncie refor-
macji Kościół ewangelicko-luterański „był instrumentem szerzenia ideologii 
państwowej i pełnił funkcję państwowotwórczą”21. 
16 M. Luter, Duży katechizm, tłum. A. Wantuła, w: Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, 

Bielsko-Biała 2011, IV przykazanie, s. 75–76.
17 Tamże, s. 76.
18 M. Luter, O  świeckiej zwierzchności, w  jakiej mierze należy być jej posłusznym, tłum. 

M. Hintz, w: M. Luter, Pisma etyczne, red. M. Hintz, Bielsko-Biała 2009, s. 191.
19 M. Luter, Mały katechizm, tłum. A. Wantuła, w: Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, 

dz. cyt., s. 54: O zwierzchności świeckiej.
20 M. Hintz, Neutralność religijna państwa w kontekście luterańskiej nauki o dwóch władzach, 

w: Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczpospolitej Polskiej, red. 
T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 21.

21 Tamże, s. 22; zob. także Z. Pasek, Wyznania wiary protestantyzmu, Kraków 1995, s. 6–7. 
Tom zawiera również wyznania wspólnot religijnych XIX i  XX wieku wywodzących się 
z reformacji. 
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Chociaż poglądy w sprawie stosunków między państwem i Kościołem już 
za czasów reformacji były w gronie luteranów zróżnicowane, to przytoczone 
stanowisko w jakiejś mierze było dla nich wspólne. Ogólnie rzecz biorąc, spro-
wadza się ono do twierdzenia, że w luteranizmie widać tendencję do uległości 
wobec państwa.

3.2. Koncepcja katolicka

W przypadku Kościoła katolickiego kluczowe w omawianej sprawie jest 
nauczanie Soboru Watykańskiego II. Przedstawia ono wzorcowe relacje po-
między tym Kościołem a każdym państwem. Mogą być one – jak się wydaje – 
zastosowane w każdym ustroju politycznym22. 

Konstytucja Gaudium et spes stanowi, że „Wspólnota polityczna i Kościół 
są, każde na własnym terenie, od siebie niezależne i autonomiczne” (nr 76)23. 
Oznacza to, że Kościół i państwo są kompetentne każde w swojej dziedzinie. 
Tym samym wykluczona jest ingerencja we wzajemną działalność24. Zdaniem 
Kościoła, czynności specyficznie religijne, takie jak: wyznawanie wiary, pełnie-
nie aktów kultu i sprawowanie sakramentów, uprawianie nauk teologicznych, 
wzajemne relacje między władzami kościelnymi i  wiernymi itp., pozostają 
poza kompetencją państwa. Nie powinno się ono do nich mieszać ani w żaden 
sposób ich wymagać czy utrudniać25.

Z  drugiej strony, Kościół katolicki uważa, iż sprawy ziemskie cieszą się 
słuszną autonomią, przez co należy rozumieć, że jeśli „rzeczy stworzone i spo-
łeczności ludzkie cieszą się własnymi prawami i wartościami, które człowiek 
ma stopniowo poznawać, przyjmować i porządkować, to tak rozumianej au-
tonomii należy się domagać” (GS, nr 36). Do tej rzeczywistości należy także 
porządek doczesny państwa. Kościół chce tę autonomię respektować i nie opo-
wiada się za żadnym rozwiązaniem instytucjonalnym czy konstytucyjnym26. 

22 Zob. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, s. 81. 
23 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o  Kościele w  świecie współczesnym 

Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2008, 
s. 824–981.

24 Zob. J. Krukowski, Kościół i państwo, dz. cyt., s. 105; tenże, Autonomia i niezależność Ko-
ścioła i wspólnoty politycznej, „Kościół i Prawo” 4 (1985), s. 51–77. Por. R. Sobański, Auto-
nomiczność i niezależność Kościoła i państwa, „Przegląd Powszechny” 9 (1994), s. 177–188.

25 Zob. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i po-
stępowania katolików w życiu politycznym, 24 listopada 2002, „L’Osservatore Romano”, wyd. 
pol. 2003, nr 2, s. 49–54, p. 6.

26 Zob. Jan Paweł II, Centesimus annus: encyklika w setną rocznicę encykliki Rerum novarum, 
Warszawa 1991, nr 47.
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Jednak 
Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i  wszędzie zasad moralnych 
również w  odniesieniu do porządku społecznego oraz wypowiadania oceny 
o wszystkich sprawach ludzkich, na ile wymagają tego fundamentalne prawa 
osoby ludzkiej i zbawienie człowieka (kan. 747 § 2 KPK).

Głoszenie nauki przez Kościół jest realizacją jego własnej misji i nie jest 
mieszaniem się do rządów poszczególnych krajów. Kościół nie chce uczest-
niczyć w  rządzeniu27, lecz pragnie jedynie pracować nad kształtowaniem 
i oświecaniem sumień wiernych, a zwłaszcza tych, którzy poświęcają się życiu 
politycznemu, aby ich działanie odbywało się zawsze w służbie integralnego 
rozwoju ludzkiej osoby i wspólnego dobra28. 

Podsumowując, według katolickiego nauczania relacje Kościoła do pań-
stwa winny być oparte na niezależności i autonomii obu podmiotów. Wynika 
to z poczucia ich odrębności, mają one bowiem inną genezę, cele oraz metody 
działania.

3.3. Koncepcja islamska

W koncepcji islamskiej państwo powinno być zbudowane na idei wspól-
noty muzułmańskiej (ummy). Termin „umma” oznacza społeczność wier-
nych, wspólnotę wyrażającą się w wierze i praktyce życia religijnego29. Umma 
zawsze była pojmowana jako jedność tak wielka, że żadne systemy interpre-
tacyjne, światopoglądowe, wewnętrzne konflikty nie wpływały na osłabienie 
jej integralności. Wspólne cechy ummy to: wiara w  jednego Boga – Allaha, 
wspólne rytuały, takie jak modlitwa czy miesięczny post, jednolita organiza-
cja rodziny i rola kobiety w społeczności, ale także wspólne prawo spadkowe, 
sędziowie ferujący wyroki według prawa koranicznego, cmentarze zarezerwo-
wane dla muzułmanów, zakazy dotyczące spożywania napojów alkoholowych 
czy mięsa zwierząt niezabitych zgodnie z rytuałem30. Żadne państwo kierujące 
się tymi zasadami nie może zawierać sojuszu z państwem niemuzułmańskim, 
gdyby miał on szkodzić interesom innego państwa muzułmańskiego lub stać 
z nimi w konflikcie. Interesy islamu jako religii powinny przewyższać wszelkie 
inne interesy31. Dodać należy, że muzułmanie muszą dążyć do zaangażowania 
27 Zob. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna…, dz. cyt.
28 Zob. tamże.
29 Zob. M.F. Denny, Umma, w: The Encylopaedia of Islam, red. P.J. Bearman i in., t. 10, Leiden 

2000, s. 859. Pamiętać należy, iż idealny wzorzec ummy nigdzie nie funkcjonuje.
30 Zob. A. Mez, Renesans Islamu, Warszawa 1979, s. 17–18.
31 Zob. Święty Koran. Tekst arabski i  tłumaczenie polskie, tłum. z  języka angielskiego, 1996, 

s. 132, przyp. 395.
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w zarządzanie państwem, w którym mieszkają. Nie mogą zrezygnować z tego 
obowiązku, ponieważ został na nich nałożony przez Allaha32.

Z powyższego jasno wynika, że w koncepcji muzułmańskiej państwo i jego 
władze muszą kierować się głównie prawem islamskim. Widać więc w niej wy-
raźne dążenie do absolutnej dominacji prawa religijnego na prawem państwo-
wym, w tym sensie, że to pierwsze staje się prawem państwa. Państwo w myśli 
teologicznej islamu to państwo religijne, gdzie podstawą układania stosunków 
prawnych jest prawo religijne. Państwo ma być więc takie, jak je ukształtuje 
religia. Notabene, propozycje MZR skierowane do władz polskich są tym bar-
dziej niezrozumiałe.

4. Rozważenie argumentów

Po skrótowym wyłożeniu istoty regulacji prawa polskiego dotyczących 
stosunków ze związkami wyznaniowymi oraz zaprezentowaniu niektórych 
poglądów religijnych odnoszących się do relacji z państwem należy rozważyć 
argumenty związane z kluczową kwestią: czy treść poglądów religijnych ma 
być zapisana w polskiej ustawie?

4.1. Argument ze specyficznego charakteru każdego Kościoła  

i innego związku wyznaniowego

Pro: Argumentem za zróżnicowaniem ustawowych regulacji partykular-
nych może być indywidualny charakter każdego Kościoła i  innego związku 
wyznaniowego. Wynika on z doktryny religijnej, która rzutuje na dyscyplinę 
obowiązującą członków danego Kościoła i  innego związku wyznaniowego, 
jego strukturę wewnętrzną i sposoby działania. Kościoły i inne związki wyzna-
niowe wprawdzie należą do określonych grup religijnych, jednak stopień indy-
widualizacji każdego z nich jest zwykle bardzo ważną sprawą dla ich członków. 
Często budują one swoją tożsamość na podkreślaniu różnic pomiędzy sobą 
a związkiem religijnym, od którego się odłączyły. Tak jest np. w przypadku wy-
znań protestanckich. Wydaje się więc, że każde religijne zrzeszenie powinno 
mieć prawo do wyrażenia swojej odmienności na tle innych tego typu grup nie 
tylko poprzez swobodne kształtowanie swojej doktryny w zakresie stosunków 
z państwem, ale także poprzez sformułowanie tego w indywidualnej ustawie.

32 Zob. Democracy, w: O. Leaman, L. Ali, Islam. The Key Concepts, London–New York 2008, 
s. 25.
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Sed contra: Wprawdzie Kościoły i  inne związki wyznaniowe w  swoich 
doktrynalnych poglądach nie są niczym skrępowane i państwo w żaden spo-
sób i na żadnym etapie nie ma kompetencji do oceny tych poglądów, jednak 
zrzeszenia te nie mogą żądać od państwa polskiego, aby kształtowało ono swo-
je wewnętrzne prawo, a w konsekwencji rzeczywistość będącą jego imperium 
pod dyktando religijnych doktrynalnych ustaleń.

Państwo szanuje specyfikę doktrynalną każdego Kościoła i innego związku 
wyznaniowego. Przejawia się to m.in. w  tym, że ograny władzy państwowej 
rejestrują te związki niezależnie od stopnia podobieństwa doktrynalnego do 
związków już zarejestrowanych. Słusznie więc można się domagać, aby Ko-
ścioły i  inne zrzeszenia analogicznie uszanowały konstytucyjne zasady pań-
stwa w tym zakresie. 

4.2. Argument z zasady indywidualnej ustawy

Pro: Ustawa dotycząca Kościoła lub innego związku wyznaniowego jest 
szczegółową normatywną formą ułożenia stosunków z konkretnym zrzesze-
niem religijnym. Tak to zostało zaprojektowane w Konstytucji RP w art. 25 
ust.  5, aby uszczegółowienie ogólnych przepisów możliwe było na gruncie 
indywidualnej ustawy. Dzięki takiemu programowemu rozwiązaniu państwo 
może adaptować swoje regulacje do potrzeb poszczególnych Kościołów lub 
innych związków wyznaniowych. Tymi potrzebami mogą być specyficzne, wy-
pływające z doktryny religijnej relacje z państwem. Trzeba dodać, że prawo 
starania się o taką ustawę ma każdy związek wyznaniowy, a nie ich alianse czy 
inne formy zrzeszenia. Tak więc wydaje się, że nie ma przeszkód, aby w takiej 
partykularnej ustawie zawrzeć tę formę relacji, którą reprezentuje dany Ko-
ściół lub inny związek wyznaniowy.

Sed contra: W  odpowiedzi na ten argument należy powiedzieć, że, ow-
szem, indywidualizacja stosunku państwa do Kościoła i innego związku wy-
znaniowego jest przewidziana w Konstytucji RP, jednak ma ona swoje ograni-
czenia. Wszystkie regulacje w systemie prawa polskiego, zgodnie z zapisaną 
w  Konstytucji (np. art. 87) hierarchią mocy prawnej aktów normatywnych, 
muszą mieścić się w konstytucyjnych zasadach, a zawyżywszy na to, że konsty-
tucję stosuje się wprost, także w normach zakodowanych w przepisach (art. 8 
ust. 2 Konstytucji). Gdyby akt normatywny niższego rzędu, w tym przypadku 
ustawa indywidualna, nie mieścił się w wyznaczonych przez konstytucję ra-
mach, może on być uznany za akt normatywny niekonstytucyjny i wyłączony 
z systemu prawnego orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (art. 188 pkt 2 
Konstytucji).
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4.3. Argument z zasady konsensualnego ułożenia stosunków

Pro: Argumentem za uwzględnieniem w indywidualnej ustawie naucza-
nia religijno-doktrynalnego odnośnie do relacji państwo–związek wyznanio-
wy jest argument z zakresu funkcjonalnej wykładni art. 25 ust. 5 Konstytucji. 
Przepis ten wskazuje, że celem ustrojodawcy było zagwarantowanie związkom 
religijnym realnego wpływu na treść stanowionego prawa w zakresie ich sto-
sunków z państwem. „Wyrażona w art. 25 ust. 5 zasada bilateralności ozna-
cza indywidualne i w pełni konsensualne kształtowanie stosunków Państwa 
z konkretnym związkiem religijnym”33. Jak zauważył Trybunał Konstytucyjny: 
„Z art. 25 Konstytucji wynika ponadto dla organów władzy publicznej obowią-
zek poszukiwania w sferze stosunków z Kościołami i związkami wyznaniowy-
mi rozwiązań prawodawczych o charakterze konsensualnym, które znajdują 
akceptację adresatów”34. Ustawa jest specyficzną formą umowy, do której za-
warcia konieczne jest wyrażenie zgodnych oświadczeń dwóch stron: rządowej 
i religijnej35. Wydaje się, że nie ma przeszkód do tego, aby każda z nich, dzia-
łając w dobrej wierze, starała się o taki kształt umowy, który będzie dla niej 
satysfakcjonujący i  jednocześnie będzie czynił zadość wymaganiom drugiej 
strony.

Nie ma powodu, by nie powołać się pomocniczo na zasadę volenti non 
fit iniuria. Skoro strona związku religijnego chce dokonać samoograniczenia 
swojej niezależności lub autonomii, strona rządowa powinna się na to zgodzić.

Sed contra: Strona państwowa zawierająca umowę powinna mieć na 
względzie przede wszystkim interes państwowy, a  ten wyraża się w  posza-
nowaniu w  pierwszej kolejności własnych norm-zasad ustrojowych. Aparat 
państwowy może działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa (art. 7 
Konstytucji; art. 6 k.p.a.). Konstytucja zaś nakazuje pełne równouprawnienie 
Kościołów i innych związków wyznaniowych (art. 25 ust. 1), co przekłada się 
na obowiązek unikania ich różnego traktowania. 

To prawda, że Konstytucja RP pozostawia szeroki zakres swobody zainte-
resowanym stronom w zakresie kształtowania treści ustawy partykularnej, ale 
„swoboda ta nie jest jednak nieograniczona, ponieważ przyjęte rozwiązania 
prawne muszą być zgodne z normami konstytucyjnymi, w tym m.in. z zasadą 
33 M. Olszówka, Zawieranie umów i uchwalanie ustaw, o których mowa w art. 25 ust. 5 Konsty-

tucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 6, s. 50.
34 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2003 roku, K 13/02, Legalis, nr 56661.
35 Zob. M. Olszówka, Zawieranie umów…, dz. cyt., s. 56; P. Czarny, Opinia prawna w spra-

wie obowiązku zasięgania opinii co do zmian w  ustawach regulujących stosunek państwa 
do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz 
Sejmowych Kancelarii Sejmu” 36 (2012), nr 4, s. 86.
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równości jednostek oraz zasadą równouprawnienia Kościołów i innych związ-
ków wyznaniowych”36. Notabene stosowanie zasad równości jednostek i zasa-
dy równouprawnienia związków wyznaniowych w  działalności legislacyjnej 
doprowadziło do tego, że ustawy partykularne, których głównymi adresatami 
są Kościoły lub inne związki wyznaniowe, są do siebie bardzo podobne zarów-
no redakcyjnie, jak i treściowo.

4.4. Argument z nieabsolutnego charakteru zasady równości

Pro: Równość traktowania Kościołów i innych związków wyznaniowych 
przez organy władzy publicznej nie jest zasadą absolutną. Dał temu wyraz Try-
bunał Konstytucyjny w wyroku z 7 czerwca 2004 roku, stwierdzając, że „Róż-
nicowanie w prawie jest dopuszczalne, o ile jest usprawiedliwione”37. Dlacze-
go więc tym usprawiedliwieniem nie może być doktryna, która, co do zasady, 
jest istotnym elementem każdego Kościoła i innego związku wyznaniowego? 
Wprawdzie, jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 marca 2006 
roku, w świetle zasady równości nie wolno tworzyć prawa różnicującego sy-
tuację prawną podmiotów, których sytuacja faktyczna jest taka sama, jednak 
ich równość oznacza też akceptację różnego traktowania przez prawo różnych 
podmiotów, z tym jednak, że powinno być ono uzasadnione. „Sprawiedliwość 
wymaga, aby zróżnicowanie prawne podmiotów (ich kategorii) pozostawa-
ło w odpowiedniej relacji do różnic w ich sytuacji faktycznej jako adresatów 
danych norm prawnych”38. Gdyby więc to rozróżnienie Kościołów i  innych 
związków wyznaniowych pominięto i  zastosowano identyczne rozwiązania 
prawne w ustawie, byłoby to sprzeczne z duchem art. 25 ust. 5 Konstytucji RP. 
Wynika z tego, że deklarowana w art. 25 ust. 3 równość w relacjach państwa 
do Kościoła i innego związku wyznaniowego nie przekreśla możliwości daleko 
idącej indywidualizacji tych stosunków. 

Sed contra: Kontrargumentując, można stwierdzić, że zaspokojenie po-
stulatu indywidualizacji nie może polegać na tym, iż Kościół i  inny związek 
wyznaniowy narzucają państwu rodzaj i charakter stosunków z nimi. Byłoby 
to wkroczenie w kompetencje państwa i ograniczenie jego suwerenności. Pań-
stwo ma jedynie przystosowywać indywidualne ustawy do potrzeb obywateli 
zrzeszonych w określonym Kościele lub innym związku wyznaniowym, a nie 
dopasowywać się do nich, przekreślając konstytucyjne zasady. 

36 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2003 roku, K 13/02, Legalis, nr 56661.
37 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2004 roku, P 4/03, Legalis, nr 63693.
38 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2006 roku, P 8/05, Legalis, nr 72932.
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Wniosek

Wydaje się, że na pytanie zawarte w tytule artykułu: Czy poglądy związku 
wyznaniowego na jego stosunek do państwa powinny być obecne w poświę-
conej mu ustawie?, odpowiedź powinna brzmieć: nie. Nawet w sytuacji samo-
ograniczenia danego Kościoła lub innego związku wyznaniowego wobec pań-
stwa polskiego ustawodawca winien starać się zachować w pierwszej kolejno-
ści własne konstytucyjne standardy i  normy wyznaczane przez istniejące już 
ustawy wyznaniowe. Taki modus powinien przyświecać państwu niezależnie od 
poglądów doktrynalnych danego Kościoła lub innego związku wyznaniowego.

Na marginesie należy jeszcze odnieść się do przyczynku niniejszego arty-
kułu. Jest zupełnie niezrozumiane to, że MZR sam, niezgodnie z muzułmań-
skim doktrynalnym nauczaniem, wyszedł z propozycją podtrzymania znanych 
z ustawy z 1936 roku nadzorczych lub kontrolnych kompetencji państwa. Do-
brze, że państwo polskie w swoich regulacjach pragnie zachować, wbrew pro-
pozycji MZR, swoje liberalne standardy ułożenia stosunków ze wspólnotami 
wyznaniowymi, zachowując swoją laickość.
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Summary 
Do the views of a religious organization about its relations with a state  

should be present in the law about the organization?

Usually, the religious organizations have their own views about their relations with a state which are the 
consequence of dogmatic beliefs. It seems, that there is a full spectrum of the views, e.g., the Lutheran concept 
represents submission to the state, catholic requires autonomy and independence of the state and the Church, 
and Muslim concept prefers supremacy of the Islam over the state. In Poland, there are 15 Churches and other 
religious organizations which have individual laws that regulate their relations with the Polish state. The qu-
estion is: Do the religious organizations, having the right to co-decision about the regulation in question, have 
also the right to implement in the law their views about the relation with a state? Or rather only the state has an 
exclusive right to shape the scheme of the relations? The author discussed some arguments using scholastic 
method sic et non. The final answer to the question is negative – creating modus of relations belongs only to 
the imperium of the state.

Ks. Piotr Kroczek – doktor habilitowany nauk prawnych (2011), doktor teologii (2017), kierownik Katedry 
Prawa Rodzinnego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, spe-
cjalizuje się w teorii prawa, prawie wyznaniowym i rodzinnym. Ostatnio wydał: Prawo wewnętrzne związków 
wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne (2017), Parafia w optyce kato-
lickiej i luterańskiej. Studium teologiczno-prawne (2017).
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„Nieświęci święci” w sufizmie.  
Kult mistrzów sufickich

Słowa kluczowe: cuda, dziwy, mistycyzm islamski, pir 
Keywords: miracles, wonders, islamic mysticism, pir 

Chociaż europejskie badania sufizmu trwają już ponad 130 lat – jak bo-
wiem twierdził J. Spencer Trimingham, rozpoczęto je „pionierską pracą Louisa 
Rinna Marabouts et Khouan, opublikowaną w Algierze w 1884 roku”1 – to ma-
teria ta nadal jest tak bogata, zróżnicowana i złożona, że jeszcze długo pozo-
stanie przedmiotem studiów. 

Szczególnie absorbują uwagę dzisiejszych badaczy dwa aspekty sufizmu: 
metafizyczny i  pragmatyczny. Ten ostatni, dotyczący m.in. relacji pomiędzy 
władzą i daną organizacją, jest wyjątkowo nośny, ale pomijam go w niniejszej 
pracy, bo choć „przyziemny” zakres „nieświętości” sufickich świętych, czyli ich 
doczesna działalność polityczna, jest intrygujący, to literatura na ten temat jest 
już bogata: obejmuje zarówno prace krytyczne (tych jest stosunkowo niewie-
le), jak i – nader liczne – opracowania o charakterze bardziej hagiograficznym 
niż naukowym. Przykładowo, Mubarak Ali, mówiąc w The Ulema, Sufis and 
Intellectuals o „pierwszych” sufich, suponuje, iż generalną zasadą sufizmu jest 
jego apolityczność: 

Koncepcja odseparowania religii od polityki została później wzmocniona 
w  społeczeństwie muzułmańskim, kiedy święci suficcy osiągnęli wysoką po-
zycję i potępili jakiekolwiek zaangażowanie się w działalność polityczną. Oni 
z zasady trzymali się z dala od władzy oraz jej instytucji i odmawiali utrzymy-
wania społecznych relacji z władcami czy też przyjmowania stanowisk w admi-

1 J.S. Trimingham, The Sufi Orders In Islam, Oxford 1971, s. 5.
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nistracji. Ogólnie rzecz biorąc, nigdy nie podejmowali prób ani nie zachęcali do 
konspiracji, intryg czy rebelii przeciw władcy. Ponieważ święci suficcy trzymali 
się z dala od polityki, nie popadali w konflikty z rządzącymi. Niekiedy byli siłą 
zmuszani do zajęcia strony w  pewnych konfliktach politycznych, ale zawsze 
głosili lojalność wobec władzy2. 

Takie idealistyczne poglądy o niezaangażowaniu przywódców i świętych 
sufickich w ziemskie życie społeczne są szeroko popularyzowane w literaturze 
panegirycznej sufizmu, choć ewidentnie rozmijają się z prawdą. Już w pierw-
szych latach działalności mistyków islamu często ponosili oni śmierć, skazani 
przez władców za działalność stricte polityczną – choć być może sami nie do 
końca ją za taką uznawali3. 

Trudno uznać znawców islamu, a  więc i  szariatu (prawa religijnego), za 
osoby nieświadome, iż hasła wzywające de facto do schizmy religijnej są w rze-
czywistości islamu jako ideologii wezwaniami politycznymi. A  idee sufickie 
z punktu widzenia ortodoksji muzułmańskiej były i są schizmatyczne i anty-
państwowe, bo np. podporządkowywały społecznie uczniów (muridów) mi-
strzom (murszidom), którzy tworząc własną hierarchię, odrębną od państwo-
wej, i uzurpując sobie zwierzchność nad uczniami, pozbawiali jej w ten sposób 
władców: „Sufi są również obecnie hierarchicznie uporządkowani, poprzez 
miejsce w  strukturze uszeregowanych widzialnych i  niewidzialnych świę-
tych, zwieńczonej mistycznym władyką, co najmniej tak potężnym jak szyicki 
imam”4. Podobnie idealistyczne jak Mubarak Ali, choć odmienne w kwestii za-
angażowania się „przyjaciół Boga” w życie społeczne poglądy głosił Abu Said 
al-Hajr (Abū Sa`īd ibn Abī al-Hayr, zm. 1049): „Prawdziwi święci przychodzą 
z i wychodzą do społeczności ludzi, jedzą i śpią z nimi, kupują i sprzedają na 
rynku, żenią się i biorą udział w życiu społecznym, ale nigdy, ani na jedną se-
kundę, nie zapominają o Bogu”5.

Historia niezaprzeczalnie potwierdza, że bractwa sufickie prowadziły oży-
wioną działalność polityczną, a także walczyły zbrojnie z kolonizatorami, np. 
nakszbandijja (naqšbandīyya) pod przywództwem Imama Szamila na Kauka-
zie6 czy sanusijja w Libii, stawiające opór włoskim najeźdźcom (wojny niepod-
2 M. Ali, Ulema, Sufis and Intellectuals, Lahore 1996, s. 177–178.
3 Na przykład al-Halladż (Abū al-Muġīṭ Al-Ḥusayn ibn Manṣūr al-Ḥallāğ), uśmiercony 

w 922 roku. 
4 Ch. Lindholm, Prophets and Pirs. Charismatic Islam in The Middle East and South Asia, w: 

Emboding Charisma. Modernity, Locality and The Performance od Emotion in Sufi Cults, 
red. P. Werbner, H. Basu, London–New York 2002, s. 209–233, s. 214.

5 G. von Grunebaum, Muhammadan Festivals, London 1988, s. 71–2, za: J.W. Meri, The Cults 
of Saints Among Muslims and Jews in Medieval Syria, Oxford 2002, s. 59.

6 Zob. szerzej: Ш. Казиев, Имам Шамиль, Москва 2001.
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ległościowe Libijczyków z Włochami Evans-Pritchard nazwał wręcz „włosko- 
-sanussijskimi”7), marokańskie i algierskie bractwa toczące walki partyzanc-
kie, a nawet regularne z wojskami francuskimi (np. rahmanijja – północno-
afrykański odłam halwatijji)8. 

W niniejszej pracy koncentruję się jednak tylko na jednym aspekcie „me-
tafizyki sufich” – ich zdolności do dokonywania cudów jako nieodłącznego 
atrybutu ich świętości, przejawu boskiego potwierdzenia/przyzwolenia na nią, 
czyli nadania osobom szajchów (šayẖ), pirów9 itp. oraz ich działalności cha-
rakteru uświęconego. Inaczej mówiąc – na „materialnej”, „namacalnej” pod-
stawie ich kultu. Ściślej – staram się ustalić zakres i rodzaj cudów dokonanych 
przez „przyjaciół Boga”, aby, po analizie, podjąć wstępną próbę określenia ich 
znaczenia religijnego. Od razu chciałbym podkreślić, że próby typologii „cu-
dów” podejmowane są co najmniej od XIV wieku – w latach „1371/772–3 Tadż 
ad-Din Subki (Tāğ ad-Dīn Subkī) sklasyfikował 25 różnych typów cudów”10, 
a na przełomie XIX i XX wieku w Dagestanie ukazał się tabakat (ṭabaqāt)11, 
w którym autor, Szuajba Al-Bagini ibn Idrisi (Šuʻayba al-Bagini ibn Idrīssi), 
przytaczał „teoretyczne poglądy sufich na naturę cudów (karāmat)”12.

Ponieważ poruszane kwestie wplatają się w szersze konteksty sufizmu, war-
to tu przywołać klasyczne w literaturze przedmiotu prace na temat mistycy-
zmu islamskiego: J. Spencera Triminghama The Sufi Orders in Islam i Reynolda 
A. Nicholsa The Mystics of Islam oraz Mystical Dimensions of Islam Annemarie 
Schimmel. Wszystkie te rozprawy odegrały fundamentalną rolę w badaniach 
historii, doktryny i  przejawów, w  tym organizacyjnych oraz pozareligijnych 
sufizmu, i do dziś dnia nie utraciły swojej aktualności, określając – w pewnym 
stopniu – m.in. miejsce świętych w kulturze sufizmu czy stereotypy ich tożsa-
mości. 

Celem tego artykułu jest przybliżenie przedstawicielom naszego kręgu 
kulturowego problematyki „świętości” osób w jednym z nurtów mistycyzmu 
7 E.E. Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica, London, 1954, s. 104.
8 Por. O. Benaïssa, Algerian sufism in the colonial period, w: Islamic World Report, Algeria. 

Revolution Revisited, red. R.Shah-Kazemi, London 1997, s. 47–68.
9 Pir, wali, szajch, marabut – to tytuły przywódców sufickich. Termin ten zmienia się zależnie 

od geografii, języka i  lokalnej kultury; w artykule używam wymiennie różnych określeń 
wyłącznie ze względów stylistycznych.

10 J. Renard, Historical Dictionary of Sufism, Oxford 2005, s. XXXIII.
11 „Pokolenie” – gatunek literatury islamskiej, stanowiący uporządkowane chronologicznie 

opracowanie życiorysów znaczących osób, świętych, przywódców itp. z danego stulecia.
12 М.А. Мусаев, Ш.Ш. Шихалиев, Чудотворства святых в дагестанском арабоязычном 

суфийском биографическом сочинении «Табакат ал-Хваджакан ан-накшбандиййа вас 
адат ал-машаих ал-Халидийа ал-Махмудийа» Шуайба ал-Багини, „Исламоведение” 
2011, nr 4, s. 37.
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islamskiego i  udoskonalenie umiejętności rozpoznawania wymiaru sacrum 
i profanum w kulturze tej gałęzi islamu, której specyficzną cechą stała się zor-
ganizowana, społecznie zhierarchizowana forma działalności, całkowicie pod-
porządkowana przełożonemu – pirowi, będącemu równocześnie zwierzchni-
kiem świeckim i duchowym: 

Muzułmański święty był mediatorem, świętą osobą, cudotwórcą, uzdrowi-
cielem i wojownikiem za wiarę. Będzie również postrzegany jako potencjalna 
siła baraki [błogosławieństwa], która objawia się w nim samym, jego rzeczach 
i w wartościach, z którymi jego wielbiciele go utożsamiają13.

Problem „świętości”, skodyfikowany w Kościele katolickim od 993 roku, 
kiedy to „papież Jan XV proklamował świętym biskupa Ulricha”14, nie we 
wszystkich Kościołach chrześcijańskich przyjął formy prawne, np. w ortodok-
syjnym Kościele syryjskim „do dziś dnia (…) nie ma toku postępowania ofi-
cjalnej »kanonizacji« zgodnego ze skodyfikowanymi procedurami”15. Tu, po-
dobnie jak w Kościołach obrządku łacińskiego przed 993 rokiem, „święci sta-
wali się obiektem kultu spontanicznie, pod kontrolą lokalnych hierarchów”16. 
Zazwyczaj zostawali nimi męczennicy, eremici, obrońcy wiary (najczęściej 
duchowni) i mnisi. 

Ponieważ doktryna głównonurtowego, ortodoksyjnego islamu nie dopusz-
cza istnienia „świętych”, gdyż zdaniem większości sunnickich teologów prowa-
dziłoby to do szirku, czyli grzechu śmiertelnego polegającego na oddawaniu 
czci komuś innemu niż Bóg, stąd „świętość” świętych jest dla muzułmanów 
swego rodzaju karkołomną teologiczną ekwilibrystyką, choć wyznawcy islamu 
ludowego – czyli przeważająca większość muzułmanów – traktują ją jako rzecz 
zwykłą, codzienną i bezdyskusyjną.

Reynold A. Nichols pisze: „Cud dokonany przez świętego jest określany 
jako karamat, tj. »łaska«, którą Bóg obdarzył wiernych za jego pośrednictwem, 
zaś cud dokonany przez proroka nazwano mudżizat (mu’ğizat), tj. akt, którego 
nie może naśladować nikt inny”17. Dlatego 

Muzułmański święty nie stwierdzi, że uczynił cud; powie: „Cud został mi 
udzielony lub zamanifestowany przeze mnie”. Zdaniem jednych, święty może 
być całkowicie świadomy podczas takich manifestacji, ale większość sufich 

13 J.W. Meri, The Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval Syria, New York 2002, 
s. 10.

14 J.M. Fiey, Saints syriaques (Studies in Late Antiquity and Early Islam, 6), Princeton 2004, s. 3.
15 Tamże, s. 4.
16 Tamże, s. 3.
17 R.A. Nichols, The Mistics of Islam, London 1989, s. 129.
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utrzymuje, że może do niej dojść jedynie podczas stanu ekstazy, kiedy święty 
jest całkowicie pod Boską kontrolą18. 

Annemarie Schimmel z kolei wskazuje, że 

Słowo, które zazwyczaj tłumaczone jest jako „święty”, wali (walī), oznacza „ko-
goś obdarzonego specjalną protekcją, przyjaciela; zaś „przyjaciele Boga” (aw-
liyā’ Allāh) są wzmiankowani w Koranie kilkakrotnie, najpopularniejszy wy-
imek to ajat [werset] 62 z  sury 10 (Jonasz): „Zaprawdę, przyjaciele Boga nie 
będą się lękać ani nie będą się smucić”19.

Pamiętajmy, że słowo „święty” dla muzułmanów może oznaczać nie tylko 
sufich: 

Święci mogą zostać pogrupowani w dwóch, najogólniej rzecz biorąc, katego-
riach: „tradycyjni święci” – tacy jak prorocy, patriarchowie i inne postaci z mo-
noteistycznej tradycji z jednej strony, i „historyczni święci” – tacy jak mistycy, 
władcy i inni, którzy zazwyczaj żyli w okresie istnienia islamu, z drugiej20.

Dla sufizmu, z jego hierarchicznie uporządkowanymi bractwami, istotne 
jest jeszcze zjawisko, które J. Spencer Trimingham scharakteryzował tak: „nie 
może być wyraźnego rozróżnienia bractwa i  czczonych świętych, ponieważ 
»protegowani Boga« są wśród bractw”21 – co oznacza, że świętość pira udziela 
się całemu bractwu, świętość jego grobowca udziela się całej hanace22, a święty 
przekazuje swoje mistyczne moce bractwu i jego, tj. bractwa, działalność też 
uznawana jest za uświęconą lub nabiera charakteru sakralnego, a co najmniej 
błogosławionego. 

Niekiedy – w islamie ludowym – stwierdza się, że Bóg zsyła cuda, aby wes-
przeć świętego. 

Karamaty są oznaką świętości i mogą zostać dokonane tylko przez walich. (…) 
Autorytet z początku X wieku, Abu Abdallah as-Salimi (Abū `Abd Allah as- 
-Salīmi), określił świętych jako „tych, których rozpoznajemy dzięki ich pięk-
nym słowom, znakomitym manierom, skromności, wielkoduszności, przyjmo-

18 Tamże, s. 132.
19 A. Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, Chapel Hill, NC 1975, s. 199. Werset 62 za: 

Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1979, http://www.planetaislam.com/koran_bielawski.
html (dostęp: 6 listopada 2016). W tłumaczeniu J. Murzy Taraka Buczackiego (Warszawa 
1858): „Smutek, bojaźń nie przystąpią do przyjaciół Boga”, http://www.planetaislam.com/
koran_buczacki.html (dostęp: 6 listopada 2016).

20 J.W. Meri, The Cults of Saints…, dz. cyt., s. 60.
21 J.S. Trimingham, The Sufi Orders…, dz. cyt., s. 26.
22 Centrum, ośrodek suficki, zazwyczaj wzniesiony wokół lub obok grobowca/mauzoleum 

świętego.
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waniu usprawiedliwień od wszystkich tych, którzy proszą ich o  wybaczenie, 
i przedniej delikatności wobec wszelkiego stworzenia”23.

Sufi twierdzili, że pewne „pomniejsze cuda” (czasami określane jako „łaski”) 
zostały przekazane „świętym”, wliczając w to moc proroctwa, natychmiastowe-
go pokonywania dużych odległości i produkcji przedmiotów z niczego. Popu-
larne hagiografie są pełne opowieści tego rodzaju24. 

Hagiografia suficka była i  jest bardzo bogata i  zróżnicowana, stanowiąc 
główny nurt literatury sufizmu: 

Dzieło hagiograficzne może przybrać formę podsumowania ważniejszych 
osiąg nięć jednej osoby (sīra, chociaż termin ten odnosi się przede wszystkim 
do historii życia Mahometa25, bywa jednak również używany w odniesieniu do 
innych osób świętych), słowników biograficznych i antologii; wytworzono ich 
własny gatunek zwany „pokolenia” (ṭabaqāt). Niektóre takie prace są zatytu-
łowane „Memoriał” lub „Wspominanie” (tadkira), podczas gdy inne są znane 
jako sijary (historie życia, l. mng. od sīra). Szczególny rodzaj świętej biografii, 
która skupia się na niezwykłych czynach przyjaciół Boga, jest znany jako ma-
nakib (manāqib). Innym charakterystycznym gatunkiem (czasami nazywanym 
maktal [maqtal]) jest antologia specjalizująca się w historii męczenników i ich 
rodzin oraz zwolenników. Oprócz tego elementy hagiograficzne, przeważnie 
w formie anegdot, pojawiają się w wielu innych gatunkach literackich, poczy-
nając od hadisów po kolekcje poezji i prozy sufickiej. W pierwszym przypadku 
powstał podgatunek opowiadający o  „cnotach” – fazailach (faḍā’il) ważnych 
osób, począwszy od Towarzyszy Proroka26. 

Przykładem mogą służyć prace szajcha Hiszama Kabbaniego (Hišām Qab-
bānī), wspominające wybrane życiorysy członków bractwa nakszbandijja, 
„z kulminacją w hagiograficznej biografii Szajcha Nazima, wraz ze zdjęciami, 
pełną cudownych opowieści”27. 

Innym przykładem może być wspomniany już tabakat powstały w  Da-
gestanie na przełomie XIX i XX wieku – „Pokolenia przywódców i szajchów 
nakszbandijji z  odłamu hazilijji-mahmudijji (hadilidiyya-mah ̣mūdiyya)”28 
autorstwa Szuajba al-Baginiego ibn Idrissiego. Tego typu literatura nie jest 
tylko dorobkiem przeszłości – Marcia Hermansen stwierdza, że również wiele 

23 М.А. Мусаев, Ш.Ш. Шихалиев, Чудотворства святых…, dz. cyt., s. 43.
24 M. Corner, Signs of God. Miracles and their Interpretation, Burlington 2005, s. 170.
25 Zazwyczaj wtedy podkreśla się jej wyjątkowy charakter przez poprzedzenie jej rodzajnikiem 

określonym al-, czyli „As-Sīra”. 
26 J. Renard, Historical Dictionary…, dz. cyt., s. 100–101.
27 M. Hermansen, Literary productions of Western Sufi movements, w: Sufism in the West, red. 

J. Malik, J. Hinnells, New York 2006, s. 35.
28 Zob. М.А. Мусаев, Ш.Ш. Шихалиев, Чудотворства святых…, dz. cyt., s. 37.
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dzieł współczesnych sufich tworzonych w Indiach i Pakistanie ma podobny 
charakter29.

Struktura, którą utworzyli hagiografowie z  życiorysów świętych, opisów 
ich cudów i pobożności, ich relacji z Bogiem, innymi świętymi i bractwami, 
nabrała charakteru uporządkowanej kosmologii sufizmu, wraz z pewną hie-
rarchią – zarówno pojęć, wartości, jak i samych pirów, uporządkowanych ze 
względu na stopień ważności religijnej przywódców.

Przyjaciołom Boga często przypisuje się moce uzdrawiania, chodzenie po wo-
dzie, jasnowidzenia i  inne (…). Określa się ich niekiedy jako abrār, „ci po-
bożni”, podkreślając ich bogobojność. Niektórzy teoretycy sufizmu stworzyli 
szczegółowe systemy świętości (…)30.

Takie systemy opisywano w literaturze hagiograficznej, tworząc hierarchię 
świętych, katalogując ich „łaski”, obejmujące 

szeroki repertuar spektakularnych czynów, z  możliwością natychmiastowego 
przemieszczania się na duże odległości, komunikowania się ze zwierzętami, 
jas nowidzenia i  dostarczania zapasów żywności, aby zaspokoić potrzebują-
cych. Niektórzy Przyjaciele Boga słyną z dokonywania cudów zza grobu. 

Dla Ibn ‘Arabiego dīwān [tu: klasyfikacja, hierarchia] świętych jest dość skom-
plikowany. Ściśle rzecz biorąc, istnieją 84 klasy świętych w ogólnym zbiorze. 
Jednakże pierwsze 49 klas różni się od pozostałych 35. Ta grupa skupia mniej 
świętych, ludzi, którzy osiągnęli tylko pewien poziom życia duchowego, a  jej 
liczeb ność ulega zmianom. Druga grupa, składająca się z 35 klas, ma stałą liczeb-
ność – 589 osób. Obie grupy składają się z  tabakat (ṭabaqāt), które możemy 
nazwać systemem klas horyzontalnych, ale istnieje też coś, co możemy określić 
jako wertykalny system klasyfikacji. Układ ten jest oparty na idei dziedzicze-
nia mocy proroctwa (wirāta); to znaczy, że każdego świętego można przypisać 
konkretnemu prorokowi, od którego czerpie swoje duchowe dziedzictwo. (…) 
W  przypadku niższej grupy świętych, na jej 49 poziomów składają się kate-
gorie duchowe charakteryzowane głównie przez niektóre z terminów Koranu, 
np. „ci, którzy się podporządkowują”, „wierzący” lub „pobożni”. Do tych nazw 
podano interpretacje znacznie przewyższające ich zwykłe znaczenia31.

Zarówno sufi-autorzy, jak i  teoretycy „wyrażali różne poglądy na temat 
znaczenia świętych cudów”32. Cuda tworzą komplementarną sieć powiązań 
życia doczesnego, rzeczywistości magicznej i  religijności, gdzie granice były 

29 Por. M. Hermansen, Literary productions…, dz. cyt., s. 35.
30 J. Renard, Historical Dictionary…, dz. cyt., s. 91.
31 R.J.A. McGregor, Sanctity and Mysticism in Medieval Egypt. The Wafā’ Sufi Order and The 

Legacy of Ibn ’Arabī, Albany 2004, s. 21–22.
32 J. Renard, Historical Dictionary…, dz. cyt., s. 257.
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i są płynne i słabo definiowalne, gatunkowo niejasne, najczęściej odwołując się 
do świata wyobraźni ludowej, wielokrotnie multiplikując się w opowieściach 
o różnych świętych. Dlatego przytaczam tu dla ilustracji tylko kilka podstawo-
wych typów „cudowności”. Na przykład: 

Następnego dnia znalazłem ten meczet, wszedłem do niego i tam w kącie spo-
strzegłem wspomnianego człowieka. Obok niego na straży stało dwóch męż-
czyzn wyznaczonych przez sułtana. Człowiek ten nie wyczuł mojej obecności. 
Wtedy spytałem obu strażników o jego stan – odpowiedzieli mi, że dokonuje 
on wdechu tylko dwa razy do roku. Wtedy pomyślałem sobie, że ludzie podob-
ni do niego musieli osiągnąć wyższy poziom świętości niż szajchowie33.

Jednym z uczniów Fudajla był Biszr, zwany al-Hafi, „bosostopy”, który uznawał 
nawet obuwie za „zasłonę” na drodze ku Bogu. Biszr, jak jego mistrz, pochodził 
z Merw34 i, jak Fudajl, nawrócił się przez cud: znalazł na drodze kawałek pa-
pieru, który zabrał, bo napisano na nim imię Boga – ten akt pobożności u ską-
dinąd bardzo przyziemnego człowieka szybko został mu wynagrodzony, kiedy, 
dzięki łasce Bożej, został przeobrażony w sufiego35.

O słynnym tamilskim pirze Sahulu Hamidzie, działającym w Indiach na 
przełomie XV i  XVI wieku (uznawanym za trzynaste wcielenie założyciela 
bractwa kadirijja, szajcha Abd al-Qadira al-Dżilaniego), literatura hagiogra-
ficzna przekazała, iż „wszedł do »materialnego« świata poprzez »boskie posła-
nie od Allaha do jego rodziców«. Czynił cuda już jako płód w łonie matki”36.

Mark Sedwick w swojej pracy Saints and Sons przytacza za Hansem Ale-
xandrem Winklerem opis makabrycznego „cudu” sławnego sufiego ad-Dan-
darawiego: 

Pewnego dnia jacyś ludzie chcieli sprawdzić ad-Dandarawiego, aby upewnić 
się, że jest rzeczywiście walim. Pewien mężczyzna legł na mary jak martwy 
i ludzie ci zwrócili się do ad-Dandarawiego: „Odmów nad nim modlitwę dla 
zmarłych”. Ale nie chciał. Wtedy ci naciskali go, powtarzając: „Odmów nad nim 

33 Ш. ал-Багини, «„Разряды” хваджаган-накшбандийа и шайхов халидийа-махмудийа» 
(табакат ал-хваджаган ан-накшбандийа ва-садат маша’их ал-халидийа ал-
-махмудийа). Жизнеописание шайха Ахмад-афанди ат-Талали, w: Ars Islamica: 
в честь Станислава Михайловича Прозорова, red. М.Б. Пиотровский, А.К. Аликбе-
ров, Москва 2016, s. 579.

34 Antiochia Margiańska, wcześniej Aleksandria Margiańska.
35 A. Schimmel, Mystical Dimensions…, dz. cyt., s. 37–38.
36 S.A.A. Saheb, A ‘festival of flags’: Hindu-Muslim devotion and the sacralising of localism at 

the shrine of Nagore-e-Sharif in Tamil Nadu, w: Embodying Charisma. Modernity, locality 
and the performance of emotion in Sufi cults, dz. cyt., s. 56.
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modlitwę dla zmarłych”. Więc uczynił to. Kiedy ci odsłonili całun przykrywa-
jący leżącego, był martwy37.

Na naszym kontynencie Sari Saltik, postać historyczna, 

którego imię można znaleźć także zapisane jako Sari Saltuq, „postać szamań-
ska”, był postrzegany przez wielu muzułmanów, szczególnie w Albanii, Koso-
wie, Macedonii i Turcji, mających związki z Bektaşi Tarîkatı [bractwem bekta-
szytów], jako wędrowny darwīš [derwisz] o nadludzkich mocach, który doko-
nał niezliczonych cudów i  któremu przypisywano osiągnięcie statusu abdala 
(`abdāl’a), czyli kogoś, „kto opuszczając pewne miejsca, ma moc pozostawienia 
po sobie swojej drugiej, a nawet wielokrotnej, osobowości” (szaks ruhani [šaks 
rūḥānī]). Groby takich abdali mogą znajdować się w kilku miejscach. Abdal 
ma także moc „ubierania się” w [cudze] osobowości, adaptowania cudzej oso-
bowości i możliwość całkowitego „rozpuszczenia się” w ich duchowej esencji. 
Ma też zdolność latania z jednego punktu do drugiego i często pojawiania się 
równocześnie w więcej niż jednym miejscu. Krótko mówiąc, ich człowieczeń-
stwo zostało wchłonięte przez ich boską naturę38.

Powracając na subkontynent indyjski, do Dekanu, znajdujemy opisy cu-
dów dokonanych przez Szaha Nura (Šāha Nūra), szczegółowo odnotowane 
przez jego biografa Urudża,

w  tym okres co najmniej 70 lat, które spędził pogrzebany pod ziemią, kon-
trolując oddech; uzdrowienie za pomocą zaskakującego lekarstwa – gorącego 
kebabu – jego ucznia Dijanata Khana cierpiącego na dyzenterię, którego wizję 
przywołał w swoim domu w odległej Agrze39.

Bardzo często cudy dokonywane przez sufich w (geograficznych) Indiach 
graniczą z fakiryzmem, a może nawet konkurują z nim w zakresie np. telepor-
tacji, telekinezji czy pozornej śmierci. 

W Dagestanie – pisze Szuajb al-Bagini ibn Idrissi – szajch Mamma-Dibir 
ar-Roczi przemierzał w nadprzyrodzony sposób wielkie przestrzenie, i to w to-
warzystwie osoby postronnej: 

37 H.A. Winkler, Die reitenden Geister der Toten. Eine Studie über die Besessenheit des `Abd er-
-Radi und über Gespenster und Dämonen, Heilige und Verzückte, Totenkult und Priestertum 
in einem oberägyptischen Dorfe, Stuttgart 1936, s. 37, za: M. Sedgwick, Saints and Sons. The 
making and remaking of the Rashīdi Aḥmadi Sufi Order, 1799–2000, Leiden 2005, s. 103.

38 H.T. Norris, Popular Sufism in Eastern Europe. Sufi brotherhoods and the dialogue with 
Christianity and ‘Heterodoxy’, New York 2006, s. 1.

39 N.Green, Indian Sufism Since The Seventeenth Century. Saints, books and empires in the 
Muslim Deccan, New York 2006, s. 80.
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w  Dzień Arafat wyszedł z  domu i  ruszył wraz z  pielgrzymami na Hadżdż40. 
A  jeden pątnik z  Dagestanu nie mógł opuścić Mekki ze względu na fakt, że 
został okradziony, dlatego wrócił do ojczyzny, siedząc na plecach szajcha. 

Sam proces jest opisany w następujący sposób: 

Potem uniósł się i  poleciał nad górami i  morzami. Słyszałem hałas lotu, jak 
szum skrzydeł orła, unoszącego się podczas polowania. W ten sposób podróż 
trwała przez kilku godzin. Potem opuścił się i powiedział do mnie: „Teraz mo-
żesz zdjąć przepaskę z oczu”41. 

Plastyczny opis podróży, a szczególnie efektów dźwiękowych z nią związa-
nych sugeruje, że szajch podczas lotu posługiwał się skrzydłami – dla umysłu 
transportowanego pielgrzyma unoszenie się w przestworzach kojarzy się jedy-
nie z lotem ptaka, nie z nadprzyrodzoną boską interwencją czy mocą, a podróż 
nie jest momentalna, tylko wyjątkowo krótka – zamiast miesięcy czy tygodni 
trwa kilka godzin. Zatem moc cudu jest ograniczona, na miarę świadomości, 
umysłu i doświadczeń życiowych okradzionego. W opowieści niejasne jest, czy 
szajch udał się do Mekki w równie cudowny sposób, czy też przemierzył trasę 
w zwykłym tempie pielgrzymów, przyspieszając tylko swój powrót.

Mehmed Fuad Köprülü w 1918 roku opublikował pracę poświęconą wczes-
nym mistykom islamu w literaturze tureckiej, koncentrując się na działalności 
i twórczości dwóch wielkich sufickich poetów średniowiecza – Ahmada Jasa-
wi (Yassawi, Yesevi) z Turkiestanu (Azja Środkowa) i Yunusa Emre z Anatolii. 
Przytacza następującą hagiograficzną opowieść o pierwszym nich: 

W wieku lat siedmiu Ahmad już przeszedł serię wysokich stopni wtajemniczeń 
duchowych, a następnie pod kierunkiem Arslan Baba osiągnął wysoki poziom 
dojrzałości i powoli jego sława zataczała coraz szersze kręgi. Jego ojciec Szajch 
Ibrahim był już lokalnie znany z dokonywania niezliczonych cudów (…) i opo-
wiadano o nim wiele legend. W tym czasie miało miejsce nadzwyczajne zda-
rzenie, które rozprzestrzeniło sławę Ahmada w całym Turkiestanie. Podówczas 
sułtanem w Transoksanii i Turkiestanie był władca o imieniu Jasawi. Spędzał 
zimy w Samarkandzie, a lata w górach Turkiestanu. Podobnie jak wszyscy tu-
reccy władcy, lubił polowania i  wykorzystywał je dla zabicia czasu, ścigając 
zwierzynę w  górach Turkiestanu. Pewnego letniego dnia chciał polować na 
górze Qarachuq42, ale ponieważ był tak mało wytrzymały, utracił nadzieję, że 
kiedykolwiek mu się to uda. Nigdy nie będzie w stanie polować na górze Qa-
rachuq. Dlatego uznał, że musi pozbyć się tej góry. Zebrał u siebie wszystkich 

40 Obowiązkowa pielgrzymka do Mekki, którą muzułmanin musi odbyć przynajmniej raz 
w życiu.

41 М.А. Мусаев, Ш.Ш. Шихалиев, Чудотворства святых…, dz. cyt., s. 38–39.
42 Dzisiaj miejscowość Gara Choqa w Iranie.
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Przyjaciół Boga z ziem, na których rządził, i wezwał ich, aby usunęli tę górę 
dzięki modłom i błogosławieństwom. Święci Turkiestanu zgodzili się spełnić 
prośbę władcy. Owinęli się w ihramy43 i przez trzy dni modlili się i prosili, aby 
góra znikła. Wbrew oczekiwaniom, nie znikła. „Czy jest ktoś wśród `arafā 
[tych, którzy mają wiedzę o Bogu] i  świętych w moim kraju, który tutaj nie 
przyszedł?” Okazało się, że syn Szajcha Ibrahima Ahmad nie został wezwany, 
ponieważ był jeszcze bardzo młody. Władca natychmiast wysłał swoich ludzi 
do Sairam, aby go wezwali. Chłopiec skonsultował się ze swoją starszą siostrą, 
która powiedziała mu: „Nasz ojciec zostawił ci testamentowe porady. Rzeczą, 
która pokaże ci, czy twój czas nadszedł, jest obrus związany w węzeł; leży tam, 
gdzie nasz ojciec się modlił. Jeśli uda ci się go rozwiązać, to możesz pójść na 
wezwanie władcy, bo to oznacza, że twój czas już nadszedł”. Chłopiec udał się 
do modlitewnika ojca i rozwiązał obrus. Oznaczało to, że jego czas nadszedł. 
Wziął więc obrus i poszedł do miasta. Byli tam obecni wszyscy pozostali święci. 
Wskazał im kawałek chleba namalowany na obrusie i powiedział, że powinni 
pomodlić się o ten kawałek. Zgodzili się i wyrecytowali Al-Fatihę44. Wtedy on 
podzielił chleb wśród tych, którzy się zebrali, i było go wystarczająco dużo dla 
każdego. Było obecnych 99.000 osób, w tym święci, oficerowie wojsk władcy 
i żołnierze. Kiedy zobaczyli ten cud, lepiej zrozumieli wielkość Ahmada. Tym-
czasem (…) Ahmad oczekiwał, że odpowiedź na jego modlitwę znajduje się 
w płaszczu derwiszów jego ojca, [więc się w niego omotał]. Nagle z nieba lunęły 
potoki deszczu i  całą ziemię zalała powódź. Kiedy dywany modlitewne szaj-
chów zaczęły drżeć na falach, ci prosili i wołali o zmiłowanie. Ahmad wystawił 
głowę z płaszcza. Burza ucichła i natychmiast pojawiło się słońce. I co zobaczo-
no?! Góra Qarachuq zniknęła. Tam, gdzie kiedyś stała, obecnie jest miasto, któ-
re nazywa się Qarachuq, gdzie mieszka większość potomków Ahmada. Wład-
ca Jasawi, który był świadkiem tego cudu, poprosił Ahmada, by zapewnił, że 
nazwisko władcy pozostanie na ziemi aż do Dnia Zmartwychwstania. Ahmad 
zgodził się spełnić jego życzenie i rzekł: „Ktokolwiek na świecie mnie kocha, 
może przywołać mnie wraz z twoim nazwiskiem”. Tak więc, od tego dnia, został 
nazwany „Chodża Ahmad Jasawi”45.

Wśród najczęściej wymienianych cudów znajduje się zdolność dostrzega-
nia tego, czego inni nie są w stanie widzieć: 

Pewnego razu matka Ahmada-Effendi al-Huruhiego wysypała na dach domu 
pszenicę, żeby wysuszyć ją na słońcu. Jej syn popatrzył na tę pszenicę swoim 
wewnętrznym spojrzeniem i zobaczył, że ziarna zjadają siebie nawzajem. We-
zwał swoją matkę i rzekł: „Mamo, podaj mi mój kostur, moje rzeczy, opuszczam 
was”. Matka krzyknęła: „Co ty mówisz, synku! Jak możesz nas opuścić, kiedy 
byłeś z nami tylko przez kilka dni! Tak długo cię przedtem nie było i chcesz nas 

43 Strój pielgrzymów w Mekce.
44 Sura otwierająca Koran.
45 Early Mystics in Turkish Literature is a translation and edition of Mehmed Fuad Köprülü’s 

(1890–1966), red. G. Leiser, R. Dankoff, New York 2006, s. 21–22.



366 Studia Redemptorystowskie  ∙  Historia

od razu opuścić!”. A on odrzekł: „Mamo, jak mogę zostać między ludźmi, któ-
rzy nie płacą zakatu46, nie rozdają sadaki47 ze swojego majątku?”. Matka spytała 
go: „Jak to? Co zobaczyłeś, synku?”. Odpowiedział: „Zobaczyłem, jak ziarna 
pszenicy, którą rozsypałaś na dachu, zjadają się nawzajem. To ten majątek, od 
którego nie zapłacono podatku zakat, nie wypełniając tym samym woli Naj-
wyższego, Allaha”48. 

Niekiedy cuda są w oczywisty sposób nie do udowodnienia i nie poddają 
się weryfikacji, czyli są gołosłowne: 

Pewnego razu, kiedy szajch Sufi al-Dżinigi i  szajch Hadżdżi Jusuf al-Hanawi 
podróżowali, obok drogi zobaczyli mogiłę. Szajch Hadżdżi Jusuf powiedział: 
„Swego czasu mężczyzna, który tu spoczywa, bardzo dużo palił. Z jego mogiły 
ciągle unosi się silny, niesłabnący zapach dymu”. Spytałem: „Skąd wiesz?”. Od-
rzekł: „Jak to skąd? Nie widzisz dymu tytoniowego, unoszącego się nad mogiłą? 
Nie czujesz jego zapachu?” Powiedziałem: „Nie”. Rzekł: „Naprawdę, widzę dym 
tytoniowy i czuję jego zapach. Niech zachowa nas najwyższy, Allah, od dymu 
tytoniowego, amen!”49.

Przytaczane do tej pory opisy dotyczą dalszej i bliższej historii, ale kwe-
stia sufickich cudów nie odeszła w przeszłość, jest nadal aktualna. Przytaczam 
współczesny artykuł egipskiego dziennikarza:

Nie ma zbyt wielu polityków, naukowców i myślicieli, których imiona są czczo-
ne i zapamiętywane w egipskiej pamięci zbiorowej. Jednak do takich należy re-
putacja niektórych szajchów lub walich. Karamaty to nie tylko mistyczne cuda, 
które zdarzyły się w  przeszłości; wielu ludzi wierzy, że nadal się dzisiaj wy-
darzają. Współczesny szajch suficki, szajch Ahmed Radwan, który żył w Luk-
sorze i zmarł w 1967 roku, był znany ze swojej ogromnej wiary i pokory. Był 
niezwykle popularny i uważano, że dokonał wielu cudów. Szczegółowe opisy 
cudów przypisywanych mu krążą dziś wśród młodszych pokoleń: np. jak od-
był godzinną pielgrzymkę duszą do Al-Kaby (Al-Kaʿba) w Mekce, podczas gdy 
siedział wśród swych uczniów w Luksorze, albo jak zwykł czytać myśli ludzi 
i następnie mówić im, co było w ich umysłach50. 

Także inny szajch z  Luksoru, asz-Szajch Tajjib (aš-Šajh Tayyīb), słynie 
z wielu cudów – np. często wspominana jest historia, jak wymówił nad umy-
tym pomidorem specjalną modlitwę i przekazał go mężczyźnie, który nie był 

46 Muzułmański podatek religijny.
47 Dobrowolne datki na biednych.
48 М.А. Мусаев, Ш.Ш. Шихалиев, Чудотворства святых…, dz. cyt., s. 39.
49 Tamże, s. 39.
50 A. Sherief, The miracles of Sufi Sheikhs, „Daily News Egypt”, http://www.dailynewsegypt.

com/2012/08/16/the-miracles-of-sufi-sheikhs/ (dostęp: 9 grudnia 2016).



367Zbigniew Landowski

zdolny do posiadania dzieci. Szajch kazał mu zjeść ten pomidor. Teraz ten 
mężczyzna ma z żoną czworo dzieci51. 

Oddzielną grupę stanowią uzdrowienia – jest to chyba najliczniej repre-
zentowana grupa cudów sufickich. Ponieważ rzadko kiedy znajduje się w ich 
opisach coś oryginalnego, przytoczę tylko jeden przykład: 

Przed grobem świętego znajduje się żelazny łańcuch zwisający z dachu. Uważa 
się, że ten łańcuch z żelaza ma cudowną moc. Tradycja opowiada, że   została 
ona udzielona przez pierwszą parę ludzi, Adama i Ewę, świętemu, który odwie-
dził Szczyt Adama podczas swoich kazań na Sri Lance. Inskrypcja na Szczycie 
Adama zaświadcza o tym fakcie. Pątnicy po dokonaniu zijarat52 i ofiarowaniu 
Al-Fatihy przy grobie świętego przynoszą wodę ze świętego zbiornika w dar-
gah53 i dotykają naczyniem z wodą tego łańcucha z żelaza, dopiero potem niosą 
wodę do domu. Woda ta jest używana w przypadku choroby i jej boska moc 
ma leczyć każdą przypadłość. Ma posiadać takie same właściwości jak woda ze 
źródła Zamzam w Mekce. Wszystkie te cuda i ich objaśnienia są znane wielbi-
cielom świętego poprzez sny (bāšarat) 54.

Sny to domena szajchów, którzy w nich przekazują uczniom swoją wiedzę, 
polecenia, wiadomości, leczą ich i wskazują sposoby rozwiązania dylematów 
różnej natury. „Uczniowie często wybierają swoich pirów dzięki ich reputacji 
cudotwórców, czasem – kiedy konkretny pir wzywa ich do siebie we śnie”55. 
Nie jest jasne, czy i w jakiej mierze rozgraniczano wizje, trans, hipnozę i sny – 
z opisów w literaturze nie wynika, żeby dokonywano takich rozróżnień. Nieza-
leżnie od tego, o które stany chodzi, sny w procesie inicjacji, oświecenia, wta-
jemniczeń i  komunikacji w  mistycyzmie islamskim odgrywają niepoślednią 
rolę, a do standardowych procedur w budowaniu relacji pomiędzy muridem 
i murszidem należało opowiadanie mistrzowi swoich snów przez ucznia.

Sufickie cuda są różnego autoramentu, dotyczą nie tylko już wymienionych 
nadzwyczajnych zdarzeń, ale obejmują także np. jasnowidzenie, zdolność sta-
wania się niewidzialnym, podporządkowywania sobie dzikich zwierząt, prze-
kształcanie martwej natury w  żywność, przekształcanie przedmiotu w  inny 
przedmiot, mnożenie przedmiotów, leczenie bezpłodności, eksterioryzację, 
nadprzyrodzone przemieszczanie się (i przedmiotów) w przestrzeni, przeka-
zywanie informacji na ogromne dystanse w niesłychanie krótkim czasie czy 

51 Zob. tamże.
52 Pielgrzymka do grobu lub mauzoleum świętego.
53 Klasztor suficki.
54 S.A.A. Saheb, A ‘festival of flags’…, dz. cyt., s. 73.
55 J. Burkhalter Flueckiger, The “Deep Secret” and Dangers of Karāmat: Miraculous Acts and 

Secrecy in a South Indian Sufi Tradition, „Comparative Islamic Sudies” 1 (2006), nr 2, s. 167.
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obcowanie z duchową substancją Proroka Mahometa (rūh ̣aniyya)56. Wyjątko-
wo często opisywane jest chodzenie po wodzie. Cuda mogą być dokonywane 
zarówno publicznie – w obecności dużej grupy, np. uczniów, jak i prywatnie – 
w obecności jednego ucznia, syna czy żony57. Niekiedy opowieści o nich mają 
charakter swoistych sprawozdań sportowych, w których szajchowie rywalizują 
między sobą, wykorzystując swoją siłą duchową: 

Ciekawe, że inny dagestański szajch, Taszw Hadżdżi z Endireyi, podkreślając 
swój znacznie wyższy stopień świętości w porównaniu z szajchem Dżamalem 
ad-Dinem z Gazikumukh, pisał, iż „widział siebie w odległości jednego łokcia 
z tyłu Proroka Mahometa, a tymczasem Dżamal ad-Din znajdował się w pięt-
nastym rzędzie z tyłu Mahometa”58. 

Mimo że sufickie pisma hagiograficzne stanowią główny nurt piśmiennic-
twa religijnego mistyków islamu, to szczegółowe i spójne opisy cudów nie są 
zbyt częste, a już wyjątkowo rzadko są weryfikowane, np. przez podanie na-
zwisk świadków itd. Zazwyczaj ten rodzaj paranormalnej aktywności pirów 
jest charakteryzowany bardzo ogólnie: „dokonał wielu cudów”.

*     *     *

Powyższe przykłady ilustrują fakt, że większość cudów sufickich świętych 
nie ma wymiaru i znaczenia stricte religijnego – nie służą np. konkretnym ce-
lom rytualnym, nie są wykładniami czy wskazówkami natury teologicznej ani 
tym bardziej ucieleśnieniem/realizacją prawd bożych. Ich wyłącznym celem 
jest uwiarygodnienie świętości konkretnych osób, przywódców życia społecz-
no-religijnego: 

większość muzułmanów akceptuje, że Bóg rzeczywiście daje zdolność czynie-
nia cudów tym osobom, i są to znaki osobistego wyróżnienia, które są prze-
znaczone dla nich samych; w przeciwieństwie do cudów proroków, które miały 
zwrócić uwagę opinii publicznej na autentyzm człowieka, który został wysłany, 
aby dostarczył i ogłosił przesłanie społeczności59. 

W istocie te „cuda” są zaprzeczeniem cudów boskich – np. cudów Koranu, 
które mają znaczenie głęboko teologiczne, niekiedy wręcz dogmatyczne. Nie-

56 Por. М.А. Мусаев, Ш.Ш. Шихалиев, Чудотворства святых…, dz. cyt., s. 41.
57 Por. tamże, s. 43.
58 Tamże, s. 41.
59 D. Thomas, Miracles in Islam, w: The Cambridge Companion To Miracles, red. G.H. Twelf-

tree, New York 2011, s. 212.
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które można by uznać za bluźnierstwo („cudowne poczęcie” Sahula Hamida, 
któremu nie przypisuje się nawet Pieczęci Proroków60). 

Porównując tabakaty z różnych regionów geograficzno-kulturowych świa-
ta islamu, można dostrzec wpływ lokalnych tradycji i wierzeń na wizję i formę 
„cudu” sufickiego – wśród pirów Indii nagminnie pojawiają się mirakle o cha-
rakterze fakirycznym, nieobecne zazwyczaj np. w Egipcie. Obecność na tym 
samym „rynku” ludzi na co dzień wykazujących się nadprzyrodzonymi zdol-
nościami niejako zmuszała indyjskich szajchów do „bicia rekordów” w tych 
samych konkurencjach „cudowności” (np. wspomniane już 70 dni w pochów-
ku), bo najwyraźniej cuda te nie miały żadnego innego wymiaru i sensu reli-
gijnego (poza – teoretycznie – udowodnieniem, że mistrz jest osobą „świętą”). 
Elementy fakiryzmu pojawiają się wśród cudów islamu ludowego niezależnie 
od strefy geograficzno-kulturowej (np. u  derwiszy w  Maroku czy w  działa-
niach „postaci szamańskiej” Sariego Saltika na Bałkanach). 

Znaczną część cudów – niezależnie od regionalizacji – stanowią uzdro-
wienia i ożywienia, zwykle mające niewiele wspólnego z życiem duchowym, 
ponieważ uzdrawiany czy ożywiany jest przeciętnym muzułmaninem, nie 
przejawia szczególnej pobożności czy innych cech przydatnych społecznie 
(np. hojności dla biednych, miłosierdzia), nie ma jakichkolwiek specjalnych 
zasług  – mamy wręcz wrażenie, że jest osobą przypadkową. Cuda mają też 
charakter edukacyjny – np. mogą być karą za brak szacunku dla rytuałów czy 
naigrawanie się ze świętego (uśmiercenie mężczyzny udającego zmarłego). 
Niekiedy mają naturę abstrakcyjną i graniczą z absurdalnym humorem (przy-
padek nawróconych przez cud czy usuwanie góry na życzenie władcy). 

Niejasną rolę mają dla nas niektóre cuda w  kontekście psychologiczno-
-psychiatrycznym, nawiązujące do koncepcji świętego-szalonego (poeta-
-prorok staroarabski, jurodiwy w Rosji itp.) – np. przypadki posiadania kilku 
osobowości (Sari Saltik) są wyraźnie reminiscencją skomplikowanych zjawisk 
psychologicznych i psychiatrycznych (doppelgänger?, schizofrenia?, parano-
ja?, wampir energetyczny?), ale gdzie tu miejsce dla religii? 

Przypomnijmy wyłonione rodzaje cudów: teleportacja; telekineza; trans-
port w  nadprzyrodzony sposób (szybkość, wielkość itd.), w  tym osób po-
stronnych; dostrzeganie tego, czego inni nie widzą; jasnowidzenie; stawanie 
się niewidzialnym; podporządkowywanie swojej woli dzikich zwierząt; prze-
kształcanie martwej natury w  żywność; przekształcanie przedmiotu w  inny 
przedmiot; mnożenie przedmiotów; leczenie bezpłodności; eksterioryzacja; 
komunikowanie się na odległość i  przekazywanie informacji na wielkie dy-

60 To jest nie został zaliczony do Proroków.
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stanse w niesłychanie krótkim czasie; obcowanie z duchową substancją Proro-
ka; chodzenie po wodzie. 

Niekiedy cuda są z założenia nieweryfikowalne („dym z grobu”), mogą być 
demonstrowane (publiczne) lub prywatne (np. jeden świadek), bywają rodza-
jem konkursu „mocy” (świętości), w którym szajchowie rywalizowali ze sobą.

Cuda dokonywane są na różnych poziomach otaczającego nas świata – 
w rzeczywistości fizycznej (na jawie), we śnie, w innych stanach (wizje, hip-
noza, trans). 

Wiara w cuda doprowadziła do logicznej konsekwencji – wiary w działa-
nie nadprzyrodzonych wrogów wiernych i Boga, tj. złych duchów i istot, w tym 
Szatana. Z  tego powodu poszerzono leksykę, „złe cuda” nazywając kuglar-
stwem, czarami, a przejawy nadprzyrodzonych mocy Szatana – „sztuczkami 
pirotechnicznymi”: 

takie czyny dokonywane przez wrogów proroków zostały zakwalifikowane jako 
kuglarstwo, magia (siḥr), zaś określenie „cud” lub „dziw” zarezerwowano dla 
niezwykłych czynów przypisywanych świętym osobom. (…) Wielu wpływo-
wych przewodników duchowych ostrzega swoich zwolenników przed byciem 
pod nadmiernym wrażeniem zdolności danej osoby do dokonywania niesa-
mowitych czynów, bowiem nawet Szatan jest zdolny do imponujących efektów 
pirotechnicznych61.

Całość systemu cudów, hierarchii świętych sufickich, ich relacji z łaską, Bo-
giem, wzajemnych powiązań i interpretacji warstw prawdy religijnej stworzyła 
nową kosmologię w  islamie – mistyczną kosmologię sufizmu, która zawiera 
w sobie (przetworzone bądź nie) elementy kosmologii sunnizmu, wierzeń tra-
dycyjnych i islamu ludowego, pierwiastki gnostyczne, wątki i motywy z innych 
wierzeń orientalnych (buddyzmu, hinduizmu, judaizmu, zaratusztrianizmu 
itd.) oraz idee mistyczne będące własnym dorobkiem sufizmu. 

Sami sufi różnie postrzegają i oceniają cuda świętych sufickich i ich zna-
czenie. Już we wczesnych wiekach średnich pojawiały się próby dyskusji na 
ten temat przy okazji katalogowania i opisu karamatów. Jednym z najbardziej 
znanych analityków był autor kompendium na temat sufizmu Kitāb al-Luma, 
Abu Nasr As-Sarradż z  Chorasanu (zm. 378/988), który „omawia zjawiska 
objawień słuchowych, ekstazy, cudów i  dziwów, terminologię oraz specyfiki 
ekstatycznej wypowiedzi”62. Innym znanym autorem dzieł o podobnej treści 
był Abu Talib al-Makki. 

61 J. Renard, Historical Dictionary…, dz. cyt., s. 256–257.
62 Tamże, s. 213.
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Sufi wierzą, że awliyā’ mają zdolność przekazywania baraki [błogosławieństwa] 
uczniom i zwolennikom, i że baraka ma potencjał przekształcenia duchowo-
ści danej osoby, jak również zapewnienia konkretnych błogosławieństw mate-
rialnych. Baraka jest często przekazywana przez dotyk (…). Takie (…) upraw-
nienia zostały uznane za boską dyspensę, znak łaski Bożej, bo pochodziły od 
Boga. Duchowa moc mistrza sufickiego zaczęła być przekazywana przez jego 
potomków63. 

Kolejny krok stanowiło uznanie możliwości przekazywania tej łaski (ba-
raka) u grobu szajcha – co świadczy o powstaniu wiary w świętą moc relikwii 
(w tym przypadku szczątków świętego).

Robert Rozehnal, definiując świętość sufich jako społecznie skonstruowa-
ną, opisuje ów proces w ten sposób: 

świętość to stan przypisany. Jest ona przedmiotem negocjacji w dyskursie pu-
blicznym, zanim zostanie wpisana w biografiach świętych, przyswojona w ra-
mach struktur instytucjonalnych i opowiedziana w sieci opowieści. W dużej 
mierze reputacja duchowego przywódcy zależy od reakcji jego/jej zwolenni-
ków. Bez zwolenników, którzy są przekształceni przez wiedzę lub moc lidera, 
nie ma wspólnoty interpretacji, która potwierdza boski autorytet świętego, pa-
mięta o nim i go przekazuje. Historie o cudach są centralnym elementem tego 
procesu64.

63 M. Hassanali, Sufi Influence on Pakistani Politics and Culture, „Pakistaniaat: A Journal of 
Pakistan Studies” 2 (2010), nr 1, s. 31.

64 D.L. Weddle, Miracles.Wonder and Meaning in World Religions, New York 2010, s. 198.
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Summary 
“Unholy saints” in Sufism. The cult of Sufi masters

In the article the author presents the problem of miracles in Sufism, illustrating them with typical exam-
ples from all over the Islamic world – from Central Asia through India to Maghreb. Topic is made in the anthro-
pological context of holiness of pīrs and cosmology of Sufism. Miracles and wonders are analyzed their value 
and usefulness of religion (from the perspective of theology), and the conclusion confirms the hypothesis that 
the dimension and the spiritual sense is faint, or no. The only function they perform, is to build the image of 
pīrs, as a saint, a man afflicted with the grace of Allah. Examples of miracles reveal the influence of the cultures 
and traditions of local and regional form and course miracles, for example. faqirismus confirm the influence 
of Islamic mysticism in India.

Zbigniew Landowski – doktor arabistyki, absolwent orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, jest pra-
cownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie krąg jego zainteresowań naukowych obejmuje ba-
dania mistycyzmu w islamie, islam ludowy w Azji Środkowej i politycyzację islamu.
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Wstęp

Pod pojęciem wypraw krzyżowych rozumie się wysiłki – podejmowane 
nie tylko w średniowieczu – zmierzające do przywrócenia lub zaprowadzenia 
chrześcijańskiego panowania nad terytoriami czy pewnymi miejscami waż-
nymi dla chrześcijan, wymierzone przeciw Maurom, Saracenom, Normanom, 
Węgrom, Turkom, Wenetom czy Prusom, a także przeciw heretykom i schi-
zmatykom (np. albigensom, husytom). W  szczególności termin „krucjaty” 
odnosi się do wypraw zachodnioeuropejskich rycerzy do świętych dla chrze-
ścijan miejsc na Wschodzie, zwłaszcza do Ziemi Świętej, w celu uwolnienia 
ich z  rąk muzułmanów2. Były one wyrazem pobożności charakterystycznej 
dla rycerstwa europejskiego XI–XIII stulecia. Rycerze szli do boju ze świado-
mością, że są sługami i naśladowcami Boga, a On jest ich Panem. Prowadziła 
ich chorągiew św. Michała, gdyż – zgodnie z wiarą chrześcijańską – o sprawę 

1 Poszerzony tekst referatu wygłoszonego podczas konferencji z okazji 900-letniej roczni-
cy powstania Zakonu Kawalerów Maltańskich, która odbyła  się 6–8 czerwca 2014 
roku w Poznaniu.

2 Por. A. Waas, Kreuzzugbewegung, LthK, t. 6, Freiburg 1986, kol. 632; Bullarum diplomatum 
et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum, t. II, Augustae Taurinorum 1859 (dalej 
jako: Magnum Bullarium Romanum, t. II), s. XIII.
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Boga walczą wraz z rycerzami aniołowie i święci. Te same przekonania leżały 
u podstaw układów Pepina Krótkiego i Karola Wielkiego z papieżami, w któ-
rych św. Piotra ustanowiono patronem i obrońcą królów Francji, a ci stali się 
namiestnikami i obrońcami Kościoła rzymskiego i papieży. Był to powszechny, 
trwający przez stulecia stan ducha rycerskiego3. 

Wyprawy krzyżowe, zainicjowane przez papieża Urbana II u schyłku XI 
wieku, zakończyły się na początku XVI stulecia4. Papieże w dowód wdzięcz-
ności i dla zachęty wystawiali krzyżowcom dokumenty, w których udzielali im 
darów duchowych, przede wszystkim odpustu zupełnego. Pierwszy taki od-
pust nadał Aleksander II w 1063 roku uczestnikom walk przeciwko Maurom 
w Hiszpanii, a w 1095 roku Urban II udzielił odpustu krzyżowcom udającym 
się do Ziemi Świętej. Po trzeciej wyprawie krzyżowej Innocenty III sam orga-
nizował na nowo ruch krzyżowy. Nadał on również ostateczną formę odpusto-
wi krzyżowemu5. W następnych stuleciach wyprawy krzyżowe organizowano 

3 Por. A. Waas, Kreuzzugbewegung, dz. cyt., kol. 632. Podobnie charakteryzuje wyprawy krzy-
żowe autor wstępu do Magnum Bullarium Romanum, t. II, s. XIII: „Et Romani Pontifices, 
qui nunc christianorum centuriis, cruce signatis, in Orientem missis; nunc ladio Domini 
evaginato, Vaticano fulmine improbis deterritis, nefandsque consiliis repessis; nunc divi-
nam misericordiam implorando ut iniquorum corde ad paenitentiam verterentur, paterna 
charitate haec mala ab christianorum republica averterunt, atque apostolica providentia 
propulsarunt”.

4 „Primum huiusmodi bellum indictum fuit christianorum hostibus sub Urbano II (1095–
1099); secundum, sub Eugenio III (1145–1148); tertium, sub Clemente III (1187–1191); 
quartum, sub Caelestino III (1195–1198); quintum, sub Innocentio III (1198–1204); sex-
tum, sub eodem Innocentio, deinde sub Honorio III, et demum sub Gregorio IX (1213–
1240); septimum, sedentibus Innocentio IV et Alexandro IV (1254–1261). In ipsum modis 
omnibustentarunt, licet non secundo exitu, Benedictus XI (1304), Clemens V (1311), Jo-
annes XXII (1334), Clemens VI (1345), Innocentius VI (1356); in id incumbuerunt Urba-
nus V (1363), Pius II (1464) et eius successor Paulus II, Sixtus IV (1479), Innocentius VIII 
(1486), Alexander VI (1492–1503)”; Magnum Bullarium Romanum, t. II, s. XIII, przyp. 1.

5 Bulla Qui maior (1213), wysłana do 23 adresatów, najpierw udzielała wyprawie i gwaranto-
wała przy prawdziwym żalu i pokucie odpust zupełny. Obok tego obiecywała wynagrodze-
nie pieniężne. Przede wszystkim jednak nakazywała – districte praecipiendo mandamus – 
głosić kazania o krzyżu oraz nawołujące do udziału w wyprawach krzyżowych. Ogłoszony 
na cztery lata „pokój Boży” miał ułatwić kaznodziejstwo krzyżowe. Każda diecezja winna 
wystawić jednego odpowiedniego kaznodzieję krzyżowego. Jeśli ktoś nie mógł tego zrobić, 
powinien wystawić zastępcę lub zapłacić większą sumę pieniędzy. Również na duchow-
nych nałożono podatek na wyprawy krzyżowe. Bulle wzywające do udziału w krucjatach 
skierowane były nie tylko do królów, lecz także do rycerzy i innych chętnych do udziału 
w wyprawie, ponieważ przewodnictwo nad krucjatami przejął teraz sam papież. Z biegiem 
czasu nawoływanie do podatków i o pieniądze coraz bardziej występowały w tle. Odpust 
w końcu był udzielany nie tylko za podróż do Palestyny i za drogę powrotną, lecz także za 
walkę z heretykami (albigensi, husyci); A. Waas, Kreuzzugsbulle, dz. cyt., kol. 636–637.
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głównie przeciwko Turkom, a od podziału Kościoła w XVI wieku tylko w mo-
narchii hiszpańsko-habsburskiej6.

W  czasie kilkusetletnich dziejów wypraw krzyżowych ulegało zmianom 
ich rozumienie. Gdy zapał rycerzy osłabł, a obciążenie finansowe okazało się 
zbyt wysokie, papież Innocenty III przejął zadanie organizowania i finasowania 
krucjat. W tym samym czasie w świecie muzułmańskim nowy impuls otrzy-
mała pochodząca od Mahometa myśl o świętej wojnie, skutkując większą niż 
dotąd zaciekłością i okrucieństwem „Saracenów”. Po stronie chrześcijańskiej 
równocześnie dojrzała idea, że w  obronie sprawy Chrystusa trzeba walczyć 
nie tyle orężem, ile raczej słowem i osobistym zaangażowaniem. Zrealizował 
to jednak dopiero Franciszek z Asyżu, który w 1219 roku, podczas piątej wy-
prawy krzyżowej, usiłował nawrócić sułtana al-Malika al-Kamila. Odtąd misje 
wśród pogan staną się obok wypraw krzyżowych ważnym narzędziem obrony 
chrześcijaństwa, co doprowadziło do poszukiwania zwycięstwa bez broni i ry-
cerstwa i stało się powodem zorganizowania w 1212 roku szczególnej krucja-
ty, w której udział wzięły tysiące dzieci z Niemiec i Francji. Nie odniosła ona 
sukcesu, a dla uczestników miała wręcz dramatyczne następstwa (dziewczęta 
były wykorzystywane seksualnie albo trafiły do domów rozpusty, młodzieńcy 
zostali sprzedani jako niewolnicy). 

Z biegiem czasu zmienił się również skład społeczny armii krzyżowców. 
Początkowo byli to prawie wyłącznie rycerze, ale wskutek wzrastającego zain-
teresowania krucjatami do udziału w nich włączali się przedstawiciele innych 
warstw społecznych. Przede wszystkim byli to mieszczanie, którzy brali udział 
w późniejszych wyprawach w większości opłacani przez papieża7. 

Dokładna liczba średniowiecznych krucjat jest w zasadzie trudna do usta-
lenia. Nie podaje się jednak w wątpliwość daty rozpoczęcia pierwszej z nich – 
w 1096 roku8. Druga wyprawa krzyżowa, do której na polecenie papieża Euge-
niusza III nawoływał Bernard z Clairvaux i w której uczestniczył król francu-
ski Ludwik VII oraz król niemiecki Konrad III, została ogłoszona w związku 
z upadkiem Edessy. Konrad III zorganizował krucjatę na wiosnę 1147 roku. 
Część krzyżowców oddzieliła się od niego i kierując się na wschód Cesarstwa, 
postanowiła podjąć walkę przeciwko Wenetom i Słowianom. Niemiecka armia 
krzyżowa w drodze do Ziemi Świętej utraciła dużą część rycerstwa i Konrad III 
z jej resztkami przyłączył się do Francuzów. Zjednoczona armia krzyżowców 
i Królestwa Jerozolimskiego 25 maja 1148 roku zaatakowała Damaszek, ale nie 

6 Por. tamże, kol. 637.
7 Por. tamże, kol. 636.
8 Por. tamże, kol. 633–634.
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zdołała zająć miasta, gdyż prawie u bram krzyżowcy się powaśnili. I tak wypra-
wa ta na Wschodzie niewiele osiągnęła, za to ciągnący w kierunku morza an-
gielscy i dolnoniemieccy rycerze zdobyli Lizbonę9. Dla Bernarda z Clairvaux 
musiał to być wielki cios, ale losy dalszych wypraw krzyżowych były jeszcze 
bardziej dramatyczne. Tego już nie doświadczył, ponieważ zmarł 23 listopada 
1153 roku10.

Opracowanie niniejsze składa się z trzech części. W pierwszej przedstawi 
się w wielkim skrócie dzieje Palestyny pod panowaniem muzułmanów, a wła-
ściwie niszczenie pamiątek chrześcijańskich przez Arabów. Druga część bę-
dzie poświęcona Palestynie i  Jerozolimie oraz ich znaczeniu dla chrześcijan 
w oczach Bernarda z Clairvaux, a trzecia zaprezentuje jego pogląd na sposób 
życia i zadania krzyżowców. Podstawą dwóch ostatnich części jest traktat Ber-
narda z Clairvaux De laude novae militiae ad milites templi.

1. Przyczyny wypraw krzyżowych

Półwysep Azji Mniejszej jest bardzo ważny w  dziejach kultury greckiej, 
chrześcijaństwa i  islamu. Można powiedzieć, że Azja Mniejsza jest kolebką 
kultury europejskiej, a nawet światowej. Tu w okresie hellenistycznym swoje 
pierwsze kroki stawiało chrześcijaństwo, a w VII stuleciu na tutejsze ośrod-
ki życia naukowego i religijnego z różnych względów i z różnymi zamiarami 
skierowali uwagę Arabowie. I jak przed kilkoma stuleciami w kontakcie religii 
chrześcijańskiej z nauką grecką powstawała tutaj teologia chrześcijańska, tak 
w epoce arabskiej będą podejmowane wysiłki, by ją zlikwidować. Przejdą więc 
Arabowie, paląc i burząc ośrodki kultury grecko-rzymskiej, nie oszczędzając 
świętych miejsc chrześcijaństwa, z Jerozolimą w pierwszym rzędzie.

Pielgrzymowanie do Jerozolimy i Ziemi Świętej rozwinęło się w IV wie-
ku, co było skutkiem uzyskania wolności wyznawania wiary chrześcijańskiej, 

9 Por. tamże, kol. 634.
10 Por. J. Mabillon, Chronologia Bernardina, PL 182, kol. 68. Spośród mnóstwa pozycji o św. 

Bernardzie z  Clairvaux wspomnijmy następujące (poza cytowanymi): A.  von Duikern, 
Bern hard von Clairvaux, Freiburg–Basel–Wien 1966; H. Daniel-Rops, Bernhard von Clair-
vaux und seine Söhne, Heidelberg 1964; B.M. Saur; Bernhard von Clairvaux, Bern 1975; 
tenże, Glauben ist mehr als Wissen. Bernhard von Clairvaux (1090–1153), Stein am Rhein/
Schweiz 1977; Das Leben des heiligen Bernhard von Clairvaux (Vita prima), red. P. Sinz, 
Ostfildern 1962; J. Phillips, Druga krucjata. Rozszerzanie granic chrześcijaństwa, tłum. 
N. Radomski, Poznań 2013; M. Parisse, Pielgrzymi i krzyżowcy w Ziemi Świętej w XII wieku, 
w: Historia chrześcijaństwa, red. J.-M. Mayer i in., red. wyd. pol. J. Kłoczowski, Warszawa 
2001, s. 237–266; M. Bauer, Templariusze. Mity i rzeczywistość, tłum. M. Slanicka, Wrocław 
2013. 
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ale przede wszystkim odnalezienia Krzyża Świętego i Grobu Pańskiego przez 
cesarzową św. Helenę. Podobne znaczenie mieć będą inne miejsca ważne dla 
dziejów pierwotnego Kościoła w Azji Mniejszej i w europejskiej, małoazjatyc-
kiej oraz afrykańskiej części basenu Morza Śródziemnego. Dlatego zajęcie tych 
terenów w VII wieku przez Arabów było dla chrześcijan tragedią i postawiło 
przed chrześcijańskimi władcami zadanie odzyskania ich. Warto przypomnieć 
te miejsca, ale tutaj ograniczamy się jedynie do Ziemi Świętej, a przede wszyst-
kim Jerozolimy.

1.1. Jerozolima

Dzieje Ziemi Świętej wraz z Jerozolimą już w okresie starotestamentowym 
są pełne wojen. Pomińmy jednak czasy przed narodzeniem Chrystusa, a przed-
stawmy pokrótce historię tych ziem od początków chrześcijaństwa – a ściślej 
rzecz biorąc, od powstania islamu – do końca średniowiecznych wypraw krzy-
żowych. Palestyna w tym okresie dwukrotnie stała się wielkim polem walki. Po 
raz pierwszy stało się to na początku VII wieku, kiedy w 614 roku Persowie na-
padli na Palestynę, mordując tysiące chrześcijan i burząc setki kościołów. Nie-
długo potem, w 636 roku, arabscy muzułmanie zajęli Palestynę i  Jerozolimę, 
czyniąc z niej kolejne – po Medynie i Mekce – swoje święte miasto. W XI i XIII 
stuleciu krzyżowcy z zachodniej Europy toczyli walki z muzułmanami w celu 
odebrania im świętych miejsc chrześcijańskich. W 1099 roku zdobyli Jerozoli-
mę i ustanowili łacińskie Królestwo Jerozolimskie. Niedługo potem – w 1187 
roku – Saladyn, muzułmański władca Egiptu, ponownie zdobył Święte Mia-
sto i Królestwo Jerozolimskie upadło. Stało się to po bitwie wojsk chrześcijań-
skich z muzułmańskimi pod Hittin. W 1263 roku Beyber, sułtan egipski, zdobył 
ostatnie umocnione miasta krzyżowców i odtąd przez ok. 250 lat Mamelukowie 
panowali nad palestyńskimi wybrzeżami Morza Śródziemnego. W 1400 roku 
na Palestynę najechali z kolei Mongołowie, a w 1517 roku zdobyli ją Turcy pod 
wodzą Ottomanów i przez ok. 400 lat pozostała pod ich panowaniem11.

Jerozolima, miasto położone w Judei, na ubogim, pagórkowatym terenie, 
jako ostoja monoteizmu uchodzi za jedno z ważniejszych miast świata. Z ota-
czających ją kamienistych i nieurodzajnych wzgórz mędrcy, prorocy i przede 
wszystkim Chrystus głosili odwieczne prawa moralne i  przykazanie brater-
skiej miłości. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo i słowo Pana. Jerozolima stała 
się więc stolicą religijną prawie połowy ludzkości. Dla Żydów jest symbolem 
szczęśliwej przeszłości i jednocześnie nadzieją na przyszłość. Chrześcijanie wi-
dzą w niej pamiątkę mesjańskiej działalności Jezusa Chrystusa, Jego zbawczej 
11 Por. S. Awwad, Das Heilige Land in Wort und Bild, Jerusalem [b.r.w.], s. 4.
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śmierci i zmartwychwstania. Muzułmanie wierzą, że to właśnie tutaj Mahomet 
wstąpił do nieba. Ale Jerozolima, źródło wiary i  pokoju, najświętsze miasto 
świata, była również miejscem terroru, wojen i  przelewu krwi. Prawie nie-
ustannie w jej historii miecz zabijał jej dzieci. U jej bram rozegrało się więcej 
walk niż w jakimkolwiek innym mieście na świecie. Była oblegana ponad 50 
razy, 36 razy zajęta i 10 razy zniszczona12.

Dzieje Jerozolimy można przedstawiać według wielu kryteriów, ale chyba 
najprostszym jest historia religii chrześcijańskiej, dzieląca je na okres przed 
Chrystusem i  po Chrystusie. Początki miasta giną w  mrokach przeszłości. 
W Biblii jest po raz pierwszy wspomniana w czasach Abrahama pod nazwą 
Salem, co oznacza pokój (Rdz 13, 18). W X wieku p.n.e. król Dawid zdobył 
Salem, które wtedy należało do Jebuzytów, i uczynił je stolicą swego królestwa. 
W latach 965–922 p.n.e. Salomon upiększył je i przede wszystkim zbudował 
wspaniałą świątynię. Po kilku stuleciach, w 587 roku p.n.e., Babilończycy zdo-
byli Jerozolimę, zburzyli świątynię, a Żydów przesiedlili do Babilonii. Ci po-
wrócili do ojczyzny w 538 roku p.n.e. i rozpoczęli odbudowę świątyni. Z kolei 
w 332 roku p.n.e. Jerozolimę zajął Aleksander Wielki. W 168 roku p.n.e. An-
tioch Epifanes otoczył miasto murem. Ostatni wiek przed narodzeniem Chry-
stusa także nie był z politycznego punktu widzenia pomyślny dla Jerozolimy, 
gdyż w 63 roku p.n.e. przejęli ją Rzymianie. Ale z drugiej strony, w 37 roku 
p.n.e. królem Judei został Herod i – jako wielki budowniczy – ozdobił miasto, 
otoczył je nowymi murami i wzniósł kolejną świątynię, jeszcze piękniejszą od 
Salomonowej. Tę właśnie Herodową Jerozolimę znał Jezus Chrystus13.

W drugim okresie Jerozolima wraz z całą Palestyną była świadkiem życia 
i działalności Chrystusa, Jego dzieła zbawienia oraz rozwoju pierwotnego Ko-
ścioła, ale wraz z przesunięciem centrum życia politycznego i religijnego do 
Rzymu i Konstantynopola traciła w świadomości chrześcijan swe religijne zna-
czenie. Dopiero na początku IV wieku zaczęła je odzyskiwać. Najpierw jednak 
została zburzona przez wojska cesarza Tytusa (Łk 19, 41–44; 21, 20–24). Nieco 
później, w latach 132–135, cesarz Hadrian po stłumieniu kolejnego powstania 
żydowskiego, pod wodzą Szymona Bar Kochby, ponownie odbudował Jerozo-
limę, ale już jako miasto rzymskie. Nadał jej też nową nazwę – Aelia Capitoli-
na. Na dawnych świętych miejscach żydowskich i chrześcijańskich wzniesiono 
świątynie ku czci rzymskich bogów, a Żydzi otrzymali zakaz wstępu do miasta 
pod karą śmierci. Sytuacja uległa radykalnej zmianie w początkach IV wie-
ku. W 330 roku cesarz Konstantyn Wielki znów przebudował miasto, nadając 

12 Por. tamże, s. 30.
13 Por. tamże, s. 30–31.
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mu chrześcijański charakter, i tak Jerozolima dotrwała do 614 roku, kiedy to 
zdobyli ją Persowie, burząc wszystkie miejsca kultu chrześcijańskiego. Niecałe 
ćwierć wieku później, w 636 roku, Jerozolima dostanie się na prawie 500 lat 
pod panowanie Arabów14.

Pod koniec XI wieku, dokładnie w 1099 roku, Jerozolimę zdobyli krzyżow-
cy i uczynili ją stolicą Królestwa Jerozolimskiego, które jednak trwało tylko 
do 1187 roku, kiedy to muzułmanie pod wodzą Saladyna, sułtana egipskiego, 
ponownie ją zajęli. W 1517 roku miasto dostało się pod panowanie tureckie, 
spod którego zostanie wyzwolone po 400 latach15.

W pierwszej połowie IV wieku, po ustaniu prześladowań chrześcijan w wy-
niku edyktu mediolańskiego (313), Ziemia Święta stanęła otworem przed piel-
grzymami z zachodniej Europy. Szczególne znaczenie miała tu działalność ce-
sarza Konstantyna Wielkiego. To z jego inicjatywy zbudowano bazylikę Naro-
dzenia Pańskiego w Betlejem, bazylikę Grobu Pańskiego na Golgocie i kościół 
na Górze Oliwnej, gdzie Chrystus zapowiedział zburzenie Jerozolimy (Mt 24, 
1–3) oraz swoją paruzję (Łk 21, 5–7). W 614 roku kościół ten zburzyli Persowie, 
ale w XII wieku został odbudowany przez krzyżowców. Po ich upadku został 
ponownie zburzony i dostał się w ręce muzułmanów, gdzie pozostał do 1868 
roku16. Podobnie zresztą było z wieloma innymi kościołami w Świętym Mieście 
i na terenie Palestyny. Wystarczy krótko wspomnieć najważniejsze z nich. 

I tak w Jerozolimie kaplica Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej, zbudo-
wana w IV wieku przez chrześcijan z Bizancjum, została zburzona w 614 roku 
podczas najazdu Persów i w XII wieku odbudowana przez krzyżowców. Dziś 
znajduje się w posiadaniu muzułmanów. Kościół Dominus flevit wznieśli krzy-
żowcy w XII wieku, ale wkrótce po ich odejściu z Ziemi Świętej uległ zniszcze-
niu17. Kościół Zaśnięcia Matki Bożej na Górze Syjon, gdzie – zgodnie z inną 
tradycją – Maryja miała spędzić ostatnie lata ziemskiego życia, zbudowany 
przez krzyżowców w 1100 roku, muzułmanie zburzyli w 1219 roku18. 

Podobny los spotkał kościół pod wezwaniem św. Anny w Jerozolimie, zbu-
dowany w 1100 roku z fundacji żony króla Baldwina. Wzniesiono go w po-
bliżu miejsca, gdzie mieli mieszkać Joachim i Anna i gdzie prawdopodobnie 
urodziła się Maryja. Po zwycięstwie Saladyna nad krzyżowcami zamieniono 
go w szkołę teologii muzułmańskiej19.

14 Por. tamże.
15 Por. tamże, s. 31.
16 Por. tamże, s. 10.
17 Por. tamże, s. 14.
18 Por. tamże, s. 25.
19 Por. tamże, s. 52.
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Szczególne znaczenie dla chrześcijan miała i ma Golgota oraz kościół Gro-
bu Pańskiego. Już w 324 roku zbudowano pierwszy kościół w centrum mia-
sta. W 135 roku całe wzgórze i grób Jezusa zabudowano rzymską świątynią 
ku czci Jupitera. Tak samo postąpiono zresztą z miejscem narodzenia Jezusa 
w Betlejem. Jednak gdy w 326 roku św. Helena, matka cesarza Konstantyna 
Wielkiego, odnalazła relikwie krzyża Chrystusa, zburzono świątynię Hadriana 
i zbudowano okazałą bazylikę, która jako pierwsza została zniszczona przez 
Persów w 614 roku. Później ją odbudowano, ale z nieco mniejszym rozma-
chem – i znowu w 1009 roku została obrócona w popiół i gruzy. 

Powtarzające się akty bezczeszczenia przez muzułmanów świętych miejsc 
chrześcijańskich stały się głównym powodem organizowania krucjat, a  gdy 
tylko krzyżowcy zdobywali jakiekolwiek miejsce związane z życiem i działal-
nością Chrystusa, natychmiast wznosili tam kaplice lub kościoły20. Gdy więc 
w 1099 roku zdobyli Jerozolimę, rozpoczęli budowę wielkiego kościoła Gro-
bu Pańskiego. Trwała ona ok. 50 lat. Istniejący do dziś grób Chrystusa został 
obudowany i był wielokrotnie odnawiany21. Grób ten znajdował się w pobliżu 
miejsca ukrzyżowania i należał do Józefa z Arymatei, członka Najwyższej Rady 
i cichego zwolennika Jezusa. Jako typowy grób żydowski składał się z dwóch 
pomieszczeń. Pierwsze, jakby przedsionek, było przeznaczone dla niosących 
zmarłego, a w drugim składano jego ciało. W czasach św. Heleny oddzielo-
no grobowiec Chrystusa od otaczających go skał i w takim stanie dotrwał do 
1009 roku, kiedy to wojska kalifa Hakima całkowicie zniszczyły kościół Boże-
go Grobu22.

1.2. Ziemia Święta

Ofiarą najazdów arabskich padła nie tylko sama Jerozolima, lecz także 
cała Palestyna, a  więc prawie wszystkie święte miejsca Żydów i  chrześcijan. 
Wspomnijmy najważniejsze z  nich. W  Ain Karin, miejscu spotkania Maryi 

20 Por. tamże, s. 63–64.
21 Por. tamże, s. 64. W 1852 roku władze tureckie podzieliły kościół Grobu Pańskiego pomię-

dzy sześć wyznań chrześcijańsich. Wcześniej Saladyn po pokonaniu krzyżowców pozwolił 
chrześcijanom na dostęp do ich miejsc świętych, ale ich utrzymanie zlecił pewnej rodzinie 
muzułmańskiej, która po dziś dzień strzeże kluczy do kościoła Grobu Pańskiego. Uzgod-
nienie kosztów koniecznych napraw pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi napotykało 
wielkie trudności, a ich brak prowadził do nowych zniszczeń. Od 1927 roku władzę nad 
Ziemią Świętą sprawowała Wielka Brytania. Została ona zmuszona do podjęcia prac nad 
zabezpieczeniem bazyliki Grobu Pańskiego przed skutkami ewentualnego trzęsienia ziemi, 
a w 1957 roku porozumiano się w sprawie gruntownego odnowienia całej świątyni; tamże.

22 Por. tamże, s. 65. Dzisiejszy grób po pożarze został zbudowany w tym samym miejscu, ale 
w rotundzie Grobu Pańskiego zagubiono pozostałości z okresu wypraw krzyżowych; tamże. 
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z Elżbietą po Zwiastowaniu, w V wieku nad pieczarą, w której miał się urodzić 
Jan Chrzciciel, zbudowano kościół pod jego wezwaniem. Został on zniszczony 
przez Persów. Krzyżowcy odbudowali go na nowo, ale po ich wycofaniu się 
spotkał go taki sam los. Podobnie było z kościołem Nawiedzenia NMP23.

Bezsprzecznie świętym miastem chrześcijaństwa jest Betlejem. Miasto, 
którego nazwa znaczy „dom chleba” (hebr.) lub „dom mięsa” (arab.), oddalone 
jest od Jerozolimy o ok. 9 km i leży na wzgórzach wysokości ok. 850 m n.p.m. 
Liczy obecnie ok. 40 tys. mieszkańców. Źródłem ich utrzymania jest rolnictwo 
i wyrób pamiątek z drzewa oliwnego, sięgający czasów wypraw krzyżowych. 
Betlejem może się poszczycić bogatą historią. Było znane już w czasach Pa-
triarchów (Rdz 35, 16–19). W okolicy znajduje się grób Racheli. Stąd pocho-
dziła Rut, Moabitka, matka rodu Dawida. Cesarz Hadrian w 135 roku polecił 
zbudować w Betlejem świątynię poświęconą bogom rzymskim, a uczynił to 
po stłumieniu powstania żydowskiego, które objęło właśnie Betlejem i  Jero-
zolimę. Grota Narodzenia Chrystusa znalazła się w obrębie świątyni Adonisa, 
boga piękności i miłości, i dzięki temu przetrwała pamięć o tym miejscu. W IV 
wieku, ok. 335 roku, św. Helena pielgrzymowała do Ziemi Świętej i dzięki jej 
staraniom zbudowano bazylikę Grobu Pańskiego, kościół w Grocie Narodze-
nia i na Górze Oliwnej. 

Po ok. 200 spokojnych latach Betlejem znalazło się w ogniu walki. W 529 
roku Samarytanie powstali przeciw chrześcijańskiemu Bizancjum i  splądro-
wali Betlejem, wyrządzając wielkie szkody bazylice Narodzenia Chrystusa. Ce-
sarz Justynian polecił ją odbudować i w tym kształcie stoi do dziś, oczywiście 
z wieloma dodatkami i przebudowami. Niedługo potem, bo w 614 roku, nastą-
pił najazd Persów dążących do całkowitego wyeliminowania chrześcijaństwa 
– spalili oni ponad 300 kościołów i klasztorów w Palestynie. W okresie wypraw 
krzyżowych bazylika Narodzenia Pańskiego została całkowicie odnowiona. 
W roku 1100 tutaj właśnie koronował się na króla Królestwa Jerozolimskiego 
Baldwin I, a w 1109 Baldwin II24.

Około 40 km na południe od Jerozolimy znajduje się Hebron, jedno z naj-
starszych miast biblijnych, a nawet najstarsze z istniejących do dziś na świecie. 
Jego początki sięgają XVII wieku p.n.e., było znane w czasach Abrahama. Po 
zajęciu Palestyny przez muzułmanów Hebron, obok Mekki, Medyny i Jerozo-
limy, został zaliczony do świętych miejsc islamu. W okresie wypraw krzyżo-
wych był siedzibą biskupstwa łacińskiego. Później, jak cała Palestyna, od 1517 
23 Por. tamże, s. 78–79. Dzisiejszy kościół pw. św. Jana Chrzciciela zbudowali franciszkanie 

w 1885 roku, a kościół Nawiedzenia św. Elżbiety rozpoczęto budować w 1938 roku; tamże, 
s. 79.

24 Por. tamże, s. 85–86.
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roku pozostawał pod panowaniem tureckim. W 1917 roku miasto zajęli alianci 
i odtąd jest jednym z czterech świętych miejsc Żydów oraz miastem uczonych 
żydowskich25.

Inną ważną pamiątką chrześcijańską była studnia Jakuba, przy której Jezus 
prowadził słynną rozmowę z Samarytanką (J 4). Znajduje się ona u podnóża 
góry Garizim i wiąże się także z historią Abrahama i Jakuba. W IV wieku zbu-
dowano tam kościół, w którym pośrodku krypty znajduje się otwór prowadzą-
cy do studni o średnicy ok. 2,5 m, głębokiej na 30–50 m. Podczas powstania 
Samarytan w  529 roku kościół uległ zniszczeniu, ale niedługo potem został 
odbudowany przez cesarza Justyniana. Po kolejnym zburzeniu go przez mu-
zułmanów został ponownie odbudowany, a w 1187 roku ostatecznie zniszczo-
ny przez wojska Saladyna26.

Z działalnością Apostołów z kolei związana jest Cezarea, miasto założone 
w 20 roku p.n.e. przez Heroda Wielkiego, leżące ok. 40 km na południe od 
dzisiejszej Hajfy, w miejscu Stratonstrum, dawnego miasta Fenicjan. Najlepsi 
architekci pracowali tu przez 12 lat i  tak powstało jedno z  najpiękniejszych 
miast Palestyny i  jeden z najlepszych portów świata starożytnego. Józef Fla-
wiusz opisał pałace, budynki urzędów, rynek, wspaniałą marmurową świąty-
nię, amfiteatr i hipodrom, a także sztucznie zbudowany port. Po śmierci He-
roda Wielkiego miasto przeszło pod bezpośrednie panowanie Rzymian i stało 
się siedzibą rzymskich prokuratorów. Tu mieszkał Poncjusz Piłat i stąd udał się 
do Jerozolimy na święto Paschy, podczas którego osądzono i skazano Jezusa. 
Cezarea była stolicą prowincji Palestyna przez ok. 500 lat. Nie powinno więc 
dziwić, że stała się też terenem działalności Apostołów. Przebywał tu i prze-
powiadał Ewangelię diakon Filip (Dz 8, 40), a Piotr Apostoł przyjął do wspól-
noty pierwotnego Kościoła Korneliusza, pierwszego nie-Żyda. Paweł Apostoł 
podczas swego dwuletniego więzienia na wyspie Korfu przemawiał raz w Ce-
zarei wobec Festusa, zarządcy miasta, króla Agryppy i miejskich urzędników 
(Dz 26). W 66 roku w Cezarei toczyły się walki Żydów z Syryjczykami pozo-
stającymi pod władzą Rzymian. Zamordowano wówczas ok. 20 tys. Żydów i to 
było pierwszą przyczyną rewolty, która zakończyła się zburzeniem Jerozolimy. 
Z innych ważnych wydarzeń w Cezarei wypada jeszcze wspomnieć obwołanie 
przez legiony cezarem Wespazjana w 69 roku. W III wieku Orygenes założył 
tu szkołę i nią kierował, dzięki czemu Cezarea stała się prawdziwym centrum 
chrześcijańskiej nauki. Od 639 roku znalazła się w  rękach muzułmańskich, 
ale w 1102 roku zdobyli ją krzyżowcy. Św. Ludwik, król francuski, obwarował 

25 Por. tamże, s. 97–98.
26 Por. tamże, s. 147.
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miasto murem, ale mimo to w 1291 roku wojska egipskie je zniszczyły i to był 
koniec Cezarei. Ruiny zostały przysypane piaskami pustyni27.

Wspomnijmy jeszcze Nazaret i Tyberiadę. Nazaret jest jednym z najważ-
niejszych miejsc dla chrześcijan w Ziemi Świętej. Jest to przecież miasto dzie-
ciństwa i życia ukrytego Jezusa. W 66 roku zostało zniszczone przez wojska 
Wespazjana. Po powstaniu Bar Kochby mogli w  nim mieszkać tylko Żydzi. 
W  VII wieku, dokładnie w  629 roku, cesarz Herakliusz nakazał im opuścić 
Nazaret. Była to kara za poparcie udzielone Persom podczas najazdu w 614 
roku. Prawdopodobnie zniszczono wówczas kościół wybudowany w V wieku. 
W okresie panowania krzyżowców w Palestynie miasto przeżyło krótki okres 
rozkwitu i wtedy zbudowano w nim kościoły i klasztory. W 1187 roku wojska 
Saladyna zajęły Nazaret, a w 1263 roku został całkowicie zniszczony przez ka-
lifa Baibara i odtąd przez 400 lat pozostawał w rękach muzułmanów28.

I na koniec kilka zdań o Tyberiadzie. Dziś jest to ważne dla gospodarki 
i komunikacji miasto nad jeziorem Genezaret. Zostało założone kilka lat przed 
rozpoczęciem przez Jezusa publicznej działalności przez Heroda Antypatra 
dla uczczenia ówczesnych władz Rzymu, stąd ma wybitnie rzymski charakter. 
Znajduje się w pobliżu ciepłych wód leczniczych, znanych w całym Cesarstwie 
Rzymskim. Opisał je Józef Flawiusz. Po upadku żydowskiej samodzielności 
w 135 roku Tyberiada stała się ośrodkiem religijnym i kulturalnym. Pod ko-
niec II wieku nastąpił rozkwit szkół i studiów talmudycznych. Tu ok. 200 roku 
powstała Miszna. W VIII–X wieku uczeni masoreccy położyli wielkie zasługi 
dla przekazu niezafałszowanych teksótw biblijnych. Tu zmarło i  zostało po-
grzebanych wielu uczonych żydowskich, by tylko wspomnieć najbardziej zna-
nych, jak Rabbi Akiba, Rabbi Jochanan ben Sakkai czy Rabbi Majmonides. 
W 636 roku Tyberiada została zajęta przez Arabów i dopiero w 1099 roku tra-
fiła w ręce chrześcijan, i to jako stolica Galilei, a później nawet jako księstwo. 
W 1187 roku ponownie dostała się pod władzę muzułmanów i taki stan trwał 
do XVI wieku29. 

2. Bernard z Clairvaux o Ziemi Świętej

W traktacie De gloria novae militiae ad milites templi Bernard z Clairvaux 
opisał Ziemię Świętą, a przede wszystkim jej znaczenie dla wyznawców Chry-
27 Por. tamże, s. 129–130.
28 Por. tamże, s. 103. Dopiero w 1730 roku franciszkanie uzyskali pozwolenie na budowę ma-

łego kościoła. Od wypraw krzyżowych nie było takiej możliwości. Obecna bazylika powsta-
ła w latach 1960–1968; tamże.

29 Por. tamże, s. 110.
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stusa. Dziś słyszy się niekiedy, że Ziemia Święta jest „piątą Ewangelią”. Wydaje 
się, że Bernard z Clairvaux zgodziłby się z takim jej określeniem. Czym więc 
jest Ziemia Święta dla chrześcijan? Odpowiedź na to pytanie może wskazać na 
przyczyny podejmowania wypraw krzyżowych.

Najpierw Bernard przypomniał świątynię jerozolimską. Jej resztki zawie-
rają fragmenty starożytnej, sławnej i godnej pochwały świątyni Salomona. Jej 
wspaniałość opierała się na zniszczalnym złocie i srebrze, na kształcie kamieni 
i  różnorodności gatunków drzew użytych do jej zbudowania, ale jej piękno 
i wytworność wzmacnia religijność mieszkańców. I jak można w niej widzieć 
różne kolory, tak powinna być czczona różnymi cnotami i  świętymi obrzę-
dami. Domowi Boga przystoi przecież świętość (Ps 93, 5), która raduje nie 
tyle błyszczącymi marmurami, ile pięknymi obyczajami i bardziej lubi czyste 
umysły niż złociste ściany. Świątynia jest ozdobiona nie tylko szlachetnymi ka-
mieniami, lecz także bronią. Te ozdoby domu Boga mają pobudzać gorliwość 
żołnierzy. Wojsko, nie godząc się, by rzeczy święte były bezczeszczone przez 
niewiernych bardziej niż przez ewangelicznych handlarzy (J 2, 15–16), prze-
bywa w świętym domu z końmi i uzbrojeniem dla jego obrony. Ci żołnierze, 
przebywając w niej w dzień i w nocy, zajmują się godziwymi i pożytecznymi 
sprawami. Szanują świątynię Boga, wykonując pobożne zajęcia, żyjąc w brater-
skiej miłości, posłuszeństwie i dobrowolnym ubóstwie30.

30 „Est vero templum Jerosolymis, in quo pariter habitant, antiquo et famosissimo illi Salo-
monis impar quidem structura, sed non inferius gloria. Siquidem universa illius magni-
ficentia in corruptibilibus auro et argento, in quadratura lapidum et varietate lignorum 
continebatur: hujus autem omnia decor, et gratae venustatis ornatus, pia est habitantium 
religiostas, et ordinatissima conversatio. Illud variis exstitit spectandum coloribus: hoc di-
versis virtutibus et sanctis actibus venerandum. Domum quippe Dei decet sanctitudo (Psal. 
XCII, 5), qui non tam politis marmoribus, quam ornatis moribus delectatur, et puras diligi 
mentes super auratos parietes. Ornatur tamen hujus quoque facies templi, sed armis, non 
gemmis: et pro antiquis coronis aureis, circum pendentibus clypeis paries operitur; pro 
candelabris, thuribulis, atque urceolis domus undique frenis, sellis, ac lanceis communitur. 
Plane his omnibus liquido demonstrantibus, eodem pro domo Dei fervere milites zelo, quo 
ipse quondam militum Dux vehementissime inflammatus armata illa sanctissima manu, 
non tamen ferro, sed flagello, quod facerat de resticulis [al. funiculis], introivit in templum, 
negotiantes expulit, nummulatorium effudit aes, et cathedras vendentium columbaa everit 
(Joan. II, 15): indignissimum judicans, orationis domum hujusmodi forensibus incestari 
[al. ifestari]. Tali proinde sui Regis permotus exemplo devotus exercitus, multo sane in-
dignius, longeque intolerabilius arbitrans sacnta pollui ab infidelibus, quam a mercatoribus 
incestari, in domo sancta cum equis et armis commoratur; tamque ab ipsa, quam a caeter-
is sacris omni infidelitatis spurca et tyrannica rabie propulsata, ipsi in ea die noctuque 
tam honestis quam utilibus officiis occupantur. Honorant certatim Dei templum sedulis 
et sinceris obsequiis, jugi in eo devotione immolantes, non quidem veterum ritu pecudum 
carnes, sed vere hostias pacificas, fraternam dilectone, devotam subjectionem, voluntariam 
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O tym słyszy się – pisze Bernard – w Jerozolimie i tym świat jest poruszo-
ny. Tylko niewielu – poza bardzo zepsutymi i nieprawymi, złodziejami i bluź-
niercami, zabójcami, przestępcami i cudzołożnikami – odwraca się od miasta. 
Od krzyżowców rzeczywiście – jakby dwiema drogami – pochodzi dobro i ra-
dość. Niekiedy radują się z powodu odejścia nieprawych, a oczekują przyjścia 
szlachetnych. Są przecież zarówno ci, których należałoby brać pod opiekę, jak 
i ci, których należałoby już nie uciskać. Przeto cieszy się Egipt z ich wymarszu, 
ponieważ z ich obrony raduje się góra Syjon i córki Judei. Bez wątpienia Ber-
nard odnosi się tu do wyjścia Izraelitów z Egiptu. Chrystus zaś się pomści na 
swoich wrogach tak, że nie tylko z ich powodu, lecz także przez nich chwaleb-
nie i potężnie zatriumfuje. I skoro długo pozwalał im żyć jako przeciwnikom, 
tym większymi stali się Jego zwolennikami, gdyż z wroga uczynił żołnierza, 
z Szawła prześladowcy – Pawła Apostoła (Dz 9)31.

Bądź więc pozdrowione – pisze Bernard z  Clairvaux – miasto święte, 
w którym Najwyższy poświęcił sobie świątynię, przez które w tobie i przez cie-
bie tak liczne pokolenia doznają zbawienia. Bądź pozdrowione, miasto wiel-
kiego Króla, z którego dobroczynne cuda od początku i we wszystkich czasach 
płyną do świata. Witaj, pani narodów, królowo wszystkich prowincji, Matko 
proroków i apostołów, Początku wiary, Chwało ludu chrześcijańskiego, Bramo 
zwycięstwa i zbawienia. Witaj, Ziemio obietnicy, która płynąc miodem i mle-

paupertatem”; S. Bernardi abbatis, De laude novae militiae ad milites templi, PL 182, 927 
C – 928 A (dalej jako: De laude novae militiae). 

31 „Haec Jerosolymis actantur, et orbis excitatur. Audiunt insulae, et attendunt populi de 
longe, et ebullunt ab Oriente et Occidente, tanquam torrens inundans gloriae gentium, et 
tanquam fluminis impetus laetificans civitatem Dei. Quodque cernitur jucundius, et agi-
tur commodius, paucos admodum in tanta multitudine hominum illo confluere videas, 
nisi utique sceleratos et impios, raptores et sacrilegos, homicidas, perjuros, adulteros; de 
quorum profecto perfectione sicut duplex qudam constat provenire bonum, ita duplicatur 
et gaudium; quandoquidem tam suos de suo discessu laetificant, quam illos de adventu 
quibus subvenire festinant. Prosunt quippe utrobique, non solum utique istos tuendo, sed 
etiam illos jam non opprimendo. Itaque laetatur Aegyptus in profectione eorum, cum ta-
men de protectione eorum nihilominus laetatur mons Sion, et exultent filiae Judae. Illa qui-
dem se de manu eorum, ista magis in manu eorum liberari se merito gloriatur. Illa libenter 
amittit crudelissimos sui vastatores: ista cum gaudio suscipi sui fidelissimos defensores; 
et unde ista dulcissime consolatur, inde illa aeque saluberrime desolatur. Sic Christus, sic 
novit ulcisci in hostes suos, ut non solum de ipsis, sed per ipsos quoque frequenter solest 
tanto gloriosius, quanto et potentius triumphare. Jucunde sane et commode: ut quos diu 
pertulit oppugnatores magis jam propugnatores habere incipiat; faciatque de hoste militem, 
qui de Saulo quondam persecutore fecit Paulum praedicatorem (Act. IX). Quamobrem non 
miror, si etiam superna illa curia, juxta testimonium Salvatoris, exsultat magis super uno 
peccatore penitentiam agente, quam super plurimis justis qui non indgent poenitentia dum 
peccatoris et malignitantis procul dubio possit conversio, quantis et prior nocuerat conver-
satio”; De laude novae militiae, 928 B–D. 
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kiem kiedyś tylko swoim mieszkańcom, teraz całemu światu dajesz lekarstwo 
zbawienia, pokarm życia. Ziemio dobra i najlepsza, która przyjmując ze skarb-
ca ojcowskiego urodzajne niebieskie ziarno, zrodziłaś owoce męczeństwa. Stąd 
o twoim dostatku i o obfitości pożywienia trwa pamięć i wszędzie są ci, którzy 
cię widzieli i aż do krańców ziemi opowiadają o twojej wielkiej chwale tym, 
którzy cię nie widzieli. Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, miasto Boga, a o tych, 
których nasyciłaś dobrami, my również opowiadamy, ku chwale i sławie twoje-
go imienia32. Jest więc Jerozolima świadkiem czynnej obecności Boga i dlatego 
winna należeć do Jego wyznawców. 

Jerozolima jest miastem, w którym Chrystus dokonał dzieła Odkupienia. 
Tu zaczął swoją historię Kościół, a jego członkowie, trafiwszy pod panowanie 
muzułmańskich Arabów, znaleźli się jakby w obcej, wrogiej sobie ziemi. To 
rozpoczęło się jednak w Betlejem, mieście narodzenia Jezusa. Było ono i jest 
dziś również cennym miejscem chrześcijan. Dla Bernarda z  Clairvaux już 
sama hebrajska nazwa tego miasta ma symboliczne znaczenie. Tu – pisze – 
ludzie otrzymali pokarm duchowy. „Betlejem” znaczy bowiem „dom chleba”, 
a tym chlebem jest Ten, który zstąpił z nieba, urodził się z Dziewicy i ukazał 
się jako chleb żywy. W  tamtym czasie pokazywano stajnię zwierząt domo-
wych, a w żłóbku siano, w którym wół poznał właściciela, a osioł żłóbek swego 
Pana. W dalszym ciągu Bernard po kaznodziejsku i symbolicznie przedstawił 
znaczenie Betlejem dla chrześcijan. Człowieka – zauważa – nierozumiejącego 
swej godności można porównać do stajni nierozumnych zwierząt, i tak słowo 
chleba Aniołów stało się pożywieniem zwierząt domowych, a ludzkość żywiła 
się sianem tak długo, dopóki przez powrót Boga do człowieka nie zostanie on 

32 „Salve igitur, civitas sancta, quam ipse sanctuarium sibi tabernaculum suum Altissimus, 
qua tanta in te et per te generatio salvaretur. Salve, civitas Regis magi, ex qua nova et ju-
cunda mundo miracula nullis pene temporibus defuere ab initio. Salve, Domina gentium, 
princeps provinciarum, Patriarcharum possessio, Prophetarum mater et Apostolorum, ini-
tiatrix fidei, gloria populi christiani, quam Deus semper a principio propterea passus est 
oppugnari, ut viris fortibus sicut virtutis, ita fores occasio et salutis. Salve, terra promissio-
nis, quae olim fluens lac et meltuis duntaxat habitatoribus nunc universo orbi remedia sa-
lutis, vitae porriigis alimenta. Terra, inquam, bona et optima, quae in fecundissimo illo sine 
tuo ex area paterni cordis celeste granum suscipiens, tantas ex superno semine martyrium 
segetes protulisti, et nihilominus ex reliquo omnium fidelium genere fructum fertilis gle-
bavtricesimum, et sexagesimum, et centesimum super omnem terram multipliciter pro-
creasti. Unde et de magna multitudine dulcedinis tuae jucundissime sauti et opulentissime 
saginati, memoriam abundantiae suavitatis tuae ubique eructant qui te viderunt et usque 
ad extremum terrae magnificentiam ploriae tuae loquuntur eis qui te non viderunt, et enar-
rant mirabilia quae in te fiunt. Gloriosa dicta sunt de te civitas Dei: sed jam ex his quibus 
affluis deliciis, nos quoque pauca proferamus in medium, ad laudem et gloriam nominis 
tui”; De laude novae militiae, 928D – 929 B.
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przywrócony do swej pierwotnej godności i będzie się karmił słowem pocho-
dzącym od Boga i ciałem Słowa Wcielonego33.

W omawianym tekście Bernarda z Clairvaux nie zabrakło uwag o Nazare-
cie, mieście życia ukrytego Chrystusa. Przypomina więc etymologiczne zna-
czenie jego nazwy –„kwiat”. W tym mieście – opowiada – żył ten, który urodził 
się w Betlejem, jak owoc kwiatu zapuszczający korzenie w ziemię. Tam karmił 
się i wzrastał Bóg-dziecię. A jak zapachem kwiatu jest poprzedzany smak, tak 
Jego życie i czyny zostały zapowiedziane przez proroków i przez słowa Apo-
stołów rozchodził się święty zapach. Radował on gorliwych i wiernych Żydów 
oraz umacniał chrześcijan. Zachwycili się zapachem tego kwiatu Natanael i Fi-
lip, którzy poszli za nim (J 1, 46), pragnąc pełniej doświadczyć tego, co nie-
jasno przewidywali, i kosztować tego, co adorowali jako nieobecne. Bernard 
wspomina także o  znaczeniu zapachu przy przekazaniu błogosławieństwa 
wraz z przywilejem pierworództwa Jakubowi (Rdz 27, 27). Izaak czuł zapach 
szat Jakuba i tylko ten zapach, jak kwiatu, upewnił go o tożsamości własnego 
syna. Podobnie szata człowieczeństwa prowadzi do poznania Słowa Ojca. Ale 
by teraz jakiś Żyd – kontynuuje Bernard – nie uznał ciała za Słowo, a człowieka 
za Boga, Zbawiciel był człowiekiem34. 

33 „Habeas ante omnia in refectione animarum sanctarum Bethlehem domum panis, in qua 
primum is qui de coelo descenderat [al. descendit], pariente Virgine panis vivus apparuit. 
Monstratur piis ibidem jumentis praesepium, et in praesepio fenum de prato virginali, quo 
vel sic cognoscat bos possessorem suum, et asinus praesepe Domini sui. Omnis quippe 
caro fenum, et omnis gloria ejus ut flos feni (Isai. XL, 6). Porro homo quia suum, in quo 
factus est, honorem non intelligendo, comparandus est jumentis insipientibus, et similis 
factus est illis (Psal. XLVIII, 13): Verbum panis Angelorum factum est pabulum iumen-
torum, ut habeat carnis fenum quod ruminet, qui verbi pane vesci penitus dissuevit: quo-
usque per hominem Deum priori redditus dignitati, et ex pecore rursus conversus in ho-
minem, cum Paulo dicere possit, Etsi cognovimus Christum secundum carnem, sed nunc 
jam non novimus (II Cor. V, 16). Quod sane non arbitror quempiam dicere posse veraciter, 
nisi qui prius cum Petro ex ore Veritatis illud item audierit: Verba quae ego locutus sum 
vobis, spiritus et vita sunt; caro autem non prodest quidquam (Joan. VI, 64). Alioquin qui in 
verbis Christi vitam invenit, carnem jam non requirit, et est de numero beatorum qui non 
viderantet crediderunt (Joan. XX, 29). Nec enim opus est vel lactis poculum, nisi parvu-
lo; vel feni pabulum, nisi utique jumento. Qui autem non offendit in verbo, ille perfectus 
est vir solido plane vesci cibo idoneus: et, licet in sudorevultus sui, panem verbi comedit, 
absque offensione. Sed et securus ac sine scandalo, loquitur Dei sapientiam duntaxat inter 
perfectos, spiritualibus spiritualia comparans, cum tamen infantibus sive pecoribus cautus 
sit pro captu quidem eorum proponere tantummodo Jesum Christum, et hunc crucifixum. 
Unus tamen idemque cibus ex coelestibus pascuis suaviter quidem et ruminatur a pecore, 
et manducatur ab homine; et viro vires, et parvulo tribuit nutrimentum”; De laude novae 
militiae, 929 B – 930 A.

34 „Cernitur et Nazareth, quae interpretatur flos, in qua is qui natus in Bethlehem erat, tan-
quam fructus in flore coalescens, nutritus est Deus infans; ut floris odor fructus saporem 
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Bernard powraca jednak znowu do Jerozolimy. I nic w tym dziwnego, gdyż 
żadne miasto Palestyny nie może się z nią równać, a co dopiero przewyższyć jej 
znaczenie dla chrześcijan. Prowadzi więc swych czytelników na Górę Oliwną 
i do Doliny Jozafata.

Dolina Jozafata i Góra Oliwna przypominają Bernardowi i chrześcijanom 
prawdę o miłosierdziu Boga, które dochodzi do głosu i którego świadectwem 
jest wręcz pobłażliwość wyroków Jego sądów, a na potwierdzenie tego autor 
przytacza fragmenty Księgi Psalmów (Ps 36, 7.12; Ps 119, 120) i Pierwszego 
Listu do Koryntian (1 Kor 11, 31)35. To przypominanie sądu Boga jest ważne 

praecederet, ac de naribus Prophetarum, faucibus se Apostolorum liquor sanctus infun-
deret; Judaeisque tenui odore contentis, gustu solido reficeret Christianos. Senserat tamen 
hunc florem Nathanael, quod super omnia aromatasuave redoleret. Unde et sciebat: A Na-
zareth potest aliquid boni esse?. Sed nequaquam sola contentus fragantia, respondentem 
sibi, Veni et vide (Joan. I, 46), Philippum secutus est. Imo vero mirae illius suavitatis ad-
modum respersione delectatus, haustuque boni odoris factus saporis avidior, odore ipso 
duce, ad fructum usque sine mora pervenre curavi, cupiens plenius experiri quod tenuiter 
praesenserat, praesensque degustare quod odoraverat absens. Videamus et de olfactu Isaac, 
ne forte aliquid, quod pertinet ad haec ipsa quae in manibus sunt, portenderit. Loquitur de 
illo Scriptura sic: Statimque ut sensit vestimentorum ejus fragrantiam (haud dubium quin 
Jacob), Ecce, inquit, odor filii mei sicut sicut odor agri pleni, cui benedixit Dominus (Gen. 
XXVII, 27). Vestimenti fragrantiam sensit, sed vestiti praesentiam non agnovit: soloque 
vestis, tanquam floris odore, forinsecus delectatus, quasi fructus interioris dulcedinem non 
gustavit, dum et electi filii simul et sacramenti fraudibus cgnitine remansit. Quo spectat 
hoc? Vestimentum profecto spiritus, littera est et caro Verbi. Sed nenunc quidem Judaeis 
in carne Verbum, in homine scit deitatem; nec sub tegmine litterae sensum pervidet spiri-
tualem: forisque palpans haedi pellem, quae simiitufinem majoris, hoc est primi et antiqui 
peccatoris, expresserat, ad nudam non pervenit veritatem. Non sane in carne peccati, sed in 
similitudine carnis peccati, qui peccatum non facere, sed tollere veniebat, apparuit, ea scili-
cet de causa quam ipse non tacuit, ut qui non vident videant, et qui vident caeci fiant (Joan. 
IX, 39). Hac ergo similitudine deceptus Propheta, caecus hodieque quem nescit benedixit, 
dum quem lectitat: in libris, ignorat et in miracuis: et quem propriis attrectat manibus, 
ligando, flagellando, colaphizando, minime tamen vel resurgentem [al. resurgendo] intelli-
git. Si enim cognovissent, nunquam Dominum gloriae crucifixissent (I Cor. II, 8). Percur-
ramus succincto sermone et caetera loca sancta, et si non omnia saltem aliqua: quoniam 
quae admirari per singula non sufficimus, libet vel insigniora, et ipsa breviter recordari”; De 
laude novae militiae, 930 A – 931 A.

35 „Ascenditur in montem Oliveti, descenditur in vallem Josaphat: ut sic divitias divinae mi-
sericrdiae cogites, quatenus horrorem judicii nequaquam dissimules; quia etsi in multis 
miserationibus suis multus abyssus multa, quibus agnoscitur valde omnino terribilis super 
filios hominum. David denique qui montem Oliveti demonstrat, dicens, Homines et ju-
menta salvabis, Domine, quemadmodum multiplicasti misericordmiam tuam, Deus; etiam 
judicii vallem in eodem psalmo commemorat, dicens. Non veniat mihi, inquiens, pes su-
perbiae, et manus peccatoris non moveat me (Psal. XXXV, 7, 12). Cujus et precipitium se 
omnino perhorrescere fatetur, cum in alio psalmo ita loquitur, orans: Confige timore tuo 
carnes meas, a  judiciis enim tuis timui (Psal. CXVIII, 120). Superbus excusat peccatum 
suum: humilis accusat, sciens quia Deus non his judicat in idipsum; et quod si nosmetipsos 
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dlatego, że każdy człowiek będzie mu poddany, a Bóg każdemu daje lekarstwo 
na grzeszne występki w postaci sakramentu pojednania, chociaż człowiek za-
wsze może je odrzucić. Te dwa miejsca w  Jerozolimie są również okazją do 
przypomnienia ewangelicznej nauki o sądzie ostatecznym36. 

Z Jerozolimy Bernard prowadzi czytelników nad Jordan, rzekę uświęconą 
przez chrzest Jezusa. Ale i w Starym Testamencie była o nim mowa (4 Krl 5, 12; 
4 Krl 2; Joz 3). Największym jednak darem Boga związanym z nim było obja-
wienie Trójcy Świętej podczas chrztu Jezusa. To wtedy Ojciec wezwał ludzi do 
słuchania Jego Słowa, a Duch Święty ukazał się nad Synem Bożym37.

W dalszym ciągu swej opowieści Bernard przenosi się na Kalwarię, gdzie 
prorok Elizeusz został wykpiony przez nierozumne dzieci, jak później Chry-
stus przez przedstawicieli swego narodu (Iz 1, 2). Dobre dzieci z  kolei są 
wezwane do wychwalania Pana (Ps 113, 1). To właśnie tu – pisze – wstąpił 
Chrystus, nasza głowa, na krzyż dla świata ponad świat wzniesiony, dokonując 
oczyszczenia z grzechów i ani nie wstydząc się hańbiącej i ponurej śmierci, ani 
nie bojąc się kary, by uratować ludzi od wiecznego odrzucenia38.

judicaverimus, non utique judicabimur (I Cor. XI, 31)”; De laude novae militiae, 931 A–B. 
[W tekście głównym numeracja psalmów za wydaniem Biblii Tysiąclecia – przyp. red.].

36 „Porro superius non attendens quam horrendum sit incidere in manus Dei viventis, facile 
prorumpit in verba maltiae ad excusandas excusationes in peccatis. Magna revera malitia, 
tui te non misereri, et solum post peccatum remedium confessionis a  te ipso repellere, 
ignemque in sinu tuo involvere potius, quam excutere, nec praebere autem consiio Sapien-
tis qui ait: Miserere animae tuae placens Deo (Eccli. XXX, 24). Proinde qui sibi nequam, cui 
bonus? Nunc judicium est mundi, nunc princeps hujus mundi ejicietur foras (Joan. 12, 31), 
hoc est de corde tuo, si te tamen humiliando ipse dijudicas. Erit judicium caeli, quando 
isum vocabitur caelum desursum, et terra discernere populus suum (Psal. XLIX, 4): in quo 
sane timendum, ne projiciaris tu cum ipso et angelis ejus, si tamen inventus fueris injudi-
care. Alioquin spiritualis homo, qui omnis dijudicat, ipse a nemine judicabitur (I Cor. II, 
15). Propter hoc ergo judicum incipit a domo Dei, ut suos, quos novit judex, cum venerit 
inveniat judicatos: et jam nil de eis habeat judicare, quando videlicet judicandi sunt hi qui 
in labore hominum non sunt, et cum hominibus non flagellantur (Psal. LXXII, 5)”; De 
laude novae militiae, 931 C–D.

37 „Quam laeto sinu Jordanis excipit Christianos qui se Christi gloriatur consecratum bapti-
smate! Mentitus est plane Syrus ille leprosus, qui nescio quas Damasci aquas aquis praetulit 
Israelis (IV Reg. V, 12), cum Jordanis nostri devotus Deo famulatus toties probatus extiterit, 
sive quando Eliae sive quando Elisaeo (IV Reg. II), sive etiam (ut antiquius aliquid recolam) 
quando Jusue et omni populo simul, impetum mirabiliter inhibens, siccum in se transitum 
praebuit (Josue. III). Denique quid in fluminibus isto eminentius, quod ipsa sui [al. sibi] 
Trinitas quadam eminenti praesentia dedicavit? Pater auditus, visus Spiritus sanctus, Filius 
est et baptisatus. Merito proinde ipsam ejus virtutem, quam Naaman ille consuente prophe-
ta sensit in corpore (IV Reg. V, 14), jubente Christo universus quoque fidelis populus in 
anima experitur”; De laude novae militiae, 931 D – 932 A.

38 „Exitur etiam in Calvariae locum ubi verus Elisaeus ab insensatis pueris irrisus, risum suis 
insinuavit aeternum, de quibus ait: Ecce ego et pueri mei, quod mihi dedit Dominus (Isai. 
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Za święte i  najbardziej godne szacunku miejsce w  Jerozolimie Bernard 
uznał Grób Pański. Jest ono godne większej czci niż to, w którym Jezus prze-
bywał jako żyjący, podobnie jak bardziej do wzrostu pobożności pomaga świa-
domość śmierci niż pamięć o życiu. Życie Chrystusa było dla Bernarda regułą 
i wzorem życia, a śmierć wybawieniem od śmierci: życie buduje życie, a śmierć 
niszczy śmierć. Życie jest przepełnione pracą, lecz śmierć cenniejsza od niego. 
Wreszcie tylko śmierć Chrystusa uwalnia od śmierci wiecznej ludzi żyjących 
po Nim, a także zmarłych przed Nim świętych ojców. Chrystus – pisze Ber-
nard – żyjącego uczył życia, a umierając, śmierć uczynił bezpieczną. Ponieważ 
dzięki Zmartwychwstaniu żyje, to i umierającym dał nadzieję zmartwychwsta-
nia. Ale Chrystus dodał śmierci jeszcze jedno błogosławieństwo, a mianowi-
cie przebaczenie grzechów, w  tym grzechu pierworodnego. Grzech zaistniał 
wcześniej i po nim nastąpiła śmierć, ale jeśliby się człowiek ustrzegł grzechu, 
śmierci by nie zaznał39.

VIII, 18). Boni pueri, quos per contrarium illorum malignantium ad laudem excitat Psal-
mista, dicens, Laudate, pueri, Dominum, laudate nomen Domini (Psal. CXII, 4), quatenus in 
ore sanctorum infantium et actentium perficeretur laus, quae ex ore defecerat invidorum, 
eorum utique, de quibus quaeritur ita: Filios enutrivi et exaltavi, ipsi autem spreverunt me 
(Isai. I, 2). Ascendit itaque crucem calvus noster, mundo pro mundo expositus: et revelata 
facie ac discooperta fronte purgationem peccatorum faciens, probrosae et austerrae mortis 
tam non erubuit ignominiam, quam nec poenam exhorruit, ut nos opprobrio sempiterno 
eripere, restitueret gloriae. Nec mirum. Quid enim erubescet, qui ita lavit nos a peccatis, 
non quidem ut aqua diluens et refluens sordes, sed veluti solis radius desiccans et retinens 
puritatem? Est quippe Dei sapientia ubique attingens propter munditiam suam”; De laude 
novae militiae, 932 A–C.

39 „Inter sancta et desiderabilia loca sepulcrum tenet quodammodo principatum, et devotionis 
plus nescio quid sentitur, ubi mortuus requievit, quam ubi vivens conversatus est; atque am-
plius movet ad pietatem mortis, quam vitae recordatio. Puto quod illa austerior, haec dulcior 
videatur: magisque infirmitati blandiatur humanae quies dormitionis, quam labor conversa-
tionis; mortis securitas, quam vitae rectitudo. Vita Christi, vivendi mihi regula existit: mors, 
a morte redemptio. Illa vitam instruxit, mortem ista destruxit. Vita quidem laboriosa, sed 
mors pretiosa; utraque vero admodum necessaria. Quid enim Christi prodesse poterat, sive 
mors nequiter viventi, sive vita damnabiliter morienti? Nunquid denoque aut mors Christi 
etiam nunc male usque ad mortem viventes a morte aeterna liberat aut mortuos ante Chri-
stum sanctos patres vitae sanctitas liberavit? Sicut scriptum est: Quis est homo qui viet, et non 
videbit mortem, eruet animam suam de manu inferi (Psal. LXXXVIII, 49)? Nunc ergo quia 
utrumque nobis pariter necessarium erat, et pie vivere, et secure mori; et vivendo vivere 
docuit, et mortem moriendo securam redditur: quponiam quidem resurrecturus oecubuit, 
et spem fecit morientibus resurgendi. Sed addidit et tertium benedicium, cum etiam pecca-
ta donavit, sine quo utique caetera non valebant. Quid enim (quantum quodem ad veram 
summamque beatitudinem spectat) quantalibet vitae rectitudo seu longitudo prodesse po-
terat illi, qui vel solo originali peccato teneretur adstrictus? Peccatum quippe praecessit, ut 
sequeretur mors: quod sane si cavisset homo, mortem non gustasset in aeternum”; De laude 
novae militiae, 932 C – 933 A.
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Nie dziwi więc fakt, że Kalwaria i Grób Pański prowadzą myśl Bernarda ku 
największym i podstawowym tajemnicom wiary katolickiej, to jest do rozważań 
o stworzeniu człowieka przez Boga i Odkupieniu dokonanym przez Chrystu-
sa. Popełniając grzech – pisze – człowiek porzucił życie i znalazł śmierć. Takie 
było postanowienie, które powziął Bóg, i sprawiedliwość będzie na tym pole-
gać, że skoro człowiek zgrzeszył, to został poddany pod prawo śmierci. Życiem 
duszy jest Bóg, a śmierć dotyka tylko ciała. Człowiek – kontynuuje Bernard – 
nie chciał być kierowany przez Boga i nie chciał panować nad ciałem. Stwórca 
uczynił go zdolnego do sprzeciwienia się Mu i tak pojawił się człowiek prze-
kraczający prawo Boga, i znalazł inne prawo w swoim ciele, zwalczające prawo 
umysłu i poddające go pod prawo grzechu. Poza tym grzech oddziela człowieka 
od Boga, a w człowieku śmierć oddziela ciało od duszy. Duszy nie może od 
Boga oddzielić nic innego, jak tylko grzech, a ciało od duszy tylko śmierć. Dla 
człowieka doskonałego nic nie jest bardziej stosowne niż to, by śmierć duchowa 
stała się cielesną, winna karną, a wolna konieczną40. Ponieważ więc człowiek, 
zgodnie ze swoją dwojaką naturą, został skazany na podwójną śmierć, to jest 
na duchową i wolną oraz cielesną i konieczną, obydwie podjął Bóg-człowiek. 
Jeśliby cieleśnie nie cierpiał, należności by nie oddał, a jeśliby nie umarł dobro-
wolnie, Jego śmierć nie miałaby zasługi. Teraz, jeśli – jak napisano – śmierć jest 
skutkiem grzechu, to ponieważ Chrystus odpuścił grzech, umierając za grzesz-
ników, spłaca dług41. 
40 „Peccando itaque vitam amisit, et mortem invenit: quoniem quidem et Deus ita praedixe-

rat, et justum profecto erat, ut si peccaret homo, moreretur. Quid namque justius poterat 
quam recipere talionem? Vita siquidem Deus animae est, ipsa corporis. Peccando volunta-
rie, volens perdidit vivere: nolens perdat et vivificare. Sponte repulit vita cum vivere noluit; 
non valeat eam dare cui, vel quatenus voluerit. Noluit anima regi a Deo: non queat regere 
corpus. Si non paret superiori, inferiori cur imperet? Invenit Conditor suam sibireebellens 
creaturam, imveniat anima suam sibi rebellens pedissequam. Transgressor inventus est 
homo dinive legis: inveniat et ipse aliam legem in membris suis repugnantem legi mentis 
suae, et captivantem se in legem peccati (Rom. VII, 25). Porro peccatum, ut scriptum est, 
separat inter nos et Deum (Isai. LIX, 2), separet proinde etiam mors inter corpus nostrum 
et nos. Non potuit dividi a Deo anima nec corpus ab ipsa nisi moriendo. Quid itaque auste-
rius pertulit in ultione, in solum passa a subdito, quod praesumpserat in auctorem? Nihil 
prefecto congruentius, quam ut mors operata sit mortem, spiritualis corporalem, culpabilis 
poenalem, voluntaria necessariam”; De laude novae militiae, kol. 933 A–C.

41 „Cum ergo hac gemina morte secundum utramque naturam homo damnatus fuisset, altera 
quidem spirituali et voluntaria, altera corporali et necessaria; utrique Deus homo una sua 
corporali ac voluntaria benigne et potenter occurrit, itaque una sua nostram utramque 
damnavit. Merito quidem: nam ex duabus mortibus nostris, cum altera nobis in culpae me-
ritum, altera in paenae debitum reputaretur; suscipiens poenam, et nesciens culpam, dum 
sponte et et tantum in corpore moritur et vitam nobis, et justitiam promeretur. Alioquin 
si corporaliter non pateretur, debitum non solvisset; si non voluntarie moreretur, meritum 
mors illa non habuisset. Nunc autem si, ut dictum est mortis meritum est peccatum, et 



392 Studia Redemptorystowskie  ∙  Historia

Ale Bernard pyta jeszcze, czy Chrystus mógł odpuścić grzech, i odpowia-
da, że tu nie ma wątpliwości, ponieważ wiemy, kim jest Bóg – a jako Bóg, co-
kolwiek zechce, może czynić. Czy ktoś inny – pisze – mógłby odpuścić to, co 
przeciwko niemu uczyniono? Albo dlaczegóż On by nie mógł, skoro wszyst-
ko może? Wreszcie – wskazuje Bernard – ja, który się mylę, dopóki żyję, jeśli 
chcę dać, to daję, a Bóg czyż nie może podarować tego, co posiada jako swoją 
własność? Jeśli więc ktoś mógłby odpuścić grzechy, to On jako wszechmocny 
i tylko On, ponieważ tylko przeciwko Niemu się grzeszy42. Któż może wątpić 
– pyta czytelników – co do Jego woli usprawiedliwienia ludzi? Czy sądzisz, 
że ten, kto przyjął nasze ciało i  podjął śmierć, pozbawił nas uczestniczenia 
w  Jego sprawiedliwości? Czy ten, kto dobrowolnie stawszy się człowiekiem, 
dobrowolnie cierpiał, dobrowolnie został ukrzyżowany, miałby nas pozbawić 
sprawiedliwości? Tak więc jako Bóg-człowiek stał się bliski ludziom. Ale czy 
zwyciężył śmierć? Jest prawdą, że tylko On, który nie podlegał pod jej prawo, 
był w  stanie ją zwyciężyć. Z  jakiego bowiem powodu wymagalibyśmy, żeby 
nas od niej uwolnił, jeśli sami winniśmy się starać tego dokonać? Ten, kto usu-
wa winę grzechu, darując swoją sprawiedliwość, uwalnia od daniny śmierci 
i przywraca życie. Tak oto po uśmierconej śmierci powraca życie, jak po usu-
nięciu grzechu przywrócona została sprawiedliwość. Tak śmierć przez śmierć 
Chrystusa ucieka, a  nam jest przywrócona sprawiedliwość Chrystusa. Czy 
prawdą jest, że mógł umrzeć Ten, który był Bogiem, ponieważ bez wątpie-
nia był człowiekiem? Ale na jakiej podstawie śmierć jednego człowieka miała 
znaczenie dla drugiego? Ponieważ był sprawiedliwy. Rzeczywiście, ponieważ 
był człowiekiem, mógł umrzeć, a ponieważ był sprawiedliwy, nie potrzebował 
łaski. Grzesznik nie może usunąć kary za śmierć nałożonej na innego grzeszni-
ka, ponieważ każdy umiera za siebie samego. A czy ten, kto nie umiera za sie-

peccati debitum mors; Christo remittente peccatum, et moriente pro peccatoribus, profecto 
jam nullum est meritum, et solutum est debitum”; De laude novae militiae, 933 C–D.

42 „Caeterum unde scimus, quod Christus possit peccata dimittere? Hinc procul dubio, quis 
Deus est, et quidquid vult, potest. Unde autem et quod Deus sit? Miracula probant. Facit 
quippe opera quae nemo alius facere possit: ut taceam oracula Prophetarum, necnon et 
paternae vocis testimonium elapsae coelitus ad ipsum a  magnifica gloria. Quid si Deus 
pro nobis, quis contra nos? Deus qui justificat, quis est qui condemnat? Si ipse est et non 
alus, cui quotidie confitemur dicentes: Tibi soli peccavi (Psal. I, 6); quis melius, imo quis 
alius remittere potest quod in eum peccatum est? Aut quomodo ipse non potest, qui omnia 
potest. Denique ego quod in me delinquitur aleo, si volo, donare: et Deus non queat in 
se commissa remittere? Si ergo peccata remittere possit, omnipotens, et solus possit, cui 
soli peccatur; beatus profecto, cui non imputabit ipse peccatum. Itaque cognovimus, quod 
peccata Christus divinitatis suae potentia valuit relaxare”; De laude novae militiae, 933 D – 
934 A.
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bie, czy za innego czyniłby to na próżno? Tym bardziej niesłusznie by umierał 
ten, kto by nie zasłużył na śmierć43.

Ale – pyta dalej Bernard – czy to sprawiedliwe, by niewinny pośrednik 
umarł za grzesznika? Nie jest to – odpowiada – sprawiedliwością, lecz miło-
sierdziem. Jeśliby to było ze sprawiedliwości, to by umarł nie za darmo, lecz 
z powinności. Jeśli zaś z powinności, to wprawdzie by umarł, lecz ten, za kogo 
umarł, by nie żył. Jeśli jednak nie ze sprawiedliwości, to nie przeciw sprawie-
dliwości. Ale w takim razie nie może być równocześnie sprawiedliwym i mi-
łosiernym. Lecz jeśli sprawiedliwy jest zdolny do zadośćuczynienia za grzechy, 
to na jakiej podstawie jeden czyni to za wielu? Przecież wydaje się wystarcza-
jące dla sprawiedliwości, by jeden umierał za jednego. Bernardowi wystarcza 
tu przytoczyć następujący fragment Listu do Rzymian Pawła Apostoła: „(…) 
przez występek jednego wszystkich ludzi doprowadził do potępienia; tak przez 
sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi, do usprawiedliwienia życia; jak 
bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznicy powstali liczni, 
tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wielu będzie usprawiedliwionych” 
(Rz 5, 18–19)44. Jeden mógł wielu przywrócić sprawiedliwość i życie. „Przez 
jednego – mówi – człowieka śmierć, a przez jednego życie. Jak bowiem w Ada-
mie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15, 
21–22). Skoro jeden zgrzeszył i wszyscy noszą skutki tego grzechu, to i niewin-
ność zostanie przywrócona wielu. Podobnie jest ze śmiercią. I teraz Bernard 
zadaje kilka pytań będących właściwie potwierdzeniem wcześniejszych stwier-
dzeń. Czy sprawiedliwość Boga miała większe znaczenie dla potępienia czy dla 
usprawiedliwienia? Czy Adam mógł więcej uczynić zła niż Chrystus dobra? 

43 „Porro jam de voluntate quis dubitet? Qui enim nostram et induit carnem, et subiit mor-
tem; putas, suam nobis negabit justitiam? Voluntarie incarnatus, voluntarie passus, vo-
luntarie crucifixus, solam a nobis retinebis justitiam? Quod ergo ex deitate constat illum 
potuisse, ex humanitate innotuit et voluisse. Sed unde rursum confidimus quod mortem 
abstulit? Hinc plane, quod eam ipse qui non meruit, pertulit. Qua enim ratione iterum 
exgeretur a nobis, quod pro nobis ille jam solvit? Qui peccati meritum tulit, suam nobis 
donando justitiam; ipse mortis debitum solvit et reddidit vitam. Sic namque mortus morte 
revertitur vita, quamadmodum ablato peccato redit justitia. Porro mors in Christi morte 
fugatur, et Christi nobis justitia imputatur. Verum quomodo mori potuit qui Deus erat? 
Quoniam nimirum et homo erat. Sed quo pacto mors hominis illius pro altero valuit? Quia 
et justus erat. Profecto namque cum homo esset, potuit mori; cum justus, non debuit gratis. 
Non quidem peccator mortis sufficit solvere debitum pro altero peccatore, cum quisque 
moriatur pro se. Qui autem mori pro se non habet, numquid pro alio frustra debet? Quanto 
sane indignius moritur qui mortem non merui, tanto is justius pro quo moritur vivit”; De 
laude novae militiae, 934 A–C.

44 Cytaty biblijne za: Pismo Święte Starego i  Nowego Testamentu w  przekładzie z  języków 
oryginalnych, wyd. III popr., Poznań–Warszawa 1980.
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Czy grzech Adama przechodzi na człowieka, a sprawiedliwość Chrystusa nie 
będzie mu podarowana? I skoro jego nieposłuszeństwo stało się powodem na-
szej zguby, to dlaczego Jego posłuszeństwo miałoby nam nie pomóc?45

Lecz – pisze dalej Bernard – skutki grzechu Adama wszyscy nosimy i w nim 
wszyscy zgrzeszyliśmy, ponieważ gdy zgrzeszył, w nim byliśmy i z jego ciała 
zostaliśmy zrodzeni. Ale także z Boga się rodzimy według ducha, i to bardziej 
niż według ciała z Adama. Według tego ducha istnieliśmy wcześniej w Chry-
stusie niż według ciała w Adamie. Jeśli jednak i my zostaliśmy zaliczeni do tych, 
o których Apostoł napisał: „On wybrał nas w Nim przed założeniem świata” 
(Ef 1, 3), to to, że z Boga jesteśmy zrodzeni, poświadcza Jan Ewangelista, gdy 
mówi :„Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, lecz z Boga się narodzili” (J 1, 13), 
oraz „Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ponieważ pochodzenie nie-
bieskie go podtrzymuje” (1 J 3, 9). Tymczasem przekazywanie ciała świadczy 
o pożądliwości cielesnej, a grzech, którego w ciele doświadczamy, wskazuje, 
że co do ciała pochodzimy z ciała grzesznego. Zrodzenie duchowe nie w ciele, 
lecz w sercu jest doświadczane tylko przez tych, którzy pozostają w łączności 
z Ojcem i Duchem Świętym. Przez ducha bowiem, który jest z Boga, miłość 
rozlana jest w naszych sercach, jak przez ciało, które jest z Adama, zła pożądli-
wość została dana naszym członkom. A ponieważ to, co pochodzi od tego, kto 
rodzi ciało, nigdy w życiu moralnym od ciała nie odchodzi, tak też pochodząc 
od Ojca duchów, od pragnień synów doskonałych nigdy nie odstępuje46. I jeśli 
45 „Sed quae, inquis, justitia est, ut innocens moriatur pro impio? Non est justitia, sed mise-

ricordia. Si justitia esset, jam non gratis, sed ex debito moreretur; sed is pro quo moreretur, 
non viveret. At vero si justitia non est, non tamen contra justitiam est. Alioquin et justus, 
et misericorssimul esse non posset. Sed etsi justus non injuste pro peccatore satisfacere 
valeat, quo tamen pacto etiam unus pro pluribus? Etenim satis esse videretur ad justitiam, 
si unus uni moriens vitam restituat. Huic jam respondeat Apostolus. Sicut enim, inquit, 
per unius delictum, in omnes homines, in justificatioem vitae. Sicut enim per inobedientiam 
unius hominis peccatores constituti sunt multi, ita et per unius hominis obedientiam justi 
constituentur multi (Rom. V, 18, 19). Sed forte unus pluribus justitiam quidem restituere 
potuit. Per unum, ait, hominem mors et per unum hominem vita. Sicut enim in Adam omnes 
moriuntur, ite et in Christo omnes vivificabuntur (I Cor. XV, 21, 22). Quid enim? Unus pec-
cavit, et omnes tenentur rei; et unus innocentia soli reputabitur uni [al. innocenti]? Unius 
peccatum omnibus operatum est mortem, et unius justitia uni vitam restituet? Itane Dei 
justitia magis ad condemnandum, quam ad restaurandum valuit? aut plus potuit Adam 
in malo, quam Christus in bono? Adae peccatum imputabitur mihi, et Christi justitia non 
pertinebit ad me? Illius me inobedientia perdidit et hujus obedientia non proderit mihi?”; 
De laude novae militiae, 934 C – 935 A.

46 „Sed Adae, inquis, delictum merito omnes contrahimus, in quo quippe omnes peccavimus: 
quoniam cum peccavit, in ipso eramus, et ex ejus carne per carnis concupiscentiam geni-
ti sumus. Atqui ex Deo multo germanius secundum spiritum nascimur, quam secundum 
carnem ex Adam; secundum quem etiam spiritum longe ante fuimus in Christo, quam 
secundum carnem in Adam: si tamen et nos inter illos numerari confidimus, de quibus 
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w Adamie wszyscy umierają, dlaczego w Chrystusie wszyscy nie mieliby być 
ożywieni? Bernard dodaje: „Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak 
z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich 
śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaska-
wie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa” (Rz 5, 15). Chry-
stus mógł więc odpuścić grzechy, ponieważ jest Bogiem, i umrzeć, ponieważ 
jest człowiekiem, a umierając jako sprawiedliwy, odpuścić karę  śmierci. Dla 
wszystkich wystarcza sprawiedliwość i życie jednego, gdyż i grzech, i śmierć 
od jednego przeszła na wszystkich47.

Przeto – kontynuuje Bernard – wszystko przychodzące od Chrystusa było 
pożyteczne, wszystko służy zbawieniu i  wszystko jest konieczne, a  więc Jego 
słabość i majestat, a ponieważ jeśli mocą boską zniósł jarzmo grzechu, to umie-
rając ze słabości ciała, zachwiał moc prawa śmierci. Stąd pięknie mówi Apostoł: 
„To, co jest słabe u Boga, mocniejsze jest u ludzi”. Ale i tym głupstwem, przez 
które spodobało się Mu zbawić świat, aby zawstydzić mądrość świata, zawsty-
dził mędrców. Ponieważ był Bogiem, siebie samego wyniszczył, przyjąwszy po-
stać sługi, a ponieważ był bogaty, dla nas stał się ubogim, z wielkiego małym, 

Apostolus, Qui elegit nos, inquit, in ipso (haud dubium quin Pater in Filio) ante mundi 
constitutionem (Ephes. I, 4). Quod autem etiam ex Deo nati sunt, testatur evangelista Joan-
nes, ubi ait, Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, sed ex Deo nati sunt (Joan. 
I, 13); item ipse in Epistola, Omnis qui natus est ex Deo, non peccat, quis generatio caelestis 
conservat eum (I Joan. III, 9). At carnis traducem, ais, carnalis testatur concupiscentia: et 
peccatum quod in carne sentimus, manifeste probat, quod secundum carnem de carne 
peccatoris descendimus. Sed enim nihilominus spiritualis illa generatio, non quidem in 
carne, sed in corde senitur ab his duntaxat qui cum Paulo dicere possunt, Vos autem sen-
sum Christi habemus (I Cor. II, 16); in quo et eatenus profecisse se sentiunt, ut et ipsi cum 
omni fiducia dicant, Ipse enim spiritus testimonium reddit spiritui nostro, quod sumus filii 
Dei (Rom. VIII, 16) et illud, Nos autem non spiritum hujus mudni ccepimus, sed spiritum qui 
ex Deo est ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis (I Cor. II, 12). Per spiritum ergo qui ex 
Deo est, charitas diffusa est in cordibus nostris sicut et per carnes quae est ex Adam mo-
nat concupiscentia nostris insita membris. Et quomodo ista quae a progenitore corporum 
descendit, nunque in hac vita mortali a carne recidit; sic illa procedens ex Patre spirituum, 
ab intentione filiorum duntaxat perfectorum nunquam excidit”; De laude novae militiae, 
935 A–D.

47 „Si ergo ex Deo nati, et in Christo electi sumus: quaenam justitia est, ut plus noceat humana 
atque terrena, quam valeat divina caelestisque generatio: Dei electionem vincat carnalis 
successio aeterno ejus proposito carnis praescribat temporaliter traducta concupiscentia? 
Quinimo si er unum hominem mors, cur non multo magis per unum, et illum hominem vita? 
Et si in Adam omnes moriuntur, cur non longe potentius in Christo omnes vivificabuntur? 
Denique non sicut delictum ita et donum. Non judicium ex uno in condemnationem ex 
multis delictis in justificationem (Rom. V, 15, 16). Christus igitur et peccata dimittere potuit, 
cum Deus sit; et mori, cum sit homo; et mortis moriendo solvere debitum, quia justus: et 
omnibus unus ad justitiam vitam que sufficere, quandoquidem et peccatum et mors ex uno 
in omnes processerit”; De laude novae militiae, 935 D – 936 A.
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z wysokiego pokornym, słabym z potężnego, i dlatego był głodny, pragnął, był 
zmęczony i cierpiał dobrowolnie, a nie z konieczności. Dlatego Bernard przy-
pomina stwierdzenie Pawła Apostoła: „Co głupstwem jest u Boga, jest czymś 
mądrzejszym dla ludzi” (1 Kor 2, 25). Tak więc swoją śmiercią od śmierci, praw-
dą od błędu i łaską od grzechu nas wybawił. A śmiercią swoją dokonał zwycię-
stwa, ponieważ jako sprawiedliwy uwolnił to, czego nie zamknął, prawem, któ-
re porzucił dla nas, nas przyjął. Śmierć przeto Chrystusa – pisze dalej Bernard 
– jest śmiercią naszej śmierci, ponieważ On umarł, byśmy my żyli48.

Jeśli więc prawo życia w  Chrystusie Jezusie wyzwoliło nas spod prawa 
grzechu i śmierci, to dlaczego jeszcze umieramy, a nie przyodziewamy się na-
tychmiast w nieśmiertelność? Ponieważ – odpowiada Bernard – Bóg miłuje 
miłosierdzie i prawdę (Ps 84, 12), jest konieczne, by człowiek umierał, zgodnie 
z tym, co Bóg przewidział, lecz ze śmierci jednak powstaje, bo Bóg nie zapo-
mniał o swoim miłosierdziu. Tak więc śmierć, nawet jeśli na wieki nie panu-
je, pozostaje jednak do czasu w nas, ponieważ grzech, chociaż już nie króluje 
w naszym śmiertelnym ciele, to jednak jest w nas. Ponadto Paweł Apostoł wi-
dzi się jako wolny od prawa grzechu i śmierci, ale równocześnie uskarża się, że 
przez obydwa prawa jest uciśniony, gdy przeciwko grzechowi woła: „Znajduję 
inne prawo w moich członkach” (Rz 6, 23), oraz gdy jęczy jako uciśniony i na 
mocy prawa śmierci oczekuje odkupienia swego ciała (Rz 8, 23)49.
48 „Itaque totum nobis de Christo valuit, totum salutiferum, totumque necessarium fuit, nec 

minus profuit infirmitas quam majestas: quia etsi ex deitatis potentia peccati jugum juben-
do submovit, ex carnis tamen infirmitate mortis jura moriendo concussit. Unde pulchre 
ait Apostolus: Quod infirmum est Dei, fortius hominibus. Sed et illa ejus stultitia, per quam 
ei placuit salvum facere mundum, ut mundi confutaret sapientiam, confunderet sapientes; 
quod videlicet cum in forma Dei esset, Deo aequais, semetipsum exinanivit formam servi 
accipiens; quod dives eum esset propter nos egenus factus est, de magno parvus, de celso 
humilis, infirmus de potente, quod esuriit, quod sitiit, quod fatigatus est in itinere, et cae-
tera quae passus est voluntate, nam necessitate: haec ergo ipsius quaedam stultitia nonne 
fuit nobis via prudentiae, justitiae forma, sanctitati exemplum? Ob hoc item Apostolus: 
Quod stultum est, inquit, Dei, sapientiae est hominibus (I Cor. I, 25). Mors ergo a morte, 
vita ab errore a peccato gratia liberavit. Et quidem mors justitiam suam peregit victoriam: 
quia justus exsolvendo quae non rapuit, jure omnino quod amiserat recepit. Vita vero quod 
ad se pertinuit, per sapientiam adimplevit, quae nobis vite et disciplinae documentum ac 
speculum exstitit. Porro gratia ex illa, ut dictum est, potestate peccata dimisit, qua omnia 
quaecumque voluit, fecit. Mors itaque Chisti, mors est mea mortis, quia ille mortuus est, 
ut ego viverem. Quo pacto enim jam non vinat, pro quo moritur Vita. An quis jam id 
via morum, seu rerum notitia errare timebit duce Sapientia? Aut unde jam reus tenebitur, 
quem absolvit justitia? Vitam quidem se ipse perhibet in Evangelio: Ego sum, inquiens, vita 
(Joan. XIV, 6). Porro duo seqentia testatur Apostolus, dicens: Qui factus est nobis justitia et 
sapientia a Deo Patre (I Cor. I, 30)”; De laude novae militiae, 936 B – 937 A.

49 „Si ergo lex spiritus vitae in Christo Jesu liberavit nos a  lege peccati et mortis, ut quid 
adhuc morimur, et non statim immortalitate vestimur? Sane ut Dei veritas impleatur. Quia 
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Bernard zauważa, że czy to te, czy jakieś inne myśli przy grobie Chrystusa 
się nasuwają, pielgrzym nie tyle wzrasta w pobożności, ile raczej dotyka wiel-
kiej tajemnicy, zgodnie z  tym, co napisał Paweł Apostoł: „Współpogrzebani 
jesteśmy przez chrzest do śmierci, aby jak Chrystus powstał ze śmierci dzięki 
chwale Ojca, tak i my byśmy w nowości życia trwali. Jeśli bowiem razem z Nim 
jesteśmy współuczestnikami Jego śmierci, podobnie będziemy w zmartwych-
wstaniu” (Rz 6, 4–5). Jak miło musi być pielgrzymom – kończy Bernard – po 
trudach długiej podróży, po wielu niebezpieczeństwach na ziemi i morzu tam 
wreszcie spocząć, gdzie ich Pan spoczywał! Sławne jest więc imię grobu, gdyż 
przed tak dawnymi czasy Izajasz jasno go przepowiedział: „I  będzie, mówi, 
w tym dniu korzeń Jessego, który stoi jak znak narodów i ludy go proszą, i bę-
dzie jego grób chwalebny” (Iz 11, 10)50. 

enim misericordiam et veritatem diligit Deus (Psal. LXXXIII, 12), necesse est mori quidem 
hominem, quippe quod praedixerat Deus: sed a  morte tamen resurgere, ne obliviscatur 
misereri Deus. Ita ergo mors etsi non perpetuo dominatur, manet tamen propter veriatm 
Dei vel ad tempus in nobis; quemadmodum peccatum, etsi jam non regnat in nostro mor-
tali corpore, non tamen deest penitus nobis. Proinde Paulus ex parte quidem liberatum se 
a lege peccati et mortis gloriatur: sed rursum se utraque nihilominus lege aliqua gravari ex 
parte conqueritur, sive cum adversus peccatum miserabiliter clamat, Invenio aliam legem 
in membris meis (Rom. VI, 23), et caetera; sive cum iugemiscit gravatus, haud dubium quin 
lege mortis, redemptionem exspectans corporis sui (Rom. VIII, 23)”; De laude novae mili-
tiae, 937 A–B. 

50 „Sive itaque haec, sive alia quaecumque in hunc modum, prout in talibus in suo quisque 
abundat sensu, ex occasione sepulcri christianis sensibus suggerantur: puto quod non me-
diocris dulcedo devotionis infundatur cominus intuenti; nec parum proiicitur cernendo 
etiam corporalibus oculis corporalem locum dominicae quietis. Etsi quippe jam vacuum 
sacris membris, plenum, plenum tamen nostris et jucundis admodum sacramentis. No-
stris, innquam, nostris, si tamen tam ardenteramplectimus, quam indubitanter tenemu 
quod Apostolus ait: Consepulti enim sumus per Baptismum in mortem, ut quomodo surrexit 
Christus a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae mbuemus. Si enim complan-
tati facti sumus similitudini mortis ejus, simul et resurrectionis erimus (Rom. VI, 4, 5). Quam 
dulce est peregrinis post multam longi itineris fatigationem, post plurima terrae marisque 
pericula, ibi tandem quiescere, ubi et agnoscant suum Dominum quievisse! Puto jam prae 
gaudio non sentiunt viae laborem, nec gravamen reputant expensarum; sed tanquam labo-
ris praemium, cursusve bravium assecuti, juxta Scripturae sententiam, gaudent vehementer 
cum invenerint sepulcrum (Job. III, 22). Nec casu vel subito, aut veluti lubrica propopularis 
favoris opinione, id tam celebre nomen sepulcrum nactum esse putetur, cum hoc ipsum 
tantis retro temporibus Isaias tam aperte praedixerit: Et erit, inquit, in die illa radix Jesse, 
qui stat in signum popuorum ipsum gentes deprecabuntur, et erit sepulcrum ejus gloriosum 
(Isa. XI, 10). Revera ergo impietum cernimus quod legimus prophetatum, novum quidem 
intuenti, sed legenti antiquum: ut sic adsit de novitate jucunditas, ut de vetustate non desit 
auctorits. Et de sepulcro sta sufficiant”; De laude novae militiae, 937 B–D.
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Bernard pisze jeszcze o  Betfage, wiosce starotestamentowych kapłanów, 
przypominając kapłańską godność Chrystusa i sakrament kapłaństwa51, oraz 
o domu Marii, Marty i Łazarza w Betanii52.

51 „Quid de Bethphage dicam, viculo sacerdotum, quem pene praetieram, ubi et confessionis 
sacramentum, et sacerdotalis ministerii mysterium continetur? Bethphage quippe Domus 
buccae interpretatur. Scriptum est autem: Prope est verbum in corde tuo (Deut. XXX, 14). 
Non in altero tantum, sed simul in utroque verbum habere memineris. Et quidem verbum 
in corde peccatoris operatur salutiferam contritionem: verbum vero in ore noxiam tollit 
confusionem, ne impediat necessariam confessionem. Ait enim Scriptura: Est pudor addu-
cens peccatum, et est pudor adducens gloriam (Eccli. IV, 25). Bonus pudor est, quo peccasse, 
aut certe peccare confunderis: et omnis licet humanus arbiterforte absit, divinum tamen 
quam humanum tanto verecundius revereris aspectum, quanto et verius Deum quam ho-
minum cogitas puriorem [al. praesentiorem]: tantoque eum gravius offendi a peccando. 
Hujuscemodi procul dubio pudor fugat opprobrium, parat gloriam, dum aut peccatum 
omnino non admittit, aut certe admissum et poenitendo punit, et confitendo expellit: si 
tamen gloria nostra haec est, testimonium conscientiae nostrae. Quod si quispiam confiteri 
confunditur id quoque, unde compungitur, talis pudor peccatum adducit, et gloriam de 
conscientia perdit, quando malum quod ex profundo cordis compunctio conatur expellere, 
pudor ineptus obstruso labiorum ostio non permittit exire; cum eum exemplo David dicere 
potius oporteret: Et labia mea non prohibebo, Domine, tu scisti (Psal. XXXIX, 10). Qui et 
seipsum redarguens, puto super hujusmodi studio et irrationabili pudore. Quoniam tacui, 
inquit, inveteraverunt ossa mea (Psal. XXXI, 3). Unde et opus ostium poni circumstan-
tiae labiis suis (Psal. CXL, 3). Et quod videlicet nostram malitiam, et quod aeque divinae 
bonitatis et virtutis magnificentiam minime tacemus, magnum quidem geminae confes-
sionis bonum, sed Dei est donum. Ait itaque: Non declines cor meum in verba malitiae ad 
excusandas excusationes in peccatis (Psal. CXL, 4). Quamobrem ministros verbi sacerdotes 
caute necesse est ad utrumque vigilare sollicitos, quo videlicet delinquentium cordibus tan-
to moderamine verbum timoris et contritionis indigant, quatnus eos nequaquam a verbo 
confesionis exterreant; sic corda aperiant, ut ora non obstruant; sed nec absolvant etiam 
compunctum, nisi viderint et confessum: quandoquidem corde creditur ad justitiam, ore 
autem confessio fit ad salutem. Alioquin a mortuo, tanquam qui non est, perit confessio 
(Eccli. XVII, 23). Quisquis igitur verbum in ore habet et corde non habet, aut dolosus est, 
aut vanus: quisquis vero in corde, et non in ore, aut superbus est, aut timidus”; De laude 
novae militiae, 938 A – 939 A. 

52 „Sane non omnino (etsi multum festinem) debeo transire silenter domum obedientia, 
Bethamian videlicet, castellum Mariae et Marthae, in quo Lazarus est resuscitatus: ubi ni-
mirum et utriusque vitae ligatura, et Dei erga peccatores mira clementia, necnon et virtus 
obedientiae suae cum fructibus paenitentiae commendatur. Hoc ergo in loco breviter inti-
matum sufficiat, quod quidem nec studium bonae actionis, nec otium sanctae contempla-
tionis nec lacrymae paenitentis extra Bethaniam accepta esse poterunt illi, qui tanti habuit 
obedientiam, ut vitam quam ipsam perdere maluerit, factus obediens Patri usque ad mor-
tem. Hae sunt illae profecto divitiae, quas sermo propheticus ex verbo Domini pollicetur: 
Consolabitur, inquiens, Dominus Sion, et consolabitur omnes ruinas ejus quasi delicias, et 
sollitudinem ejus quasi hortum Domini gaudiunt et laetitia invenietur in ea, gratiarum actio, 
et vox laudis (Isa. LI, 3). Haec igitur orbis deliciae, hic thesaurus coelestis, haec fidelium 
haereditas populorum, vestrae sunt, charissimi, credita fidei, vestrae prudentiae et fortitu-
dini commendata. Tunc autem coeleste depositum secure et fideliter custodire sufficitiis, 
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Tak oto widać, czym jest Ziemia Święta dla Bernarda z Clairvaux i piel-
grzymujących do Palestyny, zresztą nie tylko w jego czasach. Dziś przecież na-
zywa się ją „piątą Ewangelią”, czyli wielką pomocą w próbach ludzkiego – choć 
ograniczonego – poznania tajemnicy Chrystusa. A gdy sobie uświadomimy, 
że pamiątki życia i działalności Chrystusa i pierwotnego Kościoła zostały za-
jęte i zniszczone przez wojska muzułmańskie, to nie dziwi fakt podejmowania 
przez średniowiecznych rycerzy – i nie tylko – wypraw do Palestyny w celu 
przejęcia władzy nad nimi. Bez tych zniszczeń z pewnością nie byłoby wypraw 
krzyżowych.

3. Rycerz wypraw krzyżowych

Ileż to książek, artykułów i innych tekstów napisano o wyprawach krzyżo-
wych! Na granicy tysiącleci – tak niedawno – najczęściej przypominano je jako 
źródło zła. Nie przecząc, że miały one i takie aspekty, chcemy się teraz przyjrzeć 
krzyżowcom, uczestnikom pierwszych krucjat, oczami Bernarda z Clair vaux. 
Był on głęboko przekonany, że o  święte rzeczy winni walczyć święci ludzie. 
Prezentowany tutaj tekst Bernarda De laude novae militiae ad milites templi 
w pierwszej części przynosi informacje o sposobie życia i obyczajach rycerzy 
krzyżowych. Adresatem tego traktatu jest rycerz Hugon, który kilka razy prosił 
Bernarda, by napisał zachętę do walki przeciwko okupantom Ziemi Świętej. 
Bernard – po wielu rozważaniach – postanowił spełnić tę prośbę53.

si nequaquam de ipsa vestra prudentia vel fortitudine, sed de Dei tantum adjutorio ubi-
que praesumitis, scientes quia non in fortitudine sua roborabitur vir, et ideo dicentes cum 
propheta: Dominus fundamentum meum, et refugium meum, et liberatorv meus (Psal. 
XVII,  2): et illud, Fortitudinem meam ad te custodiam, quia Deus susceptor meus; Deus 
meus, misericordia ejus praeveniet me (Psal. LVIII, 10, 11); et idem: Non nobis, Domine, non 
nobis, sed nomini tuo da gloriam (Psal. CXII, 9): ut in omnibus sit ipse benedictus, qui docet 
manus vestras ad proelium, et digitos vestros ad bellum (Psal. CXLIII, 1)”; De laude novae 
militiae, kol. 939 A – 940 B. 

53 „Hugoni militi Christi, et magistro Militiae Christi, Bernardus Clara-Vallis solo nomine 
abbas, bonum certamen certare. Semel, et secundo, et tertio, ni fallor, petisti a me, Hugo 
charissime, ut tibi tuisque commilitonibus scribere exhortationis sermonem; et adversus 
hostilem tyrannidem, quia lanceam non liceret, stylum vibrarem: asserens vobis non pa-
rum foreadjutorii, si quos armis non possum, litteris animarem. Distuli sane alquandiu; 
non quod contemmenda videretur petitio, sed ne levis praecepisque culparetur assensio, 
si quod melius melior implere sufficeret, praesumerem imperitus, et res admodum neces-
saria per me minus forte commoda redderetur. Verum videns me longa satis hujusmodi 
exspectatione frustratum, ne jam magis nolle, quam non posse viderer, tandem ego quidem 
quod potui feci: lector judicet, an satisfeci. Quanquam etsi cui forte aut minime placeat, aut 
non sufficiat; non tamen interest mea, qui tuae pro meo sapere non defui voluntati”; De 
laude novae militiae, 921 A–B. 
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Nowa armia – pisze – powstała na ziemi i w tej jej części, którą nawiedziło 
Światło z wysoka, Jezus Chrystus i ziemia ta, jako miejsce pokonania diabła, 
księcia ciemności, pozostała na zawsze przedmiotem jego nienawiści. Wobec 
tego zadaniem tego wojska będzie walka przeciwko ciału i krwi jako źródłom 
nieprawości w sprawach dotyczących nieba. Walka siłami ciała przeciwko wro-
gowi cielesnemu jest – zdaniem Bernarda – czymś normalnym, podobnie jak 
mocami ducha prowadzi się walkę przeciw grzechom czy demonom. W tym 
przypadku prawdziwymi żołnierzami są mnisi. Ten żołnierz zawsze i wszędzie 
jest bezpieczny, ponieważ ciało zbroją, a  umysł wiarą przyodziewa. W  oby-
dwie zbroje wyposażony nie boi się ani demona, ani człowieka. Nie wzdraga 
się przed śmiercią ten, kto śmierci pragnie. Co bowiem otrzymuje żyjący albo 
umierający, któremu żyć to Chrystus, a śmierć to zysk? Ten jednak, kto wier-
nie i ochotnie stoi przy Chrystusie, bardziej pragnie zbawienia i bycia z Nim 
niż życia. Postępujcie więc – zda się wołać Bernard – żołnierze, bezpieczną 
drogą i nieustraszenie pospieszajcie ku nieprzyjaciołom krzyża, ponieważ ani 
śmierć, ani życie nie mogą was oddzielić od miłości Boga, która jest w Jezusie 
Chrystusie, bo czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana (Rz 14, 8). Cóż 
za chwałę otrzymają zwyciężcy w tej walce? Jakąż święci męczennicy? Raduj 
się, odważny zawodniku, jeśli żyjesz i zwyciężasz w Panu, lecz jeszcze bardziej 
wykrzykuj i  wychwalaj Pana, jeśli umrzesz i  połączysz się z  Nim. Życie jest 
owocne i zwycięstwo chwalebne, ale ponad nimi święta śmierć na mocy same-
go prawa jest ważniejsza. Bo jeśli błogosławieni są ci, którzy w Panu umierają, 
to o wiele bardziej ci, którzy za Pana umierają54. I czy to na łożu boleści, czy 

54 „Novam militiam genus ortumnuper auditur in terris, et in illa regione, quam olim in car-
ne praesens visitavit Oriens ex alto: ut unde tunc in fortitudine manus suas tenebrarum 
principes exturbavit, inde et modo ipsorum satellites, filios diffidentiae, in manu fortium 
suorum dissipatos exterminet, faciens etiam nunc redemptionem plebis suae, et rursum 
erigens cornu salutis in domo David pueri sui. Novam, inquam, militiae genus, et saeculis 
inexpertum: qua gemino pariter conflictu infatigabiliter decertatur, tum adversus carnem 
et sanguinem, cum contra spiritualia nequitiae in caelestibus. Et quidem ubi solis viribus 
corporis corporeo fortiter histi resistitur, id quidem ego iam non judico mirum, quam 
nec rarum existimo. Sed et quando animi virtute vitiis sive demonis bellun indicitur. Ne 
hoc quidem mirabile etsi laudabile dixerim ejus plenus monachis cernatur mundus. Ce-
terum cum uterque homo suo quisque gladio potentes accingitur, suo cingulo nobilitate 
insignitur; quis hoc non aestimet omni admiratione dignissimum, quod adeo liquei esse 
insolitum? Impavidus profecto miles, et omni ex parte securus, qui ut corpus ferri, sic 
animum fidei lorica induitur. Utrisque nimirum munitus armis, nec daemonem timet, nec 
hominem. Nec vero mortem formidat, qui mori desiderat. Quid enim vel vivens, vel mo-
riens metuat, cui vivere Chrustus est, et mori lucrum? Stat quidem fidenter libenterque 
pro Christo: sed magis cupit dissolvi, et esse cum Christo: hoc enim melius. Securi igitur 
procedite, milites, et intrepido animo inimicos crucis Christi propellite, certi quia neque 
mors, neque vita poterunt vos separare a charitate Dei, que est in Christo Jesu; illud sane 
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w walce ktoś umiera, cenna jest w oczach Pana jego śmierć, a w wojnie o tyle 
cenniejsza, o ile bardziej chwalebna. Życie jest bezpieczne tam, gdzie jest czy-
ste sumienie i gdzie śmierć jest oczekiwana bez przerażenia, a nawet ze słody-
czą i pobożnością. O, jak święta i bezpieczna jest armia wolna od podwójnego 
niebezpieczeństwa, do którego rodzaj ludzki się przyzwyczaja. Ilekroć bowiem 
walczy się, prowadząc wojnę świecką, należy się bać, by zabijając wroga co do 
ciała, nie zabić siebie co do duszy, albo zostać przez wroga zabitym tak co do 
ciała, jak i co do duszy. Nie na podstawie przebiegu wojny, lecz stanu ducha 
osądza się klęskę albo zwycięstwo chrześcijanina. Jeśli dobra byłaby przyczy-
na prowadzenia wojny, to zakończenie – jako jej skutek – nie może być złe, 
podobnie jak koniec nie będzie dobry, jeśli jego przyczyna taka nie była. Jeśli 
w działaniu podjętym w zamiarze zabicia drugiego zginie człowiek zabijający, 
to umrze on jako zwyciężony. Ale jeśli on zwycięży i zabije drugiego, to będzie 
żył jako morderca. Jednak w odniesieniu do żywego czy zabitego, zwyciężone-
go czy zwyciężcy, morderstwo pozostanie faktem. Nieszczęśliwe zwycięstwo 
nad drugim człowiekiem jest zawsze skutkiem gniewu lub pychy i nie może 
być racją dumy ludzkiej. Może być jednak i tak, że ktoś ani z chęci zemsty, ani 
z pragnienia zwycięstwa, lecz jedynie z chęci zaspokojenia swoich namiętności 
zabija drugiego. Ale takiego zwycięstwa nie można nazwać dobrym, ponieważ 
śmierć z obydwu powodów – chęci zemsty i pragnienia zwycięstwa – tak w od-
niesieniu do ciała, jak i duszy byłaby łatwiejsza, choć nie dlatego, że wraz ze 
śmiercią ciała dusza umiera, lecz ginie tylko grzeszna dusza55.

vobiscum in omni periculo replicantes: Sive vivimus, sive moritur, Domini sumus (Rom. 
XIV, 8). Quam gloriosi revertuntur victores de proelio? Quam beati moriuntur mrtyres in 
proelio! Gaude, fortis athleta, si vivis et vicis in Domino; sed magis exsulta et gloriare, si 
moreris et jungeris Domino. Vita quidem fructuosa, et victoria gloriosa sed utrique mors 
sacra jure praeponitur. Nam si beati qui in Domino moriuntur, nunc multo magis qui pro 
Domino moriuntur?”; De laude novae militiae, 921 B – 922 B.

55 „Et quidem sive in lecto, sive in bello quis moritur, pretiosa erit sine dubio in conspectu 
Domini mors sanctorum ejus. Caeterum in bello tanto profecto pretiosior, quanto et glorio-
sior. O vita secura, ubi absque formidine mors exspectatur, imo et exoptatur cum dulcedine, 
et excipitur devotione! O vere sancta et tuta militia, atque ad duplici illo periculo prorsus 
libera, quo in hominem genus solet, frequenter periclitari, ubi duntaxat Christus non est 
causa miltandi. Quoties manque congrederis tu, qui militiam militas saecularem, timendum 
omnino, ne aut occidas hostem quidem in corpore, te vero in anima. Ex cordis menpe af-
fectu, non belli eventu, pensatur vel periculum, vel victoria christiani. Si bona fuerit causa 
pugnantis, pugnae exitus malus exitus esse non potest; sicut nec bonus judicabitur finis, ubi 
causa non bona, et intentio non recta praecesserit. Si in voluntate aliorum occidenti te potius 
occidi contingerit, moreris homicida. Quod si praevales, et voluntate superandi vel vindi-
candi forte occidis hominem, vivis homicida. Non autem expedit sive mortuo, sive vivo; sive 
victori, sive victo, esse homicidum. Infelix victoria, qua superans hominem, succumbis vitio. 
Et ira tibi aut superbia dominante, frustra gloriaris de homine superato. Est tamen qui nec 
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Nakreśliwszy taki obraz wojny i  śmierci, który może uchodzić za szkic 
teorii sprawiedliwej wojny, Bernard zastanawia się nad nimi w aspekcie osta-
tecznego celu człowieka rozumianego po chrześcijańsku. Wojna jest związa-
na z grzechem, bo zabójca grzeszy ciężko, a zabity może zostać odrzucony na 
wieczność. Wobec tego swoistą nagrodą rycerza będzie śmierć lub kara za po-
pełnione grzechy. Dlatego Bernard zwraca uwagę na nierozumne postępowa-
nie rycerzy. Niektórzy z nich są zbyt zatroskani o przepych i ozdoby uzbrojenia 
tak własnego, jak i koni, co właściwie jest niczym w perspektywie możliwości 
śmierci podczas walki. Pyta więc po prostu: Czy są to narzędzia wojenne, czy 
raczej niewieście ozdoby? Czy moc włóczni mierzy się złotem? Przypomina im 
więc dawny wzór rycerza i warunki zwycięskiej walki, to jest odwagę, posiada-
nie dobrego uzbrojenia, umiejętność unikania niebezpieczeństw podczas walki 
i gotowość oddania życia dla spraw będących przedmiotem wojny. Wypomi-
na im zbytnie zatroskanie o wygląd zewnętrzny charakterystyczny dla kobiet, 
gdyż na sposób niewieści włosy na głowach ozdabiają, długimi i kosztownymi 
ozdobami obszywają szaty, delikatne i miękkie dłonie ukrywają w rękawicz-
kach. Poza tym – zauważa – pobudza ich do wojny i zmian granic wyłącznie 
nierozumny gniew, pragnienie próżnej chwały oraz dóbr materialnych. Z pew-
nością – dodaje – z takich powodów nie wypada ani zabijać, ani umierać56.

ulciscendi zelo, nec vincendi typho, sed tantum evadendi remedio interficit hominem. Sed 
ne hanc quidem bonam dixerim victoriam: cum de duobus malis, in corpore quam in anima 
mori levius sit. Non autem quia corpus occiditur, etiam anima moritur: sed anima, quae 
peccaverit, ipsa morietur”; De laude novae militiae, 922 B – 923 A.

56 „Quis igitur finis fructusve saecularis hujus, non dico, militiae; si et occisor letaliter peccat, 
et occisus aeternaliter perit? Enimvero, ut verbis utar Apostoli, Et qui arat, in spe debet 
arare; et qui triturat, in spe fructus perciiendi (I Cor. IX, 10). Quis ergo, o milites, hic tam 
stupendus error, quis furor tam hic tam non ferendus, tantis sumptibus ac laboribus mili-
tare, stipendiis vero nullis, nisi aut mortis, aut criminis? Operitis equus sericis, et pendulos 
nescio quos panniculos loricis suerinduitis; depingitis hastas, clypeos et sellas; frena et cal-
caria auro et argento, gemmisque circumuornatis: et cum tanta pompa furore et impudenti 
stupore ad mortem properatis. Militaria sunt haec insignia, an muliebria potius ornamen-
ta? Numquid forte hostilis mucro reverebitur aurum, gemmis parcet, series penetrare non 
poterit? Denique, quod ipsi saepius certiusque experimini, tria esse praecipue necessaria 
praelianti, ut scilicet strenuus industriusque miles et circumspectus sit ad se servandum, et 
expeditus ad discernendum, et promptus ad feriendum: vos per contrarium in oculorum 
gravamen femineo ritu comam nutritis, longis ac profundis camisiis propria vobis vestigia 
obvolvitis, delicatas ac teneras manus amplis et circumfluentibus menicis sepelitis. Super 
haec omnia est, quod armati conscientiam magis terrei, causa illa nimirum satis levis ac 
frivola, qua videlicet talis praesumitur et tam periculosa militia. Non sane inter vos aliud 
bella movet, litesque suscitat, nisi aut irrationabilis iracundiae motus, aut inanis gloriae 
appetitus, aut terrenae qualiscumque possessionis cupiditas. Talibus certe ex causis neque 
occidere, neque occumbere tutum est”; De laude novae militiae, 923 B–D. 
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Dostrzegając niedomagania ówczesnego rycerstwa, Bernard szkicuje ideał 
rycerza, uczestnika wypraw krzyżowych. Prawdziwi żołnierze Chrystusa, wal-
cząc w  obronie swego Pana, nie boją się ani grzechu zabijania wrogów, ani 
niebezpieczeństwa własnej śmierci, ponieważ śmierć zadana lub przyjęta ze 
względu na Chrystusa nie ma w sobie nic z kary, lecz jest zasługą dla otrzy-
mania chwały zbawionych. Rzeczywiście podejmuje się ją dla Chrystusa i Jego 
się naśladuje, ponieważ On dobrowolnie przyjął śmierć godną wroga jako 
karę i oddał siebie samego w ręce żołnierzy. Żołnierz Chrystusa bezpiecznie 
uchodzi z drogi i jeszcze bezpieczniej ginie. Jest lepiej dla niego, gdy umiera, 
a dla Chrystusa, gdy uchodzi z drogi. Przecież nie bez powodu nosi miecz. 
Jest bowiem pomocnikiem Boga w osiągnięciu zwycięstwa nad złorzeczący-
mi i chwały dobrych. Czyni dobrze, gdy zabija czyniącego zło, ale nie zabójcę 
człowieka, lecz i zło jest pomocnikiem Chrystusa względem tych, którzy źle 
czynią, a nadto taki żołnierz uchodzi jeszcze za obrońcę chrześcijan. Gdy jed-
nak sam jest zabijany, nie ginie, lecz jest uznany za tego, kto cel osiągnął. Po-
przez śmierć poganina chrześcijanin doznaje chwały, ponieważ Chrystus jest 
uwielbiony w śmierci swego wyznawcy57.

Bernard wypowiada się także o uzasadnieniu rozpoczęcia walki zbrojnej. 
Stwierdza najpierw, że nie może jej zapoczątkować chrześcijanin, choć z dru-
giej strony konieczność obrony i zapewnienia bezpieczeństwa wierzących to 
usprawiedliwia. Dlatego dla bezpieczeństwa wierzących usuwa się narody 
prag nące wojen i tak miasta i kraje uwalnia się od ludzi przynoszących niepo-
koje i czyniących nieprawość. Tak właśnie było w Jerozolimie, gdzie niszczono 
bezcenne święte pamiątki należące do chrześcijańskiego ludu, bezczeszczono 
57 „At vero Christi milites securi praeliantur praelia Domini sui, nequaquam metuentes aut 

de hostium caede peccatum, aut de sua nece periculum: quandoquidem mors pro Christo 
vel ferenda, vel inferenda, et nihil habeat criminis, et plurimum gloriae mereatur. Hinc 
quippe Christo, inde Christus acquiritur: qui nimirum et libenter accipit hostis mortem pro 
ultione, et libentius praebet se ipsum militi pro consolatine. Miles, inquam, Christi securus 
interimit, interit securior. Sibi praestat cum interit, Christo cum interimit. Non enim sine 
causa gladium portat, Dei etenim minister est ad vindictam malefactorum, laudem vero 
bonorum. Sane cum occidit malefactorem, non homicida, sed, ut ita dixerim, malicida, et 
plane Christi vindex in his qui male agunt, et defensor Christianorum reputatur. Cum atem 
occiditur ipse, non periisse, sed pervenire cognscitur. Mors ergo quam irrogat, Christi non 
est lucrum: quam excipit, suum. In morte pagani christianus gloriatur, quia Christus glo-
rificatur: in morte christiani, Regis liberalitas aperitur, cum miles remnerandus educitur. 
Porro super illo laetabitur justus cum videris vindictam. De isto dicet homo: Si utique est 
fructus justo: utquem est Deus judicans eos in terra (Psal. LVII, 12). Non quidem vel Pagani 
necandi essent, si quo modo aliter possent a nimia infestatione seu oppresine fidelium co-
hiberi. Nunc autem melius est ut occidantur, quam certe relinquatur virga peccatorum su-
per mortem justorum: ne forte extendant justi ad iniquitatem manus suas”; De laude novae 
militiae, 924 A–C.
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święte miejsca, a  wrogowie chrześcijan przejęli w  posiadanie najważniejsze 
chrześcijańskie sanktuarium. W takiej sytuacji chrześcijanie mają prawo pod-
jąć walkę orężną i zwyciężyć wrogów swej wiary58. Tak się też stało w Jerozo-
limie, w czym Bernard widzi spełnienie się zapowiedzi ze Starego i Nowego 
Testamentu59. Dlatego też zwraca się do niej tymi słowami: 

Ciesz się, Jerozolimo, i  rozpoznaj już czas twojego nawiedzenia. Cieszcie się 
i radujcie razem, pustynie Jerozolimy, ponieważ Pan pocieszył swój lud, uwol-
nił Jerozolimę. Przygotował Pan swoje święte ramię na oczach wszystkich na-
rodów. Dziewico Izrael, upadniesz i nie będzie nikogo, kto by cię podźwignął. 
Powstań już, strząśnij proch, dziewico, uprowadzona córko, Syjonie. Powstań, 
mówię, stań wysoko i  patrz na dobrodziejstwa, które przychodzą od twego 
Boga. Nie wspominaj więcej rzeczy minionych i  ziemia twoja nie będzie już 
nazwana porzuconą, ponieważ upodobał sobie w niej Pan. Ziemia twoja zo-
stanie zamieszkana. Podnieś na drodze oczy twoje i patrz: wszyscy ci zostali 
zgromadzeni, przyjdą do ciebie. Tę pomoc zesłał ci Święty. Każda starożytna 
obietnica przez nich się dokona. „(…) uczynię cię wieczystą chlubą, rozrado-
waniem wszystkich pokoleń. Ssać będziesz mleko narodów i piersi królewskie 
ssać będziesz” (Iz 60, 15–16). I podobnie: „Jak kogo pociesza własna matka, tak 
Ja was pocieszać będę” (Iz 66, 13). 

I to jest – zdaniem Bernarda – sytuacja Jerozolimy60. 
58 „Quid enim? Si percutere in gladio omnino fas non est Christiano, cur ergo praeco Salva-

toris contenor foro suis stipendiis militibus indixit (Luc. III, 14); et non potius omnem eis 
militiam interdixit? Si autem (quod verum est) omnibus fas est, ad hoc ipsum Juntaxat di-
vinitus ordinatis. Nec aliud sane quidquam melius professus; quibus, quaeso, potius, quam 
qurum manibus et viribus urbs fortitudinis nostrae, Sion pro nostro omnium munimine 
retinetur? Ut depulsis divinae transgressoribus legis, secura ingreditur gens justa, custo-
diens veritatem. Secure proinde dissipentur gentes quae bella volunt, et abscindantur qui 
nos conturbant, et disperdantur de civitate Domini omnes operantes iniqutatem, qui repo-
sitas in Jerosolymis christiani populi inaestimabiles divinas tollere gestiunt, sancta polluere, 
et haereditate possidere sanctuarium Dei. Exeratur gladius uterque fidelium in cervices ini-
micorum, ad destruendam omnem altitudinem extollentem adversus scientiam Dei, quae 
est christianorum fides; ne quando dicant gentes: ubi est Deus eorum (Psal. CXIII, 2)”; De 
laude novae militiae, 924 B – 925 A.

59 Bernard przypomina zapowiedź Chrystusa o przyszłości Jerozolimy („Oto wasz dom zosta-
nie wam pusty”, Mt 23, 38) oraz proroctwo Jeremiasza („Opuściłem swój dom, pozostawi-
łem swoje dziedzictwo”, Jr 12, 7; „Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego 
od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosła-
wieństwem Pana: zbożem, winem, oliwą, owocami i wołami”, Jr 31, 11–12).

60 „Quibus expulsis revertetur ipse in haereditatem domumque suam, de qua iratus in Evan-
gelio, Ecce, inquit, relinquetur obis domus vestra deserta (Matth. XXIII, 38); et per pro-
phetam ita conqueritur, Reliqui domum meam, dimisi haeredtatem meam (Jerem. XII, 7): 
implebitque illud propheticum, Redemit Dominus populum suum et liberavit eum; et venient 
et exultabunt in monte Sion, et gaudebunt de bonis Domini (Jerem. XXXI, 11, 12). Laetare, 
Jerusalem, et cognsce jam tempus visitationis tuae. Gaudete et laudate simul, deserta Jeru-
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W świetle powyższych stwierdzeń Bernard poddaje krytyce postępowanie 
niektórych krzyżowców. Równocześnie podaje podstawowe zasady ich życia 
indywidualnego i  społecznego tak podczas wojny, jak i  w  okresach pokoju. 
Po pierwsze, wszyscy krzyżowcy, zarówno na polu walki, jak i  w  miejscach 
zamieszkania, winni odznaczać się wysokim stopniem karności i posłuszeń-
stwa. Dowódca czy inny przełożony we wszystkim ma ostatnie słowo, ale ma 
też obowiązek zapewnienia podwładnym środków do życia, tak by od niko-
go nie przyjmowali ani szat, ani pożywienia. Podstawową regułą życia krzy-
żowców było zobowiązanie do prostego i  ubogiego stylu życia. Wobec tego 
w ubraniu i pożywieniu wystrzegać się winni wszelkiego zbytku, a zadowalać 
się zaspokojeniem potrzeb koniecznych. Rycerze prowadzą życie wspólne, łą-
czy ich przyjaźń. Nie towarzyszą im żony i dzieci. Mieszkają w jednym domu, 
gdzie wszystko mają wspólne, a więc bez własności prywatnej, i żyją według 
tych samych zasad, zatroskani o jedność i pokój we wspólnocie, tak że stano-
wią wspólnotę jednego serca i jednej duszy. Nikt więc nie postępuje zgodnie 
z włas ną wolą, lecz jest posłuszny woli rozkazującego. Nigdy nie siedzą bez-
czynnie ani się nie wałęsają, lecz zawsze gdy nie idą do walki – co się rzadko 
zdarza – naprawiają broń, odzienie, pojazdy, stare rzeczy lub nieuporządko-
wane porządkują. W tak zorganizowanej wspólnocie wola mistrza ma być bez-
warunkowo spełniona, ale także poddana wspólnemu osądowi. Bernard przy-
pomina, że stan społeczny poszczególnych członków wspólnoty nie powinien 
być brany pod uwagę, by czegoś lepszego nie przydzielać tylko lepszemu. We 
wspólnocie panuje wzajemny szacunek i gotowość wspomagania się w trud-
nościach. Konsekwencją i wyrazem takiego ducha – pisze – będzie wyelimino-

salem, quia conslatus est Dominus populum suum, redemit Jerusalem; paravit Dominus 
brachium suum sanctum in culis omnium gentium. Virgo Israel, corrueras, et non erat qui 
sublevaret te. Surge jam, excutere de pulvere, virgo, captiva filia Sion. Surge, inquam, et sta 
in excelso, et vide jucunditatem quae venit tibi a Deo tuo. Non vocaberis ultra derelicta, et 
terra tua non vocabitur amplius desolata, quia complacuit Domino in te, terra tua inhabi-
tabitur. Leva in circuitu oculos tuos et vide: omnes isti congregati sunt, venerunt tibi. Hoc 
tibi auxilium missum de sancto. Omnico per istos tibi jamjamque illa persolvitur antiqua 
promissio, Ponam te in superbiam saeculorum gaudium in generatione et generationem, et 
super lac gentium et mumilla regum lactaberis (Isa. LX, 15, 16): et item, Sicut mater consola-
tur filos suos, ita et ego consolabor vos, et in Jerusalem consolabimini (Isa. LXVI, 13). Videsne 
quam crebra veterum attestatione nova approbatur militia, et quod sicut audivimus, sic 
videmus in civitate Domini virtutum? Dummodo sane spiritualibus non praejudicet sensi-
bus litteralis interpretatio, quoniam scilicet speremus in aeternum, quidquid huic tempori 
significano ex Prophetarum vocibus usurpamus ne per id quod cernitur, evanescat quod 
creditur; et spei copias imminuat penuria rei, praesentibus attestatio sit evacuatio futuroru. 
Alioquin terrenae cvitatis temporalis gloria non destruit celestia bona, sed astruit; si tamen 
istam minime dubitamus illius tenere figuram, quae in coelis et mater nostra”; De laude 
novae militiae, 925 A–D.
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wanie nieprzyzwoitych rozmów, nieopanowanego śmiechu, szemrania, zabaw, 
gier, polowań, żartów i wróżb. Poza tym krzyżowcy nie powinni dopuszczać 
do swoich wspólnot aktorów, czarnoksiężników, poetów oraz błaznów-pie-
śniarzy, jak również powinni unikać zabawnych widowisk i kłamstw. Powinni 
się także powstrzymać od zbyt wielkiego starania o wygląd zewnętrzny, gdyż 
to nie przystoi mężczyznom. Nigdy nie powinni zbliżać się do kobiet, rzadko 
grać na flecie61.

Podczas oczekiwania na walkę rycerz jest pełen wiary, uzbrojony żelazną, 
nie złotą zbroją. Konie krzyżowcy mają mieć szybkie i mocne, a nie kolorowo 
ozdobione. Wreszcie mają być dobrze zaznajomieni ze sztuką walki, bo to – 
wraz z pomocą samego Boga – jest zapowiedzią zwycięstwa62.

61 „Sed jam ad imitationem seu ad confusionem nostrorum miitum, non plane Deo, sed dia-
bolo militantium, dicamus breviter Christi equitum mores et vitam; qualiter in bello domi-
ve conversentur; quo palam fiat, quantum ad invicem differant Dei saeculique militia. Pri-
mo quidem utrolibet disciplina non deest, obedientia nequaquam contemnitur, quia teste 
Scriptura, et filius indisciplinatus peribit (Eccli. 22, 3); et, peccatum est hariolandi repugnare, 
et quasi scelus idololatriae nolle acquiescere (I Reg. 15, 23). Itur, et reditur ad nutam ejus qui 
praeest: induitur quod ille donaverit; nec aliunde vestimentum seu alimentum praesumi-
tur. Et in victu et vestitu cavetur omne superfluum, soli necessitati consulitur. Vivitur plane 
in communi jucunda et sobria conversatione, absque uxoribus, et absque liberis. Et ne quid 
desit ex evangelica perfectione absque omni proprio habitant unius mirus in domo una, 
solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis. Dicasu universae multitudinis esse cor 
unum, et animam unam: ita quisque non omnino propriam sequi voluntatem, sed magis 
obsequi satagit imperium. Nullo tempore aut otiosi sedent, aut curiosi vagantur: sed semper 
dum non precedunt (quod quidem raro contingit), ne gratis comedant panem, armorum 
seu vestimentorum, vel scissa resarciunt vel vetusta reficiunt, vel inordinata composunt, 
et quaeque postremo facienda magistri voluntas et communis indicit necessitas. Persona 
inter eos minime accipitur; defertur meliori, non nobiliori. Honore se invicem praeveniunt; 
alterutrum onera portant, ut se adimpleant legem Christi. Verbum insolens, opus inutile, 
risus immoderatum, murmur vel tenue, sive susurrimum aequaquam, ubi deprehenditur, 
relinquitur inemendatum. Scacos et aleas detestantur; abhorrent venationem: nec ludicra 
illa avium rapina (ut assolet) delectantur. Mimos, et magos, et fabulatores, scurrilesque 
cantilenas atque ludorum spectacula, tanquam vanitates et insanias falsas respuunt et abo-
minantur. Capillas tondent, scientes juxta Apostolum ignominiam esse viro, si comam nu-
trierit. Nunquam compti, raro loti, magis autem neglecto crine hispidi, pulvere fredi: lorica 
et caumate fusci”; De laude novae militiae, 925 C – 926 C.

62 „Porro imminente bello, intus fide, foris ferro, non auro se muniunt: quatenus armati, et non 
ornati, hostibus metum incutiant, non provocent avaritiam. Equos habere cupiunt fortes 
et veloces, non tamen coloratos aut phaleratos pugnam quippe, non pompam, victoriam, 
sed non gloriam cogitantes, et studentes magis esse formidini quam admirationi. Deinde 
non turbulenti aut impetuosi, et quasi ex levitate praecipites, sed consulte atque cum omni 
cautela et providentia se ipsos ordin antes, et disponentes in aciem, juxta quod de patribus 
scriptum est. Veri profecto Israelitae procedunt ad bella pacifici. At vero ubi ventum fuerit ad 
certamen tum demum pristina lenitate postposita, tanquam si dicerent. Nonne qui oderunt 
te, Domine, oderam, et super inimicos tuos tabescebam? (Psal. CXXXVIII, 21). Irrunt in ad-
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Zakończenie

Czy jest słuszną rzeczą obciążanie odpowiedzialnością za wyprawy krzy-
żowe tylko stronę kościelną? Bez wcześniejszych zniszczeń dokonanych przez 
wyznawców islamu w Palestynie, a przede wszystkim w Jerozolimie, historia 
Kościoła na tych terenach potoczyłaby się z pewnością inaczej. Z drugiej stro-
ny jednak, nie należy zapominać, że szlachetne ideały z upływem czasu tracą 
swój pierwotny obraz i tak się też mogło stać z ideałami rycerstwa krzyżowego. 

versarios, hostes velut oves reputant; nequaquam, etsi paucissimi, vel saevam barbariem, vel 
numerosam multitudinem formidantes. Noverunt siquidem non de suis praesumere viribus, 
sed de virtute Domini sabaoth sperare victoriam: cui nimirum facile esse confidunt, juxta 
sententiam Macchabaei, concludit multos in manus paucorum, et non esse differentiam in 
conspectu Dei coeli liberare in multis, et in paucis; quia non in multitudine exercitus est 
victoria belli, sed de coelo fortitudo est (I  Macchab. III, 18, 19). Quod et frequentissime 
experti sunt, ita ut plerumque quasi persecutus sit unus mille, et duo fugarint decem milia. 
Ita denique miro quodam hac singulari modo cernuntur et agnis miliores, et leonibus fero-
ciores, ut pene dubitem, quod potius censeam appellandos, monachos videlicet, an milites; 
nisi quod utrumque forsan congruentius nominarim, quibus neutrum deesse cognoscitur, 
nec monachi mansuetudo, nec militis fortitudo. De qua re quid dicendum, nisi quod a Do-
mino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris? Tales sibi elegit Deus, et colligit 
a finibus terrae ministros ex fortissimis Israel, qui veri lectulum Salomonis, sacrum scilicet 
sepulcrum, vigilater fideliterque custodiant, omnes tenentes gladios, et ad bella doctissimi 
[al. fortissimi]”; De laude novae militiae, 926 B – 927 C. 
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Summary 
Bernard of Clairvaux and the crusades

The crusades are often the study subject of historians of the Church, however the historians tend to 
look at them out of context of their religious and political background, in spite of them being – like all wars – 
conditioned by all fighting sides. Where to look for the cause of crusades? According to the methodology of 
historical sciences the subsequent periods are always caused by their preceding times. The cause and effect 
relationship is very closely linked with the succession of events. The article pointed out two causes of the 
crusades. The first is the muslims taking over the Christians’ holy places, and the second the meaning of these 
places for the Christians, which is what Bernard of Clairvaux wrote about. It’s worth noticing that Bernard of 
Clairvaux set very high requiring moral standards for the Christian knights. The article’s conclusion: it would 
be a rather good thing to present the crusades in the light of medieval just war theory.

Stanisław Bafia CSsR – doktor habilitowany nauk filozoficznych, emerytowany wykładowca akademicki 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 
Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie. Specjalizuje się w historii filozofii średniowiecznej oraz metafizyce. 
Członek Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale, Towarzystwa św. Tomasza z Akwinu, 
Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Towarzystwa Metafizycznego im. A.N. Whiteheada. Jest autorem 
ponad 100 publikacji naukowych. Zainteresowania: wczesnośredniowieczny neoplatonizm, średniowieczna 
metafizyka i metafizyka w średniowiecznej filozofii polskiej.
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Święta czy grzeszna? – kobieta średniowiecza
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prostytucja, czarownice 
Keywords: Middle Ages, desire for salvation, weaknesses of women, adultery, 
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Wprowadzenie

Za początek epoki średniowiecza uznaje się upadek cesarstwa zachodnie-
go w 476 roku (lub też wędrówki ludów od ok. 455 roku, a nawet zajęcie Cypru 
przez Arabów w latach 649–654), za jego koniec zaś zdobycie Konstantyno-
pola przez Turków osmańskich w 1453 roku (bądź odkrycie Ameryki w 1492 
roku). Historycy Kościoła przyjmują, że średniowiecze zainicjował Synod 
Trul lański w Konstantynopolu w 692 roku, a  jego kres nadszedł wraz z wy-
stąpieniem Marcina Lutra w 1517 roku, które spowodowało rozłam chrześci-
jaństwa zachodniego (najpierw w 1054 roku wielka schizma wschodnia roz-
dzieliła Kościół na wschodni i zachodni). Koniec średniowiecza, jak przyjmuje 
Johan Huizinga, nie był „zapowiedzią tego, co nadchodziło, lecz zamieraniem 
tego, co odchodziło”1. 

Prezentując dzieje Kościoła z  tego okresu, z  reguły mówi się o  jego hie-
rarchii i strukturach (papieże, biskupi, kler, zakonnicy), jednostkach organi-
zacyjnych (diecezje, parafie) oraz nauczaniu (sobory i  synody). Tymczasem 
istnieje potrzeba ukazywania jego działalności również z innej perspektywy: 
doceniając jego wkład w myśl teologiczną i kulturę, a także ogromny wysiłek, 

1 J. Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1992.
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jaki włożył w zmianę mentalności społeczeństwa. Słowem, trzeba „spróbować 
napisać dzieje laikatu”, czyli wiernych świeckich, których w tej epoce ducho-
wieństwo uważało za bierny element swego oddziaływania2. Społeczeństwo 
dzielono na trzy stany (ordo): kler, szlachtę i patrycjat miejski, a do stanu trze-
ciego zaliczano lud – wolnych chłopów (XII wiek)3. Wśród innych teorii opat 
Abbo z Fleury (zm. 1004) wydzielił: stan świeckich, stan duchownych i stan 
mnichów, bo „choć żaden z  nich nie jest wolny od grzechów, pierwszy jest 
dobry, drugi – lepszy, a trzeci – najdoskonalszy”4. Należy dodać, że we wczes-
nym średniowieczu mieszczan i chłopów zaliczano do jednego stanu; dopie-
ro w XI wieku pojawił się termin „chłopi”, jako przejaw zmian zachodzących 
w  społeczeństwie5. Natomiast biskup Adalberon z  Laon w  „Pieśni dla króla 
Roberta” (zm. 1031, Pieux) dzielił społeczeństwo na: modlących się (orato-
res) – księża, mnisi; wojujących (bellatores) – żołnierze, czyli nowa szlachta; 
pracujących (laboratores) – chłopów6. 

Wprawdzie autorzy kościelni podkreślali, że wszyscy ochrzczeni są po-
wołani do zbawienia, jednak różnice w sposobie życia stawiały świeckich na 
końcu szeregu, bowiem jedynie stan zakonny (może też kler) uznawano za 
doskonały. „Świeccy, pogrążeni w  żądzach cielesnych i  w  sprawach ziem-
skich, znajdowali się więc na niższym szczeblu drabiny, czy też… u podstawy 
piramidy, której wierzchołek, sięgający nieba, stanowili zakonnicy”7. War-
to dodać, że adresatami powstającej wtedy literatury byli duchowni (aż do 
XI wieku), dlatego też jako przekaziciele to oni ostatecznie „rzeźbili” postawy 
wierzących. Słowem, podawali im pewne wzorce zachowań, chociaż utwory 
nie miały odniesienia do rzeczywistości. Wiernym przedstawiano dwie skraj-
ne postawy: grzeszność i świętość. Prawda o kobiecie w średniowieczu była 
zapewne gdzieś pośrodku. Każdy człowiek bowiem był i jest po części dobry 
i po części grzeszny. 

2 Por. J. Chélini, Dzieje religijności w Europie Zachodniej w średniowieczu, tłum. I. i M. Wy-
rzykowie, Warszawa 1996, s. 5–6. 

3 Por. H.-D. Heimann, Wprowadzenie do historii średniowiecznej, tłum. S. Kwiatkowski, 
Toruń 1999, s. 25–26.

4 G. Miccoli, Mnisi, w: Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, tłum. M. Radożycka-Paoletti, 
Warszawa 2000, s. 73.

5 Por. J. Wiśniewski, Sacrum i  profanum wpisane w  codzienność katolików średniowiecza, 
Olsztyn 2002, s. 9.

6 Por. J. Le Goff, Człowiek średniowiecza, w: Człowiek średniowiecza, dz. cyt., s. 7–50. 
7 A. Vauchez, Wejście świeckich w życie religijne, w: Historia chrześcijaństwa (Religia. Kultura. 

Polityka), t. 5: Ekspansja Kościoła rzymskiego 1054–1274, red. A. Vauchez, Warszawa 2001, 
s. 698–699.
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W każdym stanie były obecne kobiety: żony, matki, dziewice. W X wieku, 
zwanym wiekiem kobiet, zajmowały one w polityce wysoką pozycję, której już 
nigdy później nie odzyskały, a raczej dotkliwie ją utraciły. Ta trudna sytuacja 
kobiety w  średniowieczu wynikała z pewnych czynników: 1) uważano ją za 
istotę słabą i  wątłą, która potrzebowała opieki silnego fizycznie mężczyzny; 
2) filozofia i teologia widziały w niej osobę gorszą od mężczyzny i źródło zła. 
Kościół uważał, że odegrała ona też mniejszą rolę w dziele stworzenia, a zasad-
niczą w pojawieniu się grzechu pierworodnego. Prawo świeckie stawiało pra-
wa kobiety na niższym stopniu z powodu braku u niej odpowiedniej wiedzy, 
jej lekkomyślności, chciwości i podstępności. Wprawdzie Kościół w średnio-
wieczu zakazał rozwodów, umacniając pozycję kobiety i jej bezpieczeństwo ży-
ciowe, ale nadal traktował ją z nieufnością i podejrzliwością, zakładając jej głę-
boką niższość8. To jednak rodziło pewien problem: czy kobieta, stojąc niżej od 
mężczyzny, jest jego towarzyszką życia, czy niewolnicą? Hugo od św. Wiktora 
(zm. 1141) i Rupert z Deutz (zm. 1130) bronili równej pozycji kobiet w spo-
łeczeństwie. Pierwsza kobieta, Ewa, była symbolem życia, matką-rodzicielką 
ludzkości, jednak obrazowała też niedolę człowieka, ponieważ była podległa 
mężczyźnie oraz rodziła w bólu. Z kolei Maryi, nowej Ewie, oddawano cześć 
jako Matce Chrystusa i symbolowi czystości (nienaruszone dziewictwo). Ona 
więc godziła ze sobą kobietę i mężczyznę. Natomiast Maria Magdalena, skru-
szona grzesznica, była pośrednim ogniwem łączącym postać kobiety-grzesz-
nicy i niepokalanej Dziewicy. Hildegarda z Bingen (zm. 1179), opatka, broniąc 
trwałości małżeństwa, wskazywała na ogromną rolę w nim kobiety-rodziciel-
ki, ponieważ zrodzone z niej potomstwo (proles) było owocem tego związku9.

Kobiety z  różnych warstw społecznych podlegały władzy ojca, męża lub 
brata, a o ich zamążpójściu decydowali rodzice. W kręgach bogatych elit kiero-
wały one pracami domowymi. Żony dobrze sytuowanych chłopów cieszyły się 
autorytetem, jednak ich praca w domu była konieczna, ponieważ przynosiła 
dochody w gospodarstwie rolnym. Podobnie było w małżeństwach mieszczan, 
gdzie żona pracowała wraz z mężem w rzemiośle lub handlu. Tak robiła też 
bł. Dorota z Mątów Wielkich, która doglądała pracy w warsztacie płatnerskim, 
wykonując wszystkie prace w  domu, i  jednocześnie wychowywała dzieci10. 

8 Por. A. Guriewicz, Kultura i  społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku, 
Warszawa 1997, s. 203–208; M. Parisse, Chrystianizacja społeczeństwa, w: Historia 
chrześcijaństwa (Religia. Kultura. Polityka), t. 5, dz. cyt., s. 356; A. Radzimiński, Kobieta 
w średniowiecznej Europie, Toruń 2012, s. 89.

9 Por. M. Parisse, Chrystianizacja społeczeństwa, dz. cyt., s. 356–357.
10 Por. M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po XXI wiek, Warszawa 

2005, s. 82; H. Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego, Warszawa 1970, s. 123.
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Jednak jeszcze ok. połowy XIII wieku św. Filip z Novare (zm. 1270) w swoim 
traktacie podkreślał, że kobiety nie powinny posiadać umiejętności czytania 
i pisania, ponieważ mogłoby to przyczynić się do zdrady męża przez wysyłanie 
liścików do wybranka. Swoboda kobiet ograniczała się więc do przebywania 
w miejscach szacownych i koniecznych, takich jak kościół, pralnia i piekarnia. 
Niezależnie jednak od warstwy społecznej były one skazane na zależność i nie-
dostatek. Wychowane w duchu umiłowania czystości, skromności i koniecz-
ności unikania złego towarzystwa nierzadko pukały do furty klasztornej, by 
móc realizować ów ideał, ale także by zdobyć wykształcenie. 

Od kobiet stanu szlacheckiego wymagano umiejętności posługiwania się 
modlitewnikiem, czyli czytania, aby mogły poznać podstawowe prawdy wiary, 
ponadto winny umieć zarządzać dobrami, gotować, szyć i prząść. W ich biblio-
teczkach próżno by szukać dzieł świeckich i literatury dworskiej. Wydaje się, 
że do początków XIII wieku kobiety były bardziej oczytane niż ich mężowe, 
ponieważ ich dzieci wraz z  rozwojem uniwersytetów podejmowały studia11. 
Mieszczanki nie były dopuszczane do rady miasta, nie brały udziału w zarzą-
dzaniu nim, ale jako małżonki uczestniczyły wraz z mężami w handlu i rze-
miośle, ponieważ małżeństwa zawierano, kierując się interesem finansowym 
lub gospodarczym. Kobiety jednak zajmowały się: przędzeniem, haftowaniem, 
wyrobem nakryć głowy i peruk, krawiectwem, kuśnierstwem, a także były pi-
wowarkami, piekarkami, cerowaczkami i  rybaczkami. Warto podkreślić, że 
„praca najemna niewiast miała duże znaczenie w miastach państwa krzyżac-
kiego w Prusach”, chociaż najniższe w hierarchii służące walczyły z owadami 
i  zajmowały się zwierzętami domowymi, krowami i  świniami12. Największy 
wysiłek fizyczny w funkcjonowanie rodziny wnosiła żona chłopa: nosiła wodę, 
mełła na ciężkich żarnach, przędła, tkała i szyła, uprawiała ogródek, hodowała 
bydło i świnie, a także pracowała w polu, pomagając przy pługu. Ponadto była 
obecna w kuchni, przyjmowała gości i brała udział w życiu religijnym (parafii, 
cechów), a także bywała w karczmie, która uchodziła za miejsce podejrzane13.

1. Silne osobowości kobiet (święte?)

W nauczaniu Kościoła ukazywano kobiety jako wzór do naśladowania: na-
wrócone grzesznice (św. Maria Magdalena); królowe dziewice (Matylda We-

11 Por. A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, dz. cyt., s. 196–199, 209–210.
12 Por. tamże, s. 209–215.
13 Por. J. Wiśniewski, Sacrum i  profanum…, dz. cyt., s. 148, 150; A. Radzimiński, Kobieta 

w średniowiecznej Europie, dz. cyt., s. 225–227.
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stfalska, żona Henryka Ptasznika, zm. 968; Adelajda, cesarzowa, zm. 999)14; 
wizjonerki („w  Reims dziewica Flotylda otrzymuje widzenia, które ukazują 
jej tamten świat podczas określonych świąt religijnych: Epifanii, Oczyszcze-
nia, Wielkanocy”, jak u bł. Doroty z Mątów Wielkich15). Również wśród wład-
ców wprowadzających chrześcijaństwo w krajach słowiańskich znaczącą rolę 
w jego ugruntowaniu odegrały ich żony: katoliczka (nie arianka) św. Klotylda 
(zm. 545), żona Chlodwiga, króla Francji, św. Ludmiła (zm. 920/921) w Cze-
chach, św. Olga (Helena) na Rusi (zm. 969) oraz Dobrawa (zm. 977) w Polsce. 
„Niemiecka tradycja kościelna zwraca uwagę na rolę Dobrawy w nawróceniu 
Mieszka (…). Kontekst polityczny tego wyboru ze strony polskiej wydaje się 
oczywisty (…). Decyzja o chrzcie wynikała zatem z logiki polityki Mieszka”16. 
Jednak dopiero XIII wiek „przynosi w Polsce wielkie pogłębienie pobożności 
wśród mas i zrozumienie chrystianizmu (…) [dotąd okazjonalne]. Teraz spo-
łeczeństwo obejmuje wszystkie warstwy, od książąt aż do warstw chłopskich”17. 
Było to możliwe dzięki wytężonej pracy zakonów, które oddziaływały na całą 
ludność. Owocami tych przemian byli liczni święci i błogosławieni z ziem pol-
skich, m.in. bł. Jutta (zm. 1260) z Bielczyny k. Chełmży i jej spowiednik, mi-
styk, bł. Jan z Łobdowa (zm. 1264), a także umocnienie instytucji małżeństwa 
i życia w czystości. 

Około 1350 roku wybuchła wielka epidemia dżumy, która zdziesiątkowała 
ludność, w tym klasztory, gdzie następnie zamieszkali też ludzie bez powoła-
nia, o miernej cnocie, bez świętości. Po owym wywróceniu porządku na Za-
chodzie pod koniec XIV wieku pojawiły się mistyczki, które przyczyniły się do 
chwilowej reformy życia religijnego: św. Katarzyna Sieneńska (zm. 1378), św. 
Brygida Szwedzka (zm. 1373), a w Polsce bł. Dorota z Mątów Wielkich (zm. 
1394)18. Pod koniec XV wieku Kościół polski utracił prężność, a upadek kleru 
diecezjalnego był bardziej widoczny niż upadek wiernych. Jak stwierdza Karol 
Górski: „bywali biskupi rozpustni, biskupi humaniści pisali rozpustne wierszy-
ki, sprawami Kościoła mało się zajmowali. Ogólny upadek i rozprzężenie daje 

14 P. Riché, Chrześcijaństwo zachodnie (X – połowa XI wieku), w: Historia chrześcijaństwa 
(Religia. Kultura. Polityka), t. 4: Biskupi, mnisi, cesarze 610–1054, red. G. Dagron, P. Riché, 
A. Vauchez, Warszawa 1999, s. 671.

15 Por. Mistrz Jan z Kwidzyna, Księga o świętych. Objawienia błogosławionej Doroty z Mątów, 
tłum. J. Wojtkowski, Olsztyn 2013.

16 J. Kłoczowski, Nowe chrześcijaństwo świata zachodniego, w: Historia chrześcijaństwa (Reli-
gia. Kultura. Polityka), t. 4, dz. cyt., s. 711. 

17 K. Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, Toruń 2008, s. 51.
18 Por. J. Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003, s. 219–

220: Rekluzja. Kobieta-Pustelnica; K. Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, dz. cyt., 
s. 98–99.
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się zaobserwować na przełomie XV i XVI w.”19. W tym kontekście szczególnie 
wyraźnie jawi się rola m.in. świętobliwych kobiet.

Całe społeczeństwo, choć kształtowane przez nauczanie księży podczas 
niedzielnych nabożeństw, coraz mniej potrafiło dawać świadectwo wiary 
w  codziennym życiu. Przeciętny katolik, być może nieświadomie, w  swoich 
słowach i czynach odrzucał przesłanie Ewangelii. Z drugiej jednak strony, wie-
rzący dokładali swoją cząstkę w dzieło uświęcania świata (consecratio mundi), 
ponieważ w ich umysłach i duszach Kościół zasiał gorące pragnienie dosko-
nałości i zbawienia. Można podać kilka znaczących przykładów realizacji tego 
ideału. Należy tu raz jeszcze przywołać postać bł. Doroty z Mątów Wielkich 
(zm. 1394)20, która ogromnym wysiłkiem i szczególnym umartwianiem, po-
konując słabości ciała, dążyła do ostatecznego celu, jakim było zjednoczenie 
z Chrystusem w królestwie Bożym. W domu rodzinnym (gdzie spędziła 17 lat), 
w związku małżeńskim (27 lat) i jako wdowa pragnęła osiągnąć doskonałość 
w całkowitym oddaniu się, poświęceniu i zjednoczeniu z Chrystusem, mimo 
że – zgodnie z nauczeniem Kościoła – była zależna we wszystkim od swojego 
męża, a wcześniej ojca i brata21. Ta droga okazała się niezmiernie trudna, po-
nieważ jej związek był nieudany (m.in. z powodu różnicy wieku i upodobań), 
tak więc nie miała w  nim wsparcia. Również gdańscy mieszczanie mieli do 
niej negatywny stosunek, ponieważ spędzała w kościele i na modlitwie wiele 
godzin, co ich zdaniem odbywało się kosztem prowadzenia domu i wychowa-
nia dzieci. Tymczasem Dorota odtrącała wszelkie pokusy przeciwko czystości 
stanowej. Kiedyś pewien duchowny „zdjął jej czepiec i pieszczotliwie dotknął 
jej szyi. A ona (…) natychmiast wstała, oburzona i oblana potem, odeszła”22. 

Trzeba też przypomnieć kobiety wysokiego stanu, które praktykowały ide-
ały życia chrześcijańskiego świeckich, obecne już w XIII wieku na zachodzie 
Europy, a propagowane przez franciszkanów i dominikanów, m.in. wstrzemięź-
liwość seksualną w małżeństwie. Tak postąpiła m.in. księżna św. Jadwiga Śląska 
(1174–1243) z księciem wrocławskim Henrykiem Brodatym. Po 20 latach mał-

19 K. Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, dz. cyt., s. 141. Pobożny biskup warmiński 
Watzenrode miał syna z nieprawego łoża, prymas Gamrat był oskarżany o rozpustę, a La-
talski o pijaństwo; por. tamże, s. 164. 

20 Por. Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątów od 1394 do 1521, tłum. J. Wojtkowski, 
Olsztyn 2014; Mistrz Jan z Kwidzyna, Siedmiolilie Doroty z Mątów, tłum. J. Wojtkowski, 
Olsztyn 2012; Jan z Kwidzyna, Żywot Doroty z Mątów, Olsztyn 2011; P. Nieborowski, Die 
selige Dorothea von Preussen, Breslau 1933; „Kwidzyńska rekluza”. Uniwersalne i regionalne 
przejawy kultu bł. Doroty z Mątów Wielkich, red. J. Hochleitner, Kwidzyn 2014.

21 Por. B. Puchalska-Dąbrowska, Obrazy pożycia małżeńskiego w „Żywocie Doroty z Mątów” 
Jana z Kwidzyna, w: „Kwidzyńska rekluza”, dz. cyt., s. 115–119.

22 Jan z Kwidzyna, Żywot Doroty z Mątów, dz. cyt., s. 104.
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żeństwa i urodzeniu kilkorga dzieci złożyła ślub czystości (1209) i zachowała go 
przez 30 lat. Tym samym ukazała nowy sposób przeżywania małżeństwa:

(…) nowością jest szczególnie wyniesienie zasady przestrzegania okresowej 
wstrzemięźliwości seksualnej w małżeństwie do rangi rady ewangelicznej, dro-
gi prowadzącej do świętości i zbawienia. Małżeństwo, chociaż dalekie od ideału 
ascezy, niezwykle mocno ugruntowanego w elitach chrześcijańskich, (…) prze-
staje być teraz przeszkodą na drodze do uświęcenia człowieka23.

Podobnie postąpiła bł. Kinga (zm. 1474), córka króla Beli IV, przekonując 
do złożenia takiego ślubu swojego męża Bolesława Wstydliwego, księcia kra-
kowskiego. Zachowali go przez ok. 40 lat24. 

Wcześniej, bo już w 1216 roku, beginki otrzymały zgodę na osiedlenie się 
w wydzielonych częściach miast, gdzie zakładały „domy beginek” (pierwszy 
powstał w 1170 roku w Leodium)25. Do ich wspólnoty mogły przystąpić kobiety, 
które zobowiązały się zachować ubóstwo i czystość, przestrzegać nakazanych 
postów i codziennej modlitwy oraz przystępować do sakramentów św. Warto 
podkreślić, że nie były to zakony. Kobiety mieszkały razem, nie składając ślu-
bów, a utrzymywały się z krawiectwa, rękodzieła, haftu, pielęgnowały chorych, 
grzebały ubogich zmarłych i  uczyły dziewczęta w  elementarnym zakresie26. 
W takiej wspólnocie, w latach 1270–1294, w klasztorze w Helfte przebywała 
św. Mechtylda z Hackeborn (ok. 1241–1299). Wspólnotą kierowała jej siostra 
Gertruda. Obie pochodziły ze znamienitego rodu szlacheckiego z Turyngii27. 
W tamtym okresie dosyć często zdarzały się przypadki przejścia ze stanu begi-
nek (inspirował je ideał pokuty) do cysterskiego życia mniszego. Był to proces 
odkrywania nowych dróg świętości przez kobiety, „na których dystansowały 
mężczyzn”, jak w XII wieku Hildegarda z Bingen, a w XIII wieku mistyczki 
(mulieres religiosae) z klasztoru Helfte w Saksonii: Gertruda z Hackeborn (zm. 
1292) i Gertruda Wielka (zm. 1302), idące w ślady Mechtyldy z Magdeburga 

23 J. Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, dz. cyt., s. 173; por. tamże, 
s. 224, 357.

24 Por. A. Krawiec, Seksualność w  średniowiecznej Polsce, Poznań 2000. Autor pisze m.in. 
o seksualności przedmałżeńskiej, w małżeństwie, konkubinacie, o cudzołóstwie, gwałcie, 
uprowadzeniu dziewczyny, abstynencji seksualnej świeckich, prostytucji, a  także zbocze-
niach seksualnych; Słownik władców Europy średniowiecznej, red. J. Dobosz, M. Serwański, 
Poznań 2002, s. 52–54. 

25 Por. A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, dz. cyt., s. 122–126.
26 Por. J. Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie w  tworzącej się Europie, dz. cyt., s. 226. 

W 1317 roku biskup Strasburga ocenił ich liczbę na 200 tys. w całych Niemczech; J. Chelini, 
Dzieje religijności w Europie Zachodniej w średniowieczu, dz. cyt., s. 252–253; J. Wiśniewski, 
Sacrum i profanum…, dz. cyt., s. 149, 152.

27 Por. M. Kowalczyk, Życie i myśl św. Mechtyldy von Hackeborn, Poznań 2011, s. 17, 57–60.
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(zm. 1294). „Punktem wyjścia ich mistycznej wędrówki było poszukiwanie 
zjednoczenia z cierpieniem Chrystusa” (tak jak czynił to św. Franciszek z Asy-
żu, utożsamiając się z Ukrzyżowanym, czy św. Małgorzata z Kortony, zm. 1297, 
późniejsza patronka Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego). „Usiłowały przede 
wszystkim osiągnąć przebóstwienie, to znaczy zatracić się całkowicie, by dojść 
do przebywania »Boga z Bogiem«, a nawet »Boga w Bogu«”. Była to „droga 
osobistego doświadczanego spotkania z Bogiem”28.

Z duchowości św. Brygidy Szwedzkiej czerpała wprost bł. Dorota z Mątów 
Wielkich. Podobnie jak Brygida doświadczała ona stanów mistycznych, a swo-
ją pobożnością i całkowitym oddaniem się Bogu w rekluzorium kwidzyńskim 
oddziaływała na społeczność Prus i  Pomorza29. Obie pełniły w  życiu kilka 
funkcji: żony, matki oraz założycielki zgromadzenia. Św. Brygida ze względu 
na swoją wysoką pozycję społeczną odegrała znaczącą rolę w ówczesnej polity-
ce. Nie wahała się bowiem angażować w zawiłe sytuacje społeczno-polityczne, 
np. zakończenie wojny stuletniej między Francją i Anglią, poruszała problem 
ludzi dotkniętych epidemią dżumy, odnosiła się do kwestii tzw. niewoli awi-
niońskiej papieży, zabierała głos w  sprawie detronizacji króla szwedzkiego, 
negatywnie oceniała działania zakonu krzyżackiego, zmierzającego do upad-
ku z  powodu chciwości, bezduszności i  bezbożności większości jego człon-
ków. Brygida Szwedzka nie tylko krytykowała swoje środowisko, pragnąc jego 
uzdrowienia, ale ewangelizowała przez świadectwo życia: podejmowała dzieła 
miłosierdzia, pielgrzymowała do miejsc świętych, fundowała szpitale i przy-
tułki, w których sama usługiwała chorym i biednym30. 

Spojrzenie na życie św. Brygidy Szwedzkiej i bł. Doroty z Mątów Wielkich, 
wypełnione troską o  innego człowieka i  głęboką wiarą, prowadzi do obale-
nia mitu o  znikomej roli kobiet w  sferze rodzinnej, społecznej i  politycznej 
średniowiecza. Często wręcz zadziwia duchowa siła, z  jaką realizowały plan 
Boży, formując postawy religijno-moralne swoich dzieci, chociaż przez wieki 
ten wysiłek był niedoceniany, prawie zapomniany. Tylko niektóre z tych kobiet 
zaznaczyły swoją obecność w historii, jak św. Jadwiga (zm. 1399), król Polski 
(regina Poloniae), która utrwaliła unię polsko-litewską oraz zabiegała o pokój 
Polski z państwem krzyżackim w 1397 roku w Inowrocławiu31, dalej św. Jadwi-
28 A. Vauchez, Wejście świeckich w życie religijne, dz. cyt., s. 713–716; A. Radzimiński, Kobieta 

w średniowiecznej Europie, dz. cyt., s. 121–122, 132–138.
29 Por. A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, s. 108.
30 Por. M. Kowalczyk, Święta Brygida Szwedzka i  jej przesłanie religijne w  świetle objawień 

zawartych w „Revelationes”, Górna Grupa 2015, s. 15, 102.
31 Por. J. Wyrozumski, Królowa Jadwiga: między epoką piastowską i jagiellońską, Kraków 1997, 

s. 109–111; H. Kręt, Życie codzienne Jadwigi i  Jagiełły, Kraków 2005; M. Biskup, Wojny 
Polski z Zakonem krzyżackim 1308–1521, Gdańsk 1993, s. 39–41; J. Misiurek, Historia i teo-
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ga Śląska czy żona wielmoży Domasława ze Szczecina (w 1124 roku przyjął 
chrzest), którą zapamiętano jako kobietę „wielce znakomitą i potężną w tym 
mieście”. Natomiast żona prefekta z Wołogoszczy zasłynęła z tego, że sprzeci-
wiając się woli mieszkańców grodu, stawała nieugięcie w obronie misjonarzy, 
którzy dzięki temu odnieśli sukces32. 

Gdy młoda kobieta nie znajdowała odpowiedniego kandydata do zamąż-
pójścia, rodzice wysyłali ją do klasztoru. Była to dobra decyzja, ponieważ ko-
biety miały tam możliwość samorealizacji, chociaż wszystkie były równe i na 
równi pracowały w kuchni i ogrodzie, a także zajmowały się haftem i przędze-
niem. Należy jednak podkreślić, że mogły tam zdobywać wiedzę, kształcić się, 
czego nie osiągnęłyby w świecie, ponieważ w szkołach kształcono chłopców 
(choć w XIV wieku istniała szkoła dla dziewcząt w Malborku). Oprócz gry na 
instrumentach czy malarstwa pobierały naukę greki i  łaciny, zapoznając się 
także z dziełami filozoficznymi i ojców Kościoła. Klasztor dawał kobiecie moż-
liwość wkroczenia na drogę aktywności intelektualnej, np. św. Hilda z Anglii 
(zm. 680) była nauczycielką biskupów, a Herrada z Landsbergu (zm. 1193), 
przeorysza w  Alzacji, napisała Hortus deliciarum („Ogród uciech”), dzieło 
traktujące o obyczajach33. 

Klasztor w późniejszym średniowieczu był – do pewnego stopnia – miejscem 
zaopatrzenia oraz kształcenia (…) wolnych kobiet pochodzących ze szlachty 
i mieszczaństwa – wśród nich dla wdów i dziewcząt. Jednak dla wielu bycie 
zakonnicą prowadziło do uzyskania pełnego duchowego spełnienia. Dla kobiet 
zostanie zakonnicą było jedyną alternatywą małżeństwa34.

2. Słabości kobiet, czyli o ich naturze (grzeszne?)

Biskup Rennes Marbode (1035–1123) w  „Księdze o  dziesięciu rozdzia-
łach” (ok. 1154) pisał wręcz o wrogości, która cechowała kobiety wobec męż-
czyzn, ponieważ były one przyczyną skandali, buntu, kłótni, skąpstwa, zazdro-

logia polskiej duchowości katolickiej, t. 1 (X–XVII w.), Lublin 1994, s. 37–38: „życie Jadwigi 
było pełne zasług dla Boga i bliźnich. Ona także rozumiała potrzebę wsparcia życia natury 
na życiu łaski, dzięki czemu doszła do wiekuistej chwały”.

32 Por. P. Riché, Chrześcijaństwo zachodnie (X – połowa XI wieku), dz. cyt., s. 671.
33 M. Parisse, Zakony w XII wieku: między czynem i kontemplacją, w: Historia chrześcijaństwa 

(Religia. Kultura. Polityka), t. 5, dz. cyt., s. 348; J. Wiśniewski, Sacrum i profanum…, dz. cyt., 
s. 152; A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, dz. cyt., s. 121; Ł. Ryniec, Rola 
kobiety w społeczeństwie Europy średniowiecznej, www.konflikty.pl (dostęp: 9 lipca 2017).

34 A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, dz. cyt., s. 112–113.
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ści. Natomiast biskup Burchard z Wormacji (965–1025) w swoim Decretum35 
polecił księżom przeprowadzać z parafianami rozmowy w cztery oczy i pytać 
ich o najbardziej intymne sprawy, w tym dotyczące kobiet, a potem nakładał 
odpowiednią pokutę publiczną. Z zestawu pytań dla kobiety wynikało, że jest 
ona istotą rozpustną, ciągle pragnącą rozkoszy cielesnych i potencjalną cza-
rownicą, jeśli chce się kogoś pozbyć lub pozbawić mocy. Ona też dominuje we 
współżyciu i magii, ponieważ jej natura kieruje ją do tych grzechów, a mężczy-
zna jej ulega. Również Stefan z Fougeres (1174–1178), kapelan Henryka Plan-
tageneta, w „Księdze dobrych obyczajów” wskazywał na złe praktyki kobiet: 
używanie kosmetyków i  czarodziejskich mikstur, za pomocą których mogły 
„omotać” mężczyznę, również żonatego, co oznaczało grzech cudzołóstwa36. 
Jednak za te czyny odpowiadał mężczyzna, który panował nad kobietą, jak 
przyjmował biskup Burchard z Wormacji37. Cesarz Fryderyk II (1194–1250) 
w  swoim ustawodawstwie sformułował ten problem następująco: „kobieta, 
która ofiaruje swoje ciało za pieniądze, nie może być oskarżana o nierząd. Za-
braniamy zatem jakiegokolwiek gwałtu przeciw nim, równocześnie zakazując 
im zamieszkiwania wspólnie z przyzwoitymi kobietami”38. 

Jednak już w XII wieku zaczęto podkreślać, że Ewa to także małżonka Ada-
ma, z którym stanowiła jedno ciało, a nie uwodzicielka (to wąż ją zwiódł). Tu-
taj kobieta stała się matką rodzącą nowe potomstwo, a to zadanie uwalniało ją 
niejako od „grzechu rozkoszy”39. Kościół proponował małżonkom życie asce-
tyczne, czyli wstrzemięźliwość płciową w tzw. czasach zakazanych (pokuty): 
adwentu i wielkiego postu. W klasztornej szkole św. Wiktora w Paryżu (a tak-
że w innych XI-wiecznych szkołach: katedralnej Notre Dame i klasztornej św. 
Genowefy), gdzie uczył kanonik Hugo od św. Wiktora (zm. 1141), zaczęto ina-
czej spoglądać na kobiety, wydobywając je z poniżenia. Podkreślano, że kobie-
ta to partnerka mężczyzny, istota rozumna i zdolna do miłości czystej, a więc 
takiej, jaką ukazywała literatura dworska. Dzięki poglądom tej szkoły były ła-
godzone słowa m.in. Tertuliana (ok. 160–240): „kobieto, jesteś bramą piekieł, 
nakłoniłaś do grzechu mężczyznę, którego diabeł nie śmiał jawnie napasto-
wać”, św. Cypriana z Kartaginy (200/210–258): „przez bramę raju wpuszczają 
nas kobiety do piekła”, czy św. Jana Chryzostoma (350–407): „pośród wszyst-
35 Burchard z  Wormacji, w: J. Rajamn, Encyklopedia średniowiecza, Kraków 2006, s. 173; 

M. Parisse, Chrystianizacja społeczeństwa, dz. cyt., s. 356–357.
36 Por. G. Duby, Damy XII wieku, tłum. A. Choińska, K. Choiński, Warszawa 2000, s. 233–

234; Ł. Ryniec, Rola kobiety w społeczeństwie Europy średniowiecznej, dz. cyt.
37 Por. Historia życia prywatnego. Od Europy feudalnej do renesansu, t. 2, red. G. Duby, Wro-

cław 2005, s. 688.
38 A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, dz. cyt., s. 229–230.
39 Por. G. Duby, Damy XII wieku, dz. cyt., s. 257–261.
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kich dzikich bestii nie masz szkodliwszej nad kobietę”40. Każde zachowanie 
seksualne sprzeczne z prawem (cudzołóstwo, uprowadzenie) podlegały sądom 
świeckim, ponieważ naruszało pokój publiczny. Natomiast Kościół uznał mał-
żeństwo za sakrament, dlatego „dopuszczony przezeń związek cielesny to taki, 
który ma na celu prokreację i zachodzi między małżonkami, którzy połączyli 
się za obopólną zgodą”41. W czasie XXIV sesji Soboru Trydenckiego 11 listo-
pada 1563 roku wskazano na trwałość i  nierozerwalność małżeństwa, pod-
kreślano również, że nie można „mieć jednocześnie wiele żon”, nie wolno go 
rozwiązać z powodu „uciążliwości pożycia lub ciągłej nieobecności małżonka” 
czy cudzołóstwa, nie można też zawierać tajnych związków42. Dom i rodzina, 
w której matka wychowywała dzieci, były dla kobiety podstawowym zadaniem 
i najważniejszą rolą do wykonania43.

We francuskim „Traktacie o moralności i ekonomii domowej” z 1393 roku 
pisano o obowiązkach kobiety wobec małżonka: 

(…) trzeba, byś była, pani, bardzo kochająca i oddana własnemu mężowi, sto-
kroć bardziej niż jakiejkolwiek żywej istocie, umiarkowanie kochająca i oddana 
zacnym rodzicom twoim i rodzicom męża, obojętna wobec innych mężczyzn 
i stroniąca od zarozumiałych i płochych młodzieńców.

Kobieta miała obowiązek zachowania wierności wobec poślubionego męż-
czyzny, mimo to Kościół dość często musiał piętnować grzech cudzołóstwa. 
Tak czynił m.in. kapelan św. Jadwigi, króla Polski, cysters Jan ze Stekna w ka-
zaniu z  1397 roku, podkreślając, że kobieta dopuszczająca się zdrady męża 
popełnia mniejszy grzech, z  powodu jej naturalnej słabości, niż mężczyzna 
z nią cudzołożący, co naturalnie wywołało wielkie oburzenie. Jednak Wilhelm 
z Pagula (zm. 1332), prawnik angielski, pytał: „Dlaczego mąż powinien być 
surowiej karany za cudzołóstwo niż żona? Dlatego, że jest głową kobiety i po-
winien rządzić żoną”44.

W średniowieczu kobietom przypisywano też zdolności czarowania (in-
cantatio, maleficium), a te pojawiły się wtedy, gdy w okresach ucisku społecz-
nego i doznawanych krzywd człowiek, nie otrzymując pomocy Boga, zwracał 

40 Św. Jan Chryzostom, Jakie kobiety należy brać za żony, tłum. T. Krynicka, „Vox Patrum” 
29 (2009), t. 53–54, s. 599–621. 

41 M. Parisse, Chrystianizacja społeczeństwa, dz. cyt., s. 354.
42 Por. Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV (1511–1870), oprac. A. Baron, H. Pietras, 

Kraków 2005, s. 717.
43 Por. M. Parisse, Chrystianizacja społeczeństwa, dz. cyt., s. 357.
44 Por. A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, dz. cyt., s. 152–169; B. Miodońska, 

Związki polsko-czeskie w dziedzinie iluminatorstwa na przełomie w. XIV i XV, „Pamiętnik 
Literacki” 51 (1960), z. 3, s. 165.
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się do szatana. Do XII wieku Kościół przyjmował, że magia była pogańskim 
przesądem, a  św. Augustyn uważał, że nikt nie jest w  stanie praktykować 
„czarostwa”, chociaż wierni skarżyli się na szkody wyrządzane przez czary 
(choroby, śmierć, impotencja, nieurodzaje, powodzie). Była to forma służby 
bożkom45. Takie kobiety zajmowały się leczeniem ziołami (zielarstwo, zna-
chorstwo, wróżenie), dlatego oskarżano je o przypadki otrucia, chociaż z rad 
„babki” (stara, nielubiana kobieta) korzystali ubodzy, podczas gdy bogaci uda-
wali się do doktorów z Salerno, Maurów i Żydów. Tylko wtedy, gdy nie zdołała 
ona przyjść z uzdrowieniem, nazywano ją czarownicą, przeklinając46. Chociaż 
Malleus Maleficarum („Młot na czarownice”) dominikanów Jakuba Sprenge-
ra i Henryka Kramera (znanego też pod nazwiskiem Institor) opublikowano 
w  1487 roku, to już wcześniej praktykowano tę „instrukcję” postępowania 
z „czarownicami”47. Od połowy XV wieku tracono czarownice (od 1444 roku 
w Hamburgu, od 1451 roku w Bazylei), a w 1484 roku papież Innocenty VIII 
pozwolił inkwizycji na ich ściganie (proces obejmował: doniesienie, tortury, 
tzw. sąd Boży – próba ognia, wody, wyrok), ponieważ odtąd umocnił się po-
gląd o związku czarownic z diabłem (80–90% tych kobiet padło ofiarą oskar-
żenia, że spały z diabłem!)48. W połowie XVI wieku Johannes Wier (zm. 1588) 
napisał: „czarownice są to niewiasty przeważnie słabowite i podeszłe w leciech, 
nie przy całkiem zdrowych zmysłach będące, biedne, utrudzone, stare cioty”49.

Kobiety, zwłaszcza te niezamężne, których nie była w  stanie utrzymać 
rodzina, z braku innych dochodów decydowały się na prostytucję, ponieważ 
uważano ją za „formę pracy”. W okresie renesansu były one na tyle tolerowa-
ne, że zwano je wówczas „szanowanymi kurtyzanami”. W Wenecji na 100 tys. 
mieszkańców aż jedna piąta oddawała się temu zajęciu. Już pod koniec XIV 
wieku w Tulonie istniał dom publiczny (łaźnie były również takimi miejscami 
rozpusty), a w Montpelier stworzono swoiste getto prostytutek, wydzielając dla 
nich pewną przestrzeń miasta (ale w Ansbach Frauenhaus znajdował się koło 
ratusza; w Eichstätt przy fosie; w Würzburgu obok murów miejskich). Musiały 
się one jednak odróżniać strojem od reszty kobiet, nosić woalki z zielonymi 
paskami, żółtą chustę na ramionach lub czerwoną woalkę50. Kobiety, które zaj-
45 Por. A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, dz. cyt., s. 247–249.
46 Por. J. Michelet, Czarownica, Warszawa 1993, s. 14–15; A. Radzimiński, Kobieta w średnio-

wiecznej Europie, dz. cyt., s. 247–254.
47 Por. A. Miotk, Fryderyk Spee von Langenfeld przeciw procesom czarownic, w: Laicyzacja 

i  sekularyzacja społeczeństwa nowożytnego (XVI–XVIII w.), red. J. Wiśniewski, Olsztyn 
2008, s. 173–189. 

48 Por. A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, dz. cyt., s. 250–252.
49 Cyt. za: tamże, s. 252.
50 Por. tamże, s. 231.
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mowały się tą profesją, miały krótkie włosy, a po śmierci grzebano je na spe-
cjalnych cmentarzach. Bronisław Geremek pisał, że „nierządnice” były obecne 
wszędzie, w życiu publicznym miast i wsi, „wędrując od wsi do wsi, towarzyszą 
grupom żniwiarzy, robotników i kupców”. Słowem, „sprzedajna miłość” na-
leżała do towarów, które można było kupić na targu. Prostytutki nie mogły 
jednak świadczyć tej usługi mężczyznom żyjącym w  związku małżeńskim, 
duchownym i Żydom. Jednak w niższych warstwach społecznych nie sposób 
było rozstrzygnąć, czy w grę wchodził grzech pożądania, czy prostytucja dla 
zarobku. Na przykład, w  drugiej połowie XIV wieku w  Krakowie wizytator 
odnotował: „liczne są domy w tej parafii, w których zamieszkują studenci, ale 
rzadkie takie, w których mieszkaliby i które nie byłyby nawiedzane przez pu-
bliczne nierządnice, co wielu ludzi oburza”51. 

Gdy prostytutka lub kobieta uboga zachodziła w ciążę, po urodzeniu dziec-
ka oddawała je potajemnie do domu podrzutków. Już pod koniec XIII wieku 
przytułki (zwane szpitalami) ubogich przyjmowały także rodzące kobiety oraz 
sieroty i znajdy. Warto zaznaczyć, że u schyłku średniowiecza, dzięki nieustan-
nej walce Kościoła z porzucaniem dzieci, wzrosła świadomość rodziców w za-
kresie troski o potomstwo52. 

Sytuacja społeczna tych kobiet była fatalna, ponieważ traktowano je jako 
margines społeczny, nie miały żadnej ochrony prawnej przed przemocą, a tak-
że nie mogły dziedziczyć, wnioskować do sądu o  zgwałcenie, a  poślubienie 
ich podlegało infamii (karze pozbawienia czci). Należy dodać, że każdy, kto 
nie funkcjonował w harmonijnie ułożonym życiu społecznym, był traktowany 
jak człowiek marginesu (wygnaniec, ktoś o  złej reputacji, chory, pielgrzym, 
heretyk, Żyd, przestępca, wałęsający się mnich, błędny rycerz, wędrowny han-
dlarz). Już w 789 roku w kapitularzu Karola Wielkiego zapisano, by ten, kto 
popełnił ciężkie przewinienie, „nie wędrował w pokutniczym stroju, głosząc, 
że w ten sposób chce zmazać swą winę”. Władca pragnął, aby przestępca pozo-
stawał na miejscu, gdzie „pracą, służbą i pokutą” będzie wynagradzał krzywdy 
wyrządzone społeczności53.

Zakończenie

Wchodząc w niuanse codziennego życia kobiety średniowiecznej, można 
powiedzieć, że była ona wewnętrznie rozdarta. Z jednej strony zachwycały ją 
51 Por. tamże, s. 170–174.
52 Por. B. Geremek, Człowiek marginesu w średniowieczu, w: Człowiek średniowiecza, dz. cyt., 

s. 431–463; J. Wiśniewski, Sacrum i profanum…, dz. cyt., s. 150–151; 
53 Por. B. Geremek, Człowiek marginesu w średniowieczu, dz. cyt., s. 18–19.
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i pociągały uroki świata doczesnego i materialnego, a z drugiej gorąco pragnę-
ła oddać się całkowicie Bogu Stwórcy. Św. Augustyn, którego teologia wywarła 
wielki wpływ na średniowiecze, 

upatrywał w rozwiązłości największą przeszkodę w swoim nawróceniu, prze-
chodząc od uczucia pożądania do jego nienawiści i pogardy dla ciała. Pochwała 
niewinności i odpowiadający temu kult życia zakonnego, potępienie hulaszcze-
go życia i nierządu, nawet w łonie samego małżeństwa, to cechy, które zostawiły 
ślady na seksualności zachodniego chrześcijaństwa54.

Natomiast kobieta została obarczona odpowiedzialnością za grzech cie-
lesny, czyli uznano ją za uwodzicielkę, stanowiącą przeszkodę na drodze do 
świętości. Mimo to dzięki łasce Bożej można łączyć w  życiu piękno ciała 
i  przyrody oraz pragnienie i  dążenie do doskonałości i  świętości, ponieważ 
stworzył je Bóg. W dziełach mistycznych średniowiecza (Hildegarda z Bingen, 
Klara z Asyżu, Katarzyna ze Sieny, Dorota z Mątów Wielkich) pragnienie spo-
tkania z Oblubieńcem (Dorota) zostało przedstawione językiem zmysłów, któ-
rym wyprowadzono ciało kobiety z poniżenia. Jeden ze świadków w procesie 
kanonizacyjnym zeznał, że słyszał od samej Doroty: „wtedy Pan działał z nią 
niewypowiedziane wspaniałe rzeczy. Czuła bowiem w nim jakby coś żywego, 
jakby płód, to świeżo poczęty, to jakby do połowy donoszony, to jakby w peł-
ni uformowany, przez żywe podskoki”55. Natomiast w innym miejscu świadek 
zeznawał: 

(…) zapalona ogniem miłości do swego najbardziej umiłowanego Oblubieńca 
Jezusa, (…) niekiedy dopuszczana była do oglądu najrozkoszniejszego Oblu-
bieńca, to do pocałunku, to do objęcia, to do słodkiego szeptu, to do wewnętrz-
nej izby. Czasem Oblubieniec przez miłość jak najmocniej rozpłomieniającą 
stawał się jej widzialny, czasem dotykalny, czasem obejmowalny, czasem cało-
walny (…) Zmysłem duchowego dotyku czuła pociski gorącej miłości, strzały 
czy groty bardzo ostro niekiedy ją przebijające, (…) jakby udręczona została 
cielesnymi ranami56.

Dorota miała jednak świadomość swojej niedoskonałości i  grzeszności: 
„dusza własna była czasem dla niej przejrzysta i przezrocza, wzrokowo pozna-
wała w niej najlżejsze nawet grzechy”57, mając nadzieję, że przez ukazanie jej 
męki Ukrzyżowania „Pan odpuścił jej wszystkie grzechy”, ponieważ usłyszała 
zapewnienie: „dziś chcę wspaniałomyślnie ukazać się tobie i pokazać święto-

54 A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, dz. cyt., s. 288.
55 Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z Matów od 1394 do 1521, dz. cyt., s. 272.
56 Tamże, s. 378. 
57 Tamże, s. 268.
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ści, mianowicie nie srebro i złoto, lecz Mnie samego, Matkę moją najgodniej-
szą i  mnóstwo moich umiłowanych świętych, i  udzielić odpustu wszystkich 
twoich przewinień”58. 

58 Por. Mistrz Jan z Kwidzyna, Księga o świętych. Objawienia błogosławionej Doroty z Mątów, 
dz. cyt., s. 118–120.

Summary 
Holy or sinful? – the medieval woman

The life of medieval women was characterized by an inner conflict between the awe and charms of the 
mundane, material world on the one hand and the ardent desire of salvation on the other hand. This made 
the woman – continually dependent on her father, brother or husband, succumbing to weakness, with limited 
opportunity of total devotion to God the Creator (marriage, political activity) – seek to unite with God. The 
woman was held responsible for sins, scandals, cunning, seducing men, because of the role Eve played in the 
appearance of the original sin. Later, perceived as a source of the carnal sin, she was considered a seductress, 
an obstacle on the path to holiness. Although at the end of the Middle Ages, some theologians defended the 
woman, assuming that since she was the companion in life rather than a slave of the man, it is he who is 
responsible for the crime, because the woman was subordinated to him. Previously, St. Augustine, whose 
theology had a strong influence on the Middle Ages, on the example of his of own life, saw promiscuity as 
a great obstacle to his conversion, which consequently aroused in him feelings of hatred and contempt for 
the body. Thus he condemned indecency (prostitution, adultery) and dissipated life, also in marriage, and 
emphasized the importance of innocence and conventual life, as a derivative thereof. This is why these values 
impressed a strong mark on the sexuality of Christianity in the West. It is worth noting that thanks to God’s 
grace, the admiration for the beauty of the body and nature can be combined in life with the desire and pursuit 
for excellence and holiness, that is a union with God, because it was he who created them. In the works of 
medieval mystics (St. Hildegard of Bingen, St. Clare of Assisi, St. Catherine of Siena, Blessed Dorothea of 
Montau) the desire to encounter the “Bridegroom” (as in the Blessed Dorothea’s case) is expressed using the 
language of the senses, with which the woman’s body was recovered from humiliation.

Ks. Jan Wiśniewski – profesor doktor habilitowany nauk historycznych i teologicznych; pracuje w Katedrze 
Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykłada hi-
storię Kościoła oraz patrologię z elementami patrystyki. W kręgu jego zainteresowań znajdują się dzieje byłej 
diecezji pomezańskiej (teren obecnej diecezji elbląskiej): instytucje, synody, wizytacje, biskupi, parafie, oraz 
historia Pomorza i historia społeczna Europy.
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Chrześcijaństwo w Japonii. 
Od wczesnego chrześcijaństwa do Kakure Kirishitan
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Położenie geograficzne Japonii, w naturalny sposób ją izolujące, nie pozo-
stało bez pewnych konsekwencji. Choć konieczność zaspokajania swoich po-
trzeb prowadziła do rozwoju kraju i kultury, brak surowców i wiedzy techno-
logicznej powodował ograniczenie tego rozwoju. Rezultatem zapotrzebowania 
na określone towary, jak np. surowce niezbędne do wyrobu narzędzi czy broni, 
było otwarcie portów dla obcych handlarzy, głównie pochodzących z Portu-
galii. Choć zachowanie Europejczyków często mogło wydawać się w Japonii 
dziwne, a nawet niestosowne, przybysze byli tolerowani, będąc nie tylko źró-
dłem potrzebnych produktów, ale także ciekawostką z innego świata. 

Nie jest pewne, kiedy pierwsi chrześcijanie pojawili się w Japonii. Źródła 
podają różne daty i miejsca: 1543–1549, wyspa Tanegashima, lub 1549, Ka-
goshima (5 listopada 1549 to data pierwszego listu wysłanego przez Franciszka 
Ksawerego)1, wreszcie 1542 – Kiusiu2. Są one jednak zgodne co do faktu, że 
chrześcijańscy misjonarze pojawili się na wyspach wraz z portugalskimi stat-
kami handlowymi. Pierwszym z nich był jezuita Franciszek Ksawery. Głów-
nym celem jego podróży misyjnej nie była jednak Japonia, lecz Indie, gdzie 
został wysłany przez papieża Pawła III na prośbę Pedra de Mascarenhasa. Mi-

1 Por. O.G. Lidin, Tanegashima – The Arrival of Europe in Japan, Kopenhaga 2002, s. 30.
2 Por. A. Kalland, Fishing Villages in Tokugawa Japan, Honolulu 1955, s. 17.
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sja ta zakończyła się fiaskiem, gdyż „z powodu grzechów”3 Hindusi nie byli 
zainteresowani wiarą chrześcijańską. Pogodziwszy się z porażką, jezuita zaczął 
rozważać podróż na Daleki Wschód. Stało się to w wyniku spotkania z Japoń-
czykiem Anjirou, którego określił mianem człowieka utalentowanego i o nie-
nagannych manierach4. Mimo że Anjirou dał Ksaweremu nowy cel, bariera 
językowa uniemożliwiała dokładny opis religii i kultury. W efekcie misjona-
rze byli zdani na umiejętności translatorskie Anjirou. Paul de Santa Fe – takie 
imię przyjął on na chrzcie – był zatem pierwszą osobą, która podjęła trud wy-
jaśnienia religii chrześcijańskiej w  języku japońskim, mając jednocześnie na 
uwadze specyfikę japońskiej kultury. Opowiadając o wierze swych jezuickich 
towarzyszy, nie mógł, choćby ze względu na znaczenie słów, uniknąć kultu-
rowych przekłamań. Chrześcijańskiego Boga określał mianem Dainichi – co 
oznaczało najwyższego boga, najwyższego stwórcę. Tłumaczenie byłoby cał-
kowicie poprawne, gdyby nie jego silne powiązanie z buddyzmem czystej zie-
mi (Shingon): „Mahawajroczana lub Dainichi to centralne bóstwo w  sutrze 
Mahawajroczany, jednej z dwóch podstawowych pism szkoły Shingon”5. Ma-
hawajroczana to w  tradycji buddyjskiej apoteoza Kosmicznego Buddy, bę-
dącego „wszechobecną duszą, jak również źródłem wszelkiego stworzenia”6. 
Z powodu tak silnego buddyjskiego powiązania jezuici odrzucili więc możli-
wość posługiwania się mianem Dainichi. Zastąpienie go określeniem Daiusu, 
mającym być fonetyczną adaptacją Deus, okazało się niemożliwe ze względu 
na to, iż brzmieniem przypominało dai usou – wielkie kłamstwo. Stosujący 
je misjonarze napotkali nie tylko opór, ale wręcz niechęć. Większość Japoń-
czyków nie przyjmowała chętnie idei głoszonych przez Europejczyków. Pro-
blem wynikał nie tylko z bariery językowej, ale istoty religii. Szinto i buddyzm 
mimo czasami burzliwej wspólnej historii były systemami uzupełniającymi 
się. W uporządkowanym japońskim świecie nie było zatem zbyt wiele miejsca 
dla chrześcijańskiego Boga, który nie pozwalał adaptować się do szinto-bud-
dyjskiego sposobu myślenia. 

Mimo problemów natury lingwistycznej i  kulturowej chrystianizacja 
przebiegała pomyślnie. Do końca XVI wieku najliczniejszą społecznością 
chrześcijańską poza granicami Europy była właśnie ta znajdująca się na tere-

3 Por. S. Kim, Strange Names of God: The Missionary Translation of the Divine Name and the 
Chinese Responses to Matteo Ricci’s Shangti in Late Ming China 1583–1644, New York 2004, 
s. 78.

4 Por. tamże.
5 Tamże, s. 83.
6 M. Anesaki, History of Japanese Religion, Routledge, London 1930, s. 126.
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nach Japonii7. Mimo że głównym skupiskiem chrześcijan była wyspa Kiusiu, 
ochrzczonych można było znaleźć w całym państwie. Sukcesem było także to, 
że na chrzest decydowali się ludzie z różnych warstw społecznych. Nawróceni 
Japończycy czynnie uczestniczyli w życiu parafii, co pozwoliło chrześcijaństwu 
(choć w  bardzo ograniczonym stopniu) zakorzenić się w  lokalnej kulturze8. 
Wiele kościołów powstało wyłącznie dzięki datkom parafian. Jezuici działali nie 
tylko poprzez ewangelizację, ale również poprzez tworzenie ośrodków edu-
kacyjnych, w których Japończycy mogli zapoznać się z zachodnią sztuką czy 
medycyną. 

Swój sukces wczesne chrześcijaństwo zawdzięczało także formie przeka-
zu. Podczas gdy buddyści schowani byli za często niezrozumiałym językiem 
swych nauk9, misjonarze wychodzili bezpośrednio do ludu z prostym i kla-
rownym przesłaniem. 

Innym istotnym dla rozwoju chrześcijaństwa w Japonii faktem była możli-
wość wykorzystania go w działaniach antybuddyjskich. Dostrzegał ją Oda No-
bunaga10, jeden z „trzech zjednoczycieli Japonii”, od 1568 roku faktyczny wład-
ca Japonii. Wśród historyków panuje przekonanie, że tolerował on jezuitów, 
gdyż wykorzystywał ich w swojej polityce skierowanej przeciwko buddystom. 
Buddyści, którzy posiadali ogromne majątki i wpływy polityczne, wyczuwali 
zagrożenie płynące z nowej, przyjaznej ludziom wiary. Religia zachodnich mi-
sjonarzy miała zatem stać się równa innym religiom w  Japonii, mając takie 
same przywileje i ograniczenia. Jezuici otrzymali ziemie i pozwolenie na na-
uczanie, jednak musieli podporządkować się polityce Nobunagi11. On również 
wydawał się im doskonałym sojusznikiem: walczył z  buddyzmem, niszcząc 
świątynie i emblematy wiary. Jezuici widzieli w buddyzmie, oprócz przejawu 
pogaństwa, także przyczynę niemoralnych zachowań: „cudzołóstwo, poliga-
mia, dzieciobójstwo, samobójstwo”12 to tylko niektóre problemy, z jakimi sta-
7 Por. J.P. Oliveira e Costa, The Brotherhoods (Confrarias) and Lay Support for the Early Chris-

tian Church in Japan, „Japanese Journal of Religious Studies” 2007, nr 34, s. 69. 
8 Por. tamże, s. 71.
9 Wiele nauk buddyjskich przekazywanych było w formie zdań będących drogowskazem do 

odpowiedzi, które należało odpowiednio odczytać, by osiągnąć zrozumienie. Często wy-
magało to nie tylko mądrości płynącej z pism, ale również z życia. Osoba chcąca poznać 
odpowiedź na swe pytanie musiała zatem albo zacząć podążać drogą wiedzy, albo porzucić 
pytanie. Przykładem „niezrozumiałych nauk” są choćby słowa mistrza Dogena: „Jeżeli nie 
możesz odnaleźć prawdy tu, gdzie jesteś, gdzie spodziewasz się ją znaleźć?”. 

10 W przypadku postaci historycznych został zastosowany tradycyjny japoński szyk: nazwi-
sko (nazwa klanu), imię (przyp. red.).

11 Por. N.F. McMullin, Oda Nobunaga and the Buddhist Institutions, https://open.library.ubc.
ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0094163 (dostęp: 1 września 2016).

12 Tamże.



428 Studia Redemptorystowskie  ∙  Historia

rali się walczyć (rzecz jasna, obecne nie tylko w Japonii, ale także w chrześci-
jańskich krajach, w których buddyzm nie był praktykowany). 

Porządek wprowadzany przez sprzymierzeńca nie był jednak zgodny z wi-
zją misjonarzy, sam Nobunaga także nie był wzorem cnót. Podczas gdy je-
zuici pragnęli realizowania zasad moralnych, które głosili, działania daimyou 
Oda wynikały z pogardy dla wystawnego życia buddystów, a przede wszystkim 
z chęci pozbawienia ich realnego wpływu na politykę państwa. Nobunaga był 
świadomy użyteczności chrześcijan w swoich planach i przekonany, iż nigdy 
nie uzyskają tak ogromnej władzy jak buddyści. Dodatkowym atutem „przy-
mierza” była okazja pozyskania za pośrednictwem zakonników przychylności 
dotychczasowych przeciwników klanu Oda. 

Chrześcijanie darzeni byli jednak ograniczonym zaufaniem, gdyż zarówno 
Nobunaga, jak i jego poplecznicy zdawali sobie sprawę, iż pozostawienie misjo-
narzy bez kontroli może doprowadzić do nadmiernego bogacenia się kościo-
łów. Każde ugrupowanie religijne było też w jakimś stopniu uwikłane w życie 
polityczne, oddziałując na świeckie życie Japończyków. Upraszczając, można 
sformułować zasadę: aby mieć w Japonii wpływ na życie, należało być zaanga-
żowanym w politykę. O. Organtino zatem, wspierając Nobunagę, nie czynił tego 
z przyjaźni, a w nadziei na umocnienie pozycji Kościoła katolickiego13. Wpływy 
Nobunagi w ówczesnej Japonii były tak duże, iż to od niego zależało, czy m.in.  
w Azuchi powstałby kościół. Pozyskanie tak wysoko postawionego sprzymie-
rzeńca bez wątpienia bardzo pomogłoby w misji ewangelizacyjnej. 

Chrześcijańska mikrospołeczność w Japonii charakteryzowała się ogrom-
nym zaangażowaniem poszczególnych członków. Dotyczy to nie tylko samych 
misjonarzy, ale również wiernych. Ochotnicy uczestniczyli w przygotowaniach 
do niedzielnego nabożeństwa, spowiedzi, a pod koniec XVI wieku mogli rów-
nież chrzcić oraz organizować pogrzeby14. Wykształciły się wśród nich dwie 
grupy: kanbou, czyli osoby, które porzuciły życie świeckie, jednak nie złoży-
ły ślubów, oraz jihiyakusha – ludzie pracujący na rzecz Kościoła, pozostający 
w związku małżeńskim, mający także zwykłą pracę15. Działalność ich była czę-
sto trudniejsza niż samych misjonarzy, gdyż byli oni uwikłani w panujący w Ja-
ponii porządek społeczny. Uznający zwierzchnictwo Kościoła musieli mieć na 
względzie także obowiązki względem swego świeckiego zwierzchnika. Oliveira 
e Costa wyraźnie wskazuje, iż powodzenie japońskiej misji ewangelizacyjnej 
nie wynikało wyłącznie z  geniuszu jezuitów, ale przede wszystkim z  tego, iż 

13 Por. tamże.
14 Por. J.P. Oliveira e Costa, The Brotherhoods (Confrarias) and Lay Support…, dz. cyt., s. 73.
15 Por. tamże, s. 73–74.
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ludzie, którzy przyjęli chrzest, potrafili pogodzić życie chrześcijańskie z wyma-
ganiami feudalnego społeczeństwa. Nawróceni nie ograniczali się do uczest-
nictwa w nabożeństwach i biernego słuchania nauk. Chcąc dokładnie zgłębić 
nową wiarę, większość neofitów zapoznawała się z Pismem Świętym i wszelki-
mi dostępnymi publikacjami na temat chrześcijaństwa. Była to praktyka mocno 
różniąca Kościół misyjny w Japonii od reguł stosowanych w Europie, gdzie sa-
modzielna lektura Biblii nie była dozwolona dla zwykłych wiernych. Drukiem 
i kolportażem tych pism zajmował się (od 1601 roku) Soin Ghoto Thomas, gdyż 
jezuici nie chcieli być postrzegani jako sprzedawcy16.

Literatura dotycząca dziejów chrześcijaństwa w Japonii zazwyczaj koncen-
truje się wyłącznie na sukcesach lub porażkach misjonarzy, w zależności od 
tego, na czym chciał skupić uwagę dany autor. Ponieważ sytuacja japońskich 
chrześcijan niejednokrotnie stawała się skomplikowana, pominięcie pewnych 
faktów pozwala stworzyć pewną spójną historię, jednak spójność ta jest zafał-
szowana. Podczas analizy tekstów źródłowych natrafiałam na nieprecyzyjne 
określenie czasu prześladowań chrześcijan, jak również często oskarżający ton 
skierowany jednostronnie zwłaszcza pod adresem szoguna Tokugawy Ieyasu. 
W przeważającej większości opracowań znajdziemy wyłącznie zapisy mówiące 
o  represjach lub tolerancji wynikających z  uwarunkowań politycznych, jed-
nak pominięty jest wątek, który moglibyśmy nazwać niepokojem kulturowym. 
Choć nie możemy pominąć kwestii o charakterze politycznym, bo w Japonii 
sfery sacrum i profanum były ze sobą silnie powiązane, to w rozważaniach ba-
daczy brakuje odpowiedzi na pytanie: skąd w społeczeństwie, które potrafiło 
godzić różne wierzenia i ich odłamy (w przypadku buddyzmu), niezdolność 
do zaakceptowania nowo przybyłej religii? 

Dopiero ok. 300 lat później, w epoce Meiji, pojawił się filozof, Inoue En-
ryou, który – choć przeciwny chrześcijaństwu – stwierdził, iż zasadniczo mo-
głoby ono zostać uznane za pewien odłam buddyzmu. Choć wiemy, że taki 
kompromis nie byłby możliwy, to jednak przykład ten pokazuje, iż próby 
przełożenia obcej religii na realia japońskie były podejmowane. Rodzi się tu 
zatem kolejne pytanie: czy gdyby forma przekazu była inna, bardziej przyja-
zna japońskiemu adresatowi, udałoby się uniknąć późniejszego rozlewu krwi? 
Może zatem pierwsi misjonarze popełnili błąd, kategorycznie odcinając się od 
terminologii zakorzenionej w  buddyzmie? Choć istniało niebezpieczeństwo 
wypaczeń i sprowadzenia wiary chrześcijańskiej do innej formy nauk buddyj-
skich, droga ta mogła prowadzić do rozpoczęcia dialogu z całym społeczeń-
stwem. Błędem było również nieszukanie podobieństw między religiami, aby 

16 Por. tamże, s. 74.
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na ich bazie zbudować porozumienie. Przedstawienia niektórych scen z życia 
Buddy można z powodzeniem porównać do przedstawień życia Jezusa; sztuka 
buddyjska podobnie jak chrześcijańska nawiązywała też do obrazu piekła, co 
mogło posłużyć misjonarzom do ukazania analogii między wierzeniami.

1. Matka Buddy Maya śni o jego narodzinach (Budhist Tale: Lady Maya’s Dream, 
Zbiory Japońskiego Muzeum Narodowego w Tokio, fot. A. Wysokińska-Zajchowska)

2. Zmarły Budda wkracza w nirwanę (Buddha Entering Nirvana, Zbiory Japońskiego 
Muzeum Narodowego w Tokio, fot. A. Wysokińska-Zajchowska)
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3. Obraz piekła (Scenes of Hell, kopia wyk. przez K. Akirę,  
Zbiory Japońskiego Muzeum Narodowego w Tokio, fot. A. Wysokińska-Zajchowska)

Inną kwestią, która niewątpliwie wpływała na jakość i postępy prowadzo-
nej ewangelizacji, był dobór misjonarzy, którzy nie zawsze potrafili sprostać 
temu zadaniu. Choć Franciszek Ksawery był niewątpliwie jednostką wybitną, 
to zdarzało się, że niektórzy duchowni stawali się gorliwymi buddystami. Naj-
bardziej znanym takim przypadkiem był Christãvo Ferreira17. Historia tego 
jezuity jest tak kontrowersyjna, że zasługuje na oddzielne omówienie. 

Z moich rozmów z Ichirou Antoniem Sandą, diakonem w katedrze św. Ma-
rii w Tokio, wynika, iż nie tylko Japończycy żyjący w XVI wieku, ale również 
ci w XXI często postrzegają chrześcijaństwo jako coś podejrzanego i niezrozu-
miałego; uważają, że na wszelki wypadek warto trzymać się od tej „dziwnej” 
religii jak najdalej. Paradoksalnie, nie odrzucają samych obrzędów, np. Bożego 
Narodzenia, i choć nie wiąże się to z wiarą w narodzenie Chrystusa, w swoisty 
17 Por. H. Cieslik, The Case of Christãvo Ferreira, w: Japan’s Hidden Christians 1549–1999, red. 

S. Turnbull, Tokyo 2000.
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dla siebie, nieco komercyjny sposób uczestniczą w tradycji religii, która na co 
dzień jest dla nich „podejrzana”. 

Trudno dokładnie określić początek prześladowań chrześcijan ze względu 
na ogromną rozbieżność datowania w źródłach. Analizując jednak dostępną 
literaturę, można dostrzec zróżnicowanie w działaniach rządu, a przez co uzy-
skać spójniejszy obraz. Pisząc zatem o  prześladowaniach, musimy oddzielić 
etap pierwszych dekretów antychrześcijańskich, przechodzący w przejściowy 
etap względnej tolerancji, od etapu wzmożonych prześladowań, których kon-
sekwencją było powstanie grupy (istniejącej do dziś) Kakure Kirishitan – ukry-
tych chrześcijan. 

Pierwsze kroki antychrześcijańskie możemy dostrzec już w 1587 roku, kie-
dy kampaku (regent) Toyotomi Hideyoshi, następca Nobunagi, zarządził wy-
dalenie z kraju wszystkich chrześcijan, a w roku 1591 został wydany dekret za-
kazujący chrześcijaństwa, gdyż nie zdołało wpisać się w japoński synkretyzm 
religijny, który stał na straży dotychczasowego porządku18. Chrześcijaństwo 
stało się zatem po raz pierwszy oficjalnym wrogiem społeczeństwa japońskie-
go. Nie można w tym miejscu pominąć słynnych dwudziestu sześciu męczen-
ników z Nagasaki, którzy po wycierpieniu wielu tortur zostali ukrzyżowani na 
tamtejszym wzgórzu. 

Abe Yoshida stwierdza, że Tokugawa Ieyasu – ostatni ze wspomnianych 
„trzech zjednoczycieli państwa” – konsekwentnie podążał antychrześcijań-
ską drogą swego poprzednika. Otis Cary wskazuje jednak na okres tuż po 
objęciu przez niego stanowiska szoguna, kiedy wcześniejsze dekrety nie były 
przestrzegane, choć pozostawały w mocy. W  tym czasie Tokugawa wspierał 
także finansowo misjonarzy19. Jest to właśnie etap względnej tolerancji, który 
zapewne trwałby znacznie dłużej, gdyby nie narastające niepokoje społeczne. 
Niektórzy daimyou przechodzili na chrześcijaństwo lub oferowali swą ziemię 
zakonnikom, aby mogli wybudować kościoły lub kolejne klasztory. Rodziło to 
obawy o zbytnie wzmocnienie chrześcijaństwa i podkopanie przez nie panują-
cego porządku. Niestety, prześladowania powróciły. 

Pierwszym przejawem niechęci wobec chrześcijan były działania podjęte 
przez Katou Kiyomasę z Higo, poplecznika Toyotomiego. Choć jego pierwot-
nym zamysłem było stracenie wszystkich żołnierzy będących wyznawcami 
chrześcijaństwa, zaniechał tego, mając na uwadze, że ich wpływy były na tyle 
znaczące, iż mogłoby to doprowadzić do jego upadku. Zdecydował się zatem 
18 Por. A. Yoshida, From Prohibition to Toleration: Japanese Government Views regarding 

Christianity, 1854–73, „Japanese Journal of Religious Studies” 2–3 (1978), nr 5, s. 108.
19 Por. O. Cary, A  History of Christianity in Japan. Roman Catholic, Greek Orthodox, and 

Protestant Missions, New York 1909, s. 305. 
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na bardziej kosztowne i mniej krwawe rozwiązanie. Przeznaczył dla wybra-
nych wojskowych dodatkowe fundusze w zamian za doprowadzenie do apo-
stazji ich współtowarzyszy. Zabiegi te nie dokonały się niestety bez rozlewu 
krwi, czego świadectwem jest postać Simona Takedy, który zginął w obronie 
swej wiary. Gubernator Nagasaki Terasawa także dążył do zniszczenia spo-
łeczności chrześcijańskiej poprzez konfiskatę mienia oraz burzenie kościołów. 
Jego czyny nie spotkały się jednak z aprobatą władz i został zastąpiony radą, 
w której skład wchodziło pięciu chrześcijan20. Otis Cary tworzy zatem wizeru-
nek szoguna Tokugawy Ieyasu jako tolerującego i niejednokrotnie wspierają-
cego chrześcijaństwo (przynajmniej w pierwszej fazie jego rządów), a wszelkie 
przejawy agresji wynikają z działań osób postronnych. Jednak obraz szoguna, 
jaki jawi się po lekturze artykułu Abego Yoshidy, jest zupełnie inny. Autor ten 
oskarża go o  wprowadzanie kolejnych praw przeciw chrześcijaństwu i  nisz-
czenie kościołów. Ponadto wszyscy poddani otrzymali nakaz zarejestrowania 
się w buddyjskiej świątyni najbliższej ich miejsca zamieszkania21. Naturalnie, 
władze zdawały sobie sprawę z tego, iż taka rejestracja nie daje pewności, że 
wśród społeczeństwa nie pozostali żadni chrześcijanie. Kolejnym krokiem był 
zatem test polegający na znieważeniu symboli religijnych. Osoba podejrze-
wana o chrześcijaństwo otrzymywała np. obraz z wizerunkiem Jezusa, który 
miała rzucić na ziemię i podeptać, aby w ten sposób udowodnić brak powią-
zań z Kościołem katolickim. W późniejszym czasie test ten miał demaskować 
ukrytych chrześcijan. 

W 1605 roku Ieyasu przekazał stanowisko szoguna swemu synowi Hideta-
dzie, jednak realną władzę dzierżył aż do swojej śmierci w 1616 roku. W mar-
cu 1612 roku został wydany dekret, na mocy którego chrześcijańskie kościoły 
miały zostać zniszczone, a  sami wyznawcy Chrystusa zabici lub wypędzeni. 
W 1635 roku rozkazem szoguna Iemitsu, wnuka Ieyasu, granice państwa zo-
stały zamknięte nie tylko dla Europejczyków, ale także dla Japończyków, któ-
rzy znajdowali się poza nimi. Miało to na celu uchronić Japonię przed destruk-
cyjnymi wpływami z Zachodu, które wiązano również z działalnością chrze-
ścijańskich misjonarzy. Po stłumieniu powstania w Shimabarze w 1638 roku22 
trzeci Tokugawa jeszcze bardziej spotęgował prześladowania chrześcijan. 

Zestawiając ze sobą prace Cary’ego i  Yoshidy, możemy zaobserwować 
przejście od względnej tolerancji do aktywnej polityki antychrześcijańskiej. 

20 Por. tamże, s. 306.
21 Por. A. Yoshida, From Prohibition to Toleration…, dz. cyt., s. 108.
22 Powstanie było wynikiem buntu przeciwko wysokim podatkom, jak również represji na 

miejscowych chrześcijanach. Ci chrześcijanie, którzy nie zginęli podczas walki, zostali ścię-
ci po stłumieniu rebelii.
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Należy zatem zadać pytanie: co doprowadziło do tak stanowczych kroków 
władz skierowanych nie tylko przeciwko misjonarzom, ale także wszystkim 
wyznawcom? Wśród wielu drobnych zajść istotne było działanie dwóch chrze-
ścijan: Okamoto Daihachiego, sekretarza doradcy Tokugawy, oraz daimyou 
z  prefektury Arima. Przekupił on Daihachiego, aby ten wsparł jego prośbę 
o przydzielenie określonych ziem. Gdy fakt ten został ujawniony, daimyou zo-
stał wygnany (co w praktyce oznaczało śmierć), natomiast sekretarz spalony. 
Następca wygnanego możnowładcy publicznie oznajmił, iż nie jest chrześcija-
ninem, i zażądał podobnej deklaracji od swych poddanych. To właśnie te wy-
darzenia wpłynęły na postawę szoguna względem chrześcijan, rozpoczynając 
etap aktywnych działań antychrześcijańskich23. 

Zakaz działania wspólnot chrześcijańskich obowiązywał od ok. 1614 do 
1873 roku. Ci wierni, którzy uniknęli śmierci, praktykowali w ukryciu, a ze 
względu na niemożność porozumienia się z innym wyznawcami odprawiane 
z  pamięci obrzędy różniły się nieco od tych, w  jakich możemy dziś uczest-
niczyć. Dokładne opracowanie tematu Kakure Kirishitan jest bardzo trudne 
ze względu na sposób, w  jaki działają. Badania najczęściej prowadzone były 
w rejonie wyspy Ikitsuki, z kilku względów: niemal cała jej ludność to chrze-
ścijanie, którzy po zakończeniu prześladowań wyszli z ukrycia, pozwalając na 
obserwację ich zwyczajów, jak również uczestnictwo w rytuałach wszystkim 
zainteresowanym (przyjęcie wiary chrześcijańskiej nie jest wymogiem udziału 
w Mszy). W przeciwieństwie do innych regionów nie musieli oni uciekać się 
do wymyślnych sposobów, jak przedstawianie wizerunku Matki Boskiej jako 
bogini Kannon, aby ukryć swą wiarę przed sąsiadami24. Choć nie możemy mó-
wić o wolności wyznania (udokumentowano ponad 3 tys. egzekucji i banicji), 
to ludziom tym było znacznie łatwiej przetrwać, żyjąc wśród wyznawców tej 
samej religii.

W innych częściach kraju chrześcijanie musieli zachować swą wiarę w ta-
jemnicy. Tylko w  rejonie Nagasaki, Omura, Saga, Shimabara oraz Hirado 
aresztowano oficjalnie 608 chrześcijan, choć liczba ta prawdopodobnie była 
znacznie wyższa25. Wiele osób decydowało się na apostazję i rejestrację w bud-
dyjskiej świątyni. Akt wystąpienia z Kościoła służył jednak tylko odwróceniu 
uwagi, natomiast chrześcijańskie obrzędy były praktykowane w  zmienionej 
wersji: zamiast hostii i wina spożywano sashimi i sake, modlitwy odmawiano 

23 Por. O. Cary, A History of Christianity in Japan, dz. cyt., s. 308.
24 Por. D. Filus, Secrecy and Kakure Kirishistan, „Bulletin of Portuguese-Japanese Studies” 

2003, nr 7, s. 94.
25 Por. tamże, s. 95.
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jedynie w myślach podczas kontemplacji, symbole takie jak krzyż były ukry-
wane w stropach. 

Dorothea Filus, badająca grupy Kakure Kirishitan we wsi Sotome, napo-
tkała opór ze strony osób, z którymi usiłowała przeprowadzić wywiad. O swo-
ich odczuciach pisze w następujący sposób: 

Badacz jest często traktowany jak szpieg, a w najlepszym wypadku jako intruz 
(…) Czasami odmawiano mi wywiadu w  bardzo szorstki sposób, musiałam 
więc zapomnieć o dumie i wrócić po informacje w późniejszym czasie. Oka-
zjonalnie informacje celowo podawano błędnie. Zadając czterokrotnie to samo 
pytanie, każdorazowo otrzymywałam inną odpowiedź26. 

Tylko nieliczni z tzw. ukrytych chrześcijan zdecydowali się na przyłącznie 
do współczesnej wspólnoty chrześcijańskiej; znaczna większość pozostaje na-
dal w ukryciu w sensie dosłownym lub – tak jak wielu mieszkańców Sotome – 
jawnie, ale praktykując według rytuałów przekazywanych przez kolejne poko-
lenia. Ichirou Antonio Sanda wyjaśnił mi, że postawa Kakure wynika z długie-
go okresu izolacji i braku zaufania. Japończycy, przyzwyczajeni do pewnych 
form obrzędowych, nie ufali i nadal nie ufają w prawdziwość współczesnego 
Kościoła. Choć ich wiara jest szczera, pamiętając o  historii chrześcijaństwa 
w Japonii, nie potrafią porzucić tej nieufności. Choć japońskie chrześcijaństwo 
podzieliło się jakby na dwie frakcje, co niewątpliwie jest problemem, diakon 
Sanda nie traci optymizmu, kończąc naszą rozmowę słowami nieco usprawie-
dliwiającymi postawę Kakure: „Ważne, że naprawdę wierzą; to, w jaki sposób 
praktykują, jest mniej istotne, może rzeczywiście na końcu okaże się, że to my 
robiliśmy coś źle?”. 

26 Tamże, s. 96.
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Wstęp

Wydarzenia społeczno-polityczne dokonujące się w  Prusach w  połowie 
XIX wieku znacząco wpłynęły na działalność tamtejszego Kościoła katolic-
kiego. Od czasu przyjęcia oktrojowanej konstytucji z  31 stycznia 1850 roku 
otrzymał on prawo do samodzielnego zarządzania, a co za tym idzie, do two-
rzenia nowych placówek duszpasterskich. Ich rozwój, szczególnie w diasporze, 
wymagał zaplecza materialnego, którego lokalna ludność nie była w stanie za-
gwarantować. Z tego względu tworzono stowarzyszenia, które wspierały kato-
lików żyjących na terenach, gdzie większość stanowili protestanci. W diecezji 
warmińskiej tę funkcję spełniało Towarzystwo św. Wojciecha1. 

W  historiografii Warmii i  Mazur wielokrotnie podkreślano znaczący 
wkład Towarzystwa św. Wojciecha w  utrzymanie szkół oraz duszpasterstwa 
w diasporze diecezji warmińskiej. Już w okresie przedwojennym refleksję na-
ukową na ten temat przeprowadził ks. Paul Romahn2. Spośród współczesnych 
1 Por. A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, 

Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004, s. 19, 188; zob. także Erlaß, die Vereinigung des St. 
Adalbertus-Vereins mit dem Bonifacius-Verein betr., „Pastoralblatt für die Diözese Ermland” 
1870, nr 6, s. 60.

2 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, s. 21–69. 
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badaczy odnoszących się do tych zagadnień warto wskazać ks. Mariana Bo-
rzyszkowskiego3, Jana Chłostę4, ks. Andrzeja Kopiczko5 oraz Ewelinę Annę 
Sokołowską6. Przytaczane przez nich informacje nie koncentrują się jednak na 
kwestiach związanych z wewnętrzną strukturą tej organizacji ani na jej przy-
chodach i  rozchodach. Tego rodzaju dane pozwoliłyby na wyszczególnienie 
zakresu oraz wysokości wsparcia materialnego udzielanego placówkom dusz-
pasterskim, co stanowiłoby cenne źródło do badań nad diasporą diecezji war-
mińskiej w połowie XIX wieku. Z tego względu warto przeanalizować, poza 
dotychczasową literaturą, sprawozdania finansowe opisywanego towarzystwa, 
które najczęściej umieszczano na łamach „Katholisches Wochenblatt”. 

 1. Ukonstytuowanie się Towarzystwa św. Wojciecha

W  pierwotnych planach Towarzystwo św. Wojciecha miało być jednoli-
tą organizacją skupiającą członków z archidiecezji poznańskiej oraz diecezji 
chełmińskiej i warmińskiej. Jego propagatorzy wychodzili z założenia, że po-
naddiecezjalny zasięg towarzystwa zagwarantuje większe wsparcie pozbawio-
nym opieki pastoralnej katolikom żyjącym w diasporze. Jak podkreślano, ini-
cjatywa ta, podjęta z miłością i realizowana z wytrwałością, mogła przynieść 
podobne efekty co działalność Stowarzyszenia św. Bonifacego7. 

W „Katholisches Wochenblatt” z 20 listopada 1851 roku umieszczono pro-
pozycję statutów Towarzystwa św. Wojciecha. Warto w tym miejscu wskazać 
zapisy, które w ostatecznej wersji uległy znacznej zmianie. Pierwotnym celem 
towarzystwa miało być wspieranie katolickiego duszpasterstwa i szkół w prote-
stanckich regionach prowincji pruskiej i poznańskiej. Oprócz tych terenów ze 
znakiem zapytania umieszczono jeszcze prowincję pomorską. Głównym orga-

3 M. Borzyszkowski, Stowarzyszenie św. Wojciecha i organizacja placówek katolickich w dia-
sporze diecezji warmińskiej, w: Przeszłość natchnieniem dla teraźniejszości. Sympozjum hi-
storyczne i świętowojciechowe. Ełk, 20–22 kwietnia 1994 roku, red. K. Brzostek, T. Ratajczak, 
M. Salomon i in., Ełk 1996, s. 115–122. 

4 J. Chłosta, Kościół katolicki na Mazurach przed 1945 rokiem, „Warmińskie Wiadomości 
Archidiecezjalne” 1999, nr 44, s. 81–87; por. tenże, Słownik Warmii (historyczno-geogra-
ficzny), Olsztyn 2002, s. 373–374; tenże, Katolicy na Mazurach przed 1945 rokiem, w: Życie 
codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Wierni i duchowni, red. J. Kiełbik, Olsztyn 2016, 
s. 123–125.

5 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, dz. cyt., 
s. 188.

6 E.A. Sokołowska, Organizacje społeczne i kościelne na Warmii w latach 1848–1914, Szczytno 
2014, s. 83–88. 

7 Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins. Aus dem Ermlande, „Katholisches Wochenblatt” 
(dalej: KW) 1851, nr 51, s. 207. 
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nem kierowniczym w towarzystwie miał być zarząd generalny. W poszczegól-
nych diecezjach reprezentowałby go prezes, który przy udziale biskupa zakła-
dałby komitety diecezjalne. Poszczególne komitety samodzielnie zarządzałyby 
składkami zbieranymi na terenie lokalnego Kościoła oraz przygotowywałyby 
półroczne sprawozdanie ze stanu finansowego towarzystwa. Jego protektorami 
mieli być arcybiskup i obaj biskupi z prowincji pruskiej i poznańskiej8. 

W nawiązaniu do tego artykułu, zawierającego zachętę do utworzenia To-
warzystwa św. Wojciecha, 4 grudnia 1851 roku9 na inauguracyjnym zebraniu 
w  Seminarium Duchownym w  Braniewie zgromadziło się duchowieństwo 
oraz liczne osoby świeckie z  diecezji warmińskiej. Zakładanej organizacji 
nadano wtedy nazwę Towarzystwa św. Wojciecha dla Popierania Katolików 
w  Diasporze (Sankt Adalbertusverein für die Unterstützung der Katholiken 
in der Diaspora). Jego pierwszymi członkami zostali regens Seminarium Du-
chownego ks. Joseph Carolus, dyrektor gimnazjum braniewskiego Ferdinand 
Schultz, subregens Seminarium Duchownego ks. Ludwig Hoppe, gimnazjalny 
nauczyciel religii ks. Johannes Wien, wykładowca Liceum Hosianum Franz 
Beckmann, kolejny profesor tej uczelni ks. Michael Krüger, dyrektor Semina-
rium Nauczycielskiego ks. Anton Arendt, ks. wikariusz Johannes Lingk, ks. wi-
kariusz Karl August Fuhlmann oraz ks. wikariusz Johann Feyerstein. Zaapro-
bowano wówczas wydane drukiem, prowizoryczne statuty tej organizacji oraz 
wybrano jej lokalny zarząd. Towarzystwo reprezentował regens Seminarium 
Duchownego w Braniewie ks. Carolus, który tymczasowo podjął się przewod-
niczenia wszystkim tworzącym się oddziałom. Zwrócono się do niego z proś-
bą, aby nadał owym statutom właściwą formę i  rozwijał dalszą działalność 
towarzystwa. Informacje o zakładanych oddziałach lokalnych miały być pu-
blikowane na łamach „Katholisches Wochenblatt”. Ich odpowiednia liczba po-
zwoliłaby na utworzenie diecezjalnego komitetu Towarzystwa św. Wojciecha. 
Wówczas można byłoby zwołać walne zgromadzenie, które nadałoby trwały 
charakter prowizorycznym strukturom organizacji. Do tego czasu ks. Caro-
lus zobowiązał się przyjmować składki finansowe, dysponując nimi zgodnie 
z tymczasowymi statutami, a w czasie następnego walnego zebrania przedło-
żyć sprawozdanie finansowe z działalności towarzystwa. Ponieważ miało ono 
obejmować trzy sąsiednie diecezje, postanowiono, że oprócz biskupa warmiń-
skiego Józefa Ambrożego Geritza będzie ono przedstawiane również arcybi-

8 Satzungen des Adalberts-Vereins, KW 1851, nr 48, s. 194; por. P. Romahn, Die Diaspora der 
Diözese Ermland, dz. cyt., s. 26–27. 

9 Ks. Paul Romahn twierdzi, że zebranie odbyło się 3 grudnia 1851 roku; zob. tenże, Die 
Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 27. 
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skupowi gnieźnieńskiemu i poznańskiemu Leonowi Przyłuskiemu oraz ordy-
nariuszowi chełmińskiemu Anastazemu Sedlagowi10. 

Następnego dnia ks. Carolus powiadomił o  założeniu Towarzystwa 
św. Wojciecha ordynariusza warmińskiego. Bp Geritz odpowiedział 10 grud-
nia 1851 roku, że w obliczu erygowania nowej organizacji wspierającej katolic-
kie duszpasterstwo i szkoły na obszarach protestanckich żywi obawy, iż wielce 
zasłużone Towarzystwo św. Franciszka Ksawerego (Xaverius-Missions-Verein) 
zostanie pozbawione dotychczasowych prerogatyw. Poza tą adnotacją zapew-
niał o  swoim poparciu dla tego dzieła11. Do jego wątpliwości odniósł się na 
łamach „Katholisches Wochenblatt” ks. Carolus. Zaznaczył, że Towarzystwo 
św. Franciszka Ksawerego jest ojcem Towarzystwa św. Wojciecha. Jak bowiem 
nowa warmińska organizacja stawia sobie za cel pomoc katolikom żyjącym 
w diasporze na obszarze prowincji pruskiej, tak Towarzystwo św. Franciszka 
Ksawerego wspomaga członków Kościoła w Ameryce, Azji i Afryce12. Niepo-
kojąc się jednak o  spadek zainteresowania tą misyjną organizacją, apelowa-
no o ofiarny w niej udział13. Ponadto bp Geritz w protokołach wizytacyjnych 
zwracał uwagę, aby jednakowo wspierać składkami oba towarzystwa misyjne14. 

Dość szybko okazało się, że działalność Towarzystwa św. Wojciecha zosta-
nie ograniczona jedynie do diecezji warmińskiej. Jego walne zebranie zaplano-
wano na środę 12 maja 1852 roku, na godzinę 10.00 w katedrze fromborskiej. 
Uczestniczyło w nim 29 przedstawicieli lokalnych oddziałów z  tej diecezji15. 

10 Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins. Braunsberg, KW 1851, nr 51, s. 207; Dr. War-
miensis [G. Matern], Katholizismus und Protestantismus in Ostpreussen einst und jetzt, 
Braunsberg 1898, s. 22; J. Chłosta, Kościół katolicki na Mazurach przed 1945 rokiem, dz. 
cyt., s. 84–85; M. Borzyszkowski, Stowarzyszenie św. Wojciecha i  organizacja placówek 
katolickich w diasporze diecezji warmińskiej, dz. cyt., s. 117; J. Obłąk, Kult św. Wojciecha 
w diecezji warmińskiej, „Studia Warmińskie” 1966, t. 3, s. 15; P. Romahn, Die Diaspora der 
Diözese Ermland, dz. cyt., s. 27–28; P. Romański, Biskup warmiński Józef Ambroży Geritz 
(1783–1867), Olsztyn 2015, s. 246; por. E.A. Sokołowska, Organizacje społeczne i kościelne 
na Warmii w latach 1848–1914, dz. cyt., s. 84; M. Jodkowski, Stowarzyszenie świętych Bo-
nifacego i Wojciecha w diecezji warmińskiej w XIX wieku, w: Życie codzienne na dawnych 
ziemiach pruskich. Wierni i duchowni, dz. cyt., s. 94, 97. 

11 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 29; P. Romański, Biskup warmiński 
Józef Ambroży Geritz (1783–1867), dz. cyt., s. 246. 

12 J. Carolus, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 2, s. 6–7.
13 Zob. Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 25, s. 118; P. Romahn, Die 

Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 30. 
14 P. Romański, Biskup warmiński Józef Ambroży Geritz (1783–1867), dz. cyt., s. 246–247. 
15 J. Carolus, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 18, s. 82; por. P. Ro-

mahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 32; P. Romański, Biskup warmiński 
Józef Ambroży Geritz (1783–1867), dz. cyt., s. 247; M. Jodkowski, Stowarzyszenie świętych 
Bonifacego i Wojciecha w diecezji warmińskiej w XIX wieku, dz. cyt., s. 94–95. 
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W  trakcie obrad zaaprobowano ostateczną wersję statutów. Określały one 
charakter towarzystwa oraz precyzowały prawa i  obowiązki jego członków. 
Odnotowano w nich, że jego wsparcie obejmuje przede wszystkim katolickie 
duszpasterstwo oraz szkoły na obszarach protestanckich (a zatem w diasporze 
katolickiej) w prowincji pruskiej. Członków zobligowano do codziennego od-
mawiania Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo z dopowiedzeniem: „Święty Wojciechu, 
módl się za nami”. Księży zobowiązywano do odprawienia raz w roku Mszy św. 
w intencji towarzystwa, jeśli to możliwe – w uroczystość św. Wojciecha. Każdy 
członek miał albo wpłacać comiesięczną składkę, którą za zgodą ok. dziesięciu 
osób mógł zbierać poborca, albo zadeklarować wpłatę roczną, półroczną bądź 
kwartalną na zasadzie subskrypcji. Duchowieństwu zalecano za pozwoleniem 
władz kościelnych organizować coroczną kolektę na cele organizacji16. 

Statuty stanowiły ponadto, że towarzystwem kieruje zarząd, złożony z pre-
zydenta, wiceprezydenta oraz trzech członków. Piastujący dwie ostatnie funkcje 
mieli mieszkać w niewielkiej odległości od prezydenta. Zarząd miał być wybie-
rany na walnym zebraniu, odbywającym się co trzy lata. Najpierw wskazywano 
prezydenta, potem wiceprezydenta, a na końcu trzech członków. Do wyborów 
dopuszczano po dwóch deputowanych z każdego dekanatu. Określono, że za-
rząd reprezentuje towarzystwo we wszystkich sprawach zewnętrznych, spra-
wuje nadzór nad jego kapitałem, przedkłada propozycje biskupowi, zatwierdza 
podział zapomogi, biorąc pod uwagę oczekiwania poszczególnych komitetów 
lokalnych, zwołuje walne zgromadzenie oraz ogłasza na nim sprawozdanie 
z prowadzenia organizacji i jej finansów. Po rewizji statutów i ich ostatecznym 
zatwierdzeniu Towarzystwo św. Wojciecha uzyskało prawną osobowość17. Bi-
skup warmiński Józef Ambroży Geritz zaaprobował ją 3 czerwca 1852 roku18. 

16 Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 25, s. 117; Statuten des St. Adalber-
tus-Vereins, „Pastoralblatt für die Diözese Ermland” 1872, nr 11, s. 66; J. Chłosta, Kościół 
katolicki na Mazurach przed 1945 rokiem, dz. cyt., s. 85; M. Borzyszkowski, Stowarzyszenie 
św. Wojciecha i organizacja placówek katolickich w diasporze diecezji warmińskiej, dz. cyt., 
s. 117; J. Obłąk, Kult św. Wojciecha w diecezji warmińskiej, dz. cyt., s. 16; P. Romahn, Die 
Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 33; P. Romański, Biskup warmiński Józef Ambroży 
Geritz (1783–1867), dz. cyt., s. 247; E.A. Sokołowska, Organizacje społeczne i kościelne na 
Warmii w latach 1848–1914, dz. cyt., s. 84. 

17 Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 25, s. 117; Statuten des St. Adal-
bertus-Vereins, „Pastoralblatt für die Diözese Ermland” 1872, nr 11, s. 66–67; P. Romahn, 
Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 33–34; P. Romański, Biskup warmiński Józef 
Ambroży Geritz (1783–1867), dz. cyt., s. 247; E.A. Sokołowska, Organizacje społeczne i ko-
ścielne na Warmii w latach 1848–1914, dz. cyt., s. 84–85. 

18 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, dz. cyt., 
s. 188; J. Obłąk, Kult św. Wojciecha w diecezji warmińskiej, dz. cyt., s. 15–16. 
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2. Zarząd i walne zebrania 

Pierwsze pełnoprawne wybory do zarządu komitetu diecezjalnego To-
warzystwa św. Wojciecha przeprowadzono 12 maja 1852 roku. Prezydentem 
wybrano ks. kanonika Andreasa Herholza (lata urzędowania 1852–1869), wi-
ceprezydentem – ks. kanonika Antona Eichhorna, asystentami – ks. regensa 
Josepha Carolusa, ks. proboszcza Antona Kaehsa z  Szalmii i  ks. proboszcza 
Franza Thiediga z Ornety. Zgodnie z życzeniem ogółu zgromadzonych, admi-
nistrowanie finansami organizacji powierzono ks. Carolusowi19. 

Drugie walne zebranie towarzystwa zwołano na 31 maja 1855 roku, na go-
dzinę 10.00, we Fromborku. Zgodnie ze statutami, zaproszono na nie po dwóch 
przedstawicieli z  każdego dekanatu warmińskiego20. Niestety, niewiele osób 
skorzystało z propozycji uczestnictwa w tych obradach. Otworzył je prezydent, 
wypowiadając słowa krótkiej modlitwy. Następnie przedłożył zebranym sta-
tuty towarzystwa, a także jego wpływy i wydatki za lata 1852–1854, po czym 
podsumował skrótowo jego sytuację finansową. W dalszej kolejności omówio-
no istotne sprawy organizacji, a także zgłoszono propozycje, którymi miał się 
zająć zarząd. Na koniec przeprowadzono do niego wybory. Na nową kadencję 
wytypowano te same osoby. Prezydentem został zatem ponownie ks. kanonik 
Andreas Herholz, wiceprezydentem – ks. kanonik Anton Eichhorn, skarbni-
kiem – regens Seminarium Duchownego ks. Joseph Carolus, zaś członkami 
zarządu – ks. kanonik Franz Thiedigk i ks. proboszcz Anton Kaehs21. 

Trzecie walne zebranie Towarzystwa św. Wojciecha odbyło się 26 maja 
1858 roku. Uczestniczyli w nim księża: kanonik Andreas Herholz, Joseph Neu-
mann, Anton Eichhorn, Franz Thiedigk, Valentin Blockhagen, Andrzej Thiel, 
biskup pomocniczy Antoni Frenzel, regens Seminarium Duchownego Joseph 
Carolus, archiprezbiter Anton Marquardt z  Braniewa, proboszcz Anton 
Kaehs z Szalmii oraz wikariusze katedralni Joseph Baumgart i Ludwig Strunge. 

19 J. Carolus, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 21, s. 99; M. Borzysz-
kowski, Stowarzyszenie św. Wojciecha i organizacja placówek katolickich w diasporze diecezji 
warmińskiej, dz. cyt., s. 117; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 34; 
P. Romański, Biskup warmiński Józef Ambroży Geritz (1783–1867), dz. cyt., s. 247; E.A. So-
kołowska, Organizacje społeczne i kościelne na Warmii w latach 1848–1914, dz. cyt., s. 85; 
M. Jodkowski, Stowarzyszenie świętych Bonifacego i Wojciecha w diecezji warmińskiej w XIX 
wieku, dz. cyt., s. 97; zob. także J. Carolus, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 
1852, nr 18, s. 82. 

20 A. Herholz, St. Adalbertus-Verein in Ermland, KW 1855, nr 17, s. 135; por. E.A. Sokołowska, 
Organizacje społeczne i kościelne na Warmii w latach 1848–1914, dz. cyt., s. 86. 

21 Der St. Adalbertus-Verein im Ermlande, KW 1855, nr 24, s. 187–188; P. Romahn, Die 
Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 35; por. E.A. Sokołowska, Organizacje społeczne 
i kościelne na Warmii w latach 1848–1914, dz. cyt., s. 86. 
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Prezydent przeczytał statuty towarzystwa i zreferował jego sytuację. Skarbnik 
zaprezentował jego stan finansów w bieżącym roku. Zaproponował również, 
aby utworzyć fundusz, z którego dotowano by pensję duszpasterza we wspie-
ranych przez towarzystwo stacjach misyjnych. Kapitał ten zasilałaby część 
rocznych składek na rzecz organizacji. Duchownym z diaspory przekazywano 
by z  takiego rachunku prowizję. Niestety, postulat ten nie został rozpatrzo-
ny. Poinformowano przy tym uczestników zebrania, że prośba wystosowana 
przez zarząd towarzystwa 27 czerwca 1856 roku dotycząca zwolnienia z opłaty 
pocztowej, ponowiona 30 września 1856 roku przez biskupa warmińskiego, 
została negatywnie rozpatrzona przez władze państwowe. W czasie spotkania 
postanowiono również, że kuratusi otrzymają donację na rzecz dożywiania 
dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Oczekiwano od 
nich jedynie odpowiednich deklaracji. Duchowieństwo katedralne miało tak-
że wysyłać dwóch przedstawicieli na walne zgromadzenia. Ostatecznie prze-
prowadzono reelekcję zarządu towarzystwa22. 

3. Lokalne (parafialne) oddziały

Pierwotną strukturę Towarzystwa św. Wojciecha, powstałą w trakcie inau-
guracyjnego spotkania 4 grudnia 1851 roku w Braniewie, traktowano do czasu 
prawnego ukonstytuowania się organizacji jako jej pierwszy oddział lokalny. 
Bp Józef Ambroży Geritz w rozporządzeniu z 10 grudnia 1851 roku zezwolił 
z kolei na zakładanie lokalnych oddziałów w granicach diecezji warmińskiej23. 
Drugi z nich powstał w Szalmii, o czym informowano w połowie grudnia 1851 
roku24. Do połowy marca 1852 roku założono kolejne w następujących para-
fiach: Dzierzgoń, Tolkmicko, Lubomino, Święta Lipka, Kiwity i Lutry. Ks. Ca-
rolus z zadowoleniem konstatował, że wkrótce oddziały towarzystwa zostaną 
erygowane w  każdym dekanacie diecezji warmińskiej. Przytaczał wzorcowy 
przykład duchowieństwa dekanatu pieniężnieńskiego, które w trakcie swojej 
konferencji zobowiązało się jednogłośnie do założenia lokalnych oddziałów 
w  każdej parafii25. Towarzystwo dość szybko zyskało uznanie wśród księży 

22 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 36; E.A. Sokołowska, Organizacje 
społeczne i kościelne na Warmii w latach 1848–1914, dz. cyt., s. 86; M. Jodkowski, Stowarzy-
szenie świętych Bonifacego i Wojciecha w diecezji warmińskiej w XIX wieku, dz. cyt., s. 98. 

23 J. Carolus, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 2, s. 6. 
24 Tamże, s. 7; Paul P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 29; por. E.A. 

Sokołowska, Organizacje społeczne i kościelne na Warmii w latach 1848–1914, dz. cyt., s. 85. 
25 J. Carolus, St. Adalbertus-Verein, KW 1852, nr 12, s. 55; por. P. Romahn, Die Diaspora der 

Diözese Ermland, dz. cyt., s. 29, 34. 
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oraz świeckich na obszarze diecezji. Ich wypowiedzi przytaczano na łamach 
„Katholisches Wochenblatt”. Ks. Carolus odnotował, że wielu duchownych za-
mierzało utworzyć lokalne oddziały organizacji w uroczystość św. Wojciecha26. 

Do połowy maja 1852 roku komitety towarzystwa powstały w Tujcu, Grzę-
dzie, Łajsach, Barczewie, Bisztynku, Wilczkowie, Ełdytach Wielkich, Reszlu, 
Dobrym Mieście, Płoskini, Piotrowcu, Lichnowach, Mątowach Wielkich, 
Żuławkach, Mingajnach i w Klewkach27. Towarzystwo liczyło zatem 33 lokalne 
oddziały28. 25 czerwca tego samego roku informowano, że organizacja zain-
augurowała swoją działalność w parafiach Jeziorany, Unikowo, Lidzbark War-
miński, Krekole, Brąswałd, Lamkowo, Ostaszewo, Żegoty, Tolkowiec i  Kłaj-
peda. Istniało już zatem 45 lokalnych oddziałów. Jeden z nich funkcjonował 
w katedrze fromborskiej i nie miał charakteru parafialnego29. W poniższej ta-
beli zaprezentowano wykaz lokalnych oddziałów Towarzystwa św. Wojciecha 
w poszczególnych dekanatach.

Tabela 1. Wykaz lokalnych oddziałów Towarzystwa św. Wojciecha w połowie 1852 roku 
Lp. Dekanat Parafia
1 Barczewski Barczewko, Barczewo, Klewki i Lamkowo

2 Braniewski Błudowo, Braniewo, Frombork, Płoskinia, Szalmia, 
Tolkowiec i Wierzno 

3 Dobromiejski Dobre Miasto, Ełdyty Wielkie, Lubomino i Wilczkowo
4 Elbląski Elbląg, Nowa Cerkiew, Tolkmicko 
5 Jeziorański Jeziorany i Lutry
6 Lidzbarski Kiwity, Krekole, Lidzbark Warmiński i Żegoty 
7 Malborski Mątowy Wielkie
8 Nowostawski Lichnowy, Ostaszewo, Tujec i Żuławki
9 Olsztyński Brąswałd
10 Pieniężnieński Łajsy, Mingajny, Orneta, Pieniężno i Piotrowiec
11 Reszelski Bisztynek, Grzęda, Reszel, Święta Lipka i Unikowo 
12 Sambijski Kłajpeda, Królewiec i Tylża
13 Sztumski Dzierzgoń

Źródło: J. Carolus, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, „Katholisches Wochenblatt” 
1852, nr 27, s. 131.

Z powyższej tabeli wynika, że w połowie 1852 roku lokalne oddziały To-
warzystwa św. Wojciecha funkcjonowały we wszystkich dekanatach diecezji 
26 Zob. J. Carolus, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 16, s. 70–71. 
27 J. Carolus, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 21, s. 99; P. Romahn, 

Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 35.
28 J. Carolus, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1853, nr 20, s. 97. 
29 Tenże, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 27, s. 130–131; P. Romahn, 

Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 35. 
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warmińskiej. Najwięcej oddziałów erygowano w dekanacie braniewskim – sie-
dem, a najmniej w dekanatach malborskim i sztumskim – po jednym. Kolejną 
informację o utworzeniu nowych oddziałów lokalnych podano 21 październi-
ka 1852 roku. Wśród nich wymieniano Długobór, Kwiecewo, Paluzy, Tychno-
wy, Pogrodzie i Butryny. Ich liczba wzrosła zatem do 5130. Do końca roku ery-
gowano kolejne komitety w parafiach Sztum, Nowy Staw, Boręty, Radostowo, 
Babiak, Ignalin, Olsztyn, Gietrzwałd i Sząbruk31. 

Do 7 maja 1853 roku zorganizowano lokalne oddziały w parafiach Posto-
lin, Bieniewo, Wrzesina, Szyłgały i Krzyżanowo. Tym samym ich liczba wy-
nosiła 6932. Ks. Carolus odnotował 28 sierpnia tego samego roku, że następ-
ne sekcje erygowano w Biesowie, Kochanówce, Henrykowie, Rogóżu, Sętalu 
i  Piotraszewie33. Z  kolei do 14 listopada tego samego roku lokalny komitet 
powstał w Lechowie34. W 1853 roku oddziały Towarzystwa św. Wojciecha za-
łożono jeszcze w parafiach Lubieszewo, Marynowy, Bartąg, Orzechowo k. Do-
brego Miasta, Malbork i Kłębowo. Ogółem ich liczba w diecezji warmińskiej 
wzrosła do 8235. Na początku 1854 roku ubolewano na łamach „Katholisches 
Wochenblatt”, że w diecezji warmińskiej znajdują się jeszcze pojedyncze para-
fie, w których nie poinformowano wiernych o działalności Towarzystwa św. 
Wojciecha36. W tym samym czasie erygowano jego lokalny oddział w Biskup-
cu Reszelskim37. Pod koniec roku funkcjonowały już nowe sekcje towarzystwa 
w Starym Targu i Dąbrówce Malborskiej38. 

4. Przychody Towarzystwa św. Wojciecha

Zgodnie z wyliczeniami ks. Josepha Carolusa z 12 grudnia 1851 roku, rocz-
ne przychody Towarzystwa św. Wojciecha za 1852 rok miały stanowić ponad 
200 talarów. Wynikało to z liczby członków tej organizacji, którzy zobowiązy-
wali się do wpłaty miesięcznej po srebrnym groszu na osobę. Przypuszczano, 
że z subskrypcji zostaną przekazane dodatkowo 84 talary39. 21 października 

30 J. Carolus, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 44, s. 207. 
31 Tenże, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1853, nr 3, s. 11.
32 Tenże, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1853, nr 20, s. 96–97. 
33 Tenże, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1853, nr 37, s. 184. 
34 Tenże, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1853, nr 48, s. 234.
35 Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1854, nr 6, s. 49. 
36 Bericht über den Vermögens-Zustand des St. Adalbertus-Vereins pro 1853, KW 1854, nr 8, 

s. 67.
37 Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1854, nr 31, s. 257. 
38 J. Carolus, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1854, nr 52, s. 423. 
39 Tenże, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 2, s. 7.
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1852 roku ks. Carolus informował z zadowoleniem o przesyłanych donacjach 
na rzecz towarzystwa. Suponował nawet, że przychody roczne mogą przekro-
czyć 3000 talarów40. Niestety, pod koniec roku wpływy towarzystwa wyraźnie 
się zmniejszyły41. W jego rocznym sprawozdaniu zapisano jednak, że opiewały 
one ostatecznie na 3287 talarów 6 srebrnych groszy i 9 fenigów w gotówce oraz 
200 talarów w obligacjach państwowych. Warto nadmienić, że ze składek zwy-
czajnych uzyskano 3012 talarów 15 srebrnych groszy i 6 fenigów, zaś z nadzwy-
czajnych – 474 talary 21 srebrnych groszy i 3 fenigi42. Ks. Carolus odnotował 
również, że pod koniec 1852 roku kapitał towarzystwa wynosił (po odjęciu 
wydatków) 2600 talarów w oprocentowanych obligacjach państwowych oraz 
271 talarów 26 srebrnych groszy i 6 fenigów w gotówce43.

W  poniższej tabeli zaprezentowano wartość składek zwyczajnych, które 
wpłacili członkowie Towarzystwa św. Wojciecha w poszczególnych dekanatach 
diecezji warmińskiej w 1852 roku. 

Tabela 2. Składki zwyczajne na rzecz Towarzystwa św. Wojciecha z dekanatów die-
cezji warmińskiej w 1852 roku
Dekanat Wartość wpłaty
Katedra fromborska* 180 talarów 28 srebrnych groszy i 11 fenigów
Barczewski 72 talary 16 srebrnych groszy i 9 fenigów
Braniewski 1001 talarów 18 srebrnych groszy i 6 fenigów
Dobromiejski 182 talary
Elbląski 154 talary i 5 srebrnych groszy 
Jeziorański 155 talarów 28 srebrnych groszy i 2 fenigi
Lidzbarski 334 talary 21 srebrnych groszy i 10 fenigów
Malborski 8 talarów i 23 srebrne grosze
Nowostawski 138 talarów 24 srebrne grosze i 4 talary
Olsztyński 51 talarów i 11 srebrnych groszy 
Pieniężnieński 496 talarów 20 srebrnych groszy i 10 fenigów
Reszelski 127 talarów 17 srebrnych groszy i 4 fenigi 
Sambijski 61 talarów i 9 srebrnych groszy
Sztumski 46 talarów i 10 fenigów
Suma: 3012 talarów 15 srebrnych groszy i 6 fenigów

* Wydzielony komitet grupujący duchowieństwo katedralne.
Źródło: Bericht über den St. Adalbertus-Verein, „Katholisches Wochenblatt” 1853, nr 10, s. 46–47.

40 Tenże, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 44, s. 207. 
41 Tenże, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1853, nr 3, s. 11. 
42 Bericht über den St. Adalbertus-Verein, KW 1853, nr 10, s. 45. 
43 Bericht über den Vermögens-Zustand des St. Adalbertus-Vereins pro 1853, KW 1854, nr 8, 

s. 65. 
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W  1852 roku ze składek zwyczajnych pobieranych od członków Towa-
rzystwa św. Wojciecha uzyskano 3012 talarów 15 srebrnych groszy i  6 feni-
gów. Najwięcej pieniędzy wpłacono w dekanacie braniewskim – 1001 talarów 
18 srebrnych groszy i 6 fenigów, a najmniej w dekanacie malborskim (jedynie 
8 talarów i 23 srebrne grosze). Niewielką sumę zebrano również w dekanacie 
olsztyńskim (51 talarów i 11 srebrnych groszy). 

W 1853 roku zebrano 3127 talarów 24 srebrne grosze i 6 fenigów. Łącznie 
z gotówką z poprzedniego roku dysponowano sumą 3184 talarów i 10 srebr-
nych groszy44. Zdecydowano się wówczas zakupić wschodniopruskie listy za-
stawne, wobec czego kapitał tej organizacji wzrósł do 3600 talarów45. Rozpo-
rządzano także gotówką o wartości 862 talarów i 4 fenigów46. 
Tabela 3. Składki zwyczajne na rzecz Towarzystwa św. Wojciecha z dekanatów die-
cezji warmińskiej w 1854 roku
Dekanat Wartość wpłaty
Katedra fromborska 179 talarów 27 srebrnych groszy i 6 fenigów 
Barczewski 112 talarów 1 srebrny grosz i 9 fenigów
Braniewski 571 talarów 14 srebrnych groszy i 8 fenigów
Dobromiejski 219 talarów
Elbląski 96 talarów i 5 fenigów
Jeziorański 172 talary 11 srebrnych groszy i 5 fenigów
Lidzbarski 460 talarów 15 srebrnych groszy i 11 fenigów 
Malborski 61 talarów i 10 srebrnych groszy 
Nowostawski 238 talarów 17 srebrnych groszy i 2 fenigi 
Olsztyński 72 talary
Pieniężnieński 400 talarów 7 srebrnych groszy i 3 fenigi 
Reszelski 75 talarów 11 srebrnych groszy i 10 fenigów
Sambijski 96 talarów i 2 fenigi
Sztumski 174 talary 19 srebrnych groszy i 10 fenigów

Źródło: Auszug aus der dechargirten Jahresrechnung über Einnahme, Ausgabe und Bestand des St. 
Adalbertus-Vereins im Ermlande pro 1855, „Katholisches Wochenblatt” 1855, nr 13, s. 103–104.

W 1854 roku największą sumę finansową ze zwyczajnych składek człon-
kowskich zebrano w dekanacie braniewskim (571 talarów 14 srebrnych gro-
szy i 8 fenigów), lidzbarskim (460 talarów 15 srebrnych groszy i 11 fenigów) 

44 Tamże; zob. sprostowanie J. Carolus, Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins (Schluß), 
KW 1855, nr 6, s. 47. 

45 Bericht über den Vermögens-Zustand des St. Adalbertus-Vereins pro 1853, KW 1854, nr 8, 
s. 66.

46 Auszug aus der dechargirten Jahresrechnung über Einnahme, Ausgabe und Bestand des 
St. Adalbertus-Vereins im Ermlande pro 1855, KW 1855, nr 13, s. 103. 
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i pieniężnieńskim (400 talarów 7 srebrnych groszy i 3 fenigi). Najmniej pienię-
dzy przekazano z dekanatu malborskiego – jedynie 61 talarów i 10 srebrnych 
groszy. Z indywidualnych wpłat uzyskano tego roku 650 talarów 28 srebrnych 
groszy i 1 fenig, a także 25 talarów we wschodniopruskich listach zastawnych. 
Prowizja od kapitału (3600 talarów na 3,5%) wynosiła wówczas 125 talarów 
29 srebrnych groszy i 11 fenigów. W sumie dochód towarzystwa w 1854 roku 
stanowił 4568 talarów 16 srebrnych groszy i 3 fenigi oraz 25 talarów w listach 
zastawnych47. Po odliczeniu wydatków na zakończenie roku sprawozdawczego 
dysponowano kapitałem o wartości 3625 talarów w  listach zastawnych oraz 
1516 talarów 28 srebrnych groszy i 7 fenigów w gotówce. Oprócz tego emery-
towany proboszcz ks. Michael Heck, mieszkający w Świętej Lipce, ofiarował 
pod koniec 1854 roku za pośrednictwem Towarzystwa św. Wojciecha 2500 
talarów we wschodniopruskich listach zastawnych na rzecz budowy kościoła 
katolickiego w Olecku. Zastrzegł jednak, że będzie pobierał prowizję od tego 
kapitału do końca swego życia, natomiast innej osobie, również dożywotnio, 
organizacja ta miała przekazywać prowizję od fundowanego przez ks. He cka 
kapitału 500 talarów. Poza tym już wcześniej pewna dobrodziejka zapisała 
towarzystwu 1500 talarów w obligacjach państwowych na cele kościelne, za-
strzegając sobie prawo do dożywotniego pobierania prowizji48. 

W  1855 roku ofiarowano na cele Towarzystwa św. Wojciecha następu-
jące donacje: z zaległych wpłat (Resten) – 25 talarów, ze sprzedaży 225 tala-
rów ulokowanych w papierach wartościowych łącznie z prowizją – 200 tala-
rów 9  srebrnych groszy i  10 fenigów, zapewne za dzierżawę nieruchomości 
ziemskich – 18 talarów 22 srebrne grosze i 6 fenigów, z prowizji od kapitału 
– 78 talarów 16 srebrnych groszy i 4 fenigi, ze składek zwyczajnych – 2289 ta-
larów 13 srebrnych groszy i 2 fenigi, ze składek nadzwyczajnych – 418 talarów 
13 srebrnych groszy i 11 fenigów oraz z innych wpłat – 99 talarów 22 srebrne 
grosze i 6 fenigów. W sumie na rzecz organizacji wyasygnowano 4647 talarów 
6 srebrnych groszy i 10 fenigów49. Pod koniec roku dysponowała ona kapita-
łem o wartości 2000 talarów, ulokowanym w papierach wartościowych, a także 
gotówką w wysokości 883 talarów 17 srebrnych groszy i 6 fenigów50.

W 1856 roku na rzecz Towarzystwa św. Wojciecha dokonano następują-
cych wpłat: zaległości finansowe (Resten) – 81 talarów 3 srebrne grosze i 6 fe-
nigów, ze składek zwyczajnych – 1963 talary 12 srebrnych groszy i 4 fenigi, 

47 Tamże, s. 104.
48 Tamże. 
49 Diözese Ermland. Rechenschaftsbericht über die Einnahme und Ausgabe des St. Adalbertus- 

-Vereins im Ermlande pro 1855, KW 1856, nr 12, s. 99. 
50 Tamże, s. 100.
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z  jednorazowych nadzwyczajnych donacji (również w  papierach wartościo-
wych) – 100 talarów, prawdopodobnie za dzierżawę nieruchomości ziemskich 
– 25 talarów, z prowizji od kapitału – 106 talarów 24 srebrne grosze i 8 fenigów, 
a także z innych wpłat – 851 talarów 29 srebrnych groszy i 7 fenigów. Łącznie 
z papierami wartościowymi organizacja dysponowała funduszem w wysoko-
ści 6114 talarów 27 srebrnych groszy i 7 fenigów51. 

Na koniec 1858 roku rozporządzano kapitałem o wartości: 1350 talarów 
we wschodniopruskich listach zastawnych, 125 talarów w  obligacjach pań-
stwowych oraz 802 talarów i 16 srebrnych groszy w gotówce. W następnym 
roku towarzystwo uzyskało: z zaległości finansowych (Resten) – 33 talary, ze 
składek zwyczajnych – 2102 talary 4 srebrne grosze i  6 fenigów, ze składek 
nadzwyczajnych – 3050 talarów we wschodniopruskich listach zastawnych, 
2225 talarów w obligacjach państwowych, a także 102 talary 7 srebrnych gro-
szy i 6 fenigów w gotówce, z prowizji od kapitału – 126 talarów 26 srebrnych 
groszy i 3 fenigi oraz z innych wpłat – 108 talarów. Ogółem fundusz organizacji 
opiewał na 4400 talarów we wschodniopruskich listach zastawnych, 2350 ta-
larów w obligacjach państwowych oraz 3274 talary 24 srebrne grosze i 3 fenigi 
w gotówce52. Ze składek zwyczajnych najwięcej wpłacono w dekanatach: bra-
niewskim – 379 talarów 24 srebrne grosze i 8 fenigów, lidzbarskim – 352 talary 
19 srebrnych groszy i 7 fenigów, oraz pieniężnieńskim – 374 talary 24 srebrne 
grosze i 6 fenigów. Warto wspomnieć, że wśród wpłat nadzwyczajnych przeka-
zywano donacje po 200, 500, 800 i 1500 talarów53. Na zakończenie 1859 roku 
bilans dodatni towarzystwa wynosił 3400 talarów we wschodniopruskich 
listach zastawnych, 350 talarów w obligacjach państwowych oraz 1276 talarów 
16 srebrnych groszy i 9 fenigów w gotówce54. 

W  1860 roku na cele statutowe Towarzystwa św. Wojciecha wpłacono: 
z zaległości finansowych (Resten) – 43 talary 7 srebrnych groszy i 11 fenigów, 
ze składek zwyczajnych – 1993 talary 3 srebrne grosze i 7 fenigów, ze składek 
nadzwyczajnych – 700 talarów we wschodniopruskich listach zastawnych, 500 
talarów w obligacjach państwowych i 556 talarów w gotówce, z prowizji od 
kapitału – 119 talarów oraz z innych wpłat – 904 talary i 5 srebrnych groszy. 
W sumie fundusz tej organizacji wynosił 4100 talarów we wschodniopruskich 
listach zastawnych, 850 talarów w obligacjach państwowych oraz 4892 talary 

51 Rechenschaftsbericht über die Einnahme und Ausgabe des St. Adalbertus-Vereins im Ermlan-
de pro 1856, KW 1857, nr 11, s. 92. 

52 Diözese Ermland, KW 1860, nr 17, s. 137. 
53 Tamże.
54 Diözese Ermland, KW 1861, nr 15, s. 115.
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3 srebrne grosze i 3 fenigi w gotówce55. Rok ten zamknięto bilansem dodat-
nim o wartości 2700 talarów we wschodniopruskich listach zastawnych, 350 
talarów w  obligacjach państwowych oraz 1246 talarów 24 srebrnych groszy 
i 3 fenigów w gotówce56. 

5. Beneficjenci Towarzystwa św. Wojciecha

Bezpośrednio po wyborze zarządu Towarzystwa św. Wojciecha, 12 maja 
1852 roku, postanowiono, że biskup warmiński będzie otrzymywał 800 talarów 
rocznie na rzecz dwóch powstających stacji misyjnych w  Prusach Wschod-
nich. Jednorazowo kwota 100 talarów miała zostać przeznaczona przez niego 
na wykonanie paramentów liturgicznych. Ponadto zdecydowano się zaradzić 
potrzebom stacji misyjnych w Ełku i Piłkałach, ofiarując im po 400 talarów57. 
Biskup warmiński decyzją z  27 maja 1852 roku zaaprobował plan podziału 
środków finansowych przedłożony przez zarząd. Ponadto uzgodnił z przed-
stawicielami towarzystwa, że w celu wzmocnienia funduszu na rzecz ustano-
wienia szkół katolickich w tych stacjach misyjnych każda z nich otrzyma po 
100 talarów, czyli w sumie 200 talarów58. Ostatecznie na rzecz katolickich stacji 
misyjnych w  Prusach Wschodnich wydano z  kasy towarzystwa 615 talarów 
10 srebrnych groszy i 3 fenigi, z czego 400 talarów przeznaczono na utrzyma-
nie duchowieństwa w Ełku i Bartschkehmen za trzeci i czwarty kwartał 1852 
roku, natomiast 215 talarów 10 srebrnych groszy i 3 fenigi na utensylia kościel-
ne (kielichy, ornaty itp.)59. 
Tabela 4. Zapomogi Towarzystwa św. Wojciecha w 1853 roku
Lp. Cel wsparcia finansowego Kwota 

1 Uposażenie duszpasterza w stacjach misyjnych 
w Olecku i Bartschkehmen 800 talarów

2 Wynajem mieszkań dla duchownych i pomiesz-
czeń na celebrację nabożeństw w Ełku i Olecku

121 talarów 25 srebrnych 
groszy i 3 fenigi

3 Wkład na budowę domu parafialnego  
w Bartschkehmen  

246 talarów i 20 srebrnych 
groszy

4 Zakup utensyliów kościelnych do Ełku, Olecka 
i Bartschkehmen   

159 talarów 28 srebrnych 
groszy i 4 fenigi 

55 Tamże.
56 Tamże, s. 116.
57 Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 25, s. 118; por. M. Borzyszkowski, 

Stowarzyszenie św. Wojciecha i organizacja placówek katolickich w diasporze diecezji war-
mińskiej, dz. cyt., s. 117. 

58 Angelegenheiten des St. Adalbertus-Vereins, KW 1852, nr 25, s. 118.
59 Bericht über den St. Adalbertus-Verein, KW 1853, nr 10, s. 45.
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5
Nadzwyczajne wsparcie na rzecz katolickich 
placówek duszpasterskich w Ełku, Olecku 
i Bartschkehmen 

275 talarów 4 srebrne grosze 
i 4 fenigi 

6 Zakup wschodniopruskich listów zastawnych 
o wartości 1000 talarów

990 talarów 18 srebrnych 
groszy i 9 fenigów

Ogółem: 2594 talary 6 srebrnych gro-
szy i 8 fenigów 

Źródło: Bericht über den Vermögens-Zustand des St. Adalbertus-Vereins pro 1853, „Katholisches 
Wochenblatt” 1854, nr 8, s. 65.

Z  powyższej tabeli wynika, że w  1853 roku Towarzystwo św. Wojciecha 
przeznaczyło na rzecz diaspory diecezji warmińskiej 2594 talary 6 srebrnych 
groszy i 8 fenigów, z czego 990 talarów 18 srebrnych groszy i 9 fenigów ulo-
kowano w papierach wartościowych. Pomocą objęto wówczas stacje misyjne 
w Bartschkehmen60, Ełku i Olecku. Poza pensją duszpasterza dotowano m.in. 
zakup utensyliów kościelnych. Kolejna tabela zawiera informacje o zapomo-
gach towarzystwa w następnym roku. 
Tabela 5. Zapomogi Towarzystwa św. Wojciecha w 1854 roku
Lp. Cel wsparcia finansowego Kwota

1 Częściowe utrzymanie placówek duszpasterskich 
w Olecku i Bartschkehmen 800 talarów

2 Zakup nieruchomości gruntowej na rzecz kuracji 
w Ełku 2000 talarów

3 Wynajem dotychczasowego budynku misyjnego 
w Ełku 25 talarów

4 Wynajem budynku w Olecku 22 talary 23 srebrne 
grosze i 6 fenigów

5 Pomoc biednym osobom przygotowującym się do 
Pierwszej Komunii Świętej w Lesinach Wielkich 8 talarów

6 Rozbudowa niewielkiej wieży przy kościele w Tylży 29 talarów 24 srebrne 
grosze i 2 fenigi 

7 Zakup domu przeznaczonego na celebrację  
nabożeństw w Lesinach Wielkich 166 talarów 

Ogółem: 3051 talarów 17 srebr-
nych groszy i 8 fenigów

Źródło: Auszug aus der dechargirten Jahresrechnung über Einnahme, Ausgabe und Bestand des 
St. Adalbertus-Vereins im Ermlande pro 1855, „Katholisches Wochenblatt” 1855, nr 13, s. 104. 

60 W 1853 roku stację misyjną w Bartschkehmen podniesiono do rangi kuracji; zob. A. Ko-
piczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, dz. cyt., s. 20. 
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W 1854 roku środki finansowe przekazane przez Towarzystwo św. Wojcie-
cha na diasporę katolicką wynosiły 3051 talarów 17 srebrnych groszy i 8 feni-
gów. Pomocą objęto placówki duszpasterskie w Bartschkehmen, Ełku, Lesinach 
Wielkich, Olecku i Tylży. Fundusze przeznaczono na tworzenie infrastruktury 
kościelnej, działalność duszpasterską, budowlaną oraz charytatywną. 

W 1855 roku towarzystwo wydało na cele statutowe w diasporze warmiń-
skiej następujące kwoty: na potrzeby placówek duszpasterskich w Bartschkeh-
men, Olecku i Tylży – 825 talarów, na zakup i erygowanie oratorium w Olecku 
– 2400 talarów, na remonty plebanii w  Szyłgałach – 210 talarów, na szkołę 
katolicką w Bartschkehmen – 275 talarów 9 srebrnych groszy i 4 fenigi oraz na 
wsparcie nauczyciela w Klonie – 10 talarów. Poza tym nabyto obligacje pań-
stwowe o nominale 50 talarów za cenę 43 talarów i 10 srebrnych groszy. Suma 
wydatków wynosiła zatem 3763 talary 19 srebrnych groszy i 4 fenigi. Żeby za-
chować płynność finansową towarzystwa, należało spieniężyć część papierów 
wartościowych, co przyniosło 225 talarów. Poza tym z kasy biskupiej wycofano 
papiery wartościowe, przeznaczając je na założenie szkoły katolickiej w Klonie 
(1400 talarów). Kapitał organizacji zredukowano zatem o 1625 talarów61.

W 1856 roku zapomogi Towarzystwa św. Wojciecha przeznaczono na na-
stępujące stacje misyjne: na utrzymanie i  wsparcie duszpasterza w  Bartsch-
kehmen, Olecku i Tylży – 900 talarów, na zakup nieruchomości w Borawskich 
(należących do kuracji w Olecku) w celu erygowania szkoły katolickiej – 150 ta-
larów, na naprawę pozytywu w oratorium w Lesinach Wielkich – 30 talarów, na 
remont katolickiego budynku szkolnego w Młynarach – 62 talary i 20 srebrnych 
groszy, na wydrukowanie 2000 egzemplarzy litewskiego modlitewnika62 – 210 
talarów, na remont kaplicy w Ełku – 100 talarów, na budowę kościoła w Młyna-
rach – 1700 talarów oraz inne – 15 talarów i 20 srebrnych groszy. W sumie tego 
roku wydano z kasy towarzystwa 3168 talarów i 10 srebrnych groszy63. 

W 1859 roku wyszczególniono następujące wydatki w diasporze diecezji 
warmińskiej: na placówkę duszpasterską w  Olecku – 450 talarów, w  Bilder-
weitschen – 400 talarów, w Tylży – 100 talarów, w Młynarach – 75 talarów, 
na katolicką szkołę w Bartschkehmen – 50 talarów, w Młynarach – 18 tala-
rów 22 srebrne grosze i 6 fenigów, najprawdopodobniej na kuratusa Johannesa 
Osinskiego w Olecku – 20 talarów, na budowę kościoła w Młynarach – 80 ta-

61 Diözese Ermland. Rechenschaftsbericht über die Einnahme und Ausgabe des St. Adalbertus- 
-Vereins im Ermlande pro 1855, KW 1856, nr 12, s. 100. 

62 Prawo do wydania tego modlitewnika posiadało Towarzystwo św. Wojciecha, które zamie-
rzało go sprzedawać po niskiej cenie; zob. Rechenschaftsbericht über die Einnahme und Aus-
gabe des St. Adalbertus-Vereins im Ermlande pro 1856, KW 1857, nr 11, s. 92.

63 Tamże.
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larów, na erygowanie szkoły katolickiej w  Kwidzynie – 800 talarów (koszty 
dodatkowe – 4 talary i 15 srebrnych groszy), na budowę kościoła w Lesinach 
Wielkich – 500 talarów w  obligacjach państwowych, na budowę plebanii 
w Młynarach – 1500 talarów w obligacjach państwowych oraz na cele kościel-
ne w  Młynarach – 1000 talarów we wschodniopruskich listach zastawnych. 
Ogółem wydatki organizacji opiewały na 1000 talarów we wschodniopruskich 
listach zastawnych, 2000 talarów w obligacjach państwowych oraz 1998 tala-
rów 7 srebrnych groszy i 6 fenigów w gotówce64. 

W 1860 roku Towarzystwo św. Wojciecha wydatkowało zgromadzone fun-
dusze na następujące cele: na placówkę duszpasterską w Olecku – 450 talarów, 
w Bilderweitschen – 400 talarów, w Tylży – 100 talarów, w Młynarach – 100 
talarów, na katolicką szkołę w Bartschkehmen – 50 talarów, w Młynarach – 25 
talarów, w Koziej Górze (niem. Ziegenberg) – 18 talarów i 20 srebrnych gro-
szy, na zakup budynku z przeznaczeniem na katolicką szkołę w Pasłęku – 500 
talarów, na rekompensatę dla katolickiego nauczyciela w Szyłgałach – 12 tala-
rów, w Miłakowie – 6 talarów, w Bilderweitschen – 6 talarów, na utrzymanie 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej w Kłajpedzie – 10 talarów, 
na sprawowanie nabożeństw w Pasłęku – 50 talarów (koszty dodatkowe – 4 ta-
lary i 15 srebrnych groszy), na ustanowienie legacji po zmarłym ks. Johannesie 
Neubauerze – 65 talarów i 20 srebrnych groszy, na budowę kościoła w Olecku 
– 1000 talarów, w  Bilderweitschen – 500 talarów, na uregulowanie hipoteki 
gruntów kościelnych w Olecku – 21 talarów i 14 srebrnych groszy, na budowę 
plebanii w Szyłgałach – 126 talarów, na budowę kościoła w Mrągowie – 500 
talarów w obligacjach państwowych i 100 talarów w gotówce, oraz na budowę 
plebanii w Szibben – 500 talarów we wschodniopruskich listach zastawnych 
i  100 talarów w  gotówce. W  powyższym wykazie ujęto również spienięże-
nie 900 talarów zdeponowanych we wschodniopruskich listach zastawnych. 
W sumie pomoc towarzystwa na rzecz diaspory diecezji warmińskiej wynosiła 
1400 talarów we wschodniopruskich listach zastawnych, 500 talarów w obliga-
cjach państwowych oraz 3645 talarów i 9 srebrnych groszy w gotówce65. 

Zakończenie

Erygowanie Towarzystwa św. Wojciecha w diecezji warmińskiej gwaran-
towało placówkom duszpasterskim na obszarach zdominowanych przez pro-
testantów pomoc materialną, dzięki której inicjowano działalność duszpaster-

64 Diözese Ermland, KW 1860, nr 17, s. 137.
65 Diözese Ermland, KW 1861, nr 15, s. 115–116.
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ską, dotowano pensje księży i nauczycieli, realizowano inwestycje budowlane 
oraz zakładano szkoły. Przez pierwszych dziewięć lat jego funkcjonowania ze 
wsparcia materialnego skorzystały wspólnoty katolickie m.in. w Bartschkeh-
men, Bilderweitschen, Borawskich, Ełku, Klonie, Kłajpedzie, Koziej Górze, 
Kwidzynie, Lesinach Wielkich, Miłakowie, Młynarach, Olecku, Pasłęku, Szib-
ben, Szyłgałach i Tylży. Świadomość potrzeb mieszkających w diasporze kato-
lików krzewili nade wszystko księża piastujący najwyższe urzędy w lokalnym 
Kościele66. Erygowanie oddziału towarzystwa skupiającego duchowieństwo 
katedralne we Fromborku świadczy o randze tej organizacji, której znaczenia 
nie sposób przecenić. 

66 Por. M. Jodkowski, Stowarzyszenie świętych Bonifacego i Wojciecha w diecezji warmińskiej 
w XIX wieku, dz. cyt., s. 99. 

Summary 
The beginnings of the St. Adalbert Association’s activity  
in the Warmia Diocese in the middle of the 19th century

Social and political changes in Prussia in the middle of the 19th century made it possible to set up ecc-
lesiastic associations. There were plans of founding an organisation which would reach beyond one diocese, 
with an intention to support Catholics living in diaspora in the areas of the Province of Posen and the Province 
of Prussia. In December 1851, the St. Adalbert Association was launched in Braniewo and its provisional 
constitution was accepted. It was headed by Fr. Joseph Carolus, Rector of the Seminary in Braniewo. Later it 
turned out that the association’s activity would only cover the area of the Warmia Diocese. The first general 
meeting of the organisation was held on 12 May 1852 in Frombork. At the meeting, the constitution was 
accepted and board members were elected. Fr. Andreas Herholz was appointed President, Fr. Anton Eichhorn 
became Vice-President, and Fr. Joseph Carolus, Fr. Anton Kaehs and Fr. Franz Thiedig were assistants. Local 
branches of the association were created in the whole area of the Warmia Diocese. Thanks to the collected 
funds, pastoral activity in the diaspora was supported, priests’ and teachers’ salaries were subsidised, con-
struction projects were implemented and schools were founded. For the first nine years of the St. Adalbert 
Association’s activity, Catholic communities in Bartschkehmen, Bilderweitschen, Borawskie, Ełk, Klon, Kłaj-
peda, Kozia Góra, Kwidzyn, Lesiny Wielkie, Miłakowo, Młynary, Olecko, Pasłęk, Szibben, Szyłgały and Tylża 
received financial help. 

Ks. Marek Jodkowski – doktor historii Kościoła oraz magister historii sztuki. Zajmuje się dziejami Kościoła 
katolickiego i ewangelickiego w Prusach. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie. 
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Sakralny charakter domu rodzinnego  
w duchowo-kulturowej tradycji Ukraińców

Słowa kluczowe: rodzina ukraińska, Kościół domowy, dom rodzinny, przestrzeń 
sakralna, obrzędy rodzinne, duchowość rodziny 
Keywords: Ukrainian family, home Church, family house, sacred space, family rites, 
spirituality of family life

Sformułowane przez Sobór Watykański II zadanie dla rodziny – stawać 
się „Kościołem domowym” – nie jest żadnym nowym wymaganiem, a jedynie 
przypomnieniem nauki biblijnej (por. Rz 16, 5; Flm 1, 2). Zadanie to było już 
godnie wypełniane przez chrześcijan w Kościele pierwszych wieków. Już wtedy 
starano się w rodzinie chrześcijańskiej zaszczepić takie elementy, bez których 
trudno byłoby sobie wyobrazić istnienie i funkcjonowanie Kościoła w świecie: 
dobre relacje wewnętrzne i międzyludzkie, których źródłem jest nieustanna 
komunikacja z Bogiem, wzajemne wychowywanie się, szacunek, pielęgnowa-
nie modlitwy, wzrastanie w wierze i miłości, otwartość na świat itd.

Niniejsza prezentacja sakralnego charakteru domu rodzinnego na Ukra-
inie będzie jedynie skromną próbą analizy tradycyjnej kultury i duchowości 
narodu, którego korzenie sięgają dawnych czasów pogańskich. Już wtedy bo-
wiem, zanim na Rusi Kijowskiej pojawiło się chrześcijaństwo, zaczynano poj-
mować rodzinę jako instytucję świętą, w której wszyscy członkowie są równi 
i obdarzeni jednakową godnością, powołani do spełnienia wielkiego zadania 
wobec swojego państwa, religii oraz własnego sumienia. Znamienne, że dla 
Ukraińców sacrum stanowią nie tylko osoby w rodzinie, ale także miejsce za-
mieszkania. Dom i wszystko, co się w nim znajduje, ma swoje znaczenie sym-
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boliczne i  rytualne, służąc rozwojowi osobowemu i  wzrostowi duchowemu 
każdego członka rodziny. 

Biorąc pod uwagę fakt, że wpływ chrześcijaństwa na rodzinę ukraińską 
w dużej mierze pomógł jej wzbogacić się duchowością nauki Chrystusowej, 
rozwinąć się oraz skonsolidować w oparciu o cnoty i wartości moralne1, moż-
na mówić o funkcji pomocniczej rodziny jako „małego Kościoła” dla rozwoju 
Kościoła powszechnego i partykularnego. Dawne pogańskie tradycje rodzinne 
i obrzędy weselne, zwyczaje związane z narodzinami dziecka i rytuały pogrze-
bowe przygotowywały naród ukraiński na przyjęcie chrześcijaństwa, a  wraz 
z nim chrześcijańskich zwyczajów rodzinnych i obrzędów sakramentalnych.

1. Etnogeneza rodziny ukraińskiej od czasów przedchrześcijańskich

Naród ukraiński ma wielką prahistorię, korzeniami sięgającą dalekiej sta-
rożytności, czasów IV–III tysiąclecia przed Chrystusem, kiedy na znacznej 
części współczesnego terytorium Ukrainy była rozpowszechniana legendarna 
cywilizacja trypolska2, która w dużej mierze wpłynęła na kulturę Rusi Kijow-
skiej. Potomkiem różnych plemion zamieszkujących Ruś jest przede wszyst-
kim dzisiejszy naród ukraiński, mający bogatą historię i kulturę. Warto zauwa-
żyć, że w dziejach Rusi Kijowskiej jako potężnego państwa istniały dwa okresy: 
przedchrześcijański i  chrześcijański, zaś momentem przełomowym jest rok 
988, uważany za datę oficjalnego chrztu Rusi. Wprowadzenia chrześcijaństwa 
na te tereny dokonał książę Włodzimierz (980–1015).

Kultura trypolska jest zjawiskiem interesującym z  punktu widzenia stu-
diów nad rodziną z kilku powodów. Sam sposób organizacji życia społecznego 
i gospodarczego ludności trypolskiej w znacznej mierze przypomina sposób 
funkcjonowania średniowiecznej rodziny ukraińskiej (rolnictwo, sadownic-
two, uprawianie winnic, garncarstwo). Przede wszystkim jednak wewnętrzna 
kultura życia rodzinnego tych czasów zdecydowanie sprzyja lepszemu wy-
jaśnieniu, pogłębieniu i zrozumieniu obrzędów rodzinnych już po przyjęciu 

1 Por. О. Дацюк, Духовне відродження нації через повернення до притаманної україн-
ському народові християнської культури, w: Матеріали І всеукраїнської міжконфе-
сійної науково-практичної конференції «Формування основ християнської моралі 
в процесі духовного відродження нації», red. О. Буйницький, Кам’янець–Подільський 
2008, s. 244.

2 Kultura trypolska – archaiczna kultura z czasów neolitu, którą w 1897 roku odkrył czeski 
naukowiec pochodzenia ukraińskiego Wikjentij Chwojka. Jej nazwa pochodzi od wioski 
w pobliżu Kijowa (Trypol, ukr. Trypilla), gdzie prowadzono wykopaliska archeologiczne. 
Obejmowała centralną część dzisiejszej Ukrainy, całą Mołdawię, a także północno-zachod-
nią część Rumunii.
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wiary chrześcijańskiej przez Ruś3. Podobieństwo kultury rodzinnej ludności 
trypolskiej do kultury pierwszych Ukraińców, którzy uważają siebie za spad-
kobierców Rusi Kijowskiej, przejawia się w następujących aspektach: 

1) Sposób organizacji rodziny. Głównym ogniwem w życiu społecznym 
i osobistym każdego członka kultury trypolskiej była rodzina. Pojedyncze ro-
dziny łączyły się w większe grupy społeczne, nazywane rodami; z kilku rodów 
tworzyły się plemiona, te zaś łączyły się w związki międzyplemienne, różniące 
się etnograficznymi cechami. Również w czasach Rusi Kijowskiej XI–XII wie-
ku szeroko funkcjonowały podobne rody – wspólnoty rodzinne, które łączy-
ły więzy krwi, wspólna własność, a także prowadzenie wspólnych interesów4. 
Wynikało to z  faktu, że ludność cywilną w  większości tworzyli mieszkańcy 
wsi, dla których charakterystyczne było całkowite podporządkowanie się jed-
nostki ludzkiej zasadom i wymaganiom wspólnotowym. Wtedy też człowiek 
bardzo mocno kultywował tradycję przodków, kształtował swój światopogląd 
we wspólnocie, a także przyswajał sobie bogate tradycje rodzinne. Dawne rody 
dały później początek społecznościom wiejskim i miejskim. Rodzina jednak 
od samych początków zachowywała swoją tradycyjną strukturę: była społecz-
nością niezależną, liczyła średnio sześć–siedem osób oraz samodzielnie pro-
wadziła własne gospodarstwo domowe5.

2) Układ wewnętrzny rodziny. Typowa rodzina trypolska miała najpierw 
ustrój matriarchalny i monogamiczny, a później patriarchalny. Chociaż w cza-
sach Rusi Kijowskiej wyraźnie można dostrzec dominowanie mężczyzny w ży-
ciu rodziny i społeczeństwa, to jednak rola kobiety, którą otaczano szacunkiem 
i czcią, była w rodzinie ruskiej zawsze niezastąpiona i bardzo ceniona. To właś-
nie dzięki kulturze trypolskiej kobieta w  społeczeństwie jeszcze pogańskiej 
Rusi nadal pozostawała w relacji partnerskiej z mężczyzną, cieszyła się szero-
kimi prawami, niezależnością tak przed ślubem, jak i po nim. Jeśli dziewczynę 
zmuszano do ślubu, a  ta na znak protestu okaleczyła się, to odpowiedzialna 
za to osoba miała zapłacić jej odszkodowanie. Zarówno ojciec, jak i mąż nie 
3 Z uwagi na dużą odległość czasową nie ma podstaw, by twierdzić, że Ruś Kijowska jest 

bezpośrednią spadkobierczynią cywilizacji trypolskiej. Ponadto na całą etnogenezę narodu 
ukraińskiego składa się jeszcze wiele plemion i narodów, chociażby takich jak Kimmeryj-
czycy, Scytowie czy Sarmaci, którzy przybywali kolejno na te tereny, podbijając jedni dru-
gich. Niemniej wewnętrzna kultura rodzinna może być postrzegana jako nić, która łączy 
owe odległe w czasie cywilizacje i zespala je ze sobą. Kultura trypolska wpłynęła na później-
szy obraz przeciętnego Ukraińca, którego charakteryzowała miłość do rodzinnego kraju, 
własnej rodziny, nastawienie pokojowe, przywiązanie do własnego kawałka ziemi.

4 Por. A. Oliynyk, Rodzina jako obraz ukraińskiego społeczeństwa. Kryzys i wezwanie, w: Ro-
dzina – „gatunek” ginący?, red. R. Hajduk, Kraków 2008, s. 63.

5 Por. Р. Чмелик, Мала українська селянська сім’я другої половини XIX – початку XX ст. 
(структура і функції), Львів 1999, s. 25–26.
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mieli nieograniczonych praw wobec kobiety. Wolność rytualną gwarantowały 
jej prawo, zwyczaje i święta religijne. W rodzinie miała ona w niektórych przy-
padkach prawo do rozwodu, a następnie także prawo powrotu do życia z ro-
dzicami. Była w swoich prawach zrównana z mężczyzną, a podział funkcji peł-
nionych przez nich w rodzinie istniał jedynie pod względem „terytorialnym”: 
mężczyzna odpowiadał za „przestrzeń zewnętrzną” rodziny i  jej socjalizację, 
a kobieta za sprawy wewnętrzne w domu i rodzinie6.

3) Sposób zamieszkania rodziny. Miejsce zamieszkania rodziny trypol-
skiej, czyli chata, gdzie każda przeciętna rodzina prowadziła także własne go-
spodarstwo, było przestrzenią sakralną7. Poszczególne części mieszkania były 
dekorowane na różne sposoby, malowano zewnętrzne, jak i wewnętrzne ściany 
domu, a także okna i drzwi. Według badaczy, mieszkanie to w dużej mierze 
przypomina typowe mieszkanie przeciętnej rodziny ukraińskiej na wsi w XIX 
wieku8. Każda chata trypolska miała kilka pokoi, była wyposażona w piec, łóż-
ko, miejsce służące do wykonywania pracy, a także – co najważniejsze – w oł-
tarz rodzinny, który był glinianym podwyższeniem w formie krzyża, pomalo-
wanym na różne kolory i udekorowanym. Na ołtarzu znajdowały się naczy-
nia służące do sprawowania obrzędów i różnorakie kultyczne figurki kobiece. 
Również tradycyjne trypolskie motywy dekoratywne, takie jak romb, krzyż 
w  kole, podwójne spirale przypominające łacińską literę „S” i  wiele innych, 
pojawią się później na ukraińskiej odzieży haftowanej, pisankach, wyrobach 
ceramicznych. Mają one związek przede wszystkim z kultem płodności. 

4) Religia i mitologia rodzinna. Pierwsze i najważniejsze miejsce wśród 
bóstw czczonych przez ludność trypolską zajmuje Wielka Bogini-Matka, która 
była uosobieniem płodności ziemi oraz kobiety, a także całej natury. Na wielu 
odnalezionych naczyniach kultycznych często można spotkać postać dojrzałej 
kobiety, która rodzi. Przy produkowaniu glinianych figurek z obrazem bogini 
do gliny wkładano ziarno pszenicy lub mąkę. Miało to symbolizować wiarę 
w reinkarnację człowieka: przez „pogrzeb” ziarenka w ziemi (zasiew) oraz jego 
wiosenne „zmartwychwstanie” dusze zmarłych powracają do nowego życia 
w ciałach nowo narodzonych dzieci. Na brzuchu bogini rysowano romb po-
dzielony na cztery części; w centrum każdej z nich umieszczano ziarno – sym-
bol zasianego pola, ale również jesiennego Święta Żniw. Często na figurkach 
sakralnych bogini płodności można zauważyć także zwinięte w spiralę żmije, 

6 Por. В. Дружинин, Психология семьи, Санкт-Петербург 2005, s. 46–47.
7 Por. Р. Чмелик, Мала українська селянська сім’я другої половини XIX – початку XX ст. 

(структура і функції), dz. cyt., s. 23.
8 Por. В. Петров, Походження українського народу, http://ukraine-today.com/ukr/culture/

history/ukr_hist.htm (dostęp: 1 czerwca 2017)
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które obwiązują jej piersi lub brzuch (symbol kobiety brzemiennej). Takie 
figurki mogły pełnić dla kobiety w stanie błogosławionym funkcję talizmanu. 
Interesujące jest też, że boginię płodności ukazywano w  postaci młodej lub 
starszej kobiety, która trzyma małe dziecko lub siedzi z podniesionymi rękami 
na glinianym ołtarzu w kształcie rogów byka (symbol męskości), co wskazy-
wało na jej odwieczną łączność z męskim pierwiastkiem w procesie przekazy-
wania życia.

Symbolem boga-ojca w kulturze trypolskiej jest przede wszystkim postać 
byka. Prawdopodobnie tradycja religijno-mityczna plemienia mówiła o  za-
warciu ślubu Ojca Nieba (boga-byka) z Matką Ziemią (Wielką Boginią), od-
bywającym się na wiosnę każdego roku. Sprzyjające warunki „nieba” umożli-
wiają wtedy powstanie nowego życia, co obrazuje deszcz spadający na ziemię 
i zapładniający ją9.

Mitologia religijna Rusi Kijowskiej przed przyjęciem chrześcijaństwa jest 
w dużej mierze podobna do wierzeń ludności trypolskiej. Łada – słowiańska 
bogini piękności i miłości – była patronką rodu. Dobra i miłosierna, zawsze 
odpowiadała ludziom miłością, nawet jeżeli doświadczała od nich niewdzięcz-
ności. W panteonie bogów po odnowie religii pogańskiej w 980 roku istnieje 
jeszcze jedna bogini. Jest to groźna i potężna Mokosz, której pomnik postawił 
sam książę Włodzimierz. Była ona patronką kobiet, pomagała im przy rozwią-
zaniu, a także błogosławiła w sprawach domowych. Uważana za siostrę Słońca, 
była żoną Pioruna, boga burzy i błyskawicy, który zastąpił trypolskiego byka 
(znamienne, że Słowianie porównywali uderzenie pioruna z pomrukiwaniem 
byka). Mokosz była też boginią deszczu oraz plonów, które wydaje ziemia, 
a także pośredniczką pomiędzy niebem a ziemią10. Nie była tak litościwa jak 
Łada. Jeśli bowiem ktoś ją rozgniewał, mógł być w konsekwencji pozbawiony 
potomstwa, bydła i urodzaju.

Można zatem stwierdzić, że w okresie przedchrześcijańskim istnieje wy-
raźna ciągłość tradycji pielęgnowanej przez wieki, począwszy od dawnej kultu-
ry trypolskiej aż do momentu chrztu Rusi. A ponieważ narody zamieszkujące 
dzisiejsze terytorium Ukrainy były przede wszystkim rolnicze i jako przywią-
zane do ziemi, własnego społeczeństwa i rodziny, „prowadziły ciche i spokoj-
ne życie”11, przykładały również wielką wagę do bycia w harmonii z naturą. 

9 Por. Ю. Павленко, Дохристиянські вірування давнього населення України, Kиїв 2000, 
s. 54.

10 Por. Б. Рыбаков, Язычество Древней Руси, Москва 1988, s. 784. 
11 І. Леньо, Сім’я і родинне виховання в Україні з найдавніших часів до ХІХ ст., http://

www.ukrajinoznavstvo.iatp.org.ua/maindir/chapter3vytokyduhovnoji/simjairodovevyho-
vannia/index.html (dostęp: 25 marca 2016).
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Wtedy bowiem ziemia w swoim czasie wydawała plony, obficie mnożyło się 
bydło i  rodziły się dzieci. W  ten sposób pogański okres w  historii Ukrainy 
przygotował grunt dla późniejszego rozwoju instytucji rodzinnej i ukształto-
wania jej zgodnie z ideałem chrześcijańskim, w którym Bóg jest pełen miłości 
dla stworzonego przez siebie człowieka.

2. Uszlachetnienie obrazu dawnej rodziny ukraińskiej  

pod wpływem religii chrześcijańskiej

W roku 988 kończy się okres pogański Rusi Kijowskiej, a zaczyna się epoka 
chrześcijańska. Chrześcijaństwo przyszło na ziemie dzisiejszej Ukrainy w wer-
sji prawosławnej, zostało zapożyczone z sąsiedniego państwa Bizancjum i bar-
dzo szybko nabrało specyficznych rysów słowiańskich. Chrześcijański model 
społeczeństwa przyniósł pewne zmiany w  tradycyjnym obrazie rodziny po-
gańskiej, nie tylko w aspekcie prawnym (państwo zaczęło ingerować w sprawy 
rodzinne), ale przede wszystkim ze względu na zainteresowanie się instytucją 
rodzinną przez Kościół. W świadomości ludzi rodzina zaczynała się jawić jako 
sakramentalna łączność dwóch osób, kobiety i mężczyzny. Kładziono nacisk 
na nierozerwalność ich związku. W świadomości samej rodziny pojawiał się 
obowiązek zrodzenia i należytego wychowania dzieci nie tylko dla dobra włas-
nego rodu, lecz także dla dobra państwa, które w X–XI wieku osiągnęło szczyt 
swego rozkwitu.

Pogaństwo przez swoje zróżnicowanie zawężało świadomość etniczną 
ludzi do istnienia własnego plemienia i wyznawania religii swojego rodu, co 
prowadziło cywilizację słowiańską do upadku, gdyż sprzyjało regionalizacji 
i  separacji plemion. Chrześcijaństwo zaś zmierzało do centralizacji, a  więc 
połączenia różnych plemion w jedną strukturę państwową pod mocnymi rzą-
dami księcia. Nawrócony poganin nie dostosowywał już swojego życia tylko 
do cyklu natury, lecz zaczynał uświadamiać sobie, że ma prawo wprowadzać 
porządek w otaczającym go świecie, rozpoczynając od własnej wewnętrznej 
przemiany. Duchowość chrześcijańska nakazywała mu bowiem eliminować 
zło, a  pomnażać dobro wokół siebie, dbać o  sumienie, przestrzegać Bożych 
przykazań. Cały ten wysiłek ascetyczny przekładał się pozytywnie również na 
płaszczyznę rodzinną: społeczeństwo coraz surowiej osądzało takie zjawiska, 
jak wielożeństwo, zdradę małżeńską, stosunki płciowe przed ślubem, czyli 
wszystko to, co w pogaństwie traktowano jako sposoby na przeżycie, uratowa-
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nie się przed bezlitosną naturą czy też jako doświadczanie „radosnych chwil 
rozrywki pośród codziennej szarości niełatwego życia”12.

Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa na Rusi odpowiedzialność małżonków 
za pielęgnowanie porządku moralnego w ich związku, w stosunku do Kościo-
ła oraz do państwa jako ich prawnego opiekuna znacznie wzrosła. Zarówno 
Kościół bizantyjski, jak i później ruski zawsze przypominał o ciężarze grzechu 
za nieposzanowanie norm moralnych w małżeństwie, tłumacząc, że jest ono 
jednym z  siedmiu sakramentów i  przez godne życie w  rodzinie zstępuje na 
małżonków szczególna łaska Boga i  Jego błogosławieństwo. Ponadto rozpo-
wszechniało się przekonanie, że wzorcowe małżeństwo jest wyrazem i świa-
dectwem bezinteresownej miłości Chrystusa wobec swego Kościoła. Ową tezę 
potwierdza fakt, że w Bizancjum w momencie przyjęcia chrztu przez Ruś Ki-
jowską każde małżeństwo, zgodnie z prawem państwowym, było zobowiązane 
otrzymać kościelne błogosławieństwo na wspólne życie. Ślub kościelny pocią-
gał za sobą także wszystkie konsekwencje prawne, takie jak podział majątku 
w przypadku rozwodu czy zasady dziedziczenia. Dlatego idąc za nauczaniem 
Kościoła bizantyjskiego, hierarchia kościelna na Rusi przyjęła podobne prak-
tyki: wprowadzono dla każdego małżeństwa bez wyjątku obowiązek zawarcia 
ślubu kościelnego, chociaż jeszcze przez długi czas (X–XII wiek) uznawano 
za prawomocne także związki, które były zawarte jedynie wskutek wzajemnej 
zgody, w obecności odpowiedniej władzy państwowej13. Ważną rolę odgrywał 
sąd kościelny, powołany do istnienia na mocy zarządzenia księcia, mający za 
zadanie strzec porządku moralnego przede wszystkim w  sprawach małżeń-
skich i rodzinnych14.

Chociaż ojcowie Kościoła wyraźnie bronili nierozerwalności ważnie za-
wartego małżeństwa aż do śmierci któregoś z małżonków, to jednak opierając 
się na doświadczeniu Kościoła bizantyjskiego, Kościół na Rusi okazywał szcze-
gólną łagodność i  wyrozumiałość względem swoich wiernych w  niektórych 
kwestiach rodzinnych i  małżeńskich: w  pewnych przypadkach dopuszczał 
możliwość rozejścia się małżonków, zgadzał się na życie w separacji, a także 
pozwalał na ponowne zawarcie ślubu po odbyciu należytej pokuty. Takie de-
cyzje były przeważnie motywowane trudnymi warunkami materialnymi, jak 
również dobrem nieletnich dzieci z pierwszego związku, które potrzebowały 
integralnego wychowania w rodzinie. Głównym powodem rozwiązania mał-
żeństwa była udowodniona zdrada, której dopuściła się kobieta. Zdradę męż-
12 Por. М. Грушевський, Історія України-Руси, Київ 1993, s. 385–386.
13 Por. Г. Нефедов, Таинства и обряды Православной Церкви, Москва 1995, s. 140–142.
14 Por. І. Леньо, Сім’я і родинне виховання в Україні з найдавніших часів до ХІХ ст., dz. 

cyt.
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czyzny prawo na Rusi traktowało łagodniej, co było konsekwencją wczesnych 
tradycji pogańskich. W przypadku gdy mąż przeprosił żonę, decydując się po-
nownie wrócić do rodziny, żonie nie pozostawało nic innego, jak przebaczyć 
mu i przyjąć go z powrotem15.

Wraz z  oficjalnym przyjęciem chrześcijaństwa nie tylko zostały wzmoc-
nione przepisy prawne porządkujące i  chroniące przez państwo węzeł mał-
żeński i rodzinę, ale zaszła również zmiana w myśleniu o tej ostatniej. Dzięki 
koncentracji na człowieku, jego życiu wewnętrznym oraz na potrzebie umie-
jętnego dokonywania wyborów moralnych nastąpiło uduchowienie rodziny. 
Było to zupełnie inne podejście niż to, które prezentowała religia pogańska, 
całkowicie zwrócona na zewnętrzne piękno przyrody i jej płodność, ukazując 
człowieka jako element natury całkowicie zależny od jej mocy. Dlatego trady-
cje i zwyczaje rodzinne na Rusi po 988 roku w znacznej mierze zaczęły służyć 
rozwojowi duchowemu rodzin i ich poszczególnych członków. 

Niemniej chrześcijaństwo napotkało na ziemiach Rusi Kijowskiej również 
pewien opór. Mogłoby się wydawać, że wprowadzenie wiary chrześcijańskiej 
pod naciskiem władz państwowych sprawi, iż pogaństwo jako religia narodo-
wa w bardzo krótkim czasie upadnie. Tymczasem część społeczeństwa tylko 
pozornie przyjęła nową religię, bowiem przez długi czas brała udział w po-
tajemnych kultycznych praktykach pogańskich, pielęgnowanych w  kręgu 
rodzinnym16. Po długiej i  mało skutecznej walce z  podobnymi zjawiskami 
Kościół coraz bardziej zgadzał się na kompromis – obrzędy i  tradycje, które 
w swojej istocie nie przeczyły wierze i moralności, były akceptowane i nieja-
ko wypełniane treścią i wartościami chrześcijańskimi; pogaństwo w pewnym 
sensie zostało „ochrzczone” i jako takie włączone do tradycji narodowych17.

Z powodu trudności pojawiających się przy przechodzeniu z pogaństwa na 
chrześcijaństwo rodzina na Rusi świadomie lub nieświadomie dążyła do reali-
zacji idei „Kościoła domowego”. Czyniła to przede wszystkim przez umocnie-

15 Por. І. Леньо, Статус сім’ї та особливості родинного побуту в християнській куль-
турі Київської Русі Х–ХV століть, dz. cyt.

16 Ludzi, którzy publicznie deklarowali się jako chrześcijanie, lecz potajemnie praktykowali 
dawne rytuały pogańskie, nazywano osobami „podwójnej wiary”. 

17 Zjawisko to istniało nawet do początku XX wieku. Dlatego chrześcijaństwo w wielu aspek-
tach musiało być inkulturowane, zostawiając „szatę zewnętrzną” pewnych tradycji i świąt 
pogańskich, lecz jednocześnie nadając im nową treść chrześcijańską. Na przykład bóg Pio-
run był utożsamiany z prorokiem Eliaszem, a jego wspomnienie liturgiczne zaczęto odcho-
dzić tego samego dnia, w którym poganie czcili swego boga; święto Bożego Narodzenia 
obchodzono w dzień boga Słońca, a pogański nowy rok, który świętowano w dniu wiosen-
nego przesilenia, przekształcono na chrześcijańską Wielkanoc – święto Zmartwychwstania 
Chrystusa.
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nie więzi rodzinnej, budowanie wzajemnych relacji między członkami domu, 
a także wspólne odnoszenie się do świata nadprzyrodzonego. W tym dążeniu 
pomocą służył im znany jeszcze z dawnych czasów sposób organizacji życia 
rodzinnego w przestrzeni własnego domu.

3. Dom mieszkalny – sakralna przestrzeń  

do realizacji Kościoła domowego

Miejsce zamieszkania rodziny dla dawnych Ukraińców stanowiło prze-
strzeń sakralną. Zgodnie ze zwyczajami pogańskimi, chcąc oddawać cześć 
bogom, nie budowano świątyń, lecz stawiano jedynie idole kamienne pod 
otwartym niebem. Z tego względu wielką wagę przywiązywano do czynności 
kultycznych sprawowanych w mieszkaniu rodziny, na co wskazuje budowanie 
ołtarzy w domach prywatnych.

Od czasów chrześcijańskich wyraźnie odróżniano świątynie, które zaczęto 
budować w większych skupiskach ludzkich, od mieszkań prywatnych, chociaż 
w  świadomości Ukraińców zawsze było widoczne bezpośrednie powiązanie 
obu tych miejsc, podobne ich traktowanie i dekorowanie. Zarówno dom, jak 
i kościół nadal były obiektami zainteresowań estetycznych. Przy ich konstru-
owaniu i wyposażaniu powstawały nowe kierunki sztuki malarskiej, architek-
tonicznej i  ikonopisarskiej. W  świadomości wierzących przestrzeń sakralna 
domagała się harmonii, stanowiąc całość, w której każdy element jest dopeł-
niany przez inny. Chociaż forma i przeznaczenie wnętrza kościoła i mieszka-
nia w znacznej mierze się różniły, to jednak mieszkanie pozostawało i nadal 
pozostaje centralnym ośrodkiem życia duchowego rodziny chrześcijańskiej, 
na co wskazuje chociażby tradycja umieszczania w nim „ołtarza domowego”. 
Znajdują się tam głównie ikony oraz haftowane chusty służące do ich deko-
rowania. Samo zresztą wykonywanie robót ręcznych, takich jak haftowanie, 
tkanie, a zwłaszcza pieczenie chleba w piecu traktowane było jako akt niemal 
rytualny, którego dokonywała kobieta. Dla rodziny rolniczej gromadzącej się 
w całości przy stole chleb był podstawowym pokarmem18.

Dom dla Ukraińców był mikrokosmosem, gdyż podobnie jak cały wszech-
świat dzielił się na trzy części: niebiańską (górna część drewnianej belki, która 
podtrzymywała sufit, była jakby podporą dla wszechświata, a  także „piękny 
kąt” – miejsce do modlitwy rodzinnej), ziemską (ściany, okna, drzwi – jako 
symbole codziennego życia ziemskiego i środki komunikacji ze stworzonym 

18 Por. В. Кафарський, Б. Савчук, Етнологія, Київ 2006, s. 380–381.
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światem i ludźmi) i podziemną (podłoga, dolna część ściany oraz próg, które 
stanowiły granicę świata ziemskiego i podziemnego).

Od wieków wnętrze chaty w tradycji ukraińskiej było urządzone w jednolity 
sposób: w kącie znajdował się piec, a naprzeciwko „piękny kąt”, czyli symbolicz-
ny ołtarz z ikonami, przyozdobiony haftowanymi chustami oraz kwiatami i zio-
łami. Pod ścianą boczną stało łóżko, wykonane z drewna, służące do układania 
różnych domowych rzeczy w  ciągu dnia, a  w  nocy – do odpoczynku. Obok 
niego stawiano skrzynię, a za nią kołyskę. Wzdłuż przeciwnej ściany znajdo-
wała się ławka, ozdobiona kocami lub dywanami, obok drzwi zaś i nad nimi 
umieszczano talerze i miski. Nad oknami w głównej ścianie była półka na chleb.

Kąt, w  którym stawiano większą liczbę ikon oraz najcenniejszych rzeczy 
pod względem kulturowym i pamiątkowym, nosił nazwę pokut. Z punktu wi-
dzenia religijnego było to najważniejsze miejsce w domu; w tradycji wschodnio-
słowiańskiej określano go również jako „piękny kąt”. Przy ikonach umieszczano 
haftowane chusty, księgi święte, wodę święconą, świece i lampki, które zapalano 
w czasie modlitwy. Było to (i nieraz jest do dzisiaj) „małe sanktuarium” w domu 
prywatnym19. Idea posiadania takiego „ołtarza” domowego wyrastała wpraw-
dzie z wcześniejszych wierzeń pogańskich, jednak pokut nie utracił swej funk-
cji w  domach chrześcijańskich. Stawał się bowiem „ikonostasem”, mającym 
przypominać członkom rodziny o ich boskim powołaniu i przeznaczeniu oraz 
wszechwiedzącym „Bożym oku”, przed którym nie da się nic ukryć i z którym 
można pokonać wszelkie trudności i problemy rodzinne20.

Znaczenie sakralne miał również piec, dlatego zawsze malowano na nim 
różne znaki oraz symbole rodzinne. Sakralny był też ogień, który palił się 
w środku. Symbolizował on bezgraniczny kosmos, w którym mieszkają róż-
ne pokolenia, rodzą się dzieci, a człowiek odnajduje ciepło domu rodzinne-
go. Ogień był też symbolem duchowego oczyszczenia duszy. Kiedy rodzina 
przeprowadzała się do nowego mieszkania, to zgodnie ze zwyczajem zabierała 
z sobą żar z pieca. Wnosząc go do nowego domu, podkreślała ciągłość pokoleń 
i kontynuowała rozwój duchowy swojej rodziny21.

Próg wejściowy był symbolem początku i końca domu rodzinnego. Pogań-
scy przodkowie grzebali pod nim zmarłych z rodziny, wierząc, że tam przeby-
wają dusze po śmierci. Progowi cześć oddają narzeczeni przed zawarciem ślu-
bu, z nim także żegna się zmarły, gdy wynosząc z domu trumnę, puka się nią 
trzy razy o próg. Zgodnie z tradycyjną etykietą, tylko źle wychowani i wrogo 
nastawieni do siebie ludzie witają się przez próg. Gdy czyni tak gość, oznacza 
19 Por. T. Špidlik, Duchowość chrześcijańskiego Wschodu, Kraków 2005, s. 389.
20 Por. В. Скуратівський, Покуть, Київ 1992, s. 5.
21 Por. Д. Багалій, Історія Слобідської України, Харків 1990, s. 167.
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to, że lekceważy on gospodarza, i  odwrotnie. Zawsze więc należy zapraszać 
gości do środka domu, by się z nimi przywitać, rozmawiać, dyskutować czy 
częstować za stołem. Szczególnym uznaniem i  szacunkiem gospodarza gość 
cieszył się wtedy, kiedy ten wychodził mu naprzeciw aż do bramy i odprowa-
dzał go do granic swoich posiadłości22.

Stół był centralnym miejscem w życiu rodziny, która gromadziła się przy 
nim nie tylko, aby się posilić, ale również by budować dobre relacje. Zasia-
danie przy stole z wrogiem odbierano jako upokorzenie rodziny i odebranie 
godności jej członkom. Gdy rodzina wprowadzała się do mieszkania, najpierw 
wnosiła stół. Sama nazwa „stół” wywodzi się od słowa „ścielić”. Mebel ten za-
wsze musiał być nakryty obrusem czy ręcznie haftowaną serwetą, w przeciw-
nym wypadku był to znak nędzy materialnej rodziny lub jej skąpstwa. U górali 
ukraińskich funkcję stołu spełniała czasem skrzynia, natomiast cała jej zawar-
tość należała przeważnie do niezamężnej dziewczyny. Po ślubie skrzynię za-
bierała do domu męża jako posag. Odtąd wędrowała ona ze swoją właścicielką 
przez całe jej życie, a po śmierci kobiety przekazywano ją komuś w spadku23.

Nietypowe zmiany w wystroju chaty często świadczyły o pewnych wyda-
rzeniach w życiu rodziny lub nadejściu ważnych świąt w roku liturgiczno-ro-
dzinnym. Jeżeli w rodzinie rodziło się dziecko, to łóżko zasłaniano specjalną 
zasłoną na okres ok. sześciu tygodni, gdy matka i niemowlę byli szczególnie 
podatni na uroki rzucane przez nieprzyjaciół rodziny, np. złe i zazdrosne spoj-
rzenia. Natomiast gdy w domu znajdowało się ciało zmarłego, to okna i lustra 
zasłaniano czarnym płótnem i zdejmowano dekoracje świąteczne24.

Każde święto religijne obchodzone w  rodzinie wymagało zawieszenia 
w domu szczególnych znaków i dekoracji, a także wprowadzenia zmian doty-
czących porządku domowego. W okresie Bożego Narodzenia w „pięknym ką-
cie” pojawiał się snop żyta, pszenicy lub owsa, symbolizujący dostatek w domu 
rolników, zgodę i  jednomyślność w  rodzinie, a  także pełniący funkcję „po-
średnika” łączącego domowników z duchami i tradycjami przodków. Na stole 
pod obrusem kładziono słomę i czosnek, które miały chronić dom przed dzia-
łaniem złych sił i duchów. Nad sufitem wieszano różne dekoracje: wycinanki 
z  papieru, wyroby z  gliny i  kłosów, przedstawiające różne zwierzęta i  ptaki. 
Na stole zawsze znajdował się świeżo upieczony chleb – kołacz. Na Wielka-
noc dom był starannie sprzątany, a ściany zewnętrzne były malowane na biało. 
Takie odnawianie mieszkań odnosiło się do zmian zachodzących w naturze, 

22 Por. Українська хата та її інтер’єр, http://readbookz.com/book/190/7070.html (dostęp: 
23 czerwca 2017).

23 Por. tamże.
24 Por. tamże.
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która budziła się z zimowego snu i powracała do życia. Dodatkową dekoracją 
domu w  okresie świąt Zmartwychwstania Chrystusa były malowane jajka – 
kraszanki i pisanki, które umieszczano na świątecznie zastawionym stole obok 
innych potraw poświęconych na Wielkanoc. Oprócz tego na ścianach wiesza-
no haftowane chusty i dekoracje z kwiatów. Na święto Piędziesiątnicy i w dniu 
wspomnienia narodzenia św. Jana Chrzciciela (7 lipca) dom był dekorowany 
różnego rodzaju ziołami, warzywami, kwiatami splecionymi w wieńce, które 
poświęcano w kościele, aby zapewniały mieszkańcom domu zdrowie i dobre 
samopoczucie. Zmiany we wnętrzu domu były też powiązane z wykonywa-
niem prac sezonowych: na jesień wnoszono do mieszkania warsztat tkacki, 
który w ciągu wiosny i lata znajdował się na strychu, ponieważ w okresie let-
nim kobieta miała inne zajęcia w ogrodzie lub w polu25.

Zmiany w wystroju domu świadczyły nie tylko o przeobrażeniach zacho-
dzących w przyrodzie i życiu ludzi, ale miały także dla rodziny znaczenie wy-
chowawcze i integracyjne. Szczególnie istotne było to, że przez dbałość o do-
stosowanie wystroju pomieszczeń do charakteru obchodzonych świąt chrze-
ścijańskich dokonywało się wtajemniczenie młodego pokolenia w znaczenie 
symboli, znaków i obrzędów religijnych, które były nośnikami wartości i treści 
chrześcijańskich.

4. Obrzędy rodzinne jako wyraz troski o duchowość człowieka

Kościół został założony przez Chrystusa ze względu na zbawienie ludzi. To 
Bóg, który zechciał nawiązać relacje z człowiekiem, stając się jednym z nich, 
zebrał wokół siebie wszystkich wierzących w jedną rodzinę, objawił im swoją 
wolę, nauczył przykazań, dał możliwość nieustannej komunikacji ze sobą przez 
życie sakramentalne, które jest możliwe dzięki działaniu Ducha Świętego. Pan 
Bóg także obiecał wierzącym w Niego, że będzie towarzyszyć im w ziemskiej 
wędrówce, aż dostąpią pełni zbawienia.

Podobne zadanie w życiu człowieka ma również rodzina. W jej kręgu przy-
chodzi on na świat, wzrasta, rozwija się, uczy, poznaje Boga, a później jako 
osoba dorosła zakłada własną rodzinę, dbając o jej przyszłość przez zrodzenie 
i wychowanie dzieci. Często zdarza się, że otoczony przez bliskich odchodzi 
z tego świata do wieczności. Ponadto Kościół i rodzinę łączy następująca analo-
gia: obydwie instytucje oparte są na przymierzu zawartym na wieki (w Koście-
le są to relacje Bóg–człowiek, a w rodzinie mąż–żona). Istnieje też między nimi 
podobieństwo w działaniu wobec człowieka: obie zawsze mu towarzyszą, czyli 

25 Por. tamże.
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będą na ziemi do końca czasów. Obydwie też dbają o swój nieustanny wzrost 
i rozwój (Kościół rozszerza się przez ewangelizację i misję, a rodzina przez zro-
dzenie i wychowanie potomstwa); obydwie sięgają poza świat widzialny oraz 
kierują człowieka ku eschatologii, pomagając spokojnie przejść przez bramy 
śmierci i osiągnąć szczęśliwą wieczność (w Kościele jest to łączność wiernych 
z Kościołem niebieskim, w rodzinie jej duchowa więź z przodkami).

Tradycje narodu ukraińskiego obfitują w symbole i znaki obecne w cele-
bracji najważniejszych wydarzeń w życiu rodziny, takich jak ślub, narodziny 
dziecka i jego chrzest, a także obrzędy pogrzebowe. Ich sposób uczczenia od-
słania przed ludźmi rzeczywistość nadprzyrodzoną, umożliwia przekaz prawd 
chrześcijańskich i przyczynia się do wzrostu duchowego wierzących.

1) Obrzędy weselne. Zwyczaj organizowania wesel na wiosnę opiera się na 
dawnej tradycji ustnej, która każe żyć zgodnie z cyklem natury. W porze wio-
sennej przyroda wraca do życia, pobudzając ludzi do zakochania się i miłości 
oraz do zrodzenia potomstwa. Na obrzędy ukraińskiego wesela składają się 
trzy części: czas przedweselny, wesele i okres poweselny.

Okres przedweselny rozpoczyna się od swatania, kiedy to posłańcy od na-
rzeczonego przychodzą do domu przyszłej panny młodej, prosząc jej rodziców 
o zgodę na małżeństwo. Gdy dziewczyna rozpalała piec, a następnie wynosiła 
chleb zawinięty w chusty, świadczyło to o ich przychylności. Wtedy też nastę-
powała uczta. Natomiast jeżeli dziewczyna wynosiła dynię, oznaczało to, że 
posłańcy muszą odejść z niczym. 

W przypadku zgody na zaślubiny następnym etapem była wizyta rodziców 
dziewczyny w domu kawalera, aby zobaczyć warunki życia jego rodziny oraz 
majątek. Wtedy omawiano też szczegóły zbliżającej się uczty weselnej. Zarę-
czyny odbywały się przeważnie w domu panny młodej: narzeczeni w obecno-
ści bliskich im osób informowali o swojej decyzji założenia rodziny i otrzymy-
wali od rodziców błogosławieństwo. Nazwa „zaręczyny” pochodzi od zwycza-
ju wiązania rąk narzeczonych haftowaną chustą; wtedy też młodzi wymieniali 
się wzajemnie obrączkami. Zaręczyny odbywały się w czasie hucznej uczty, na 
którą zapraszano gości. Miały one charakter bezpośredniego przygotowania 
do wesela, a  jednocześnie oznaczały już pewne wzajemne zobowiązanie się 
przyszłych małżonków do wierności przed zawarciem ślubu26.

Wesele odbywało się w niedzielę w domu narzeczonego lub narzeczonej. 
Uroczystość wypełniało wiele różnych obrzędów, takich jak obdarowywanie 
się prezentami, błogosławieństwo rodziców, zabawy (m.in. „wykup” przez na-
rzeczonego narzeczonej, która „należała” do weselników). Był też specjalny 

26 Por. Л. Яринко, Звичаї українського весілля, Тернопіль 2007, s. 48.
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obrzęd przygotowujący parę młodą do nocy poślubnej: słano im łóżko, zaś 
najważniejsze osoby w miejscowości strzegły w nocy pokoju, w którym prze-
bywała młoda para27. Noc ta była przypieczętowaniem nierozerwalności mał-
żeństwa aż do śmierci.

Okres tzw. powesela trwał przez następne dwa dni: w poniedziałek i wto-
rek. W tym czasie weselnicy udawali się nad rzekę, gdzie miał miejsce obrzęd 
rytualnej kąpieli wszystkich gości weselnych. Był to moment radosny, wypeł-
niony śpiewem pieśni, tańcami i zabawą w przebierańców. Różnego rodzaju 
zachowania symboliczne (szczególnie z  odzieżą koloru czerwonego) miały 
ukazywać całej społeczności, że powstała nowa rodzina. Wtedy też krojono 
specjalny chleb weselny – korowaj28. Okres ten był radosną reakcją społeczeń-
stwa na to, że pojawiła się na świecie nowa rodzina.

2) Tradycje dotyczące urodzenia dziecka. W narodzie ukraińskim było 
wiele tradycji, a nawet rytualnych obrzędów związanych z urodzeniem dziec-
ka. Główną rolę odgrywały tutaj starsze kobiety, które pomagały przy poro-
dzie, czyli położne. Tradycja ta nawiązuje do dawnej religii pogańskiej, kiedy 
to owe kobiety były również kapłankami pełniącymi funkcję pośredniczek 
między światem bogów i ludzi. Pod wpływem chrześcijaństwa zaczęły one od-
grywać rolę negocjatorów pomiędzy rodziną urodzonego dziecka a księdzem, 
który miał ochrzcić niemowlę. Taka kobieta wybierała imię, ustalała termin 
chrztu, a także przez nią rodzina odwdzięczała się Kościołowi za przeprowa-
dzony obrzęd. Położna znała różne zioła, modlitwy, a nawet wykorzystywała 
różne talizmany, aby zapewnić zdrowie matce i dziecku. Ciekawy obrzęd od-
bywał się po pierwszym strzyżeniu dziecka: obcięte włosy rzucano na wodę, 
spalano lub zakopywano pod drzewem owocowym. Wszystko to miało pomóc 
dziecku, aby rosło zdrowe, szczęśliwe i radosne.

Obrzędy powiązane z  urodzeniem dziecka rozpoczynały się od odwie-
dzin położnej, wyboru imienia, a także omówienia kwestii rodziców chrzest-
nych, obrzędów włączenia niemowlęcia do społeczności oraz do rodziny, 
chrzcin w kościele, uroczystego obiadu ku czci nowonarodzonego oraz ob-
rzędu pierwszego obcinania włosów, który dokonywał się rok po urodze-
niu. W chrześcijaństwie rodzina w  tym okresie otrzymywała nową rodzinę 
duchową, którą stanowili chrzestni dziecka. Byli oni odpowiedzialni za jego 
należyte wychowanie w  wierze i  moralności chrześcijańskiej, dlatego mieli 
obowiązek często go odwiedzać29.
27 Por. Х. Вовк, Студії з української етнографії та антропології, Київ 1995, s. 198.
28 Por. В. Борисенко, Весільні звичаї та обряди на Україні, Київ 1998, s. 211.
29 Por. Л. Слюзко, Українська родина, http://www.ukrajinci.hu/arhiv/hromada_89/berehen 

ya/rodena.html (dostęp: 17 czerwca 2010).
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3) Tradycje pogrzebowe. W  słowiańskiej religii pogańskiej pragnienie 
człowieka, by współistnieć w  harmonii z  naturą, przekreślała rzeczywistość 
śmierci. Dlatego obrzędy pogrzebowe były dla pogan jedną z prób powrotu do 
tej jedności. Pogrzeby były nie tylko momentem pożegnania się z nieboszczy-
kiem, ale także swoistym rytem. Po pogrzebie często organizowane były rytu-
alne igrzyska, których uczestnicy, startując w wyścigach konnych, mieli prze-
konać widzów o zwycięstwie życia nad śmiercią, ponieważ w dawnych czasach 
koń uważany był za symbol przejścia człowieka ze świata ziemskiego do raju. 
Zawody sportowe były urządzane ku czci zmarłego, dlatego w tym czasie smu-
tek ludzi zmieniał się w radosne świętowanie. Głównym celem wszelkich uro-
czystości pogrzebowych było udzielenie skutecznej pomocy zmarłemu w jego 
przejściu do świata przodków30.

Kiedy umarł ktoś w rodzinie chrześcijańskiej, przekazywano wiadomość 
o  śmierci dalszej rodzinie oraz sąsiadom przez wywieszenie białego płótna 
na oknach lub przez rozpalenie ogniska. Zmarłego ubierano w nową odzież, 
a w przypadku osób niezamężnych w odzież weselną, zakładając ubranie kolo-
ru białego i obrączkę na palec.

Pożegnanie z  nieboszczykiem było długie i  wzruszające: wyprowadzano 
nawet bydło ze stajni, aby pożegnało się ze swoim gospodarzem. Po wynie-
sieniu zmarłego z  domu gruntownie sprzątano, by zapewnić mu szczęśliwe 
przejście na tamten świat i wyrazić życzenie, aby nie powracał jako duch. Po-
grzebom Ukraińców często towarzyszył zaimprowizowany głośny płacz i  la-
ment; oddawano w ten sposób cześć zmarłemu, okazywano żal z powodu jego 
odejścia, a także „prowadzono” z nim ostatnią rozmowę, ponieważ dusza nie-
boszczyka wszystko słyszy. 

W  czasach pogańskich na żałobę wskazywał kolor biały, a  po przyjęciu 
chrześcijaństwa – czarny jako ascetyczna barwa smutku. Stypę jako obiad po-
żegnalny urządzano trzy razy: po pogrzebie, dziewiątego i czterdziestego dnia 
po śmierci. Zgodnie z tradycjami przedchrześcijańskimi, w czasie stypy próbo-
wano czasem „rozweselić” zmarłego poprzez śpiewy i tańce. Takie zachowanie 
było także próbą ukazania ostatecznego zwycięstwa życia nad śmiercią, o czym 
przekonywała pogan obserwacja cyklów zachodzących w świecie przyrody31. 

30 Por. В. Гнатюк, Похоронні звичаї та обряди. Етнографічний збірник, Львів 1912, 
s. 31–32.

31 Похоронні та поминальні обряди, http://readbookz.com/book/190/7070.html (dostęp: 
23 czerwca 2017).
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Podsumowanie

Poznanie i  pielęgnowanie tradycji narodowych jest ważne nie tylko ze 
względu na poszanowanie przeszłości i pogłębienie historyczno-etnologicznej 
wiedzy (co w przypadku Ukraińców jest bardzo ważnym aspektem w procesie 
pogłębienia tożsamości i świadomości narodowej, a także religijnej), ale rów-
nież z uwagi na budowanie przyszłości z odwołaniem się do kultury i tradycji 
swojego narodu. W  procesie powszechnej globalizacji bogactwo kulturowe 
i dziedzictwo narodowe jest zagrożone i narażone na zapomnienie, gdyż u wie-
lu ludzi zanika potrzeba świadomości narodowej. Odwołanie się do korzeni 
jest również istotne z uwagi na przyszłość rodziny, która właściwie kształtuje 
swego ducha zawsze w oparciu o historię i tylko w taki sposób może pomóc 
jednostce uzyskać pełną tożsamość. Wszystko to zaś nie jest bez znaczenia 
dla Kościoła powszechnego, dla którego rodzina była zawsze najważniejszym 
ośrodkiem formacji chrześcijańskiej. Jej witalność i zdolność do skutecznego 
przekazu Ewangelii oraz podtrzymywania tradycji religijnych i  narodowych 
daje nadzieję na pełny rozwój osobowy jednostek i  rozkwit całych społe-
czeństw.
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Summary 
The sacred dimension of the family house  

in the spiritual and cultural tradition of Ukrainians

In the article author analyzes the ethnogenesis of the Ukrainian family since the ancient pre-christian ti-
mes – the period of Trypillian culture. It concerns the way of organizing the old Ukrainian family, the models of 
its internal functioning, the family mythology, as well as the elements relating to the everyday life of an ancient 
family, particularly to the house as a space for the realization of family life. The article faces the significant 
positive influence of the Christian religion, which came to Rus-Ukraine in 988, just because the understanding 
of family as sacred institution raised it into environment, where it participants can reach the deification. So, 
the space where Ukrainian family uses everyday – the family home – received the features of a special sacred 
place. Hence the family rites (marriage, child birth or funeral ceremonies) celebrated in family home, were 
perceived by a society as a new occasion for spiritual growth of every Christian family.
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Dialog chrześcijańsko-muzułmański  
w kontekście migracji ludności
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Kard. Stephen Fumio Hamao, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dusz-
pasterstwa Migrantów i Podróżujących, stwierdził:

Współczesna migracja stanowi najbardziej rozległy ruch wszech czasów. 
W ostatnich dziesięcioleciach to zjawisko, które obejmuje obecnie około dwu-
stu milionów ludzkich istot, przekształciło się w  strukturalną rzeczywistość 
współczesnego społeczeństwa i  stanowi coraz to bardziej złożony problem 
z punktu widzenia społecznego, kulturalnego, politycznego, religijnego, ekono-
micznego i duszpasterskiego1. 

Do tych aktualnych i doniosłych problemów odnosi się także papież Bene-
dykt XVI w swojej encyklice Caritas in veritate: 

Kiedy mówimy o integralnym ludzkim rozwoju, warto zwrócić uwagę na zjawi-
sko  m i g r a c j i. To zjawisko wywiera wrażenie ze względu na tak wiele obję-
tych nim osób, z powodu niesionych przez nie problemów społecznych, ekono-
micznych, politycznych, kulturowych i religijnych, ze względu na dramatyczne 
wyzwania, jakie stawia przed społecznościami poszczególnych krajów i przed 
wspólnotą międzynarodową. Możemy powiedzieć, że stoimy wobec zjawiska 

1 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Instrukcja Erga migrantes 
caritas Christi (Miłość Chrystusa wobec migrantów), http://rodzinarodzinie.caritas.pl/wp-
content/uploads/2016/09/INSTRUKCJA-ERGA-MIGRANTES-CARITAS-CHRISTI.pdf 
(dostęp: 6 marca 2017).
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społecznego o charakterze epokowym, wymagającego silnej i dalekosiężnej po-
lityki współpracy międzynarodowej, by można mu było odpowiednio stawić 
czoło. Taką politykę należy rozwijać, poczynając od ścisłej współpracy między 
krajami, z których pochodzą emigranci, a krajami, do których przybywają. Poli-
tyce tej powinny towarzyszyć stosowne rozporządzenia międzynarodowe zdol-
ne zharmonizować różne porządki legislacyjne, w perspektywie zabezpieczenia 
potrzeb i praw osób oraz rodzin emigrantów, a jednocześnie społeczeństwa, do 
którego dotarli. Żaden kraj nie może uważać, że sam stawi czoło problemom 
migracyjnym naszych czasów. Wszyscy dostrzegamy ciężar cierpienia, przy-
krości i aspiracji towarzyszący ruchom migracyjnym. Jak wiadomo, zjawisko to 
ma złożony charakter; pozostaje jednak pewne, że pracownicy zagraniczni, po-
mimo trudności związanych ze swą integracją, wnoszą znaczący wkład w roz-
wój gospodarczy goszczącego ich kraju dzięki swej pracy, a także w rozwój kra-
ju pochodzenia dzięki przekazom finansowym. Oczywiście, pracowników tych 
nie można uważać za towar albo zwykłą siłę roboczą. Nie powinni więc być 
traktowani jako jakikolwiek inny czynnik produkcji. Każdy emigrant jest osobą 
ludzką, która – jako taka – posiada niezbywalne prawa fundamentalne, które 
powinni szanować wszyscy i w każdej sytuacji2. 

Niniejsze opracowanie wychodzi od zjawiska migracji ludności i  euro-
pejskiego kryzysu migracyjnego, ale czyni to w  perspektywie historycznej, 
pozwalającej na pełniejszą i bardziej wyważoną ocenę tego złożonego zagad-
nienia. Wynika to z przekonania, że brakuje takiej refleksji w obliczu szero-
kiego oddziaływania mediów, które nierzadko manipulują przekazywanymi 
treściami i obrazami, pozostając często na usługach konkretnych środowisk 
politycznych (1). Następnie zostaną zaprezentowane teologiczne aspekty feno-
menu migracji ludności (2). Dopiero na tak szeroko i solidnie zarysowanym 
tle hermeneutycznym można podjąć rzeczową analizę dialogu chrześcijańsko-
-muzułmańskiego3, szczególnie trudnego w kontekście tych nowych „znaków 
czasu”, do których odczytywania obliguje wierzących Sobór Watykański II4. 
Takim znakiem czasu jest bez wątpienia dialog międzyreligijny, mający szansę 
stać się narzędziem pokoju, porozumienia i pojednania między wyznawcami 
różnych religii spotykających się wskutek migracji ludnościowych (3)5. 

2 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 62, za: http://www.opoka.org.pl/biblio-
teka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/caritas_in_veritate_29062009.html (dostęp: 3 marca 
2017).

3 Por. Z. Kubacki, Teologiczne podstawy dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Ujęcie kato-
lickie, w: Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, red. M. Le-
wicka, C. Łapisz, Toruń 2013, s. 29–40.

4 Por. Paweł VI, Trwajcie mocni w wierze, t. 2, tłum. L. Paluch, Kraków 1974, s. 561–564.
5 Por. G. Cottier, Wprowadzenie do polskiego wydania dokumentu „Chrześcijaństwo a religie”, 

w: Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, red. I. Led-
woń, K. Pek, Lublin–Warszawa 1999, s. 9.



477Ks. Ignacy Bokwa

1. Krótka historia migracji ludności  

w perspektywie aktualnego stanu zagadnienia

Człowiek może zostać z powodzeniem określony jako „istota migrująca”6. 
Każde ludzkie pokolenie przejawiało skłonność do geograficznej mobilności7. 
Europa, przeżywająca w  ostatnich latach silny kryzys migracyjny, sama jest 
kontynentem imigrantów8. Migracja bowiem to nie tylko strategia przeżycia, 
lecz także możliwość wykonywania różnych zawodów i  podejmowania no-
wych rodzajów aktywności9. Migracje ludności o zasięgu międzynarodowym, 
w ich nowoczesnej postaci, pojawiły się w XVIII wieku, wraz z powstaniem 
państw narodowych. Początek i  podstawę wielkich migracji dały natomiast 
odkrycia geograficzne XV i XVII wieku. Europejczycy wyruszyli w nowe, nie-
znane dotąd regiony świata, uprawiając handel i  przyczyniając się do prze-
mian ludnościowych na innych kontynentach. Niemałe znaczenie miały także 
ówczesne migracje wewnątrzeuropejskie10. W  czasach przedindustrialnych 
najczęściej miały one związek z okresowymi pracami w rolnictwie i manufak-
turach11. Inną przyczyną migracji w ówczesnej Europie było przemieszczanie 
się ludzi ze wsi do miasta. Głód i katastrofy naturalne przywiodły do miast 
najuboższe warstwy społeczne. Zjawisko to powodowały także liczne wojny, 
w tym religijne.

Najważniejszymi czynnikami migracji były wielkie odkrycia geograficzne, 
procesy kolonizacji, rozwój handlu międzykontynentalnego oraz działalność 
misyjna różnych religii12. Leżały one u  źródeł migracji transoceanicznych13. 
W drugiej połowie XVIII wieku rozpoczęła się kolonizacja Australii, która sta-
ła się karną kolonią Anglii. Między 1788 a 1830 rokiem pojawiło się na niej 
prawie 60 tys. więźniów, pracujących głównie w rolnictwie.

Bolesnym rozdziałem w  historii migracji jest wyniszczenie Indian ame-
rykańskich – sławetne „polowanie na Indian” – jak i niewolnictwo Afrykań-

6 Por. L. Zanfirini, Sociologia delle migrazioni, wyd. 2, Roma–Bari 2007, s. 51.
7 Por. S. Castles, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, tłum. A. Gąsior-Niemiec, 

Warszawa 2011, s. 19.
8 Por. M. Okólski, Europa – kontynent imigrantów (na podstawie stenogramu referatu), w: Wo-

kół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, red. J. Balicki, M. Chamarczuk, Warszawa 
2013, s. 15–26.

9 Por. S. Castles, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, dz. cyt., s. 41–46.
10 Por. S. Sassen, Dall’emigrazione di massa alla fortezza dell’Europa, Milano 1999.
11 Por. P. Corti, Storia delle migrazioni internazionali, Roma–Bari 2003, s. 5–9.
12 Por. Religions in Movement. The Local and the Global in Contemporary Faith Traditions, red. 

R.W. Hefner i in., New York–London 2013.
13 Por. np. M.E. Tonizzi, Le grandi correnti migratorie del ‘900, Torino 1999.
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czyków. Przede wszystkim Afryka Zachodnia stała się terenem, z którego już 
w 1503 roku pierwsi niewolnicy zostali przewiezieni do Ameryki. Kolonialne 
potęgi – szczególnie Hiszpania, Portugalia, Holandia, a potem Francja i Wiel-
ka Brytania – organizowały prawdziwe polowania na niewolników, którzy 
następnie trafiali głównie do Ameryki. W XVII wieku zjawisko to osiągnęło 
szczyt. Wielkie państwa kolonialne ostro konkurowały między sobą, usiłując 
się jak najbardziej wzbogacić. Od początku XVI wieku aż do zniesienia nie-
wolnictwa wywieziono z Afryki ponad 9 mln ludzi. Około 10 do 20% zmarło 
jeszcze w drodze, z powodu straszliwych warunków podróży.

Uprzemysłowienie Europy pod koniec XVIII wieku, procesy polityczne 
w  niej zachodzące, liberalne rewolucje we Francji i  w  Ameryce Północnej, 
nowe środki komunikacji, a także przemiany demograficzne, kulturowe, ide-
ologiczne i gospodarcze, zwłaszcza w Europie, spowodowały nową falę migra-
cji14. Wielu ludzi wyjechało z Europy do Ameryki. „Wielka emigracja” miała 
miejsce między 1845 a 1915 rokiem. W tym czasie ponad 50 mln Europejczy-
ków opuściło swoją ojczyznę z zamiarem zbudowania nowego życia w Ame-
ryce i Oceanii. Motorem napędowym tych działań był American dream, czyli 
pragnienie zmiany dotychczasowej biedy w  nowe bogactwo na innej ziemi. 
I  tak, Stany Zjednoczone były celem podróży dla 70% ludzi opuszczających 
Stary Kontynent, 10% udało się do Argentyny, 5% do Australii, Kanady i Bra-
zylii. Stany Zjednoczone, a po nich Kanada i Australia, preferowały imigran-
tów asymilujących się szybko i łatwo. Chińczycy i inni Azjaci byli uważani za 
trudnych do asymilacji, wskutek czego często doznawali odrzucenia15.

Za migracje należy też uznać wewnętrzne ruchy ludnościowe w  Euro-
pie. Pod koniec XIX wieku najbardziej mobilną nacją byli Włosi. Od 1891 do 
1913  roku migrował w Europie prawie milion ludzi16. Celem tych ruchów były 
przede wszystkim Szwajcaria i Francja. Także w Azji i Afryce przemieszczały 
się rzesze ludzi. Migracje Hindusów na wschód i  Chińczyków na południe 
wywarły wpływ na kształt kultur południowo-wschodniej Azji17. Między 1876 
a 1901 rokiem 4 mln 850 tys. Chińczyków opuściło swoją ojczyznę przez por-
ty na południu. Na początku XX wieku całość chińskiej emigracji liczyła ok. 
8 mln ludzi, którzy udali się w kierunku wysp Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku, 
do Kanady, Chile i na Karaiby.

14 Por. P. Corti, Storia delle migrazioni internazionali, dz. cyt., s. 23.
15 Por. L. Zanfirini, Sociologia delle migrazioni, dz. cyt., s. 55.
16 Por. N. Federici, Emigrazione italiana, w: Lessico migratorio, red. G. Tasello, Roma 1987, 

s. 93–100.
17 Por. P. Corti, Storia delle migrazioni internazionali, dz. cyt., s. 37–43.
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I  wojna światowa (1914–1918) była przyczyną migracji tak krótko-, jak 
i  długotrwałych. W  tym czasie niemal 5 mln ludzi w  Europie zostało zmu-
szonych do zmiany miejsca zamieszkania. Polityczne restrykcje niektórych 
państw po I wojnie ponownie ożywiły tendencję do wędrówki za ocean. Do-
piero wielki kryzys 1929 roku znacząco ograniczył rozwój tego zjawiska. Sta-
ny Zjednoczone, Kanada i Australia wprowadziły limity imigracyjne, głównie 
celem ograniczenia napływu nacji trudno asymilujących się. Należeli do nich 
wówczas przede wszystkim Chińczycy i Japończycy.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego rynek pracy opowiedział się 
przeciwko obcym robotnikom, gdyż zgadzali się oni na niższe płace i gorsze 
warunki pracy, wskutek czego byli traktowani jak niższa kategoria pracowni-
ków. Francuskie związki zawodowe żywiły obawy względem migrantów i fa-
woryzowały rodaków. Reakcja ta przybrała formę niechęci wobec obcokrajow-
ców i Żydów. Narodziny dyktatur w Niemczech i we Włoszech, jak też zwycię-
stwo zwolenników generała Franco w Hiszpanii, stały się przyczyną masowych 
migracji uchodźców politycznych. Dołączyły do nich grupy etniczne prześla-
dowane przez nazistów: głównie Żydzi i Romowie. Dotyczyło to także wielu 
działaczy politycznych. Wiele migracji przed II wojną światową miało charak-
ter wymuszony, i to nie tylko przez politykę faszystów, lecz także przez marze-
nia o nowych terytoriach18. Migracje te mają długą i skomplikowaną historię. 
Można to objaśnić na przykładzie Związku Sowieckiego, gdzie pomiędzy 1934 
a 1941 rokiem blisko 20 mln ludzi zostało pozbawionych wolności i depor-
towanych jako element niepożądany. Najczęściej trafiali oni do gułagów. Ja-
pońskie interwencje wojenne w różnych częściach Azji także prowadziły do 
znaczących przemieszczeń ludności. Po 1937 roku prawie 30 mln Chińczyków 
udało się w kierunku Indochin, Birmy, Malezji i Afryki. Między 1939 a 1949 
rokiem aż 45 mln ludzi musiało opuścić miejsce swojego dotychczasowego 
życia, stając się ofiarami deportacji zarządzonych przez Stalina i Hitlera19.

Migracje w  latach 50. i  60. XX wieku stały pod znakiem dekolonizacji 
i ponownego otwarcia granic. Najpierw w Azji, potem w Afryce, jako skutek 
II wojny światowej, rozpoczął się proces erozji wpływów mocarstw kolonial-
nych. Wywołało to niebywały wzrost migracji, przede wszystkim do Europy. 
Powstały nowe państwa, jednak stało się to na podstawie dyplomatycznych 
ustaleń, nieuwzględniających lokalnych konfliktów i interesów. Świadectwem 
tego mogą być Indie, w których 17 mln ludzi zostało wplątanych w konflikt na 

18 Por. M. Cattaruzza, M. Dogo, R. Pupo, Esodi. Trasferimenti forzati di popolazione nel 
Novecento europeo, Napoli 2000.

19 Por. P. Corti, Storia delle migrazioni internazionali, dz. cyt., s. 75.
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tle etniczno-religijnym, jako że w 1947 roku kraj ten został podzielony w wy-
niku czysto dyplomatycznych decyzji20.

Otwarcie granic zamorskich krajów w  latach 50. i 60. XX stulecia zapo-
czątkowało nowy cykl migracji. Zachodnie gospodarki znajdowały się w fazie 
silnego rozwoju, zgodnie z  liberalnymi pryncypiami. Pomiędzy 1947 a 1951 
rokiem 2,5 mln Europejczyków, w  tym wojenni uciekinierzy, wywędrowało 
do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej i Oceanii. Również w samej 
Europie rozwój gospodarczy okresu tych dwóch dekad – „cud gospodarczy” – 
doprowadził do znaczących migracji. Trwał on bez przerwy przez 30 lat i po-
trzebował wielu pracowników, szczególnie na niepewne i źle opłacane miejsca 
pracy. Najwięcej migrantów pochodziło z południa Europy, naznaczonej go-
spodarczym niedorozwojem i głębokimi napięciami społecznymi21. Większość 
udawała się do Niemiec: na początku lat 70. grupa ta liczyła 3 mln. Pozos-
tali kierowali się do Francji (ponad 2,5 mln), Szwajcarii (nieco ponad milion) 
i Belgii (ok. 700 tys.). Tak wielkie masy ludzkie wywierały wpływ nie tylko na 
nową ojczyznę, lecz także na kraj swojego pochodzenia. Zarobione pieniądze 
płynęły w głównej mierze do starej ojczyzny, co przyczyniało się do szybkiego 
rozwoju Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji i  Turcji. Wytworzył się specy-
ficzny obraz „Gastarbeitera”. Migracje ludności nabrały cech ściśle funkcjonal-
nych, połączonych z aktualną koniunkturą rynku pracy22.

Mało kto pamięta dzisiaj o kryzysie lat 70., dokładnie o 1973 roku, zwią-
zanym z ograniczeniem wydobycia ropy naftowej i gwałtownym wzrostem jej 
cen, co głęboko wstrząsnęło międzynarodowymi rynkami. Wysoka cena ropy 
naftowej, tak wtedy, jak i dziś będącej jednym z najważniejszych surowców, 
prowadziła najpierw do silnej inflacji, a następnie do pierwszych ograniczeń 
liczby imigrantów ekonomicznych. Najwięcej obaw krajów dobrobytu do-
tyczyło tych robotników, którzy przebywali w  nich stosunkowo długo, więc 
istniało realne niebezpieczeństwo, że pozostaną tam już na zawsze, co zna-
cząco obciąży finanse państwa. Inne zmartwienia powodowała rosnąca liczba 
etnicznych grup islamskich w Europie, dalekich od myśli o integracji (Fran-
cja, Niemcy i Wielka Brytania). W latach 70. coraz bardziej atrakcyjny stawał 
się Bliski Wschód: po kryzysie 1973 roku państwa Zatoki Perskiej bardzo się 
wzbogaciły, realizując wielkie przedsięwzięcia infrastrukturalne, nie dyspo-
nowały jednakże ani specjalistami, ani zwykłymi robotnikami. Kraje te, wraz 
z Libią, zatrudniały w 1975 roku prawie 2 mln zagranicznych pracowników, 
20 Por. G. Parolin, Chiesa postconciliare e migrazioni. Quale teologia per la missione con i mi-

granti, Roma 2010, s. 32.
21 Por. P. Corti, Storia delle migrazioni internazionali, dz. cyt., s. 90.
22 Por. L. Zanfirini, Sociologia delle migrazioni, dz. cyt., s. 61.
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zaś w 1980 roku już 3 mln. Pochodzili oni przeważnie z Azji: z Pakistanu, Indii, 
Filipin i Korei. W tamtych czasach także Oceania, Ameryka Północna i pół-
nocno-zachodnia Europa pozostawały wymarzonymi celami migracji.

Lata 80. i 90. XX wieku charakteryzowały głębokie przemiany gospodar-
cze i polityczne, wywierające ściśle określony wpływ na zjawisko migracji. Jej 
zawodowy, etyczny i religijny wymiar uległ istotnej przemianie. Chodzi tu np. 
o przejście od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa postindustrial-
nego, o upadek sowieckiego imperium, jak też o nową politykę imigracyjną 
wielu krajów będących celem migrantów23. Azjatyckie, latynoamerykańskie 
i afrykańskie populacje uciekały przed wojną, prześladowaniem politycznym 
oraz przed ciągle narastającym ubóstwem. Nowe zjawiska określające tę sytu-
ację to m.in. przesunięcie miejsc produkcji do krajów ubogich z dużą ilością 
taniej siły roboczej, tzw. trzecia rewolucja przemysłowa czy też rozwój mikro-
elektroniki, radykalnie modyfikującej system produkcji. Wszystkie te procesy 
prowadziły do nowych poszukiwań wyspecjalizowanych pracowników, ale też 
do wzmocnienia szarej strefy gospodarki.

Departament Ludności Organizacji Narodów Zjednoczonych szacuje, że 
pod koniec 2005 roku na świecie było 191 mln migrantów, a więc osób aktu-
alnie żyjących w kraju, w którym się nie urodziły24. Badacze zagadnienia czę-
sto określają nasze czasy jako „erę migracji”25. Przez ostatnie 45 lat populacja 
świata powiększyła się z 3 do 6,5 mld, w tym liczba migrantów wzrosła z 2,5% 
do 3%. W liczbach bezwzględnych oznacza to trzykrotny wzrost: z 71 do 191 
mln. Przynajmniej 190 państw stanowi miejsce urodzenia migrantów26. Cho-
dzi tu więc o zjawisko o zasięgu światowym, które w przyszłości będzie raczej 
przybierać na sile, niż się pomniejszać.

2. Migracje ludności w oglądzie teologicznym

W  niniejszym opracowaniu nie chodzi bynajmniej o  ustalenie przyczyn 
zjawiska migracji. Uznani badacze problemu wyliczają tu różne teorie: eko-
nomiczną, historyczno-strukturalną, teorię systemu światowego bądź teorię 

23 Por. P. Corti, Storia delle migrazioni internazionali, dz. cyt., s. 105.
24 Por. UN – DESA – PD, Trends in Total Migrant Stock: The 2005 Revision, http://www.un. 

org/esa/population/publications/migration/UN_Migrant_Stock_Documentation_2005.
pdf (dostęp: 29 października 2017).

25 Por. np. S. Castles, M.J. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in 
the Modern World, wyd. 4, New York 2009.

26 Por. G. Parolin, Chiesa postconciliare e migrazioni. Quale teologia per la missione con i mi-
granti, dz. cyt., s. 45–53.
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transnacjonalną27. W ramach przyjętych założeń podejmują oni próbę wyjaś-
nienia lub choćby uporządkowania ekonomicznych, politycznych, religijnych, 
rodzinnych, zdrowotnych, turystycznych, spowodowanych katastrofami oraz 
innych przyczyn czy typów migracji28. Już w  tym miejscu można zauważyć, 
jak ważne jest interdyscyplinarne, a  jeszcze lepiej ponaddyscyplinarne uję-
cie tej problematyki. Taką funkcję może spełnić spojrzenie na to zagadnie-
nie z perspektywy teologicznej. Z tego punktu widzenia migracja jawi się jako 
możliwość spotkania różnych religii świata w  ich przedstawicielach. Ludzka 
mobilność umożliwia wymianę na wielu płaszczyznach, zachodzącą pomiędzy 
„miejscowymi” a „przybyłymi”. Główne wymiary tych kontaktów sprowadzają 
się przede wszystkim do sfery socjalno-ekonomicznej i  ideologiczno-religij-
nej. Z socjologicznego punktu widzenia migracja jest procesem wypracowania 
takiego systemu socjalnego, który łączy oba systemy – tj. kraju pochodzenia 
i kraju docelowego – i w obu tych krajach powoduje określone następstwa29. 
W dzisiejszym rozumieniu migracji chodzi nie tylko o transfer z jednego kraju 
do drugiego czy też z  jednego kontynentu na drugi, lecz przede wszystkim 
o transfer w wymiar innej kultury, o kontakt z innym systemem wartości.

Najpóźniej od czasów Vaticanum II katolicka teologia coraz wyraźniej 
podkreślała pozytywną rolę religii pozachrześcijańskich w kwestii zbawienia 
ich wyznawców30. Przedmiotem formalnym teologii religii jest interpretacja 
religii pozachrześcijańskich w świetle Bożego Objawienia i tradycji Kościoła. 
Ta nowa nauka teologiczna porusza się w przestrzeni wiary i  jej dogmatów, 
łącząc w sobie dwa różne typy poznania – empiryczne i teologiczne. Pojawiła 
się ona wraz ze swoimi środkami i metodą w odpowiednim momencie, jako 
że jest rozwijana w czasie, kiedy Europa i Ameryka Północna przeżywają na-
rastający kryzys migracyjny. Współczesne zjawisko migracji, ze wszystkimi 
jej aspektami, także tymi tragicznymi, stanowi realne wyzwanie nie tylko dla 
praktycznie przeżywanej ekumenii, lecz także – jeśli nie przede wszystkim – 
dla dialogu pomiędzy religiami świata. Wzrastające liczebnie i nabierające co-
raz większego znaczenia muzułmańskie wspólnoty wiary stają się nowym, do-
magającym się bezzwłocznego rozwiązania zadaniem nie tylko dla polityków 
czy ekonomistów, ale i dla teologów. Otwierające się coraz szerzej nożyce eko-
nomicznego zróżnicowania pomiędzy Północą a Południem i związane z tym 

27 Por. S. Castles, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, dz. cyt., s. 40–53.
28 Por. A. Michałek, Migracje ludzi – spotkania religii, w: Ludzie w drodze. Nauki teologiczne 

o migracjach i migrantach, red. D. Cichy, Warszawa 2012, s. 205.
29 Por. B Bartz, Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach, Duis-

burg–Radom 1997, s. 41.
30 Por. A. Michałek, Migracje ludzi – spotkania religii, dz. cyt., s. 206.
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polityczno-etniczne zawirowania stanowią faktory wzrostu zjawiska migracji. 
Tym samym migracje stają się zjawiskiem masowym31.

Na pierwszy rzut oka migracje zdają się mieć negatywny charakter. Taką 
opinię stara się rozprzestrzenić wiele ośrodków opiniotwórczych, wykorzy-
stując w tym celu daleko posuniętą manipulację medialną. W rzeczywistości 
nie musi tak być, choć należy przyznać, że fenomen migracji niesie ze sobą 
duży zbiór trudnych do rozwiązania problemów. Pogłębiona analiza zagad-
nienia pozwala jednak oprócz zagrożeń dostrzec związane z nim szanse. Po-
mimo wszystkich trudności migracje umożliwiają wzajemne poznanie się lu-
dzi, mogą stać się czynnikiem aktywizującym dialog i powstanie wspólnoty, 
prowadzić do integracji na wielu płaszczyznach. Nie można przecież pomijać 
milczeniem podstawowego faktu, że wiele cywilizacji powstało i  rozwinęło 
się jedynie dzięki migracjom. Dla chrześcijaństwa natomiast migracja stano-
wi nową szansę przepowiadania orędzia chrześcijańskiego i podjęcia dialogu 
z  wyznawcami innych religii bądź z  ludźmi niewierzącymi. Bez wątpienia 
otwiera się tutaj paląca potrzeba pogłębionej, spokojnej analizy fenomenu mi-
gracji w aspektach ekumenii i dialogu międzyreligijnego. Narastająca liczeb-
ność wyznawców innych religii w krajach tradycyjnie chrześcijańskich może 
przyczynić się do ożywienia wielostronnego i  wielopoziomowego dialogu32. 
W osobie migranta należy odkryć wierzący podmiot. Nie istnieją abstrakcyjne 
religie. Istnieją za to konkretni, wierzący ludzie – ze swoją biografią, ze swo-
ją religijną socjalizacją, która to religijne wychowanie przekształca w  wieku 
dojrzałym w systemy reprezentatywne. Nowa sytuacja, w jakiej znaleźli się ci 
ludzie, pozwala oczekiwać, że te migrujące wspólnoty religijne także w nowej 
ojczyźnie będą praktykować i pielęgnować swoją religię, co przyczyni się do 
umocnienia ich ludzkiej i religijnej tożsamości.

Dialog międzyreligijny stanowi bez wątpienia uprzywilejowane miejsce 
spotkania wierzących ludzi33. Powinien on polegać nie tyle na poszukiwaniu 
wspólnych wartości, ile dopuszczać także istnienie różnic jako uzasadnionych 
i uprawnionych, aby w ten sposób wspólnoty religijne otrzymały nowy status. 
Dialog międzyreligijny nie powinien żadną miarą pomniejszać zaangażowania 
w życie własnej wspólnoty religijnej – przestrzega instrukcja Erga migrantes 

31 Por. Glaubensfragen in Europa. Religion und Politik im Konflikt, red. E. Ariëns, H. König, 
M. Sicking, Bielefeld 2011.

32 Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Instrukcja Erga mi-
grantes caritas Christi, dz. cyt.

33 Por. A. Michałek, Migracje ludzi – spotkania religii, dz. cyt., s. 209–211.
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caritas Christi34. Współczesny kontekst kulturowego i  religijnego pluralizmu 
staje się factum brutum codzienności, a  jednocześnie stanowi prawdziwe 
wyzwanie dla chrześcijaństwa. Misje ad gentes, pomimo dynamicznych wy-
siłków chrześcijańskich wspólnot religijnych na początku XX wieku, nie do-
prowadziły do chrystianizacji całego świata. Za to pozachrześcijańskie religie 
dokonały w  tym czasie ekspansji nie tylko w  Azji i  w  Afryce, lecz również 
w Europie. Przyczyniło się to do faktu, że Kościół katolicki odszedł od swojej 
absolutystycznej koncepcji chrześcijaństwa (eklezjocentryzm), uznając w re-
ligiach pozachrześcijańskich niektóre elementy Bożego zbawienia. Także jego 
zasadnicze nastawienie do nich uległo zmianie: w miejsce pryncypialnej do-
minacji pojawiło się uznanie uniwersalnych systemów wiary. Znalazło to wy-
raz w krótkim dokumencie, należącym mimo to do najważniejszych tekstów 
Soboru Watykańskiego II, mianowicie w  deklaracji Nostra aetate35. Termin 
„dialog” stał się modny, choć dopiero w miarę upływu czasu był stopniowo 
napełniany konkretnym znaczeniem. To samo w sobie szerokie i nieokreślone 
pojęcie było po Soborze wielokrotnie definiowane. Wydaje się jednak, że obec-
nie, w warunkach europejskiego kryzysu migracyjnego, powinno ono zostać 
w krótkim czasie zdefiniowane na nowo. Nie ma bowiem wątpliwości co do 
tego, że zarówno w drugiej połowie XX wieku, jak też obecnie oraz w przyszło-
ści Kościoła i teologii będzie ono istotnym modus operandi.

Konkretyzację dialogu oznacza pojęcie dialogu międzyreligijnego36. Do-
maga się ono teologicznej definicji. Obrazem dla niego może być modlitwa 
z 27 października 1986 roku w Asyżu, do której papież Jan Paweł II zapro-
sił przedstawicieli największych religii świata. Teologia katolicka, jak trafnie 
stwierdza Claude Geffré, znajduje się dopiero na początku swoich prac w tym 
względzie, dlatego jeszcze się jąka37. Podobnie rzecz miała się z ekumenizmem, 
dla którego musiała ona nie tylko wypracować nowe słownictwo, lecz także 
34 Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Instrukcja Erga mi-

grantes caritas Christi, dz. cyt., nr 69.
35 Por. I. Bokwa, Zasadnicze tezy „Nostra aetate”, w: Ekstremizm muzułmański – nowe wyzwa-

nie do dialogu?, red. J. Różański, Warszawa 2016, s. 7–19.
36 Por. C. Geffré, Le fondement théologique des dialogue interreligieux, „Chemins de Dialogue” 

1993, nr 2, s. 73–104.
37 Por. tamże, s. 76–77: „La Déclaration du concile de Vatican II sur «les relations de l’Eglise 

avec les religions non-chrétiennes» («Nostra ætate») en constitue la charte et la Rencontre 
d’Assise du 27 octobre 1986 fut le geste symbolique qui concrétisait cette ouverture p r o-
p r e m e n t  r é v o l u t i o n n a i r e. Comme au début de l’œcuménisme, nous balbutions 
encore parce qu’il faut du temps pour changer nos vieilles habitudes de pensée et com-
prendre qu’un dialogue franc et ouvert ne conduit pas nécessairement au faux œcuménis-
me, c’est-à-dire à l’indiff é rentisme religieux. Et de même que l’œcuménisme n’est plus un 
chapitre de l’ecclésiologie mais une dimension nécessaire de toute réflexion théologique, 
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stworzyć nową świadomość w tej dziedzinie. Dialog międzyreligijny nie musi 
zaczynać wszystkiego od początku, lecz może się odwołać do historii Kościoła 
katolickiego, dostarczającej konkretnych przykładów współistnienia różnych 
religii (Matteo Ricci w Chinach, Roberto de Nobili w Indiach, Bartholomeo de 
Las Casas w Nowym Świecie). Ich działalność misjonarska oraz sposób obcho-
dzenia się z innymi religiami były istotnym impulsem dla ojców soborowych38.

Już Sobór Watykański II położył podwaliny pod dialog międzyreligijny39. 
Świadczą o tym takie dokumenty, jak dekret o działalności misyjnej Kościoła 
Ad gentes, wspomniana już deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrze-
ścijańskich Nostra aetate czy też konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen 
gentium40. Papież Paweł VI przyczynił się do umocnienia tej nowej postawy, 
publikując w 1964 roku, a więc jeszcze w czasie trwania Vaticanum II, encykli-
kę Ecclesiam suam, w której zadeklarował otwartość Kościoła względem ludz-
kości, ludzi wierzących w Boga, oddzielonych braci i sióstr, jak też wewnątrz 
samego Kościoła – w postaci dialogu właśnie.

Dzisiaj wielu pasterzy i  teologów jest przekonanych, że dialog z  innymi 
religiami ma trwałe miejsce w  posłannictwie Kościoła, przyjmując postać 
ewangelizacji41. W tym kontekście należałoby zapytać, czy chodzi tutaj o ro-
dzaj pierwszego kontaktu z  wyznawcami religii pozachrześcijańskich, jakąś 
„preewangelizację” – czy też ma to oznaczać coś więcej. Odpowiedzi na to 
ważkie pytanie udzielają trzy dokumenty kościelnego Urzędu Nauczycielskie-
go: dokument Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego42 „Posta-
wa Kościoła wobec wyznawców innych religii. Refleksje i wskazania dotyczące 
dialogu i misji”, opublikowany 10 czerwca 1984 roku43, encyklika Redempto-
ris missio papieża Jana Pawła II, wydana w 1990 roku, jak również dokument 

de même le dialogue interre l i g i e u x  tendra à devenir l’horizon de toute la théologie 
chrétienne”.

38 Por. A. Michałek, Migracje ludzi – spotkania religii, dz. cyt., s. 210.
39 Por. L. Fic, Dialog międzyreligijny, „Paedagogia Christiana” 14 (2010), nr 2, s. 51–64.
40 Por. T. Pikus, Dialog religijny i jego obszary, „Warszawskie Studia Teologiczne” 20 (2007), 

nr 1, s. 229–242.
41 Por. A. Renz, Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog. 50 Jahre Konzilserklärung 

Nostra aetate – Entstehung, Rezeption, Wirkung, Stuttgart 2014.
42 Por. M. Lewicka, Pół wieku działań Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na rzecz 

zrozumienia, szacunku i współpracy chrześcijan i muzułmanów, w: Dialog chrześcijańsko-
muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, dz. cyt., s. 59–89.

43 Por. Sekretariat dla Niechrześcijan, Postawa Kościoła wobec wyznawców innych religii, 
10 czerwca 1984, w: Żydzi i  judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II 
(1965–1989), red. W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz, Warszawa 1990, s. 44–59; przedruk 
w: Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1996), red. E. Sakowicz, 
Warszawa 1997, s. 30–44.
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„Dialog i przepowiadanie” Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijne-
go i Kongregacji Ewangelizacji Ludów44. Należy stwierdzić, iż szeroko zakrojo-
na debata wokół miejsca dialogu w ewangelizacyjnym zadaniu Kościoła wnio-
sła znaczący wkład w rozwój katolickiej teologii. Obecna sytuacja domaga się 
bowiem symbiozy dialogu i przepowiadania45. Godne podkreślenia jest to, iż 
migrant może stać się ważnym partnerem w dialogu między religiami46. Nie 
może być on więc rozpatrywany jedynie jako obcy, budzący wyłącznie lęk47.

3. Chrześcijaństwo a islam: dialog i inkulturacja

Islam jako religia stanowi dzisiaj być może jedno z największych wyzwań 
dla Kościoła w Europie. Kryzys migracyjny na Starym Kontynencie z całą wy-
razistością uświadomił ten problem, zwłaszcza w  ostatnich latach. Pomimo 
wszystkich trudności, jakie napotykają kontakty chrześcijaństwa z  islamem, 
dialog między tymi religiami powinien być praktykowany i kontynuowany.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że obecność islamu w Europie prowa-
dzi do zmiany społeczności, w których żyją muzułmanie48. Mają tu znaczenie 
historyczne doświadczenia z  islamem w  Europie, poczynając najpóźniej od 
VIII wieku, od Półwyspu Iberyjskiego, przez południowe Włochy, aż po Mo-
rze Czarne. Pozytywny wpływ islamsko-orientalnej kultury (nauka, rolnictwo, 
handel, kultura i sztuka) najczęściej jest pomijany milczeniem, za to regularnie 
do głosu dochodzą negatywne wspomnienia militarnej konfrontacji z  impe-
rium osmańskim. Do tego należy dodać, iż klimat chrześcijańsko-muzułmań-
skiego dialogu pozostaje pod przemożnym wpływem doświadczeń migracyj-
nych ostatnich dziesięcioleci49. W dzisiejszej Europie przybiera na sile lęk przed 
islamskim ekstremizmem, do tego dochodzi trudno definiowalne poczucie 
zagrożenia ze strony wszystkiego, co ma cokolwiek wspólnego z islamską kul-
44 Por. „Nurt SVD” 27 (1993), nr 3, s. 75–106.
45 Por. J. Dupuis, Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux, Paris 1997, s. 557–558.
46 Por. A. Michałek, Migracje ludzi – spotkania religii, dz. cyt., s. 216–217.
47 Por. J. Węcławik, Inny, Swój, Obcy, Bliźni w przestrzeni ludzkich relacji. Przyczynek do kreno-

logii, w: Ludzie w drodze, dz. cyt., s. 219–235; P. Mecheril, O. Thomas-Olalde, Die Religion 
der Anderen. Anmerkungen zur Subjektivierungspraxen der Gegenwart, w: Jugend, Migrati-
on und Religion. Interdisziplinäre Perspektiven, red. B. Allenbach i in., Zürich–Baden-Baden 
2011, s. 35–66; M. Sökefeld, Religion, Grenzen, Identitäten, w: tamże, s. 271–286.

48 Por. M. Rohe, Zum Wandel der deutschen und europäischen Gesellschaften durch die Präsenz 
des Islam, w: Wandel durch Dialog. Gesellschaftliche, politische und theologische Aspekte des 
Dialogs zwischen Islam und Christentum, red. H. Engin, M. Reder, Stuttgart 2014, s. 14–19.

49 Por. E. Sakowicz, Rozwiązywanie konfliktów i budowanie jedności. Pedagogiczna propozycja 
M. Fethullaha Gulena, w: Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspek-
tywy, dz. cyt., s. 107–123.
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turą i religią50. Dają o sobie znać skutki nieprzemyślanej i nieodpowiedzialnej 
polityki migracyjnej. W  Europie migracje są postrzegane raczej jako zagro-
żenie niż szansa. Ten i  wiele innych czynników, po części podobnych, zna-
cząco utrudniają dialog międzyreligijny. W przestrzeni publicznej to właśnie 
te negatywne procesy tworzą obraz islamu. Jako przykłady pozytywnego na-
stawienia do wyznawców islamu można natomiast podać w Niemczech m.in. 
instytucjonalne zrównanie islamskiej nauki religii w  szkołach publicznych 
oraz islamskiej teologii konfesyjnej na niektórych uniwersytetach. Zmiany te 
obejmują również przedmiotowe nowelizacje prawa, udzielanie pozwoleń na 
budowę meczetów, po części wyposażonych w minarety. To wszystko oznacza 
spełnienie konstytucyjnego wymogu wolności sumienia i religii.

Obecność islamu w kulturze Europy Zachodniej nie oznacza bynajmniej 
obecności jakiejś abstrakcyjnej wielkości, lecz konkretnych ludzi, których re-
ligią jest islam51. Poza tym w Europie funkcjonują nieraz wyobrażenia o jego 
wyznawcach, które mają się nijak do rzeczywistości. Na przykład życie rodzin-
ne w islamie jest Europejczykom raczej nieznane52. Dla nowoczesnego dialogu 
chrześcijańsko-muzułmańskiego istotny jest obraz islamu jako religii i kultury 
antycznej, przedśredniowiecznej, zasadniczo niezmiennej. Mało kto, wyjąwszy 
niektórych badaczy problemu i uczonych, zdaje sobie sprawę ze zróżnicowania 
odniesień wyznawców islamu do swojej religii. Przeciętny konsument medial-
nej papki postrzega go przede wszystkich w ramach kampanii angażujących 
najczęściej mass media i politykę, a mających do czynienia z religijnie uzasad-
nionymi zasadami stroju (chusta na głowę) bądź zwyczajami żywieniowymi 
(oferta mięsa halal) czy też postem w miesiącu ramadan53.

Dialog chrześcijańsko-muzułmański ma swoje teologiczne pytania pod-
stawowe. Należą do nich przede wszystkim obraz Boga, etyka religijna i auto-
rytet religijny54. Państwo i społeczeństwo mają określone oczekiwania wzglę-
dem wspólnot religijnych. W Niemczech oznacza to, że Kościoły chrześcijań-
skie traktują muzułmanów jak wierzących, a  sam islam rozpatrują jako coś 

50 Por. M. Rohe, Der Islam – Alltagskonflikte und Lösungen. Rechtliche Perspektiven, wyd. 2, 
Freiburg im Breisgau 2001.

51 Por. M. Rohe, Islamismus in Deutschland Einige Anmerkungen zum Thema, w: Islamverherr-
lichung – Wenn Kritik zum Tabu wird, red. T.G. Schneiders, Wiesbaden 2010, s. 171–184.

52 Por. A.M. Piwko, Małżeństwo i rodzina w islamie sannickim, Warszawa 2016.
53 Por. M. Rohe, Das islamische Recht: Geschichte und Gegenwart, 1 i 2 wyd. popr., München 

2009; wyd.. 3 popr. i uzup., München 2011.
54 Por. P. Antes, Theologische Grundfragen im christlich-islamischen Dialog. Gottesbild – 

religiöse Ethik – religiöse Autorität, w: Wandel durch Dialog, dz. cyt., s. 51–61.
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znaczącego o  wiele więcej niż tylko problem związany z  Gastarbeiterami55. 
Dotyczy to choćby obrazu Boga. Jest on specyficzny dla każdej religii, a poza 
tym należy do podstawowych prawd wiary każdej religii monoteistycznej. Ob-
raz Boga uzasadnia bowiem działanie etyczne w życiu codziennym, służy jako 
punkt odniesienia zarówno dla jednostki, jak i dla grupy, kształtując religijną 
etykę. Ta zaś nie jest nigdy gotowa, zakończona, lecz rozwija się, także w isla-
mie, w konkretnych, historycznych warunkach życia56. Na przykład przeżywa-
jąca kryzys etyka pracy, jak też etyka życia gospodarczego dostarczają ciągle 
nowych pytań. Odpowiedzi na nie może dać jedynie religia monoteistyczna. 
W  etyce pojawia się pytanie o  autorytet. „W  chrześcijańsko-muzułmańskim 
dialogu mogą zostać naszkicowane i znalezione modele rozwiązania, jako że 
również w przestrzeni protestantyzmu paleta rozwiązań jest szersza niż jedy-
nie odniesienie do prawnie ustalonych Kościołów landowych”57.

Z dialogiem należy wiązać nadzieję, że ma on moc przemiany – i to w sto-
sunku do obu stron, które zasiadają do stołu rozmów58. Ważne jest przy tym, 
by zdawać sobie sprawę z własnej tożsamości. 

Papież Benedykt XVI wielokrotnie przypomniał chrześcijaństwu, że może ono 
być partnerem dialogu, także dla muzułmanów, tylko wtedy, kiedy jest świado-
me swojej tożsamości, a swoją wiarę w Boga wraz ze wszystkimi jej konsekwen-
cjami dla ludzkiego życia odkryje na nowo59. 

Dialog międzyreligijny może mieć miejsce jedynie na gruncie wolności. 
Tylko w ten sposób może dokonać się zbliżenie różnych religii. Dialog ten wy-
pływa z przekonania, że religia i wiara posługują się rozumem, że są w stanie 
odnaleźć prawdę. Z tej racji dialog i posłannictwo nigdy się nie wykluczają, 
lecz wzajemnie uzupełniają i wspomagają.

Chrześcijańsko-muzułmański dialog napotyka na swojej drodze liczne 
i  niebagatelne trudności. Jedną z  nich jest ostra krytyka islamu i  związana 
z nią nienawiść w stosunku do muzułmanów60. 11 września 2011 roku stanowi 
55 Por. C. Bizer, Flurgespräche in einer traditionsreicher Theologischen Fakultät, w: Religion und 

Wahrheit. Religionsgeschichtliche Studien. Festschrift für Gernot Wießner zum 65. Geburts-
tag, red. B. Köhler, Wiesbaden 1998, s. 329–338.

56 Por. H. Obeidat, Wprowadzenie do dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego w celu zapew-
nienia dialogu opartego na naukach islamu i chrześcijaństwa, w: Dialog chrześcijańsko-mu-
zułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, dz. cyt., s. 41–57.

57 P. Antes, Theologische Grundfragen im christlich-islamischen Dialog, dz. cyt., s. 54.
58 Por. H.-J. Jaschke, Dialog verändert – Religionen im Gespräch, w: Wandel durch Dialog, 

dz. cyt., s. 57–61.
59 Tamże, s. 57.
60 Por. W. Benz, Radikale Kritik am Islam. Ursachen und Motive der Muslimfeindschaft, 

w: Wandel durch Dialog, dz. cyt., s. 65–71.
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w tym względzie datę graniczną. Od tego czasu znacząco przybierają na sile 
lęki wobec „radykalnego islamu”61. Wielu znaczących intelektualistów szkicuje 
grubą kreską apokaliptyczną wizję wchłonięcia zachodniej cywilizacji i kultu-
ry przez paralelną społeczność islamu. Przesłanie o „islamizacji Europy” roz-
przestrzenia się po całym kontynencie. W Niemczech – państwie, które ma już 
spore doświadczenie z islamem – podnoszą się coraz liczniejsze i mocniejsze 
głosy, że kraj ten znajduje się na prostej drodze do samozagłady: „Niemcy do-
konują samolikwidacji”62. „Strategia wrogiego w stosunku do islamu dyskursu 
ma na celu ukazanie »islamu« jako religijnej, kulturowej, a nade wszystko po-
litycznej wielkości, której typowym przejawem ma być islamski terror. W tym 
celu można do woli instrumentalizować tradycje postrzegania islamu”63. Inte-
gracja muzułmanów staje się zadaniem tyleż trudnym, co pilnym dla całego 
Zachodu64. I to w czasach, w których wypowiedź Oriany Fallaci, twierdzącej, iż 
islam i islamski terroryzm to jedno i to samo, zostaje przez wielu bezkrytycz-
nie przyjęte jako ich własna opinia65. 

W  dyskursie na temat islamu – który jest konieczny, który jednak musi być 
prowadzony ze znawstwem rzeczy i  argumentami miast z  pomówieniami, 
a  nade wszystko na wysokości wzroku – pomiędzy muzułmanami a  niemu-
zułmanami  – zostają wyartykułowane lęki spowodowane napływem obcych, 
kulturowo-rasowe niechęci ożywione, zaś religijne uprzedzenia zinstrumenta-
lizowane. Dla społecznego pokoju rzeczą konieczną jest zamiast tego wszyst-
kiego gotowość do dialogu, wola uczenia się nawzajem od siebie, wzajemne 
zrozumienie i tolerancja66. 

Wszystkie te problemy należy w całości, bez jakiegokolwiek uszczuplenia 
czy retuszu, przenieść do dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego67. Nara-
stającej konfrontacji należy mianowicie przeciwstawić zdecydowaną kulturę 

61 Por. W. Benz, Die Feinde aus dem Morgenland. Wie die Angst vor den Muslimen unsere De-
mokratie gefährdet, München 2012.

62 Por. T. Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München 
2010.

63 W. Benz, Radikale Kritik am Islam. Ursachen und Motive der Muslimfeindschaft, dz. cyt., 
s. 66.

64 Por. Religion und Gemeinschaft. Die Frage nach der Integration aus christlicher und muslimi-
scher Perspektive, red. M. Rothgangel, E. Aslan, M. Jäggle, Göttingen 2013. 

65 Por. O. Fallaci, Die Wut und der Stolz, tłum. P. Cobrace, München 2004.
66 W. Benz, Radikale Kritik am Islam. Ursachen und Motive der Muslimfeindschaft, dz. cyt., 

s. 71.
67 Por. A. Paluszek, Dialog chrześcijańsko-muzułmański a polityka integracyjna w Niemczech, 

w: Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria – praktyka – perspektywy, dz. cyt., s. 171–194.
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zrozumienia68. Jest to przykazanie obecnego czasu, czasu głębokiego kryzysu 
migracyjnego w Europie69.

Zakończenie

Truizmem jest stwierdzenie, że w  dzisiejszej dobie zachodzą w  świe-
cie coraz gwałtowniejsze zmiany, przybierające na sile i  szybkości. Dotyczy 
to wszystkich dziedzin życia, w tym też nowej wrażliwości w odniesieniu do 
posłannictwa Kościoła w  kontekście migracji ludności70. Gdyby ktoś chciał 
utworzyć sobie obraz migracji na podstawie aktualnych doniesień medialnych 
na ten temat, z całą pewnością uzyska obraz fałszywy, wykrzywiony, niepełny, 
zmanipulowany i tendencyjny. Mass media celowo operują bowiem stereoty-
pami, uproszczeniami, dopuszczają się mniejszych i  większych manipulacji, 
poruszając się między dwoma skrajnymi biegunami. Na jednym z  nich zja-
wisko migracji ludności jawi się jako śmiertelne zagrożenie dla sytej, zado-
wolonej z  siebie, bezpiecznej i  bogatej Europy. Drugi biegun jest natomiast 
znaczony emocjami obliczonymi na wywołanie bezwarunkowego współczucia 
dla ludzkiego cierpienia. Jeśli migrację ludności ukazuje się bez konieczne-
go tła historycznego, to stare, dziurawe i wypełnione po brzegi przerażonymi 
ludźmi łodzie płynące z północnej Afryki są zjawiskiem niebywałym, którego 
nie wiadomo, czy się bać, czy też witać ich z otwartymi ramionami. Tertium 
non datur. Jednak nawet krótki rzut oka na historię migracji w dziejach na-
szego globu uspokaja rozedrgane emocje i osłabia – być może jedynie częścio-
wo – lęki, pozwalając stwierdzić, że wiele krajów dziś by nie istniało, gdyby 
nie to właśnie zjawisko. A przecież także rozprzestrzenianie się wiary chrze-
ścijańskiej i Kościoła nie miałoby w ogóle miejsca, gdyby apostołowie nie byli 
mobilni i nie podjęli trudu i niebezpieczeństwa wypraw apostolskich. W tym 
aktualnym kontekście należy pojmować posłannictwo Kościoła. Systematycz-
na refleksja teologiczna w postaci teologii religii (theologia religionis) – oraz, 
jak sądzą niektórzy, również teologii religii71 bądź religij [sic] (theologia religio-

68 Por. K. Gabriel, Religion in Zeiten der Globalisierung: Wachsende Konfrontation und ihre 
Überwindung durch eine Kultur der Verständigung, w: Wandel durch Dialog, dz. cyt., s. 72–
81; T. Specker, Im Gegenüber – Skizze zu einer „Katholischen Theologie im Angesicht des 
Islam”, w: tamże, s. 173–187.

69 Por. Religion im Wandel. Transformation religiöser Gemeinschaften in Europa durch Migra-
tion – Interdisziplinäre Perspektiven, red. R. Polak, W. Reiss, Göttingen 2015.

70 Por. D. Cichy, Zmiany w rozumieniu misji i migracji, w: Misja Kościoła i migracje człowieka, 
red. D. Cichy, Warszawa 2014, s. 89–133.

71 W  drugim przypadku „teologii religii” chodzi o  liczbę mnogą rzeczownika „religia”, 
natomiast dopełniacz „religij” jest formą archaiczną (przyp. red.).
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num)72 – ma pomóc w lepszym zrozumieniu sytuacji wędrujących mas ludz-
kich i niepojmowaniu tego zjawiska wyłącznie w kategoriach zagrożenia, lecz 
także (choć to niełatwe) jako szansę wyrastającą ze spotkania religii świata. Na 
przykładzie dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego widać, że tak przed teo-
logią, jak i przed codzienną praktyką Kościoła stoi zadanie niełatwe, jednakże 
możliwe do wykonania. Ta nadzieja motywuje i uzasadnia wysiłki podejmo-
wane w imię wiary w historycznie objawionego Boga.

72 Por. V. Boublik, Teologia delle religioni, Roma 1973.
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Nauczanie papieża Franciszka i polskich biskupów 
o uchodźcach w odbiorze Polaków

Słowa kluczowe: papież Franciszek, polscy biskupi, uchodźcy, recepcja 
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Temat uchodźców był żywo obecny w przemówieniach papieża Franciszka 
podczas jego pielgrzymki do Polski z okazji Światowych Dni Młodzieży w 2016 
roku. Ostatnio pojawił się m.in. także w wypowiedziach kilku polskich bisku-
pów podczas procesji Bożego Ciała. Powstaje pytanie, jak te słowa odebrali 
Polacy, którzy w zdecydowanej większości uważają się za katolików. Poszuki-
wanie odpowiedzi na to pytanie będzie stanowić treść niniejszego artykułu.

1. Papieskie nauczanie o uchodźcach

Przemówienia papieża Franciszka miały zasadniczo charakter oficjalny. 
Oprócz wystąpień w tzw. oknie papieskim, kiedy starał się wchodzić w spon-
taniczny dialog z  oczekującą na niego młodzieżą, przemawiał zazwyczaj 
w związku z uroczystościami. Główne przemówienia łączyły się z Mszami (ho-
milie), nabożeństwami czy oficjalnymi wizytami. Temat uchodźców pojawił 
się w sześciu przemówieniach1: 27 lipca na Wawelu podczas oficjalnego powi-
tania i w katedrze wawelskiej na spotkaniu z biskupami, 28 lipca na krakow-
skich Błoniach z okazji pierwszego spotkania z młodzieżą i 29 lipca również 

1 Papież wygłosił w Polsce dziesięć przemówień, z czego w sześciu apelował o pomoc ucho-
dźcom.
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na krakowskich Błoniach w czasie drogi krzyżowej, 30 lipca w Łagiewnikach, 
30 lipca w Brzegach koło Krakowa2. Mówił wtedy:

Ta ostatnia kwestia [uchodźców] wymaga dodatkowo mądrości i miłosierdzia, 
aby przezwyciężyć lęki i zrealizować największe dobro. Trzeba zidentyfikować 
przyczyny emigracji z  Polski, ułatwiając powrót osobom, które chcą wrócić. 
Jednocześnie potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi uciekających od wojen 
i  głodu; solidarność z  osobami pozbawionymi swoich praw podstawowych, 
w tym do swobodnego i bezpiecznego wyznawania swojej wiary. Równocześnie 
należy zabiegać o współpracę i koordynację na poziomie międzynarodowym, 
w celu znalezienia rozwiązania konfliktów i wojen, które zmuszają wielu ludzi 
do opuszczenia swoich domów i  ojczyzny. Chodzi zatem o  uczynienie tego, 
co w naszej mocy, aby ulżyć ich cierpieniom, niestrudzenie, inteligentnie i sta-
le działać na rzecz sprawiedliwości i pokoju, świadcząc konkretnymi faktami 
o  wartościach humanistycznych i  chrześcijańskich. Zachęcam naród polski, 
aby w świetle swojej tysiącletniej historii patrzył z nadzieją w przyszłość i na 
problemy, którym musi stawić czoło (Kraków, Wawel, 27 lipca 2016).

W odniesieniu do imigrantów, powiem, że problem tkwi tam, w  ich ojczyź-
nie. Ale jak ich przyjmiemy? Sądzę, że każdy kraj musi zobaczyć, w jaki spo-
sób i kiedy. Nie wszystkie kraje są równe. Nie wszystkie kraje mają takie same 
możliwości. (…) Ilu i jak? Nie można dać odpowiedzi uniwersalnej, ponieważ 
gościnność zależy od sytuacji każdego kraju, a  także kultury. Ale oczywiście 
można zrobić wielkie rzeczy. Na przykład modlitwa: cotygodniowe adoracje 
Najświętszego Sakramentu (Kraków, katedra, 27 lipca 2016). 

(…) miłosierdzie ma zawsze młode oblicze. Serce miłosierne ma bowiem od-
wagę, by porzucić wygodę; serce miłosierne potrafi wychodzić na spotkanie 
innych, potrafi objąć wszystkich. Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla 
tych, którzy nigdy nie mieli domu albo go stracili, potrafi stworzyć atmosferę 
domu i  rodziny dla tych, którzy musieli emigrować, jest zdolne do czułości 
i współczucia. Serce miłosierne potrafi dzielić swój chleb z głodnym, serce mi-
łosierne otwiera się, aby przyjmować uchodźców oraz imigrantów. (…) Naucz 
nas jak Marię z Betanii słuchania tych, których nie rozumiemy, tych, którzy 
pochodzą z  innych kultur, innych narodów, a  także tych, których się boimy, 
sądząc, że mogą nam wyrządzić zło (Kraków, Błonia, 28 lipca 2016).

Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy. Jesteśmy powołani, aby służyć Jezuso-
wi ukrzyżowanemu w każdej osobie zepchniętej na margines, by dotknąć Jego 
błogosławionego ciała w  człowieku wykluczonym, głodnym, spragnionym, 
nagim, uwięzionym, chorym, bezrobotnym, prześladowanym, uchodźcy, imi-

2 Wszystkie cytaty pochodzą z publikacji Laboratorium Więzi: Franciszek w Polsce. Co po-
wiedział papież podczas Światowych Dni Młodzieży, www.laboratorium.wiez.pl (dostęp: 
14 września 2016).
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grancie. Tam znajdziemy naszego Boga, tam możemy dotykać Pana (Kraków, 
Błonia, 29 lipca 2016).

(…) niech nasza Matka Miłosierdzia uczy nas troszczyć się konkretnie o rany 
Jezusa w  naszych potrzebujących braciach i  siostrach, zarówno bliskich, jak 
i dalekich, chorego i migranta (Kraków, Łagiewniki, 30 lipca 2016).

Pójść na ulice, naśladując „szaleństwo” naszego Boga, który uczy nas spoty-
kania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle 
skończył, w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który 
jest samotny (Brzegi, 30 lipca 2016).

2. Odpowiedź Polaków  

na nauczanie papieża Franciszka o uchodźcach

Dane CBOS-u  z  pierwszej połowy 2016 roku pokazują, że niechętnych 
przyjmowaniu przez Polskę uchodźców było 60–75% Polaków3. Natomiast 
badania sondażowe przeprowadzone przez „Rzeczpospolitą” po Światowych 
Dniach Młodzieży dały wynik 67% niechętnych. Analiza sympatii politycz-
nych badanych pokazuje, że papież nie trafił do elektoratu Kukiz’15 i PiS. Ża-
den wyborca ruchu Pawła Kukiza nie zadeklarował zmiany postawy w kwestii 
uchodźców. Wśród wyborców PiS deklarację taką złożyło jedynie 18% bada-
nych. Większą wrażliwość na słowa papieża Franciszka w tej kwestii ujawnili 
wyborcy Nowoczesnej (58%) i PO (48%)4. Oznacza to, że nauczanie papieskie 
nie zmieniło stosunku Polaków do uchodźców. W takiej sytuacji musi zrodzić 
się pytanie: Dlaczego tak się stało? Z dużym prawdopodobieństwem można 
powiedzieć, że na taki wynik duży wpływ miały portale katolickie, a szerzej, 
media prawicowe, które zamiast słów papieskich o uchodźcach przekazywa-
ły odbiorcom ich dziennikarską interpretację5. Pokazują to analizy ilościowe 
3 Dane opublikowane na stronach CBOS, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php 

(dostęp: 15–30 listopada 2016).
4 Por. T. Krzyżak, Papież grochem o ścianę, „Rzeczpospolita” z 17 sierpnia 2016.
5 Teksty komentujące nauczanie papieskie o uchodźcach pochodzą ze stron internetowych 

informacyjnych portali katolickich z okresu od 25 lipca do 2 sierpnia 2016 roku, czyli bez-
pośrednio związanego z  przebiegiem Światowych Dni Młodzieży. Wybrane zostały trzy 
opiniotwórcze portale: deon.pl, fronda.pl i wiara.pl. Wybór ten podyktowany był kilkoma 
względami. Należą one do największych w swojej kategorii, mają duże społeczne oddziały-
wanie, choć nie są bezpośrednio powiązane z odpowiednikami prasowymi (w odróżnieniu 
np. od portalu „Tygodnika Powszechnego”, „Gościa Niedzielnego” czy „Naszego Dzienni-
ka”). Są rozpoznawalne przez świeckich internautów, zwłaszcza katolików, w przeciwień-
stwie do innych witryn katolickich (poczytnych i opiniotwórczych), ale znanych wąskiemu 
gronu duchownych lub ewentualnie świeckich intensywnie zaangażowanych w życie Ko-
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i jakościowe. Z pierwszych wynika, że na 17 tekstów o uchodźcach zamiesz-
czonych na badanych portalach jedynie trzy były w miarę wiernym przekazem 
nauczania papieskiego. Oto one6: 

Nie zabrakło także odniesienia do problemu uchodźców. Papież prosił o mą-
drość i miłosierdzie w podejściu do problemów migracyjnych.

Ta ostatnia kwestia [uchodźców] wymaga dodatkowo mądrości i miłosierdzia, 
aby przezwyciężyć lęki i zrealizować największe dobro.

Czy papież powiedział, że potrzebna jest gotowość przyjęcia tych, którzy ucie-
kają od wojen i głodu (ważne: bez wskazania ich wyznania)? Tak. 

(…) potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi uciekających od wojen i  głodu; 
solidarność z osobami pozbawionymi swoich praw podstawowych, w tym do 
swobodnego i bezpiecznego wyznawania swojej wiary.

Bardzo mocne było sformułowanie o otwartości serca na ludzi potrzebujących, 
na ludzi, którzy uciekają przed wojną, na uchodźców. To wybrzmiało mocno.

Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli 
domu albo go stracili, potrafi stworzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, któ-
rzy musieli emigrować, jest zdolne do czułości i współczucia.

Natomiast badania jakościowe pokazują, że dziennikarze na różne sposo-
by „rozmywali” nauczanie papieża Franciszka o uchodźcach. Jedni jego słowa 
komentowali w oderwaniu od kontekstu (1), drudzy apel o pomoc uchodźcom 
rozszerzali na innych potrzebujących (2), a jeszcze inni sugerowali, że papież 
miał na myśli tylko uchodźców, a nie imigrantów (3). Byli też tacy dziennika-
rze, którzy usiłowali bagatelizować problem i mówili o „rzekomej” ksenofobii 
(4), albo tacy, którzy wprost przeczyli papieskiemu nauczaniu (5).

(1) (…) papież oprócz wątków duszpasterskich poruszył też problem emigracji.
Trzeba zidentyfikować przyczyny emigracji z  Polski, ułatwiając powrót oso-
bom, które chcą wrócić. Jednocześnie potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi 
uciekających od wojen i głodu; solidarność z osobami pozbawionymi swoich 

ścioła. I  co najważniejsze, charakteryzują się aktualnością informacji, widoczną na stro-
nach głównych. Można to było zauważyć zwłaszcza w czasie Światowych Dni Młodzieży, 
kiedy każdy etap pielgrzymki papieskiej, związane z tym wydarzenia i zwłaszcza przemó-
wienia Franciszka podawane były do wiadomości publicznej i opisywane na bieżąco, nawet 
kilka razy dziennie. Zob. D. Guzdek, Konwergencja mediów katolickich w Polsce, w: Konwer-
gencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. II, red. M. Gierula, 
P. Szostok, Katowice 2012, s. 227–240.

6 W tej części artykułu słowa dziennikarzy umieszcza się przed słowami papieża Franciszka. 
Dzieje się tak, ponieważ te pierwsze są przedmiotem badań, a drugie pełnią jedynie funkcję 
kontrolną.
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praw podstawowych, w tym do swobodnego i bezpiecznego wyznawania swojej 
wiary. Równocześnie należy zabiegać o współpracę i koordynację na poziomie 
międzynarodowym, w celu znalezienia rozwiązania konfliktów i wojen, które 
zmuszają wielu ludzi do opuszczenia swoich domów i ojczyzny.

(2) (…) papież podkreśla konieczność solidarności z  potrzebującymi oraz 
ochronę życia, co nie odnosi się tylko do uchodźców, ale wszystkich będących 
w trudnej sytuacji.
Pójść na ulice, naśladując „szaleństwo” naszego Boga, który uczy nas spoty-
kania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle 
skończył, w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który 
jest samotny.

(3) (…) papieska wypowiedź w  odniesieniu do uchodźców miała charakter 
analityczny. Ojciec św. mówi o gotowości przyjęcia ludzi uciekających od wojen 
i głodu, co wyraźnie wskazuje na uchodźców. A to nie jest to samo, co emigran-
ci zarobkowi – zauważył.
Serce miłosierne potrafi dzielić swój chleb z głodnym, serce miłosierne otwiera 
się, aby przyjmować uchodźców oraz imigrantów.

(4) Nie dajmy sobie zatem wmówić, że nie lubimy czy boimy się obcokrajow-
ców. Nie dajmy sobie wmówić jakiejś rzekomej ksenofobii. Ani w nią wpędzić.
Naucz nas jak Marię z Betanii słuchania tych, których nie rozumiemy, tych, 
którzy pochodzą z  innych kultur, innych narodów, a  także tych, których się 
boimy, sądząc, że mogą nam wyrządzić zło.

(5) Oto bowiem okazuje się, że papież nie ma też nic przeciwko polskiej posta-
wie wobec imigrantów.
W odniesieniu do imigrantów, powiem, że problem tkwi tam, w  ich ojczyź-
nie. Ale jak ich przyjmiemy? Sądzę, że każdy kraj musi zobaczyć, w jaki spo-
sób i kiedy. Nie wszystkie kraje są równe. Nie wszystkie kraje mają takie same 
możliwości. (…) Ilu i jak? Nie można dać odpowiedzi uniwersalnej, ponieważ 
gościnność zależy od sytuacji każdego kraju, a  także kultury. Ale oczywiście 
można zrobić wielkie rzeczy. Na przykład modlitwa: cotygodniowe adoracje 
Najświętszego Sakramentu.

Jak wytłumaczyć to, że Polacy chętniej przyjmowali słowa dziennikarzy 
niż papieża Franciszka? Wydaje się, że było to spowodowane przede wszyst-
kim tym, iż informacje o  pielgrzymce i  nauczaniu papieskim czerpali oni 
z mediów. Świadczy o tym sondaż przygotowany przez CBOS w dniach 17–25 
sierpnia 2016 roku dotyczący zainteresowania wizytą papieską w Polsce. Aż 
63% ankietowanych zadeklarowało, że systematycznie śledziło przebieg wizy-
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ty papieskiej. W tej grupie prawie połowa ankietowanych zapamiętała jakieś 
słowa papieża (48%). Wśród wszystkich ankietowanych taką deklarację złoży-
ło 37%, co można uznać za wysoki wskaźnik – ponad jedna trzecia Polaków 
(niezależnie od wyznania czy deklaracji światopoglądowych) zapamiętała ja-
kiś fragment przemówień Franciszka wygłoszonych w Polsce.

Ciekawie przedstawia się także układ tematów, które przykuły największą 
uwagę odbiorców. Wśród nich była kwestia przyjmowaniu uchodźców, zapa-
miętana przez 12% ankietowanych (tuż po apelu o zaangażowanie w pomoc 
potrzebującym – 13%, a przed tematem życia rodzinnego – 11%)7.

Nie tylko czerpanie informacji z mediów miało wpływ na recepcję przez 
Polaków papieskiego nauczania o uchodźcach, lecz także sam sposób ich funk-
cjonowania. Charakterystyczną cechą wszystkich mediów jest troska o zgod-
ność propagowanych treści z nastawieniem społecznym. Innymi słowy, media 
przekazują i filtrują informacje, starając się zaspokoić oczekiwania odbiorców8. 
Tak też było z  nauczaniem papieża Franciszka o  uchodźcach. Dziennikarze 
katolickich portali internetowych starali się dostosować je do potrzeb swoich 
odbiorców. Dlatego w kwestiach spornych łagodzili jego wypowiedzi, zastępu-
jąc słowa kłopotliwe innymi, bardziej naturalnymi. Tam, gdzie wydawały się 
radykalne, osłabiali je poprzez dekontekstualizację. A w sytuacjach skrajnych, 
gdy nauczanie to było niezgodne z poglądami odbiorców, posuwali się nawet 
do jego negowania.

Inną istotną cechą mediów jest ich kreatywność. Oznacza to, że nie tylko 
odpowiadają one na zainteresowanie odbiorców, ale je wzbudzają, podsycają 
lub gaszą. Tak widziane są kreatorami – mówią, o czym i jak mamy myśleć. 
Tym bardziej poprzez sposób podawania wiadomości, relacjonowania i  ko-
mentowania ich sugerują, podsuwają, a  często narzucają opinie odbiorcom. 
Takie oddziaływanie charakteryzuje nie tylko media tradycyjne (prasę, radio 
czy telewizję), ale i cyfrowe, których przestrzenią działania jest Internet. Do 
takich z  pewnością zaliczają się rozmaite portale informacyjne, które mają 
swoich specyficznych odbiorców, tzn. takich, którzy tylko z nich czerpią infor-
macje o świecie. Niezależnie jednak od charakterystyki danego typu medium, 
jego siła oddziaływania nie ulega wątpliwości9.

7 Zob. Sondaż dla Polskiego Radia, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1664619,Ilu-Pola-
kow-sledzilo-przebieg-wizyty-papieza-podczas-SDM-Sondaz-CBOS (dostęp: 10 październi-
ka 2016).

8 Por. T. Goban-Klass, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji 
i Internetu, Warszawa–Kraków 2002, s. 129.

9 Szeroko na ten temat pisze A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2006.
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Ostatnią cechą mediów zasługującą na podkreślenie jest pewien subiek-
tywizm w  relacjonowaniu wydarzeń. Zwraca na to uwagę Walter Lippman: 
„Żadna relacja określonego wydarzenia nie odzwierciedla rzeczywistości. 
Każde jego ujęcie przez obserwatora stanowi interpretację”10. Nie jest zatem 
obojętne, w jakim kontekście dane słowa są cytowane, w jaki sposób przedsta-
wiane i jak komentowane. Nawet najbardziej obiektywne streszczenia przemó-
wień nie są wolne od subiektywnego wyboru cytatów, podkreślania jednych 
i pomijania innych słów. Jedynym niewartościującym sposobem relacjonowa-
nia jest zamieszczenie całego przemówienia dokładnie w takiej postaci, w ja-
kiej zostało wygłoszone. Media rzadko jednak sięgają po ten model. Z różnych 
oczywiście względów, także czysto technicznych.

3. Apele polskich biskupów o pomoc uchodźcom

W czerwcu 2016 roku, przed Światowymi Dniami Młodzieży i pielgrzym-
ką papieża Franciszka do Polski, Konferencja Episkopatu Polski rekomen-
dowała program korytarzy humanitarnych11. Polega on na sprowadzeniu do 
naszego kraju najbardziej potrzebujących i zagrożonych uchodźców z przepeł-
nionych obozów w Libanie12. Jest to program bezpieczny zarówno dla państwa 
przyjmującego, jak i dla uchodźców. Państwo przyjmujące ma bowiem prawo 
dokładnego sprawdzenia osób przyjmowanych, wykorzystując do tego służby 
własne oraz międzynarodowe. Z kolei uchodźcy trafiają do Europy w sposób 
legalny, samolotem, bez pośrednictwa przemytników, z  wizą humanitarną. 
Charakterystyczną cechą programu jest to, że ciężar ich utrzymania biorą na 
siebie samorządy, organizacje pozarządowe, parafie i rodziny. Oni też odpo-
wiadają za integrację przyjętych osób z kulturą kraju, do którego przybywa-
ją. Aktualnie program ten jest realizowany we Włoszech (przez półtora roku 
trafiło tam 800 uchodźców, a docelowo będzie ich ok. 1500). Niedługo roz-
pocznie się on we Francji, a rozmowy na jego temat trwają także w Hiszpa-
nii. Przyłączenie się do niego Polski oznaczałoby przyjęcie maksymalnie 100 
osób, głównie dzieci, kobiet, osób starszych i chorych, które po odzyskaniu sił 
10 Cyt. za: M. Dorenda-Zaborowicz, Nowe media w służbie marketingu politycznego, w: Nowe 

media a praktyki komunikacyjne, red. K. Pokorna-Ignatowicz i in., Kraków 2013, s. 51.
11 Jest to ekumeniczna inicjatywa Wspólnoty Sant’Egidio, Federacji Kościołów Ewangelickich 

we Włoszech i Kościoła Waldensów.
12 W  sześciomilionowym Libanie żyje ok. 1,5 miliona uchodźców. Mieszkają w  garażach, 

pustostanach, w namiotach. Bez prądu, ogrzewania, bieżącej wody. Głodne dzieci biegają 
między namiotami boso, nie chodzą do szkoły. Wiele z nich urodziło się jako uchodźcy. 
Por. P. Żyłka, Antychrześcijańska polityka, „chrześcijańskich” polityków, „Gazeta Wyborcza” 
z 6 lutego 2017.
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i zdrowia mogłyby wrócić do kraju swojego pochodzenia, lub pozostać pod 
opieką parafii i  rodzin w Polsce13. I o  taką pomoc apelowali m.in. w swoich 
homiliach biskupi w uroczystość Bożego Ciała w 2017 roku14. Mówili wtedy:

Wszystko, co czynimy najmniejszym, czynimy Chrystusowi. Ale On ma twarz, 
bardzo często dzisiaj, człowieka bezdomnego, uchodźcy, odrzuconego (kard. 
Kazimierz Nycz).

W liturgii uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej wyraża się sposób istnienia, re-
lacja Kościoła do świata. Procesja Bożego Ciała to nie widowisko, nie manife-
stacja, ale ręka Kościoła z chlebem na dłoni, wyciągnięta do wszystkich, zapro-
szenie skierowane do każdego człowieka, do migrantów i uchodźców również 
(abp Wiktor Skworc).

Czy Jego moc, Jego miłość, Jego przebaczenie, Jego łaska, Jego otwarcie na dru-
giego człowieka, Jego wyjście do bezdomnych i ubogich, do odtrąconych przez 
ludzi, do uchodźców i przybyszów jest również i naszą postawą? On żyje w nas, 
a my z Nim i przez Niego. Czy jednak żyjemy tak jak On? (abp Wojciech Polak).

Jako kraj w większości katolicki i reprezentowany przez polityków katolickich, 
mamy przecież szczególne zobowiązanie, by się otworzyć na przyjmowanie 
osób będących w skrajnie trudnej sytuacji. Tego wymaga najpierw zwykła ludz-
ka przyzwoitość, a szczególnie chrześcijańska moralność i europejska solidar-
ność pluralistycznego społeczeństwa (abp Henryk Muszyński)15. 

4. Reakcje Polaków na apele biskupów o pomoc uchodźcom

Jak na słowa biskupów zareagowali polscy katolicy? Z sondażu IBRiS dla 
„Rzeczpospolitej” wynika, że ponad 60% badanych nie zgadza się z ideą kory-
tarzy, w tym 47% zdecydowanie. Pozytywny stosunek do tego pomysłu wyraża 
33% respondentów, przy czym tylko 12% z  nich zdecydowanie. Największy 
sprzeciw pomysł biskupów budzi w  elektoracie Kukiz’15 (84%), PSL (80%), 
oraz PiS (71%). Z kolei największe poparcie mają biskupi wśród wyborców PO 
(73%) oraz Nowoczesnej (57%).

Zaskakujące są deklaracje ludzi uznających się za osoby głęboko wierzą-
ce i  praktykujące. Aż 57% z  nich nie zgadza się ze stanowiskiem biskupów. 
13 Por. B. Bartosik, Czy Kościół jest nowym wrogiem rządu, „Gazeta Wyborcza” z 29 czerwca 

2017.
14 Zob. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kardynal-nycz-o-uchodzcach,750153.html 

(dostęp: 9 lipca 2017).
15 H. Muszyński, Religia upolityczniona, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 27, s. 35.
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W pewnym sensie honor polskich katolików ratują osoby wierzące nieprakty-
kujące regularnie. Wobec pomysłu korytarzy są oni podzieleni niemal na dwie 
równe grupy16.

Na wyniki sondażu miało wpływ kilka czynników17. Na pierwszym miej-
scu należy wymienić działania polityków obozu władzy, którzy od wygranych 
w 2015 roku wyborów budują w ludziach niechęć do uchodźców. Wykorzy-
stują do tego dobrze dobrane, a więc skuteczne argumenty. Jednym z nich jest 
argument socjalny: nie przyjmujemy tych ludzi, ponieważ oni są imigrantami 
zarobkowymi, a nie uchodźcami. Wyjeżdżają ze swoich krajów nie dlatego, że 
muszą, ale ponieważ kusi ich bogatszy system socjalny. Polska natomiast jest 
krajem zbyt biednym, aby im taką opiekę zapewnić.

Innym argumentem jest strach: nie przyjmujemy ludzi z Bliskiego Wscho-
du, ponieważ są zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa wewnętrznego i jed-
nolitej struktury społecznej. Tego argumentu często używa w swoich wypo-
wiedziach minister Mariusz Błaszczak: 

Przyjmowanie uchodźców zaprowadzi Polskę do katastrofy społecznej. Zobacz-
my, co dzieje się na zachodzie Europy. Kilkadziesiąt lat temu małe społeczności 
muzułmańskie, dziś już bardzo silne społeczności, które nie przyjmują praw, 
jakie obowiązują w tych państwach, a co więcej, narzucają własne prawa18.

Ostatnim argumentem jest niebezpieczeństwo islamizacji: nie przyjmuje-
my uchodźców, ponieważ w ogromnej większości są oni muzułmanami i mogą 
zagrozić naszej chrześcijańskiej cywilizacji. Jedna z posłanek partii rządzącej 
stwierdziła nawet, że korytarze humanitarne „to islamska inwazja przez kato-
lickie zakrystie”19.

Na wyniki sondażu miały wpływ także prawicowe media, które nie tylko 
„rozmywały” nauczanie biskupów, ale się mu sprzeciwiały. Jacek Karnowski 
w serwisie wPolityce.pl pisze wprost, że korytarze humanitarne to uderzenie 
kościelnej lewicy „w centralny punkt obozu Prawa i Sprawiedliwości: inten-
sywnie przeżywaną relację z moralnością, tradycją i Kościołem”20.

16 Por. T. Krzyżak, Wiara przegrywa z polityką, „Rzeczpospolita” z 28 czerwca 2017.
17 O czynnikach tych pisze P. Wójcik, Strachy na Lachy, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 25, 

s. 26–27.
18 Zob. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kardynal-nycz-o-uchodzcach,750153.html 

(dostęp: 9 lipca 2017).
19 Cyt. za: B. Bartosik, Czy Kościół jest nowym wrogiem rządu, dz. cyt., s. 12.
20 Serwis wPolityce, https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/345738-po-klesce-strategii-ulica-i-

zagranica-kolejny-atak-na-oboz-zmian-przeprowadza-ludzie-lewicy-zakotwiczeni-w-ko-
sciele (dostęp: 9 lipca 2017).
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Jeszcze dalej idzie publicysta Mateusz Pawlicki. Twierdzi on, że korytarze 
humanitarne to współczesna wersja korytarza eksterytorialnego, którego Hi-
tler zażądał od Polski w 1939 roku. Mówienie o nich to jego zdaniem kamuflaż 
prawdziwych intencji. W istocie biskupom chodzi o utworzenie w Europie is-
lamskich kalifatów21.

Wyniki przytoczonego sondażu są również „zasługą” części biskupów 
i  księży. Oczywiście, cieszy stanowisko kilku hierarchów zaprezentowane 
w Boże Ciało lub przy innych okazjach. Jest to jednak głos za słaby, aby mógł 
zmienić negatywne nastawienie polskich katolików do uchodźców. Ponadto 
z codziennych obserwacji wynika, że duża część polskich księży jest przeciwna 
przyjmowaniu uchodźców i migrantów. W ich wypowiedziach można usłyszeć 
słowa: nie wpuścimy uchodźców, bo zamienią nasze kościoły w meczety. Ta-
kie stawianie sprawy – jak zauważa o. Wojciech Żmudziński – to budowanie 
Kościoła bez Ewangelii. Kościół, który wznosi mury wokół pewnej stabilności, 
służy narodowi w umacnianiu jego tożsamości. Ale nie jest to Kościół, który 
naśladuje Chrystusa22.

*     *     *

Z  przeprowadzonych badań wynika, że polscy katolicy w  zdecydowanej 
większości nie słuchają nauczania papieża i biskupów o uchodźcach. Słuchają 
natomiast prawicowych polityków i dziennikarzy, którzy usiłują im wmówić, 
że obronimy cywilizację chrześcijańską przez to, iż będziemy mniej chrześci-
jańscy w stosunku do naszych bliźnich. Tymczasem prawda jest taka: narasta-
jący opór przeciwko jakimkolwiek formom sprowadzenia do Polski uchodź-
ców to przejaw odchodzenia od Ewangelii i Chrystusa. 

21 Zob. https://wpolityce.pl/polityka/345814-domagaja-sie-od-polski-korytarza-czy-kapitula-
cji-skojarzenia-niestety-uprawnione (dostęp: 9 lipca 2017).

22 Por. W. Żmudziński, Kościół bez Ewangelii, „Gazeta Wyborcza” z 15 kwietnia 2016.
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Summary 
Polish Catholics’ reception of the teaching of Pope Francis  
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call to accept refugees. Pope Francis appealed for this during the World Youth Day in Cracow a year ago. 
33% of the respondents responded positively and 67% answered negatively to this appeal then. One year 
later, several Polish bishops came forward with similar appeals during the Corpus Christi processions held in 
Poland. Poles’ reactions were similar. More than 60% of respondents opposed the reception of refugees. Such 
results were influenced decisively by ruling politicians, right-wing journalists and a large number of clergy 
who were reluctant to refugees.
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Introduzione

L’insegnamento del Concilio Vaticano II è la migliore prova che i problemi 
sociali del mondo moderno non sono indifferenti alla Chiesa. Il loro interesse 
era già evidente nella dottrina dei Papi, come: Leone XIII, Pio XI, Pio XII, Gio-
vanni XXIII e Paolo VI. L’apertura specifica della Chiesa sulle cosiddette que-
stioni sociali la dimostrava sopratutto Giovanni Paolo II, il qualecome punto 
di partenza del suo insegnamento ha messo per iscritto l’interesse per l’uomo 
e per i suoi problemi. Unaparte importante della riflessione del Santo Padre 
l’ha avuta anche la politica, il cui compito è quello di organizzare la vita sociale 
delle persone e di proteggerla.

Vi è unostrettorapporto tra la politica e l’etica. La politica infatti è l’opera 
dell’uomo, che deve servire al bene comune e non agli interessi dei singoli o ai 
dirigenti al potere. Tuttavia, nel mondo di oggi si può vedere la mancanza di 
preoccupazione per lo sviluppo dei valori fondamentali, con i quali si dovreb-
be guidare anche il mondo della politica. Per questo il temaprincipale di questa 
riflessione sarà la politica e la sua dimensione morale. La politica senza valo-
ri morali, come più volte sottolineava Giovanni Paolo II, si trasforma in una 
dittatura, o palese o mascherata. In questo modo è contro l’uomo e contro la 

`
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società intera1. Pertanto la politica intera ha ragione di essere in quanto serve 
all’uomo.

Dopo che sarà accennato come bisogna comprendere la politica e dopo 
che sarà presentatol’aspetto della persona umana come centro di tutte le aspi-
razioni politiche verranno descritti i doveri dei politici. Questo non significa 
che i politici non hanno alcun diritto nel paese. Sebbenei politici costituiscono 
un gruppo privilegiato, in realtà sono comuni cittadini. Ognuno, o comune 
cittadino o politico, è soprattutto un uomo, e perciò è dovere di ogni stato 
rispettare la sua dignità personale2. Nell’ultima parte dell’articolo sarannoelen-
cati i doveri dei politici in quantogruppo sociale sopra il quale pende una par-
ticolare responsabilità. Oltre i doveri generali, relativi a tutti i cittadini, tra cui 
i governanti, questo gruppo sociale ha ilcompitooccuparsiin modo particolare 
del bene comune, e nello svolgimento delle sue funzioni deve essere guidato 
dallo spirito di servizio. Il dovere dell’autorità governantiè in particolare il ri-
spetto dei fondamentali diritti umani.

1. Concetto della politica

Generalmente alla nozione di politica viene associato il concetto di gover-
no. “In senso stretto significa la capacità di governare lo Stato, e in senso più 
ampio significa dirigere i vari tipi di società”3. La politica è “un concetto che 
arriva fino alle radici della cultura europea, si riferisce ai rapporti tra uomini, 
i quali consistono nel dominare, governare e volere il potere, consistono cioè 
nell’imporre le decisioni di un uomo o di un gruppo di persone al resto della 
società”4. Aristotele già definì la politica come “l’arte di governare lo Stato”. 
Nella sua opera famosa Etica Nicomachea sottolinea: 

La politica, la capacità di governare lo Stato e il buon senso hanno praticamente 
la stessa disposizione costante, ma il loro modo di manifestarsi è diverso. In 
politica, in senso più ampio, la parte che in un certo senso ha un ruolo dirigente 

1 Cfr. Jan Paweł II, Encyklika o Bożym miłosierdziu Dives in misericordia, Watykan 1980, 
no. 11.

2 Vale la pena, in questo contesto, analizzare le riflessioni del Primate del Millennio. Cfr. 
S. Wyszyński, Naród – Kościół – państwo. Kazanie świętokrzyskie z 25.01.1979, in: idem, 
Nauczanie społeczne 1946–1981, Warszawa 1990, p. 711.

3 J. Krokos, Czym jest tzw. “polityka Kościoła”?, “Chrześcijanin w świecie” 1982, no. 105, 
p. 40–42.

4 A. Zwoliński, Katolik i polityka, Kraków 1995, p. 5; cfr. F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozwa-
żania metodologiczne, Warszawa 1984, pp. 9–25.
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svolge le funzioni legislative, invecela parte, che riguarda le questioni individu-
aliviene chiamata la politica in senso più stretto5. 

La politica in quanto etica della vita collettiva èuna cosaprimaria e più fonda-
mentale dellatecnica della vita collettiva, perchéinfatti si concentra intorno al 
fatto che le persone che vivono in una società e la formano sono per sélegati dal 
principio del bene comune, al quale ognuno ragionevolmente dovrebbe sog-
giogare il suo beneindividuale6. 

La Politica (greco politike – l’arte di governare lo Stato) può essere intesa 
come aspirazione a partecipare all’esercizio del potere nello Stato – per ottener-
lo, mantenerlo o recuperarlo– o come al mirare al bene comune7. L’insegna-
mento della Chiesa non mette in opposizione questi due significati, ma indica 
l’esistenza della stretta relazione tra di loro. Se infatti la ragione morale della-
partecipazione all’esercizio del potere è quella di servire per ilbene comune, 
d’altra parte, il servizio perquesto bene è più efficace quando vienefatto sulla 
base dellapartecipazione al potere dello Stato8.

Giovanni Paolo II in un discorso ai parlamento, il 11 giugno 1999, durante 
la sua visita nella Patria, parlando di politica si è riferito al l’uomo e tutta la 
società intera, dicendo: 

Oggi, in questo luogo, ci rendiamo conto del ruolo essenziale che in uno stato 
democratico viene esercitato da un giusto ordine giuridico, il cui fondamento 
dovrebbe essere sempre e ovunque l’uomo, la piena verità sull’uomo, i suoi ina-
lienabili diritti e i diritti di tutta la comunità che è la nazione. 

Nel Parlamento della Repubblica Polacca sono stati richiamati e ripetuti 
i principi chela Chiesa usa in relazione alla politica, che, come ogni attività 
umana, deve essere basata su principi morali e sulla solidità Cristo9. La politica 
dovrebbe essere indirizzata al bene comune. Pertanto, essa si occupa di 

definirei valori fondamentali di ogni comunità, che comprendono: ilmantenere 
l’armonia e l’unità interna, ela sicurezza esterna, il conciliare l’uguaglianza con 
la libertà del governo e con la legittima autonomia degli individui e dei piccoli 
gruppi, il conciliare la sovranità statale con la solidarietà internazionale. Questa 
sua comprensione include anche il definirei mezzi con i qualila politica dovre-

5 A. Zwolinski, Katolik a polityka, op. cit., p. 5.
6 K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983, p. 88.
7 Cfr. J. Wagner, Polityka, in: Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1993, p. 133.
8 Cfr. ibidem. Vedi anche: R. Bottiglione, “Plus ratio quam vis”. Rozważania nad prawdą 

i demokracją na progu XXI wieku, “Ethos” 2002, no. 57–58, pp. 265–268.
9 Su questo tema guardare, ad esempio: E. Tugendhat, Wykłady o etyce, Warszawa 2004, 

pp. 29–31.
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bbe operaree l’etica delle relazioni sociali. Essa è allora, secondoun’espressione 
del Papa, “una prudente sollecitudine per il bene comune”10.

Anche durante l’incontro con i partecipanti di un seminario organizzato 
dalla Fondazione “Robert Schuman”, 7 novembre 2003, il Papa ha citato le pa-
role del suo predecessore, Paolo VI: “La politica è una maniera esigente (…) di 
vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri”11.

Il soggetto della politica può essere 

o collettivo o individuale partecipante della vita politica, il quale assume, in 
modo relativamente costante, le attività coscienti, sovrane e programmate, le-
gate alla suaposizione all’interno della struttura sociale e politica della società. 
Esse mirano alla realizzazione di certi sistemidi bisogni, di valori e di interessi 
attraverso il direttosvolgimento del potere politico o attraverso l’impatto sul 
processo decisionale politico12.

2. La persona umana al centro della vita politica

La definizione classica dice che la persona umana è una sostanza indivi-
duale di natura razionale (Boezio). Essa è quindi in primo luogo un essere in-
dividuale e unico, dotato di auto-consapevolezza, che ha il potere di governare 
se stesso. Pertanto, è anche il centro e il fine della vita politica. 

Non si può staccare la vita politica dall’uomo e darleun carattere di natura mec-
canica. La persona umana, assieme alle sue esigenze e capacità, dovrebbe esse-
reil centro della vita politica, e il benedella persona dovrebbe essereil fine della 
vita politica. Attraverso l’uomo si realizza il rapporto tra il potere politico con 
la religione e con la morale13. 

E’ proprio l’uomo che occupa un posto speciale nella vita sociale, è l’essen-
za che “nella sua dignità personale trascende tutte le comunità, anzi, è il loro 
ultimo fondamento, siain misura sociale e culturale siain quella economica 
e politica”14. Il Primate del Millennio sottolineava che proprio “l’uomo nelle 

10 Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej Laborem exercens, Watykan 1981, no. 20; A. Zwo-
liński, Katolik i polityka, op. cit., p. 7.

11 Jan Paweł II, Udział chrześcijan w życiu politycznym Europy. Przemówienie podczas spot-
kania z uczestnikami seminarium zorganizowanego przez Fundację Roberta Schumana 
(7.11.2003), www.opoka.org.pl.

12 Leksykon politologii, a cura di A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1995, p. 286.
13 Cfr. Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Paris 1964, p. 490.
14 A.F. Dziuba, Przesłanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, Warszawa 

2004, p. 17.
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sue azioni e nelle difficoltà di dominarela terra è limitato, (…) tuttavia, dovreb-
be ricordare che egli ha il primato sututto il creato”15.

L’uomo proviene da Dio ed è quindi il primo di ogni comunità, sia di quel-
la famigliaresia di quella nazionale estatale, che Dio “ha chiamatoad esserci”16. 
L’essere umano domina sul mondo intero, dappertutto ha il suo predominio, 
l’uomo è il centro di tutta la creazione. Il Cardinale Wyszyński afferma: “nel 
nostro pensare socio-politico, dobbiamo sempre mantenere il primato dell’uo-
mo”17. La persona umana è un fine in sé e per sé, e, pertanto, non può essere 
mai trattata come un mezzo per un fine, né dallo Stato né dalla Chiesa. Inoltre, 
l’uomo in quanto individuo ha una elevata e speciale dignità. Tale dignità della 
persona umana le garantisce i diritti innegabili che non possono essere violati 
da nessuno18. Sottolineando questa alta dignità, la Chiesa ha sempre predicato 
la verità sull’uomo: 

Anche alla vigilia del terzo Millennio, la Chiesa rimane “il segno e la salvagu-
ardia del carattere trascendente della persona umana” (GS 76), come ha sem-
pre cercato di fare sin dall’inizio della sua esistenza, camminando insieme con 
l’uomo lungo tutta la storia19.

L’uomo nel profondo della sua natura, tuttavia, è un essere sociale. Non 
può vivere, né sviluppare le sue potenzialità senza un rapporto con le altre 
persone. L’uomo è un essere sociale, vale a dire, incentrato per natura sulla 
vita sociale – in essa trova il suo complemento naturale e la possibilità di uno 
sviluppo completo. L’esistenza dei legami sociali permanenti dipende da mol-
tifattori: economici, biologici, psicologici, morali, giuridici, politico-organiz-
zativi20. San Tommaso d’Aquino afferma chiaramente che la vita sociale è lo 
stato naturale e originario dell’uomo. L’uomo fa parte dell’universo, vive in un 
ambiente preciso a cui è collegato in vari modi. Questo ambiente è costituito 
da cosmo, da un bio-cosmo e da una società umana. La persona umanadipen-
dente, dunque, dall’ambiente e, allo stesso tempo, è attratta verso di lui21.

15 Cfr. S. Wyszyński, Najważniejszą wartością na świecie jest człowiek (Warszawa, 19.10.1980), 
in: idem, Nauczanie społeczne…, op. cit., p. 964.

16 Ibidem, p. 679.
17 S. Wyszyński, Matka – Syn – rodzina (Warszawa – kościół św. Krzyża, 11.01.1976), in: idem, 

Nauczanie społeczne…, op. cit., p. 964.
18 Cfr. W. Piwowarski, ABC Katolickiej Nauki Społecznej, vol. 1: Wprowadzenie, podstawy, 

kierunki, Pelplin 1993, pp. 51–53.
19 Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus w setną rocznicę encykliki Rerum novarum, 

Watykan 1991, no. 55.
20 S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1996, p. 221.
21 Ibidem, p. 118.
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L’uomo individuale è limitato e mortale, perciò è alla ricerca di un incontro 
con un altro uomo, per cui ha la possibilità di arricchire se stesso. La persona 
è un essere sociale non a causa della sua individualità, ma proprio per essa. 
L’individuo tende sempre al suo complemento, che trova nella società. Pertan-
to la vita sociale non solo è possibile, ma necessaria per l’uomo22. La chiusura 
dell’uomo in se stesso e la separazione dagli altri sono minacciate dalla degene-
razione, perché la persona umana è al tempo stesso un essere in sé e fuori di sé. 
L’uomo per natura è condannato alla comunità. Era Dio che tramite la natura 
lo indirizzò alla vita della società. In caso contrario, l’uomo non potrebbe né 
esistere, né svilupparsi, cioè realizzare i suoi obiettivi e le sfide della vita, e non 
riuscirebbe a raggiungere la felicità temporale ed eterna23.

Il Concilio Vaticano II ricorda che proprio l’uomo è “principio, soggetto 
e fine di tutte le istituzioni sociali”24. Il Primate del Millennio ha indicato che 
l’uomo in quanto persona sociale “è indirizzatodalla Trinità alla vita sociale 
con altre persone. Esse gli sono così necessarie per l’esistenza e per il pieno 
sviluppo che, senza un rapporto con le persone, l’uomo, in un certo senso, si 
fermanel suo sviluppo”25. L’essere umano è stato creato dall’amore per l’esisten-
za “a immagine e somiglianza di Dio, in quanto maschio e femmina, e con 
l’orientamento verso la comunità di persone” (cfr. Gn 1, 27)26. 

Ma Dio non creò l’uomo lasciandolo solo: fin da principio «uomo e donna li 
creò» (Gn 1, 27) e la loro unione costituisce la prima forma di comunione di 
persone. L’uomo, infatti, per sua intima natura è un essere sociale, e senza i rap-
porti con gli altri non può vivere né esplicare le sue doti27.

Quella dimensione sociale appartieneall’essenza dell’uomo, grazie a ciòl’uo-
mo si realizza come persona, essendo contemporaneamente aperto agli altri.

Non si può negare che la società e l’individuo, in quanto essere sociale, 
sono i soggetti della politica. Poiché la società stessa è politicizzata, oppressa 
dalle contraddizioni antagonistiche diesigenze e di interessi di gruppo e dai 
conflitti di sistemi di valori, gli individui sono per natura esseri politici. Ogni 
individuo è un cittadino dello Stato, di una certa classe o di una categoria so-

22 Ibidem.
23 W. Piwowarski, ABC Katolickiej Nauki Społecznej, op. cit., pp. 54–55.
24 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

Gaudium et spes, Poznań 2002, no. 25 [in seguito: GS].
25 S. Wyszyński, Społeczna krucjata miłości (Warszawa–Gniezno, Wielki Post 1967), in: idem, 

Idzie nowych ludzi plemię, Poznań 2001, p. 225.
26 A.F. Dziuba, Przesłanie społeczne kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, op. cit., 

p. 99.
27 GS, no. 12.
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ciale. Questi ruoli vengono imposti sull’individuo e lo costringono a coesistere 
nel cerchio della politica. Ogni persona è anche portatrice di caratteristiche 
sociali importanti per il suo gruppo e per la sua comunità, in quanto rappre-
sentante delle loro esigenze. Anche 

gli individui, le famiglie e le associazioni che compongono la comunità dei cit-
tadini, sono consapevoli della propria inefficienza per costruireuna vita vera-
mente umana e si rendono conto della necessità di una comunità più ampia in 
cui tutti cooperanoogni giorno per uno sviluppo migliore del bene comune28. 

Pertanto, essi creano diversi tipi di comunità, tra cui, quelle politiche. Il 
Primate del Millennio giustamente sottolineava: “Il nostro spirito, sebbene co-
perto dal corpotendeverso gli uomini. Abbiamo bisogno di starecon la gente, 
di condividerecon loro i nostri sentimenti, messaggi, pensieri”29. Per questo 
motivosi creanodiversi tipi di comunità politiche che devono esistere per il 
bene comune, è la loro giustificazione e da cui deriva il loro significatoe la 
giusta legge30.

3. I doveri dei politici

La moderna società democratica richiede delle nuove e più complete for-
me di partecipazione alla vita pubblica da parte dei cittadini, compresi i cri-
stiani. Nell’adempimento dei comuni doveri civici i fedeli laici fanno il proprio 
compito, vale a dire, 

il permeare dello spirito del cristiano l’ordine temporale, nel rispetto della natu-
ra e la legittima autonomia di quell’ordine. Inoltre, operando secondo la propria 
responsabilità devono cooperare con gli altri cittadini nel campo delle compe-
tenze che spettano a ciascuno. 

In questo contesto, la Nota si propone come scopoil ricordarsi i principi 
che i cattolici-politici dovrebberoseguire nella loro coscienza cristiana svol-
gendo i loro compiti sociali e politici nelle società democratiche31. Il Concilio 
Vaticano II “rispondendo pienamente alla natura umana” ha riconosciuto tali 

28 Ibidem, no. 74. Vedi anche: J. Gałkowski, Etyka i polityka, in: Etyka w polityce, a cura di 
J. Gałkowski, G. Schreiber, Warszawa 2000, p. 37.

29 S. Wyszyński, “Biada człowiekowi samemu”, in: idem, Miłość i sprawiedliwość społeczna. 
Rozważania społeczne, Poznań 1993, p. 54. Vedi anche: T. Ślipko, Etyka, in: Słownik spo-
łeczny, a cura di B. Szlachta, Kraków 2004, pp. 248–249.

30 Cfr. J. Wagner, Polityka, in: Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1993, p. 133.
31 Cfr. GS, no. 73; Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach 

działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, Watykan 2002, www.opoka.org.
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strutture giuridico-politiche, che potrebberodare sempre meglio a tutti i citta-
dini, senza alcuna discriminazione, le effettive opportunità di partecipare libe-
ramente e attivamente sia a votare la base giuridica della comunità politica, sia 
alla gestione dello stato, sia adeterminare un campo d’agire e gli obiettivi delle 
varie istituzioni e sia all’elezione del governo. 

In queste parole è contenuta la richiesta, rivolta alle comunità politiche, di 
creare le condizioni per una più ampia partecipazione sociale possibile di tutte 
le persone32.

Nel corso di un incontro con i parlamentari e i politici, il 4 novembre del 
2000 a Roma, Giovanni Paolo II ha sottolineato l’essenza e lo scopo della po-
litica: 

 Questo incontro mi è propizio per riflettere insieme con Voi – alla luce anche 
delle mozioni poc’anzi presentate – sulla natura e sulla responsabilità che com-
porta la missione a cui, nella sua amorosa provvidenza, Dio Vi ha chiamati. La 
vostra, infatti, può ben essere considerata come una vera e propria vocazione 
all’azione politica: in pratica, al governo delle nazioni, alla formazione delle leg-
gi e all’amministrazione della cosa pubblica, a vari livelli33.

Nella Lettera Apostolica «Motu Proprio» dell’annuncio di San Thomas 
More il Patrono dei governanti e dei politici Giovanni Paolo II ha scritto: 

Tra i santi venerati dalla Chiesa ci sono molti uomini e donne che hanno servi-
to Dio attraverso l’assidua partecipazione all’attività politica e al governare. Uno 
di loro è San Thomas More, proclamato patrono dei governanti e dei politici, 
che è riuscito a testimoniare sulla “dignità inalienabile della coscienza” anche 
a costo del martirio”34.

Anche se sottoposto a varie forme di pressione psicologica non ha accettato 
nessun compromesso, mantenendo la sua costante fedeltà, che lo distingueva, 
all’autorità e alle istituzioni legittime, con la sua vita e morte ha confermato che 
l’uomo non si può separare da Dio, né la morale si può separare dalla politica35. 

pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/nota_polityka_24112002.html (accesso: 12.02. 
2017), no. 1.

32 A. Zwoliński, Katolik i polityka, op. cit, p. 27.
33 Jan Paweł II, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, www.opoka.org.pl. Vedi anche: 

B. Sutor, Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej, 
Warszawa 1994, pp. 11–13.

34 Jan Paweł II, List apostolski «motu proprio» o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa Patronem 
rządzących i polityków, “L’Osservatore Romano” 2001, no. 1, p. 9.

35 Ibidem; cfr. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności 
i postępowania katolików w życiu politycznym, op. cit., no. 3.
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La sua intenzione era servire non il potere, ma l’ideale supremo della giu-
stizia. La sua vita ci insegna che il governo è anzitutto esercizio di virtù. Forte 
di tale rigoroso impianto morale, pose la propria attività pubblica al servizio 
della persona, specialmente se debole o povera; gestì le controversie sociali 
con squisito senso d’equità; tutelò la famiglia e la difese con strenuo impegno; 
promosse l’educazione integrale della gioventù36. La sua figura dovrebbe essere 
riconosciuta quale fonte di ispirazione per una politica che si ponga come fine 
supremo il servizio alla persona umana37. Le parole di incoraggiamentoche 
sono state formulatenel Concilio Vaticano II a quelli “che sono o possono di-
ventare idonei per l’esercizio dell’arte politica” perché 

vi si preparino e si preoccupino di esercitarla senza badare al proprio interesse 
e ai vantaggi materiali. La Chiesali ha inoltre incoraggiati perché agiscano con 
integrità e saggezza contro l’ingiustizia e l’oppressione, l’assolutismo e l’intol-
leranza d’un solo uomo e d’un solo partito politico; perché si prodighino con 
sincerità ed equità al servizio di tutti, anzi con l’amore e il coraggio dalla vita 
politica38.

La politica di partito è un campo dei laici. E’loro compito formare partiti 
politici, associazioni, gruppi e preparare programmi e tattiche idonee a rea-
lizzare i legittimi scopi stabiliti. La loro attività politica comprende due sfere 
della vita, che sono l’esercitare il potere e prendersene cura. In connessione 
con l’eser cizio del potere, i cristiani sono obbligati ad essere guidati da uno 
spirito di servizio. Essi dovrebbero caratterizzarsi perla loro competenza, la 
loro efficacia e per la loro influenza. Le loro azioni devono essere certe e le 
loro intenzioni devono essere pure. Essi hanno anche il dovere di superare tali 
tentazioni come “il ricorso alla slealtà e alla menzogna, lo sperpero del pub-
blico denaro per il tornaconto di alcuni pochi e con intenti clientelari, l’uso di 
mezzi equivoci o illeciti per conquistare, mantenere e aumentare ad ogni costo 
il potere”39. Partecipare alla politica è un dovere morale dei credenti che si as-
sumono il compito di esercitare gli affari pubblici, che organizzano la propria 
vita in conformità alla propria fede, si identificano con la dottrina della Chiesa, 

36 Jan Paweł II, List apostolski «motu proprio» o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa Patronem 
rządzących i polityków, op. cit.

37 Ibidem.
38 GS, no. 75.
39 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 

Christifideles laici, Watykan 1988, no. 42.
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e sono in grado di esercitare funzioni pubbliche con dignità per moltiplicare 
il bene comune e tramite ciò possono dare testimonianza al Vangelo40.

Nell’attività politica diretta non si possono, però, coinvolgere tutti citta-
dini, comesottolinea il Concilio Vaticano II. Come è già stato menzionato, 
aquesta forma di attività pubblica sono chiamati quelli che hanno un talento 
per essa perché è “un arte difficile, ma insieme così nobile”41. E’ dovere del 
politico considerarla come un servizio e non come una formaper costruire la 
propria carriera42. “Nell’esercizio del potere politico è fondamentale lo spirito 
di servizio, che solo, unitamente alla necessaria competenza ed efficienza, può 
rendere «trasparente» o «pulita» l’attività degli uomini politici, come la gente 
giustamente esige”43.

4. Il potere in quanto servizio

Coloro che sono rivestiti d’autorità, la devono esercitare come un servizio. 
“Colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo” (Mt 20, 26). 
L’eser cizio di un’autorità è moralmente delimitato dalla sua origine divina, dal-
la sua natura ragionevole e dal suo oggetto specifico. Nessuno può comandare 
o istituire ciò che è contrario alla dignità delle persone e alla legge naturale44. 
Bisogna, quindi, svolgere l’attività politica con uno spirito di servizio. Il prede-
cessore di Giovanni Paolo II, Papa Paolo VI, ha giustamente affermato che “la 
politica è una maniera esigente (…) di vivere l’impegno cristiano al servizio 
degli altri”45. Perciò, il cristiano che fa politica – e vuole farla «da cristiano» 
– deve “agire con disinteresse, cercando non l’utilità propria, né del proprio 
gruppo o partito, ma il bene di tutti e di ciascuno, e quindi, in primo luogo, di 
coloro che nella società sono i più svantaggiati”46.

Suldovere dei governanti, che è quello di servire l’uomo, ha parlato più volte 
anche il Primate Wyszyński, il quale ha indicato chiaramente che il paese deve 
comprendere correttamente la sua funzione servizievole verso l’individuo e ver-

40 “I cattolici esperti in politica e, come è naturale, saldamente ancorati alla fede e alla dottrina 
cristiana, non ricusino le cariche pubbliche, potendo mediante una buona amministrazione 
provvedere al bene comune e al tempo stesso aprire la via al Vangelo”. Sobór Watykański II, 
Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, no. 14.

41 GS, no. 75.
42 P. Nitecki, Polityka a ewangelizacja w świetle “Christifideles laici”, “Znaki Czasu” 1990, 

no. 19, pp. 78–83.
43 Jan Paweł II, Christifideles laici, op. cit., no. 42.
44 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, no. 2235.
45 Paweł VI, Octogesima adveniens, Watykan 1971, no. 46.
46 Jan Paweł II, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, op. cit.
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so il bene comune. Un importante segno della legalità è la stesura di leggi giuste 
e allo stesso tempoessere rispettatesia dai governanti, siadal popolo. Tale lega-
lità sveglia anche nei cittadini delle aspettative positive per il futuro. In questo 
modo si costituisceuna garanzia essenziale per la fiducia di fronte allo stato, che 
si traduce in realtà concrete dellavita personale, sociale e comunitaria47.

Un cristiano che vuole vivere la propria fede, quando partecipa all’attività 
politica, intesa come servizio agli altri, non può, senza contraddire se stesso, 
favorire le dottrine che si oppongono, o in generale o nei punti principali, alla 
sua fede e al suo concetto di uomo48.

La Sacra Scrittura ricorda più volte che un re non è affatto l’incarnazione 
di Dio sulla terra, è il suo servo. Deve esercitare, quindi, il suo poterein base 
alla legge di Dio: 

Terrà presso di sé una copia di questa legge e la leggerà tutti i giorni della sua 
vita, per imparare a temere il Signore suo Dio, a osservare tutte le parole di 
questa legge e tutti questi statuti, perché il suo cuore non si insuperbisca verso 
i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi, né a destra, né a sini-
stra, e prolunghi così i giorni del suo regno, lui e i suoi figli, in mezzo a Israele 
(Dt 17, 19–20; cfr. 1 Sam 13, 8–15; 2 Sam 12, 1–12).

Giovanni Paolo II ha lanciato più volte un appello ai politici, a quelli su cui 
poggia il ruolo molto difficile di creare e di stabilire le leggi, affermando che si 
tratta di “un compito che avvicina l’uomo a Dio, Legislatore Supremo, dalla cui 
Legge eterna ogni legge attinge, in ultima analisi, la sua validità e la sua forza 
obbligante”49. La legge positiva non può contraddire la legge naturale, null’al-
tro essendo quest’ultima se non “l’indicazione delle norme prime ed essenziali 
che regolano la vita morale, e quindi di quelli che sono i caratteri, le esigenze 
profonde e i valori più alti della persona umana”50. 

Alla base di questi valori – come ha costatato Giovanni Paolo II nell’Enciclica 
Evangelium vitae – non possono esservi provvisorie e mutevoli “maggioran-
ze” di opinione, ma solo il riconoscimento di una legge morale obiettiva che, 
in quanto “legge naturale” iscritta nel cuore dell’uomo, è punto di riferimento 
normativo della stessa legge civile51. 

47 A.F. Dziuba, Przesłanie społeczne Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, op. cit., p. 101.
48 J. Mariański, Kościół a współczesne problemy społeczno-moralne. Kwestie wybrane, Lublin 

1992, pp. 29–31.
49 Jan Paweł II, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, op. cit., no. 4.
50 Ibidem.
51 Jan Paweł II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium vitae, 

Watykan 1995, no. 70.
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E’ quindi importante prendere in considerazione la gerarchia dei valori 
doveal primo posto dovrebbe sempre essercii valori spirituali, soprannaturali 
e morali, che però non siano in contraddizione con il miglioramento e lo svi-
luppo delle opere della creazione e dell’uomo stesso nel campo naturale52.

La storia degli stati nella dimensione non solo europea, ma anche mondia-
le, insegna che un sistema democratico di esercitare il potere funziona ad una 
sola condizione: se si basa su un solidofondamento etica. 

Il cristiano è tenuto a dissentire da una concezione del pluralismo in chiave di 
relativismo morale, nociva per la stessa vita democratica, la quale ha bisogno di 
fondamenti veri e solidi, vale a dire, di principi etici che per la loro natura e per 
il loro ruolo di fondamento della vita sociale non sono “negoziabili”53.

Il buon senso bastaper riconoscere che ci sono certi valori indiscutibili 
e diritti che non vanno cambiati, che non possono essere oggetto di eventua-
li trattative o dei referendum. Questi includono anche i diritti fondamentali 
dell’uomo e quellicivili di libertà, i quali non si danno, ma gli spettanoperil 
motivo stessoche egli è un uomo, che ha una dignità personale e irrinunciabile. 
E il dovere di ogni politico è proprio la curadi questi diritti.

5. Il pluralismo come condizione necessaria per la democrazia

Non v’è, tuttavia, alcun modo per giustificare l’esistenza di questi valori e di 
questi diritti se si rifiuta la verità oggettiva e legge naturale oggettiva, avendo 
la stessa opinione del relativismo e del pluralismo etico. In tale modo i più im-
portanti diritti vengono ridotti ad un contratto sociale, all’incerta e mutevole 
volontà della maggioranza. Cosìogniassurdità può diventare una realtà lega-
lizzata. Questo non significa che la Chiesa si oppone al pluralismo in generale. 
Il pluralismo politico, cioè la molteplicità di opzioni e di idee politiche, la coe-
sistenza e la concorrenza dei vari partiti, è un fenomeno quanto mai positivo. 
Di tale proprio pluralismo ha combattuto, negli anni Ottanta, la Solidarietà, 
questo pluralismo è una condizione necessaria per la democrazia.

I segnali positivi del pluralismo politico sono: lo scontro sui diversi punti di 
vista, la concorrenza suiprogrammi di funzione politica, sociale ed economica, 
e una funzionedi controllo sull’opposizione. Essi servono per trovare e realiz-
zarele soluzioni migliori. Pertanto, i cattolici hanno il diritto di promuovere 
e  intraprendere l’attività nei vari partiti politici. “Questa ovvia constatazione 
52 A.F. Dziuba, Przesłanie społeczne Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, op. cit., pp. 102–103.
53 Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępo-

wania katolików w życiu politycznym, op. cit., no. 2.
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non può essere confusa però con un indistinto pluralismo nella scelta dei prin-
cipi morali e dei valori sostanziali a cui si fa riferimento”54. In breve, il plurali-
smo politico – si, il pluralismo etico, basato sul relativismo etico – no. L’intero 
ordine sociale deve essere basato sul fondamento di principi etici indiscutibili 
e immutabili, che nessuna maggioranza democratica può annullare. Questa 
verità deve essere l’oggetto della cura, dell’impegno e della testimonianza di 
tutti i cattolici, e in particolare dei politici cattolici.

La norma generale di un atteggiamento è un principio secondo il quale la 
coscienza cristiana ben formata vieta a chiunque di contribuire al programma 
politico o ad una leggeconcreta che minano i principi fondamentali della fede 
e della morale. 

L’esercizio dell’autorità mira a rendere evidente una giusta gerarchia dei valori 
al fine di facilitare l’esercizio della libertà e della responsabilità di tutti. I supe-
riori attuino con saggezza la giustizia distributiva, tenendo conto dei bisogni 
e della collaborazione di ciascuno, e in vista della concordia e della pace. Abbia-
no cura che le norme e le disposizioni che danno non inducano in tentazione 
opponendo l’interesse personale a quello della comunità55.

I poteri politici sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali della persona 
umana. Cercheranno di attuare con umanità la giustizia, nel rispetto del diritto 
di ciascuno, soprattutto delle famiglie e dei diseredati56.

La pubblica autorità è tenuta a rispettare i diritti fondamentali della persona 
umana e le condizioni per l’esercizio della sua libertà57.

Aipiù fondamentali e inalienabili precetti etici, che i cattolici devono se-
guire nelle loro elezioni politiche, appartengono il diritto alla vita umana, la 
sua tutela giuridica e i diritti della famiglia. La Nota della Congregazione per 
la Dottrina della Fede constata che tutti, ma in modo particolare “quanti sono 
impegnati direttamente nelle rappresentanze legislative hanno il «preciso ob-
bligo di opporsi» ad ogni legge che risulti un attentato alla vita umana”. Per 
ogni cattolico “vige l’impossibilità di partecipare a campagne di opinione in 

54 Ibidem.
55 Katechizm Kościoła Katolickiego, op. cit., no. 2236; cfr. Jan Paweł II, Centesimus annus, op. 

cit., no. 25.
56 Katechizm Kościoła Katolickiego, op. cit., no. 2237.
57 Ibidem, no. 2254. Bisogna tenere a mente che il modo in cui si definisce la categoria della 

libertà è una delle differenze più importanti tra il pensiero cristiano e quello liberale-
democratico. Vale la pena notare anche una constatazione di Sutor secondo cui l’etica 
politica intesa in questo modo sembra essere una esigenza indispensabile per “consolidare 
e sviluppare una cultura della disputa politica tra i cristiani”. La questione della cultura 
politica non può essere separata dalla problematica dell’etica politica.
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favore di simili leggi né ad alcuno è consentito dare ad esse il suo appoggio 
con il proprio voto”58. Questiattentati alla vita umana sono soprattutto l’abor-
to, l’eutanasia e l’ignorare i diritti dell’embrione umano. Quando, invece, non 
è possibile rifiutare o abolire la legge, ad es. di aborto, già in vigore o sottoposta 
a votazione, allora in quel caso 

un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all’aborto fosse chiara 
e a tutti nota, potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate 
a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano 
della cultura e della moralità pubblica59.

Gli atti giuridici dovrebberoessere sempre guidati dal rispetto dell’uomoo 
servire a soddisfare le diverse esigenze spirituali e materiali, personali, fami-
liari e sociali. Pertanto, una legge che non rispetta i diritti umani alla vita dal 
concepimento alla morte naturale, indipendentemente dal fatto se si tratta di 
un uomo sano o malato, o se è ancora in fase embrionale, o sta morendo, una 
tale legge non è una legge in accordo con il progetto di Dio. Perciò un politico 
cristiano non può partecipare né alla sua stesura, né approvarla in parlamento, 
anche se in situazioni in cui già esiste tale legge, gli è lecito, nei limiti di dibat-
tito parlamentare, proporre correzioniche riducono la sua nocività. Lo stesso 
deve dirsi 

di ogni legge che danneggi la famiglia e attenti alla sua unità e alla sua indisso-
lubilità oppure dia validità legale a unioni tra persone, anche dello stesso sesso, 
che pretendano di surrogare con gli stessi diritti la famiglia fondata sul matri-
monio tra un uomo e una donna60.

Devono essere salvaguardate la tutela e la promozione della famiglia, fondata 
sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso e protetta nella sua 
unità e stabilità, a fronte delle moderne leggi sul divorzio: ad essa non possono 
essere giuridicamente equiparate in alcun modo altre forme di convivenza, né 
queste possono ricevere in quanto tali un riconoscimento legale61.

La Chiesa diventa un chiaro “segno di contraddizione” per molte cose, 
tra cui anche davanti alla tendenza di legalizzazione delle copie omosessuali. 
E’ necessario peròl’impegno e la sensibilità dei laici cattolici perché queste ten-

58 Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępo-
wania katolików w życiu politycznym, op. cit., no. 3. Cfr. Jan Paweł II, Evangelium vitae, op. 
cit., no. 73.

59 Jan Paweł II, Evangelium vitae, op. cit., no. 73.
60 Idem, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, op. cit.
61 Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępo-

wania katolików w życiu politycznym, op. cit., no. 3.
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denze, sempre presenti più chiaramente nella cultura e nella politica, sianofor-
temente rifiutate dalla società62.

6. Il postulato della coerenza tra la fede e la vita

Indubbiamente, nell’attuale società pluralistica, il legislatore cristiano si 
trova di fronte a concezioni di vita, a leggi e a richieste di legalizzazione che 
sono in contrasto con la propria coscienza. Sarà allora la prudenza cristiana 
ad indicargli come comportarsi per non venir meno, da una parte, al richiamo 
della sua coscienza rettamente formata, e non mancare, dall’altra, al suo com-
pito di legislatore. Non si tratta, per il cristiano di oggi, di uscire dal mondo 
in cui la chiamata di Dio l’ha posto, ma piuttosto di dare testimonianza della 
propria fede e di essere coerente con i propri principi, nelle circostanze che 
caratterizzano l’ambito della politica63.

Secondo gli insegnamenti della Chiesa l’appartenenza ad un partito politi-
co, l’aspirazione di ottenere il potere e il suo esercizio sono per un cristiano il 
segno di unpubblico servizio sociale e, assolutamente in primo luogo, servono 
al bene comune, che spesso va oltre i rigidi interessi del partito o del gruppo. 
Un politico che si preoccupa solo del proprio bene o antepone i propri interessi 
al bene comune non può avere la coscienza pulita64.

Lo scopo di ogni paese, anzi la sua essenza, è di prendersi cura del bene 
comune di tutta la società, e quindi di tutti gli esseri umani così come delle 
comunità più piccole e più grandi, che lo compongono o che svolgono le sue 
numerose funzioni e le attività sul suo territorio. 

Il Cardinale Wyszyński, pieno di preoccupazione, chiedeva (…) che lo stato 
abilmente coordinasse i valori che sono rappresentati dai vari cerchi sociali del-
la nostra vita moderna. La capacità di coordinare è una grande e difficile arte 
politica, ma porta con sé enormi vantaggi. Questa non è la distruzione, ma la 
corretta sistemazione delle relazioni sociali, non èil tagliare la testa all’uomo, 
ma illuminarlo, conquistarlo e indirizzarlo, tramite l’abile persuasione logica, 
verso il bene comune65.

Il cattolico in quanto politico dovrebbe, inoltre, sostenere tutti gli sforzi 
per lo sviluppo economico, purché siano rispettati i principi di giustizia sociale 
62 Cfr. J. Ratzinger, Bóg i świat, wiara i życie w dzisiejszych czasach. Rozmowa P. Seewalda, 

Kraków 2001, p. 258.
63 Jan Paweł II, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, op. cit.
64 T. Pieronek, Kościół nie boi się wolności, Kraków 1998, p. 110. Vedi anche: E. Modzelewski, 

Etyka a polityka, Warszawa 2006.
65 A.F. Dziuba, Przesłanie społeczne Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, op. cit., p. 101.
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e di solidarietà umana e il principio di sussidiarietà. Un altro problema è anche 
la questione della pace che “esige il rifiuto radicale e assoluto della violenza 
e del terrorismo e richiede un impegno costante e vigile da parte di chi ha la 
responsabilità politica”66.

Nella vita di un credente non possono esserci due tendenze parallele e con-
trastanti tra di loro: “da un lato la cosiddetta vita «spirituale» con i suoi propri 
valori e con le sue esigenze, dall’altro lato la cosiddetta vita «laica», che com-
prende la famiglia, il lavoro, le relazioni sociali, l’impegno politico e cultura-
le”67. In tutti questi campi il credente dovrebbe seguire i principi derivanti dalla 
sua fede. Si tratta, quindi, di “coerenza tra la fede e la vita, tra il Vangelo e la 
cultura”68.

Nel corso del IV pellegrinaggio in Polonia, Giovanni Paolo II ha fatto ap-
pello ai politici, dicendo: 

Dunque, vigilate anche voi – come una volta gli artefici della Costituzione del 
3 maggio – “per poter meritare la benedizione, la gratitudine delle generazioni 
di oggi e di quelle future”, e ciò “nonostante gli ostacoli che le passioni anche 
in voi (come una volta nella generazione del 3 maggio) possono causare” nella 
loro molteplice forma. Nonostante tutto69.

Ha detto anche: 

Vi auguro dunque, e per questo ogni giorno prego ardentemente, che possiate 
esercitare l’autorità a voi affidata “per il bene comune, per il consolidamento 
della libertà”, memori, che la libertà non viene consolidata diversamente che 
mediante la verità. Cristo disse: “La verità vi farà liberi” (J 8, 32)70.

Alla fine dell’incontro del nuovo anno con il corpo diplomatico, il 10 gen-
naio 2000, il Papa ha esortato: 

A tutti io chiedo in nome di Dio, di risparmiare all’umanità nuove guerre, 
di rispettare la vita umana e la famiglia, di colmare il fossato tra ricchi e poveri, 

66 Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępo-
wania katolików w życiu politycznym, op. cit., no. 3.

67 Vedi anche: J. Ratzinger, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie 
pluralistycznym, “Communio” 1994, no. 9, p. 184.

68 Ibidem, no. 5.
69 Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone na Zamku Królewskim podczas spotkania z wła-

dzami państwowymi i prezydentem RP, in: idem, IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczy-
zny 01.06.–09.06.1991, Olsztyn 1991, p. 215; idem, Sobie samym przywróceni. Spotkanie 
z władzami państwowymi i prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w Zamku Królewskim, 
“L’Osservatore Romano” 1991, no. 6; idem, Przemówienie do przedstawicieli władz państwo-
wych wygłoszone na Zamku, Warszawa 1991, www.opoka.org.pl.

70 Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone na Zamku Królewskim…, op. cit., p. 215.
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di comprendere che tutti siamo responsabili di tutti. È Dio che lo chiede e mai 
ci domanda qualcosa al di sopra delle nostre forze. Lui stesso ci dona la forza di 
compiere ciò che da noi attende71.

Invece a Roma, il 4 novembre 2000, si è rivolto ai parlamentari e ai politici: 

Con un atto di fede sincera e convinta, rinnovate la vostra adesione a Gesù 
Cristo, Salvatore del mondo, e fate del suo Vangelo la guida del vostro pensiero 
e della vostra vita. Sarete allora nella società odierna quel fermento di vita nu-
ova di cui l’umanità ha bisogno per costruire un futuro più giusto e più solidale, 
un futuro aperto alla civiltà dell’amore72.

Conclusione

Nel cosiddetto mondo occidentale (il primo mondo), cresce sempre di più 
la consapevolezza che la fonte deiproblemi che aumentano è quello di allonta-
narsi da Cristo e dal suo Vangelo. Sempre più comune è il fenomeno dilimitare 
la vita sociale solo alla dimensione economica. Nonostante questo, i Successori 
contemporanei di Pietro proclamano costantemente al mondo i valori spesso 
già dimenticati, ma al quanto necessari. Al centro di tutte le questioni dovreb-
be esserci l’uomo. Perché i valori spirituali trovino il loro posto nel mondo, 
nello stato, bisogna andare oltre, vale a dire alle azioni pratiche, bisognamette-
re questi valori in pratica ogni giorno: nelle famiglie, nella vita pubblica, nell’e-
conomia e soprattutto in politica. 

Il cristianesimo, che stimola alla moralità sia un individuo sia la società, 
ha il compito di portare questi elementi preziosi nella vita politica. Questo 
può essere facilitato dalla democrazia, che da un lato tiene conto della persona 
umana con la sua dignità ei suoi diritti, dall’altrotiene conto del bene comune 
di tutta la società, che è l’obiettivo dello stato. La democrazia dovrebbe assi-
curare la libertà umana verso la verità e verso il bene oggettivi. Pertanto agli 
importanti compiti politici appartiene quello di garantire ad ogni cittadino il 
diritto di partecipare alla vita politica, il diritto al libero sistema dello stato, 
e il diritto alla libertà religiosa. Inoltre, la politica va basata sui principi della 
vita sociale, vale a dire sul principio del bene comune, sulla solidarietà e sulla 
giustizia, che determinanolo scopo della comunità politica. 

71 Jan Paweł II, Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich. Przemówienie Ojca Świętego 
podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym, www.opoka.org.pl.

72 Idem, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, op. cit.
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Summary 
Politics in man’s service or ethical dimension of politics

Social teaching of the Church points to the deeper dimension of politics which might well be called evan-
gelical. This becomes clear when we keep in mind that in the Church’s modern teaching politics is equivalent 
to the service for man targeted at common weal. If looked at in this perspective, the political commitment is 
a Christian obligation as part of service for the man. In this involvement in political life we cannot disregard 
the voice of faith and especially the ethical imperatives it carries. As Pope Benedict XVI has stated, the purpose 
of politics should be just and lawful order in the state.
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Autorität und Funktion der Familie  
unter den Bedingungen der Gegenwart
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Einführung

Die Erziehung gehört zu den wichtigen Problemstellungen des gesell-
schaftlichen Diskurses. Sie beeinflusst nämlich nicht nur die Entwicklung des 
Verhaltens der jungen Generationen, sondern formt vor allem die Persönlich-
keit des Individuums. Erziehen bedeutet auf einen Menschen einzuwirken 
und so an der Erschaffung seiner persönlichen Individualität teilzuhaben.1

Ein grundlegender Faktor der Erziehung ist die Sozialisation als außerge-
wöhnlich wichtiger Prozess im Leben jedes Individuums. Die Sozialisation als 
Einführung in die Gemeinschaft beginnt in den jüngsten Lebensjahren und 
dauert das ganze Leben. Deshalb stellen J. Wilka und R. Bielenia fest, dass 

der Mensch sich das ganze Leben hindurch unter dem Einfluss vieler Milie-
us befindet, die ihn umgeben, die ihm Inhalte kognitiver, willentlicher und 
emotionaler Art vermitteln und auf diese Weise die Art seines Denkens, Er-
lebens und Verhaltens formen. Bereits die natürlich Umgebung selbst, also die 
den Menschen umgebende Natur mit ihrem spezifischen Klima, der Gelän-
destruktur und mit ihrer Fauna und Flora differenziert die Menschen nach 
ihrem Temperament und anderen persönlichen Eigenschaften. Die größte 

1 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 2001.
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Bedeutung für die Entwicklung des Menschen besitzt jedoch die sogenannte 
„menschliche“ oder noch genauer die „gesellschaftlich-kulturelle“ Umgebung.2 

Aus dieser Textpassage folgt, dass jeder diesem Prozess unterliegt, obwohl 
er nicht bei jedem im gleichen Tempo verläuft.

Mit der Sozialisation befassen sich sowohl Psychologen, Kulturanthropo-
logen als auch Soziologen. Jede dieser Disziplinen konzentriert sich auf völlig 
unterschiedliche Aspekte der Sozialisation. Der Psychologe richtet seine Auf-
merksamkeit auf die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit und ihre 
Anpassung an gesellschaftliche Erwartungen. Für den Anthropologen ist die 
kulturelle Überlieferung wichtig, wohingegen sich der Soziologe mit den Ur-
sachen von Ähnlichkeiten und Regelmäßigkeiten im Verhalten von Personen 
beschäftigt, die zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppen gehören.3

Im Laufe seiner Existenz wird jeder Mensch determiniert durch verschie-
dene Institutionen, für die Erziehung ein hauptsächliches Ziel darstellt. Zu 
diesen gehören vor allem die Familie, die Schule und auch die Kirche, darü-
ber hinaus alle anderen Institutionen, mit denen der Mensch im Laufe seines 
Lebens in Kontakt steht. Einfluss auf den Menschen nimmt auch die Gruppe 
der Altersgenossen, die nächste Umgebung und der Freundeskreis. Auch der 
Arbeitsplatz ist von Bedeutung, ebenso wie das, was wir lesen, im Fernsehen 
und im Internet anschauen oder was wir auf den Plakaten in der Stadt sehen. 
Schließlich nehmen auch Organisationen, denen das Individuum angehört, 
wesentlichen Einfluss auf die Bildung zwischenmenschlicher Beziehungen.4 In 
anderen Worten: die ganze uns umgebende Welt ist das Produkt ständig an-
dauernder Sozialisation.

Autorität finden wir besonders in der Familie, die für die Gesamtheit der 
axiologischen Welt des Kindes verantwortlich ist. In der Familie spiegelt sich 
die Persönlichkeit des Kindes wider. Sie ist nicht nur der Ort der Bildung ge-
sellschaftlicher Tugenden, sondern auch der Ort der Bildung des Reichtums 
der Menschlichkeit. In diesem Kontext schaffen die Eltern kraft ihrer Funk-
tion, ihrer Aufgaben und Ziele die ihnen aufgetragen worden sind, das Le-
bensumfeld ihrer Kinder. Auf der einen Seite sind sie zuständig für den wich-
tigsten Bildungsprozess, der sämtliche gesellschaftlichen Implikationen und 
kulturellen Verhaltensweisen umfasst und bei dem sie durch keine anderen 
Institution ersetzt werden können. Für diesen Prozess sind besonders die Be-

2 J. Wilk, R. Bieleń, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wstępne, in: Rodzina bezcenny dar 
i zadanie, Hrsg. J. Stala, E. Osewska, Radom 2006, S. 438.

3 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, S. 137.
4 Ibidem.
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dingungen der primären Sozialisation entscheidend. Auf der anderen Seite 
wird die axiologische Welt der Existenz des Kindes im Rahmen der sekundär-
en Sozialisation dauerhaft festgeschrieben.

Einer der wichtigsten Faktoren, die auf die Erziehung des Kindes in der Fa-
milie Einfluss haben, ist die Autorität. Deshalb unternimmt der untenstehende 
Artikel eine Beschreibung und eine Analyse des vorgelegten Problems unter 
den Bedingungen der Gegenwart.

1. Autorität – Versuch der Definition, Arten

Die Semantik des Begriffs Autorität leitet sich aus dem lateinischen „auc-
toritas“ ab und bedeutet eine Art von „Ansehen“. Auch im Deutschen ist Au-
torität mit Ansehen verbunden. In den anthropologischen Disziplinen jedoch 
wird der Begriff häufig definiert als Kategorie, die 

ein psychogesellschaftliche Phänomen eines bedeutenden Einflusses beschre-
ibt, der durch Personen oder Institutionen ausgeübt wird auf die Entwicklung 
der Geisteshaltung oder die Beziehungen zwischen Menschen, die das Auto-
rität ausübende Subjekt oder die von ihm aufgestellten Normen folgsam an-
nehmen, die Respekt empfinden und die sein aus Herrschaft oder Kompetenz 
stammendes Ansehen anerkennen. Diese Kategorie charakterisierte zunächst 
die Methode rhetorisch-logischer Argumentation, die schon im griechischen 
und römischen Gedankengut vorhanden war, und die die Befolgung des Rates 
der „Älteren“, „Gelehrteren“ und somit dem Ansehen Würdigen (ex auctorita-
te) erfordert.5 

Wenn wir Autorität somit als „eine Art Macht, der die anderen sich un-
terstellen in der Überzeugung, dass sie auf irgendeine Weise gerechtfertig ist“6 
bezeichnen, bildet sie eines der wichtigsten Elemente des gesellschaftlichen 
Lebens in Bezug auf die menschliche Existenz.

Bei der Überprüfung der Definition des Begriffs Autorität lohnt es sich, 
sich verschiedenen Wissensdisziplinen zuzuwenden, die den vorgelegten Ge-
genstand beschreiben. Hier liegt es nahe, Soziologie, Psychologie und Pädago-
gik zu konsultieren.

In der Soziologie ist Autorität eine ideale Eigenschaft zur Legitimation der 
Macht des Anführers, die von seiner Heiligkeit und Vormachtstellung zeugt. 
Deshalb wird sie auch als einer der Faktoren wahrgenommen, die für die Sta-
bilisierung gesellschaftlicher Bindungen verantwortlich sind. Ein übersteiger-

5 B. Szlachta, Autorytet, in: Słownik społeczny, Hrsg. B. Szlachta, Kraków 2004, S. 27.
6 Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2008, S. 18.
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tes Vertrauen zum Anführer kann jedoch erodieren. Daher beschreibt Piotr 
Sztompka den Begriff als „legitimierte Macht, also durch den Adressaten adres-
siert.“7 Dagegen interpretiert L. Ferry Autorität als Fähigkeit eines Individu-
ums, einer Gruppe oder einer Institution, Geltung und Anerkennung zu er-
langen, ohne auf verschiedene Formen des Zwanges zurückgreifen zu müssen.8

In der Psychologie bezeichnet Autorität die Persönlichkeit eines Individu-
ums, dem andere sich unterzuordnen bzw. seine Wünsche zu erfüllen bereit 
sind. In dieser Bedeutung beschreibt die autoritäre Persönlichkeit einen Kom-
plex von Eigenschaften, Ansichten, die „das Individuum dazu prädisponiert, 
sich Autoritäten unterzuordnen, sich ihnen seltener entgegenzustellen und 
gleichzeitig zu versuchen, selbst eine Autorität zu sein und andere zu unter-
werfen.“9

In der Pädagogik hat der Begriff Autorität die Bedeutung eines Vorbildes, 
einer begehrenswerten Eigenschaft. Autorität ist verbunden mit dem Besitz 
von Kompetenz und einem vorbildlichen Verhalten, das die Einflussmöglich-
keiten auf die Schüler vergrößert. Nach Meinung von H. Rowida besteht „die 
Autorität des Erziehers vor allem aus Eigenschaften des Charakters und des 
Willens“.10 In der pädagogischen Analyse scheint die pädagogische Autorität 
eines bestimmten Lehrers von erheblicher Wichtigkeit zu sein, denn sie formt 
den wirklichen Verlauf nicht nur des pädagogischen Prozesses, sondern auch 
der gesellschaftlichen Einstellungen des Individuums.

In der Forschungsliteratur wird zwischen unterschiedlichen Arten von 
Autorität unterschieden. Am häufigsten jedoch richten die Vertreter der ver-
schiedenen Wissenschaftsdisziplinen ihre Aufmerksamkeit auf befreiende 
und unterdrückende, innere und äußere, moralisch-persönliche, formale und 
informelle Autorität.

Befreiende Autorität zeigt Ziele und Werte, die der Schüler freiwillig als 
eigene übernimmt; sie inspiriert und hat positiven Einfluss auf sein Verhalten, 
sie mobilisiert ihn dazu, sich selbstständig Aufgaben zu widmen, zur Bildung 
der eigenen Persönlichkeit und zur Vertiefung des Verantwortungsgefühls für 
die eigene Entwicklung. Die unterdrückende Autorität dagegen ist meistens 
mit der Anwendung von Einfluss oder Stärke verbunden, mit einem Machtan-
spruch und mit dem Streben des Lehrers-Erziehers zur Unterwerfung der 
Schüler durch Anwendung von Zwang und Aufstellung willkürlicher Verbote 

7 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012, S. 443.
8 L. Ferry, Zmierzch autorytetów, „Forum“ 1998 Nr. 3, S. 3.
9 Autorytet, in: Encyklopedia katolicka, Bd. I, Hrsg. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, 

Lublin 1973, S. 1166.
10 H. Rowie, Podstawy i zasady wychowania, Warszawa 1946, S. 263.
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und Gebote. Hierbei handelt es sich nicht um eine konstruktive Autorität, sie 
fördert weder Selbstständigkeit noch Verantwortungsbewusstsein oder posi-
tive Aktivität. Sie stützt sich auf Furcht, Angst und Schrecken beim Schüler.11

Innere (informelle) Autorität ist charakterisiert von freiwilliger Fügsam-
keit und Bereitschaft des Schülers, sich dem Lehrer-Erzieher aus Anerkennung 
und Wertschätzung unterzuordnen. Dagegen resultiert äußere (institutionelle, 
formale) Autorität aus der formalen Unterordnung bei der Besetzung eines 
Arbeitsplatzes oder der Erfüllung einer Funktion.

Schließlich beschreibt moralische oder auch persönliche Autorität das 
Individuum im Sinne der von ihm vertretenen moralisch geschätzten, religi-
ös wichtigen, gesellschaftlich positiven Werte. Deshalb resultiert der Einfluss 
moralischer Autorität auf den Schüler aus der Kraft des Zeugnisses, das gegen-
über anderen Menschen abgelegt wird und besonders aus dem eigenen Befol-
gen moralisch-religiöser Werte.

Formale Autorität wird von gesellschaftlich geachteten wissenschaftlichen, 
politischen oder kulturellen Leistungen getragen, während informelle Autori-
tät persönliche Eigenschaften eines Individuums betrifft, das allgemein aner-
kannt und geschätzt wird. In diesem Kontext unterscheidet der deutsche Sozi-
ologe M. Weber traditionale Autorität, die auf dem Alltagsglauben an die Hei-
ligkeit von jeher geltender Traditionen und die Legitimität der durch sie zur 
Autorität Berufenen ruht von legal-rationaler Autorität, die auf dem Glauben 
an die Legalität gesetzter Ordnungen und des Anweisungsrechts der durch sie 
zur Ausübung der Herrschaft Berufenen fußt und charismatischer Autorität, 
die auf der außeralltäglichen Hingabe an die Heiligkeit oder die Heldenkraft 
oder die Vorbildlichkeit einer Person und der durch sie offenbarten oder ge-
schaffenen Ordnungen ruht.12 Daher interpretiert der Autor Charisma als 

eine als außeralltäglich (ursprünglich, sowohl bei Propheten wie bei therapeu-
tischen wie bei Rechts-Weisen wie bei Jagdführern wie bei Kriegshelden: als 
magisch bedingt) geltende Qualität einer Persönlichkeit, um derentwillen sie 
als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder mindestens spezifisch 
außeralltäglichen, nicht jedem andern zugänglichen Kräften oder Eigenscha-
ften begabt oder als gottgesandt oder als vorbildlich und deshalb als „Führer“ 
gewertet wird.13

11 E. Jancewicz, Autorytet, in: Mały słownik aksjologiczny, Hrsg. Z. Struzik, Warszawa 2013, 
S. 21–22.

12 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Studienausgabe, 
Tübingen 1980, S. 122.

13 Ibidem, S. 140.
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Fasst man diese theoretischen Zugänge zum Begriff „Autorität“ zusam-
men, muss man feststellen, dass sich dieser Fachausdruck durch einen hohen 
Grad von Vieldeutigkeit und einen polysemen Charakter auszeichnet. Deshalb 
ist Autorität als eines der Elemente des Funktionierens des Individuums in 
der Gesellschaft und in der Familie von verschiedenen, aber häufig komple-
mentären Bedeutungen gekennzeichnet. Auf der einen Seite bedeutet Autori-
tät Anerkennung, eine Vorbildfunktion in der Familie, auf der anderen Seite 
Ansehen des Individuums in einer gesellschaftlichen Institution, die durch ein 
eigenes axiologisches System ausgezeichnet ist. In zwischenmenschlichen Be-
ziehungen betrifft sie Anerkennung, Vertrauen, Aufrichtigkeit, Unbefangen-
heit und Professionalismus. Bei interpersonalen Kontakten beschreibt sie da-
gegen die Eigenschaften eines Führers mit einem hohen Grad von Intelligenz, 
der innerhalb einer Gruppe über Charisma verfügt.

2. Autorität der Eltern – Patriarchat und Matriarchat

Bei der Analyse der Autorität der Eltern sollte man sich den Begriffen Pa-
triarchat und Matriarchat zuwenden. Aus dem Kontext der Literatur der Sozi-
ologie folgt, dass das Patriarchat interpretiert wird als „gesellschaftliche Fami-
lienstruktur, die mit einer dominierenden Rolle des Mannes in der Wirtschaft 
und religiösen Bräuchen verbunden ist, mit einer starken väterlichen Macht in 
der Familie und bei der Erbfolge (mit dem Erstgeburtsrecht).“14 Wahrschein-
lich ist dem Patriarchat und seiner Entwicklung verbunden mit Viehzucht und 
Landwirtschaft das Matriarchat vorangegangen. Deshalb hebt T. Szlendak her-
vor, dass 

gegenwärtig die allgemeingültigsten Familientypen auf der Welt die patriar-
chale Familie ist, die für landwirtschaftliche und industrielle Gesellschaften 
charakteristisch ist, deren Zentrum der Mann – der Vater ist, wobei gewöhn-
lich der älteste die wichtigsten Entscheidungen in der Familie trifft, und die 
egalitäre Familie, die für postindustrielle Gesellschaften charakteristisch ist.15

Das Matriarchat wiederum reicht geschichtlichen Hypothesen zufolge bis 
in die Steinzeit zurück und wird für das erste Stadium der Kultur gehalten. Zu 
diesem Schluss kommt zumindest ein großer Kenner dieser Frage, J. Bach-
ofen, der im Werk „Das Mutterrecht“ auf die außergewöhnliche Rolle der Frau 

14 M. Gołębiewski, Patriarchat, in: Słownik małżeństwa i rodziny, Hrsg. E. Ozorowski, War-
szawa-Łomianki 1999, S. 327.

15 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010, S. 131.
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im gesellschaftlichen und religiösen Leben hinweist. F. Adamski meinte dazu, 
dass J. Bachofen 

die Geschichte der Entwicklung der Institutionen der Ehe und der Familie 
zu rekonstruieren versuchte, indem er sich auf Werke griechischer Geschi-
chtsschreiber, Herodot und Diodora stützte. Die vergleichende Analyse dieser 
Art von historischer Quellen, angereichert mit verschiedenen Berichten von 
Reisenden, Händlern und anderen Menschen, die Kontakt mit „wilden“ Völ-
kern gehabt haben, hat ihn zu der Auffassung geführt, dass die ursprüngliche 
Form des Familienlebens ein geschlechtliches Chaos war. Männer und Frauen 
lebten in Horden zusammen und hatten ohne jegliche Beschränkungen mite-
inander Geschlechtsverkehr. Da der Vater dabei stets unbekannt blieb, ist ver-
ständlich, dass die Struktur der Familie matriarchalisch gewesen sein musste.16 

Diese Vorstellung hat viele Anthropologen, Archäologen, Soziologen, Phi-
losophen und Historiker fasziniert.

Das Studium der Literatur aus dem Bereich der Familienkunde lässt an-
nehmen, dass das Matriarchat eine 

Art der Organisation des Familienlebens ist, bei der die Autorität der Familie 
auf der Seite der Mutter liegt. Das Matriarchat ist Bestandteil einer bestim-
mten Familienstruktur, die auf den niederen Etappen der gesellschaftlichen 
Entwicklung funktionsfähig ist: bei den Jägern und Sammlern. In einer Situ-
ation, in der der Ehemann (der Vater) einen großen Teil seiner Zeit außer Haus 
verbringt, um Nahrung für die Familie aufzutreiben, übernahm die Ehefrau 
(die Mutter) die häuslichen Pflichten, die Verantwortung für die Familie und 
wurde so die wichtigste Autorität in der Familie.17

Über die Richtigkeit der dargestellten Entwicklung von Patriarchat und 
Matriarchat bzw. über den Vorrang und die Wichtigkeit des jeweiligen Han-
delns in der Familie kann man sich viele Gedanken machen. Viele Soziologen 
erkennen jedenfalls an, dass die Rolle der Mutter in der Familie sehr wesent-
lich war. Nichtsdestotrotz hat der Vater schon immer die Rolle des Führers 
und des Familienoberhaupts innegehabt. Besonders bei einer Beschreibung 
der traditionellen Familie wird man feststellen, dass sie von tiefen familiären 
Bindungen, Respekt vor den Eltern und älteren Leuten in der Familie und 
dem Gedenken an die Vorfahren gekennzeichnet war.18 In diesem Sinne stellt 
F. Adamski fest, dass 

16 F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1982, S. 138.
17 W. Majkowski, Matriarchat, in: Słownik małżeństwa i rodziny, op. cit., S. 327.
18 Idem, Zagrożenia współczesnej rodziny, in: Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, 

Hrsg. W. Majkowski, Warszawa 2003, S. 13.
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die Hand des Vaters überallhin reichte, wo wirtschaftlich-familiäre und vor 
allem erzieherische, aber auch eheliche Angelegenheiten ins Spiel gekommen 
sind. Die Ehefrau verblieb in der selben rechtlichen Beziehung zum Ehemann, 
wie die Tochter zu ihrem Vater. Durch die Eheschließung befreite sich die To-
chter von der Hand des Vaters und ging in die Hand des Ehemannes über.19

Die erste und grundlegendste Aufgabe jedes Vaters ist die Aufrechterhal-
tung der elterlichen Autorität. Der Vater hat wesentlichen Einfluss auf den 
Reichtum der Persönlichkeit seiner Kinder, die durch ihn die reiche Welt der 
Werte kennenlernen wollen. Die Autorität ist besonders dann vorhanden, 
wenn der Vater in der Familie präsent ist und eine Vorbildrolle einnehmen 
kann. Deshalb muss man von ihm eine angemessene Haltung und vollkom-
menes Engagement im Erziehungsprozess fordern. In diesem Kontext stellt 
A. Giddens fest, dass 

unabhängig von der eingenommenen Perspektive der Erkenntnis Soziologen 
und Kommentatoren einig sind, dass die steigende Zahl von vaterlosen Fami-
lien eine ganze Reihe von verschiedenen gesellschaftlichen Problemen erklärt, 
vom Anstieg der Kriminalität bis zur Vervielfachung der gesellschaftlichen Ko-
sten für die Kinderbetreuung.20

Man muss anerkennen, dass die bloße Anwesenheit des Vaters in der Fa-
milie noch nicht zu einer richtigen Ausrichtung der Sozialisation führt. Wenn 
die Anwesenheit des Vaters ein fundamentaler und entscheidender Faktor der 
Entwicklung der kindlichen Einstellungen und der kulturellen Übermittlung 
ist, besonders in der Zeit des Heranwachsens, dann schafft sein Fehlen nicht 
nur ein Syndrom existentieller und auch erzieherischer Leere. Denn der Vater 
ist durch seine Einstellung verantwortlich für verschiedene Formen der Sozia-
lisierung des Kindes. Besonders jedoch der Identifikationsprozess des Kindes 
mit dem Vater führt zu seiner höheren sozialen und moralischen Entwicklung. 
Er lehrt nämlich soziale Rollen, soziale Mobilität und trägt zu einem angemes-
senen sozialen Status seiner Kinder bei. Auf diese Weise führt er sie durch die 
verschiedenen Mäander des Erwachsenenlebens und zeigt den Reichtum ihrer 
Existenz auf.

Darüber hinaus sollte der Vater seine Kinder Wertschätzung von Arbeit 
lehren, indem er sich auf seine eigene Autorität stützt. Arbeit ist offensichtlich 
ein grundlegender ökonomischer Faktor im Leben jedes Menschen. Deshalb 
ist die Vorbereitung des Kindes auf eine verantwortungsvolle Aufnahme ei-
ner Arbeit in seinem späteren Leben sehr wichtig. Man muss nämlich beden-
19 F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, op. cit., S. 111.
20 A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, S. 206.
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ken, dass die Familie gleichzeitig eine Gemeinschaft ist, die dank der Arbeit 
existiert und „für jeden Menschen eine erste Schule für das Arbeitsleben ist.“21

Viele Soziologen, unter ihnen auch T. Parson, stellen fest, dass ein grund-
legender Faktor der Entwicklung der Geschlechtlichkeit von Mädchen und 
Jungen die Identifikation mit dem Vater ist.22 Indem der Vater sich gegenüber 
der Mutter anständig verhält und die Würde und Weiblichkeit seiner Ehefrau 
zu schätzen weiß, prägt er das männliche Rollenbild seiner Tochter. Der Vater 
sollte liebevoll, fürsorglich, tüchtig und geduldig sein. Darüber hinaus ist er 
für die Erziehung der Kinder zu guten Staatsbürgern verantwortlich und hilft 
ihnen, einen angemessenen sozialen Status zu erlangen. Auf diese Weise trägt 
er zum gesellschaftlichen Aufstieg der Familienmitglieder bei. Der Vater dient 
nämlich dem Kind als Symbol und Vorbild von Macht, was Einfluss auf die 
späteren gesellschaftlich-politischen Überzeugungen und das kulturelle Ver-
halten des Kindes hat.

Die Autorität der Mutter im Sinne des Matriarchats ist verbunden mit der 
Notwendigkeit der Erziehung der Kinder zu Liebe und Bindung. Die Mut-
terliebe speichert das Kind wie auf einer Computer-Festplatte ab und bildet 
die fruchtbare Grundlage des späteren Heranwachsens des jungen Menschen. 
Zwischen Mutter und Kind bildet sich ein besonderes familiäres Band, das die 
weitere Entwicklung des Kindes begleitet. Aus der Liebe erwächst die Kraft 

den Menschen zu formen und wahrhaftige zwischenmenschliche Beziehungen 
aufzubauen. (…) Der Mensch erkennt die Liebe durch die Liebe anderer Men-
schen und öffnet sich gleichzeitig für die Liebe Gottes selbst. Er erkennt dann 
leichter seine Berufung zur Liebe, das Wesen der Liebe und Wege zu ihrer Er-
füllung, wenn er in einer Umgebung lebt, die von Liebe bestimmt ist.23

Schließlich sollte man den Blick auf die Autorität der Mutter als grundle-
gendes Element der moralischen Erziehung des Kindes richten. Es ist selbst-
verständlich, dass die Mutter den ersten Kontakt mit dem Kind hat. Von der 
Mutter erfährt es nicht nur die Schönheit des familiären Lebens, sondern auch 
die Liebe zu Gott. Als erste lehrt sie das Kind zu beten, sie führt es in die Kir-
che, leitet zu verschiedenen Gebeten an, bereitet auf die Sakramente vor, lehrt 
moralisches Verhalten und den Unterschied zwischen Gut und Böse. Indem 

21 LE 10, siehe A. Zadroga, Rodzina jako wspólnota osób wychowująca do pracy, in: Wychowa-
nie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła, Hrsg. K. Jeżyna, T. Zadykowicz, 
Lublin 2008, S. 171–174.

22 J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1978, S. 171.
23 M. Kluz, Katolickie podstawy formacji moralnej człowieka w świetle polskich posoborowych 

publikacji teologicznych, Kraków 2012, S. 158.
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sie die axiologische Welt der religiösen Entwicklung aufbaut, baut sie ihre ei-
gene Autorität auf die Autorität Gottes.

3. Autorität und Werteerziehung

Werteerziehung ist ein Schlüsselelement der elterlichen Fürsorge. Um so 
mehr, als dass die Werte jene „Lichter“ sind, die das ganze Familienleben er-
leuchten. Alles, was uns kostbar ist und alles, was es wert ist, sich zu bemühen, 
kann Wert genannt werden. Der Begriff des Wertes (lat. valor) kommt von 
„wertvoll sein“, „Bedeutung haben“ (valere).24

Im Laufe der Jahrhunderte haben sich zwei grundlegende Konzepti-
onen des Werteverständnisses gebildet: die objektivistische und die subjek-
tivistische. Diese Konzeptionen wurzeln in unterschiedlichen theoretischen 
Auffassungen. Die Vertreter der subjektivistischen Konzeption bestreiten 
das Paradigma der in der Natur verwurzelten Werte, die direkt das Wesen 
des Menschen betreffen und behaupten, dass Werte aus freien und subjektiv 
getroffenen Entscheidungen des Menschen stammen. Aus dieser Sichtweise 
begreift man Werte als subjektiven Effekt, als individuelles Handeln bzw. als 
Aspekt, der keiner rationalen Objektivierung unterliegen kann. Ein so weit 
aufgefasster Wertebegriff bedarf der Klassifizierung und Hierarchisierung, 
was uns erlaubt, das Wesen des Problems erkennen zu können. Hierbei verfü-
gen wir über reiches wissenschaftlich-didaktisch-experimentelles Material.25 
Unabhängig von der zu Grunde gelegten Theorie bilden Werte die Grundlage 
für das ganze System der menschlichen Existenz.

Die ersten Werteerziehung findet durch die Eltern statt. Durch die von 
ihnen wahrgenommenen elterlichen Rollen sind sie als einzige Erziehende 
verantwortlich für die Gesamtheit der Sozialisation der jungen Nachkommen-
schaft. Sie sind nicht nur an der biologischen Reproduktion des Individuums 
beteiligt, sondern im Besonderen verantwortlich für kulturelle und religiös- 
-moralische Aspekte der kindlichen Existenz. Aus diesem Grund bildet ihre 

24 Siehe S. Kowalczyk, Filozoficzne koncepcje wartości, „Collectanea Theologica“ 1986 Nr. 56, 
S. 37. Ursprünglich gehörte der Ausdruck „valere“ nur zur Alltagssprache und beschrieb 
Kraft, körperliche Gesundheit sowie Mut und Tapferkeit oder Charakterstärke. Früher be-
diente man sich zur Bestimmung des Terminus hauptsächlich der Begriffe des „Guten“ und 
der „Güte“ (lat. bonum, bonitas) zur Beschreibung der gleichen Tatsachen. Erst mit der Zeit 
hat man in den exakten Wissenschaften begonnen, von „Werten“ zu reden. Siehe R. Darow-
ski, Filozofia człowieka, Kraków 1992, S. 100.

25 Siehe A. Błasiak, Młodzież wobec wartości, „Horyzonty Wychowania“ 2004 Nr. 3, S. 88.
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Erziehungsform und ihre Handlungsweise einen unerlässlichen Aspekt des 
gesellschaftlichen Lebens.

Die erste Aufgabe der Eltern ist die Erziehung der Kinder und der jungen 
Generationen in zwei Richtungen, „zu den Werten“ und „den Werten entge-
gen“. Die Erziehung „zu den Werten“ verpflichtet die Erziehenden zu einem 
gewissen Lebensstil, der es ihnen erlaubt, eine gewisse axiologische Identität 
zu wahren. Die Übertragung entsprechender Werte durch die Eltern, beson-
ders während des Heranwachsens der Jugendlichen, schafft ein angemessenes 
Verhaltenssystem. Angemessene Erziehung ordnet das Verhalten des jungen 
Menschen gegenüber der Gesellschaft. Dagegen ist die Erziehung „den Wer-
ten entgegen“ eine Entwicklung der Einstellungen des Kindes und der Ju-
gendlichen bezüglich ihrer Existenz. Bei dieser Art von Erziehung muss ein 
Bewusstsein für die Rolle und Funktion, die Werte im Leben des Individu-
ums spielen, geschaffen werden. Diese Werte entscheiden nicht nur über das 
menschliche Dasein, sonder vor allem über die Qualität dieses Daseins in der 
Gesellschaft und in der Familie. Deshalb sollten Eltern auf der ganzen Welt 
solche Werte wählen, die zum glücklichen Funktionieren ihrer Kinder beitra-
gen. Die Individuen selbst bleiben doch als einzigartige „Pioniere“ der Soziali-
sation auch die ersten „Träger“ der menschlichen Gemeinschaft.

Eine angemessene Übermittlung von Werten in der familiären Gemein-
schaft erfordert die Autorität des Vaters und der Mutter. Die Autorität kommt 
jedoch bei der Übertragung von Werten mit der Kraft des persönlichen Bei-
spiels zum Ausdruck. In diesem Sinne stellen die Eltern als persönliches Vor-
bild für ihre Kinder „das Wesen der Erziehung heraus, besonders in persön-
lichen Auffassungen, die sich streng genommen zwischen Personen vollziehen 
und kein bloßer Mechanismus sind, der auf die Kinder als Objekte wirkt.“26 
Diese Auffassung von Vorbild und Autorität der Eltern erlaubt den Kindern, 
ihr Leben und ihre Existenz so zu gestalten, dass die darin aufgestellten Werte 
und Ordnungen mit denen übereinstimmen, die die Eltern ihnen vorgelebt 
haben. Auf diese Weise formen die Erziehenden ein Lebensformat, das die 
Früchte einer reichen Werteordnung trägt.

Natürlich vermitteln die Eltern mit dem Einfluss ihrer Autorität die Ge-
samtheit der Werte. Man muss aber bedenken, dass Werte einer Hierarchi-
sierung unterliegen. Deshalb hängt der Prozess der Sozialisation vom Prozess 
der Wertevermittlung ab, bei dem Werte als axiologisch-normatives System 

26 A. Maj, Jan Paweł II wzorem osobowym wychowania ku wartościom, in: Wychowanie ku 
wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II, Hrsg. K. Chałas, Bd. III, Lublin–Kielce 2006, 
S. 69.
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den ihnen entsprechenden Platz in jeder Familie einnehmen. Daher verlangt 
der Erziehungsprozess, bei Kinder und Jugendlichen folgendes zu entwickeln: 
wahre Liebe, Vertrauen, Wertschätzung, Würde, Freiheit, Verantwortung, 
Toleranz, Solidarität, Weisheit, Treue, Patriotismus, Heldentum, Mut… Ins-
besondere persönlich-gesellschaftliche, im axiologischen Sinne individuelle 
Werte haben eine wichtige Bedeutung sowohl für das Individuum als auch 
für die Gesellschaft. Sie tragen bei zur gesellschaftlichen Ordnung, sie ordnen 
das Funktionieren jedes Individuums in der Gesellschaft. Die Eltern dagegen 
bleiben die ersten ihrer „Träger“ und zugleich die Begründer der gesellschaft-
lichen Daseins des Individuums.

Neben den gesellschaftlich-persönlichen Werten nehmen im auf Autori-
tät gestützten Erziehungsprozess religiös-moralischen Werte einen wichtigen 
Platz ein. Diese Werte bilden eine Art Axiom menschlichen Verhaltens. Sie 
betreffen nicht nur die Konzeption der menschlichen Existenz, sondern sind 
auch wesentliche Regulatoren des individuellen Verhaltens. Sie bilden einen 
Ring normativer Werte, den man als Maßstab für die Ziele und das Streben 
des Menschen beschreiben kann. Auf die eine oder andere Weise berühren sie 
die Identität und persönliche Moralität jedes Menschen. Gerade die Puber-
tät begünstigt die Bildung eines religiös-moralischen Wertesystems, denn in 
dieser Zeit entsteht die Fähigkeit, Urteile zu fällen, und damit der moralische 
Imperativ.

Leider ist die Moral keine starke Seite der Jugendlichen in der postindus-
triellen Gesellschaft der Gegenwart. Sie sind oft von den Phänomenen des 
Relativismus, des Permissivismus betroffen und ihr Verhalten ist von einer 
situativen Ethik gelenkt. Ihre Haltung zu verschiedenen Formen von Kon-
sumismus, Hedonismus, Utilitarismus und Materialismus widerspricht den 
Inhalten der Moral. Wichtig ist, dass das normative Verhalten des Menschen 
durch die Autorität der Erwachsenen und ihres Vorbildes geprägt ist. Denn 
das Kind „erwirbt Regeln und Normen von Anfang an aktiv.“27 Diese These 
bestätigt L. Smyczek, der meint, dass „der Mensch als Ergebnis des Einflusses 
der Erziehenden die ersten moralischen Normen erkennt und dadurch lernt, 
Gut und Böse voneinander zu unterscheiden, Personen, Gegenstände, Phä-
nomene, Vorstellungen und Ideen unter Berücksichtigung ihrer Wichtigkeit 
einzuordnen.“28

27 J. Mariański, Wprowadzenie do socjologii moralności, Lublin 1989, S. 191.
28 L. Smyczek, Dynamika przemian moralnych w świadomości młodzieży licealnej, Lublin 

2002, S. 302.
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Auf den Wert der Autorität in der Familie als wichtiges Element der Erzie-
hung weist Johannes Paul II hin und stellt fest, dass 

trotz der Schwierigkeiten in der Erziehung, die heute oft noch drückender 
geworden sind, die Eltern mit Vertrauen und Mut die Kinder zu den Grun-
dwerten des menschlichen Lebens heranbilden müssen. Die Kinder müssen 
aufwachsen in angemessener Freiheit gegenüber den materiellen Gütern, in-
dem sie sich einen einfachen und anspruchslosen Lebensstil aneignen in der 
Überzeugung, dass der Wert des Menschen mehr in dem liegt, was er ist, als in 
dem, was er hat. (FC 37) 

Die Eltern bestimmen nämlich die Richtung der Erziehung ihrer Kinder 
und sind das dauerhafte Fundament der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. 
Ihre Verantwortung für die Schaffung eines geborgenen „Elternhauses“ ist von 
zentraler Bedeutung. Die Autorität der Eltern ist und bleibt somit ein unent-
behrliches Element der Werteerziehung.

Ohne Zweifel erfüllen Eltern eine charakteristische Funktion bei der Er-
ziehung ihrer Kinder, indem sie sie auf das Erwachsenenleben vorbereiten. 
Auf der einen Seite sind sie in diesem Prozess als Förderer des religiös-mora-
lischen Lebens beteiligt, auf der anderen als Initiatoren der Entwicklung von 
Einstellungen und gesellschaftlich-persönlichen Werten. Diese Werte, die auf 
der Autorität der Eltern fußen, zeigen in zwei Richtungen: unmittelbar, wenn 
das bewusste Handeln der Erziehenden zu einem entsprechenden Verhalten 
bei den jungen Leuten führt; mittelbar, wenn die Überzeugungen der Eltern, 
in die verschiedenste Wertvorstellungen einfließen, ein angemessenes Verhal-
ten der jungen Leute für das Wohl der gesamten Gesellschaft bewirken.

4. Autorität in der egalitären Erziehung

Unter egalitärer Erziehung versteht man gewöhnlich die Beteiligung bei-
der Eltern (Vater und Mutter) im Prozess der kindlichen Sozialisation. Auch 
in diesem Fall ist fürsorgliche Autorität im Elternhaus ein zentraler Begriff. 
Jene Autorität erlaubt den Eltern, der Erziehung eine angemessene Richtung 
zu geben, die nicht von unterschiedlichen Meinungen zu bestimmten Fragen 
geprägt ist. Es darf nicht sein, dass das Kind mit ständig auseinanderlaufenden 
Entscheidungen der Eltern leben muss. Jeder Aspekt einer Problemlösung, die 
das Kind betrifft, sollte vorher von beiden Eltern durchdacht sein und die Ent-
scheidung im gegenseitigen Einverständnis getroffen werden. Die Autorität 
der Eltern sollte deshalb nicht matriarchalisch oder patriarchalisch, sondern 
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durch eine Form egalitärer Erziehung als angemessenes System der Bildung 
junger Menschen geprägt sein.

Der erzieherische Einfluss der Autorität ist ein Teil der Verhaltensstruktur 
des Vaters und der Mutter. Sie geben den jungen Leute nicht nur eine Woh-
nung, sondern ein ganzes Lebensprojekt. Darüber hinaus führt eine egalitäre 
Erziehung zu einem harmonischen Familienleben und zu einer Liebe, die 
dynamisch und verantwortlich ist. Sie trägt zu fruchtbarer zwischenmensch-
licher Kommunikation und angemessener Problembewältigung in der Fami-
lie bei. Es genügt nicht, zeitgenössischen Jugendlichen im Gespräch rationale 
Argumente aufzuzeigen, man muss sie auch von Werten überzeugen. Argu-
mente, die sich nicht auf konkrete Beispiele beziehen, verlieren ihre Klarheit 
und verschleiern das Problem. Gleichzeitig benötigen junge Leute im Zeitalter 
der Intellektualisierung vernünftige, gut begründete Konversation und nicht 
nur eine bloße Weitergabe von Wissensinhalten.

Viele Wissenschaftler, die sich mit diesen Problemen beschäftigt haben, 
stellen fest, dass die Familie als grundlegendes Entwicklungsmilieu ein dyna-
misches System der persönlichen und gesellschaftlichen Interaktion schafft, 
das einzigartig und in gewissem Sinne intim ist. Erst dank diesem System lernt 
das Kind die es umgebende Welt und vor allem die Überzeugungen der Fa-
milienmitglieder kennen. Die Eltern als Vorbild und Modell bilden die erste 
Vorlage für die Entwicklung des Kindes. Sie sind es, die die Pflicht haben, das 
Kind im Kreis von Menschen zu erziehen, die wertvoll sind und denen gesell-
schaftliches Vertrauen geschenkt wird.

Ein ebenfalls wichtiger Faktor egalitärer, auf Autorität beruhender Erzie-
hung ist das erzieherische Bewusstsein der Eltern. Dieses Bewusstsein betrifft 
den Grad des Wissens, des Verhaltens, der Überzeugungen, des Anstandes 
und bestimmte Konsequenzen anti-erzieherischer Pädagogik. Nach S. Kawu-
la kann man sechs Faktoren aufzeigen, die das erzieherische Bewusstsein der 
Eltern bedingen:
• bewusstsein bezüglich der eigenen erzieherischen Rolle und Verantwor-

tungsgefühl für das Schicksal des Kindes und seine ordnungsgemäße Ent-
wicklung;

• erzieherische Vorbildfunktion der Eltern;
• kenntnis der Rechte und der psychischen und physischen Eigenschaften 

der kindlichen Entwicklung;
• haltung der Eltern zum Charakter der Beziehungen in der Familie (Bezie-

hung zwischen den Eltern und zwischen Eltern und Kind);
• haltung der Eltern zur Anwendung von Erziehungsmaßnahmen;
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• verhältnis der Eltern zur Schulbildung und weiteren Ausbildung ihrer 
Kinder;29

Ein überaus wichtiger Faktor einer ausgeglichenen Beziehung ist die Ver-
mittlung von Anstand. Zu den Aspekten, die Schaffung und Vermittlung von 
Anstand durch die Eltern begünstigen, zählen:
• „eine positive innerfamiliäre Atmosphäre,
• beständigkeit und Stabilität des Familienlebens,
• ausgeglichene Teilnahme an der Gesamtheit des Familienlebens beider 

Ehegatten und beider Generationen,
• bestehende und neu geschaffene Bindungen an die Herkunftsfamilie, an 

Verwandte und befreundete Familien,
• angemessene materielle Verhältnisse,
• die Fähigkeit, zu feiern und Freizeit sinnvoll zu gestalten.“30

Der von Autorität bestimmte kulturschaffende Prozess in der Familie ist 
eine Konsequenz der erzieherischen Einstellung zu den generationenübergrei-
fenden Kontakten der Familienmitglieder untereinander von den jüngsten bis 
zu den ältesten. Ein Fehlen jenes Kontaktes zieht einen existentiellen Notstand 
in der Familie nach sich, jede Generation lebt wie in einer eigenen Welt. Die-
ses Auseinanderwachsen führt dazu, dass die Kontinuität in der Überlieferung 
von Werten verschwindet und zu Störungen der Grundlagen individueller 
und kollektiver Identität. Hier geht es also um die Familienbande, die wie ein 
unsichtbares aber sehr haltbares Garn in die familiäre Gemeinschaft verwoben 
sind. Aus ihnen entsteht gewissermaßen egalitäre Erziehung und stützt sich 
auf sie. Dank den Familienbanden kann man ein Netz erzieherischer Einflüsse 
zwischen der jüngsten und ältesten Generation in der Familie feststellen. Sie 
sind charakterisiert durch: Liebe, Sorge, Verantwortung und kohärentem Han-
deln der erziehenden Eltern.

Auf Autorität beruhende egalitäre Erziehung verlangt danach, dass die 
Eltern angemessene Überzeugungen haben und von ihnen Zeugnis ablegen. 
In der Primärerziehung schaffen die Eltern einen angemessenen Rahmen 
familiärer Gemeinschaft, in dem die Kinder die Eltern schätzen und lieben. 
Indem sie eine Schlüsselrolle der erzieherischen Sozialisation erfüllen, berei-
ten die Eltern die Kinder auf das gesellschaftliche Leben vor und tragen zur 
Gestaltung ihres Lebensweges bei. Für die Entwicklung des Menschen ist es 
laut J. Marianski wesentlich, einen Wertekanon zu entwickeln, der „ein Fun-

29 S. Kawula, Świadomość wychowawcza rodziców, Toruń 1985.
30 M. Majorczyk, Współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze, „Scripta Comeniana 

Lesnensia“ 2010 Nr. 8, S. 29.
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dament für gesellschaftliches Verständnis und Handeln ist und außerdem ein 
normatives Ethos bildet, das alle gesellschaftlichen Kräfte zur Förderung des 
Gemeinwohles vereinigt.“31

Egalitäre Erziehung hat auch einen wichtigen Einfluss auf die psychische 
Entwicklung des Kindes. Sie verbindet die Familie, vermittelt das Gefühl ei-
ner guten Atmosphäre und von Verständigung, bremst egoistisches Streben 
des Kindes und entwickelt kreativ seine Persönlichkeit. Eltern, die in der Lage 
sind, Pflichten und gegenseitige Einflüsse im Gleichgewicht zu halten, schaffen 
in der Welt des Kindes ein harmonisches Netz zwischenmenschlicher Bezie-
hungen.

Eine ausgeglichene Autorität in der elterlichen Fürsorge ist ganz besonders 
während der Pubertät wichtig. Die Heranwachsenden sind in dieser Zeit von 
großer Unbeständigkeit und Intensität in der Entwicklung in physiologischer, 
hormoneller und kultureller Hinsicht geprägt. Nach A. Ardigo ist die Pubertät 
der Lebensabschnitt zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, also zwischen 
der völligen Abhängigkeit von den Eltern und dem Erwachsenenstatus, wie 
ihn die jeweilige Gesellschaft festlegt.32 B. Suchodolski beschreibt den heran-
wachsenden Jugendlichen als gekennzeichnet von bestimmten Eigenschaften, 
Überzeugungen und Lebensstilen.33 Aus den oben zitierten Feststellungen 
folgt, dass die Rolle der Eltern, die mit ausgleichender Autorität auf die heran-
wachsenden Kinder wirken, von herausragender Relevanz ist.

Ein weiterer inspirierender Faktor im Modell der Familie mit auf Autorität 
fußender Fürsorge und Liebe, der ihrer Organisation und ihrer Entwicklung 
dient, ist die Beziehung der Ehegatten. Viele Wissenschaftler meinen, dass 

die Dominanz von einem Ehepartner, häufige Konflikte, die Geringschätzung 
der Bedürfnisse des Ehepartners die Einheit der Familie und das Sicherheit-
sgefühl des Kindes zerstören können. Die Einheit der Eheleute ist ein deter-
minierender Faktor neuer Erfahrungen und individueller Entwicklung der 
Familienmitglieder. Eine ordentlich geführte Ehe ist durch die Anpassung an 
die jeweiligen Rollen bedingt (Übereinstimmung in wichtigen, die Familie 
betreffenden Fragen; gemeinsame Interessen; Bereitschaft, seiner Liebe Ausd-
ruck zu verleihen; Fähigkeit, sich selbst zu vergeben; Abwesenheit neurotischer 
Wesenszüge), durch Zufriedenheit mit der emotionalen Sphäre und sexuelle 
Befriedigung, durch materielle Sicherheit, durch häusliches Zugehörigkeits-

31 J. Mariański, Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, Lublin 1995, S. 161.
32 A. Ardigo, Elementi di socjologia della famiglia e dell’ educazione, Brescia 1996, S. 125.
33 B. Suchodolski, Materiały z konferencji UNESCO w Grenoble w 1964 r., „Kultura i Społe-

czeństwo“ 1965 Nr. 1, S. 199.
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gefühl, das von den Familienmitglieder geschaffen wird und durch die Position 
der Eheleute in der Gesellschaft.34 

Jeder Konflikt, jeder ernste Streit weckt Furcht im Denken des Kindes.
Das Modell der egalitären Familie, das auf der Gleichberechtigung der 

Eheleute beruht, wird durch das persönliche Beispiel ihres Verhaltens in die 
Tat umgesetzt. Leider kann man heutzutage immer häufiger ein Fehlen des 
positiven Beispiels auf Seiten der Eltern feststellen, wenn ihre Überzeugun-
gen nicht mit ihrem Handeln harmonisieren. An Harmonie mangelt es auch 
in religiös-moralischer Hinsicht und generell im alltäglichen Leben. Die Ju-
gend braucht Vorbilder und Autoritäten. Nur so identifizieren sie sich mit den 
Eltern, was ihnen erlaubt, den Reichtum ihrer Persönlichkeit zu bewahren 
und die Zukunft ihres Lebens zu gestalten, während sie verschiedenste Ände-
rungen durchleben.

Man muss feststellen, dass die Jugend, die ein aktiver Beobachter des 
gesellschaftlichen Lebens ist, in ihrem Leben nach Vorbildern sucht, die sie 
nachahmen kann. Diese Vorbilder werden von ihr verinnerlicht. In besonde-
rem Maße erwartet die Jugend von den Eltern, die durch das Beispiel ihres 
Lebens und ihre Autorität den Charakter ihrer Kinder bilden, dass sie in Zu-
kunft nicht nur den „heimischen Herd“ bieten, sondern auch gute Vertreter 
des gesellschaftlichen Lebens sind. Johannes Paul II pflegte häufig zu sagen, 
dass „die Zukunft der Jugend gehört“, was aber auch von ihrer Erziehung, von 
den durch die Eltern geformten Überzeugungen abhängt.

Schlussfolgerung

Die Jugend registriert wie ein sensibler Seismograph alle Aktivitäten der 
Eltern. Autorität ist daher ein grundlegender Faktor für das Funktionieren der 
Familie. Somit kann man sie definieren als 

gesellschaftliches Ansehen und Prestige einer bestimmten Person, verbunden 
mit ihren Kompetenzen, ihrer Persönlichkeit und mit der von ihr geschätzten 
gesellschaftlichen Werte, oder als zwischenmenschliche Beziehung, die sich 
auszeichnet durch Einflussmöglichkeiten auf Überzeugungen, Entscheidungen 
und Verhalten.35 

Tatsächlich sollte diese Beschreibung für Eltern maßgeblich sein.

34 M. Majorczyk, Współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze, op. cit., S. 31.
35 E. Jancewicz, Autorytet, op. cit., S. 20.
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Es ist allgemein bekannt, dass die Autorität der Eltern nie an Wichtigkeit 
verliert. Die Erziehung ist und bleibt das wertvollste Geschenk für jedes Kind. 
Das Vorbild und die Überzeugung der Eltern scheint ein entscheidender Fak-
tor für das angemessene Funktionieren der Familie zu sein. Man muss jedoch 
daran erinnern, dass Vater und Mutter, die ihre Rollen in der Familie und in 
der Gesellschaft richtig erfüllen, sich in ihren Entscheidungen und ihrem Ver-
halten ergänzen sollten. Die Rolle des Vaters und die Rolle der Mutter unter-
scheiden sich jedoch im Erziehungsprozess.

Dadurch trägt das auf Gleichberechtigung beruhende Modell der Familie 
auch zu familiärer Stabilität und Harmonie bei. Auf diese Weise entwickelt 
und formt sich ein existentielles Ethos der jungen Leute, die im weiteren Leben 
bewusst in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Der in einer bestimmten Kul-
tur aufwachsende Mensch entwickelt sich in ihr, erschafft eine Lebensphiloso-
phie und ein Handlungsethos. Als rationales Wesen ist er in der Lage, eigene 
Werte und gesellschaftliche Werte zu entdecken. Jene axiologische Welt ist für 
ihn nicht nur eine Ideenwelt, sondern vielmehr eine Welt, in der Werte ge-
lebt und umgesetzt werden. Deshalb, so meint Johannes Paul II., sollten Eltern 
ihre Kinder im Familienleben zum Wert des „Seins“ und nicht des „Habens“ 
erziehen, zur selbstlosen Einsatzbereitschaft im Dienst der anderen. So wird 
die Förderung einer echten und reifen Gemeinschaft von Personen in der Fa-
milie zu einer ersten unersetzlichen Schule für gemeinschaftliches Verhalten, 
zu einem Beispiel und Ansporn für weiterreichende zwischenmenschliche Be-
ziehungen im Zeichen von Achtung, Gerechtigkeit, Dialog und Liebe. (FC 43)
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Summary 
The authority and functioning of the family  
in the context of contemporary conditions

The family as a basic social group not only teaches proper values to their children, but above all also 
shapes their identity. In this way the family is involved in education axiology of human existence. The family is 
in fact both a school of social virtue and the school of the axiological world of children. The aim of this article 
attempts to show the influence of authority on the functioning of modern families. Therefore, the author per-
forms semantic definition of descriptions of historical determinants of authority and the authority of the mother 
and father referring to matriarchy and patriarchy. The author also returned attention to the interdependence 
of authority in the process of education to values. Thus, in the rest of the article studies the implementation of 
parental authority, which is expressed in egalitarian upbringing. Only this kind of education can contribute to 
the proper functioning of the family in the social space
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między tradycją a współczesnością

Słowa kluczowe: wychowanie do życia w rodzinie, dydaktyka, pedagogika, nauczyciel, 
szkoła, nauki o rodzinie 
Keywords: family life education, didactics, pedagogy, teacher, school, family studies

W obliczu licznych debat na temat zajęć wychowania do życia w rodzinie, 
kwestionowania przez środowiska liberalne wartości nowej podstawy progra-
mowej w  tym zakresie, porzucania kanonów tradycyjnych zajęć lekcyjnych 
na rzecz różnych zabaw i gier dydaktycznych zwrócenie uwagi na dydaktykę 
wychowania do życia w  rodzinie wydaje się nie tylko trafne, ale także uza-
sadnione i potrzebne. Zagadnienie to jest bowiem nadal pomijane w debatach 
polskich pedagogów. 

W  związku z  tym na początku warto zadać pytanie o  jakość dydaktyki 
wychowania do życia w rodzinie oraz jej miejsce i rolę w przygotowaniu na-
uczycieli do prowadzenia tego rodzaju zajęć. Poszukując odpowiedzi, należy 
uwzględnić zarówno „tradycję, która stanowi fundament dla rozwoju dyscy-
pliny”1, jak też współczesne wyzwania dydaktyczne, które powinni podjąć ba-
dacze zajmujący się tą problematyką. Powstają zatem pytania: Jaki jest status 
dydaktyki wychowania do życia w rodzinie? Jaki jest stan wiedzy w tym obsza-
rze? W jakim kierunku powinny rozwijać się badania? Jakie kwestie wymagają 
szczególnej uwagi w dyskursie dydaktyków? 

Prezentowany tekst stanowi w zamyśle autorki jedynie głos w dyskusji. Nie 
pretenduje do formułowania ostatecznych rozwiązań, sygnalizuje jedynie pro-

1 W. Wróblewska, Od tradycji ku współczesności, w: Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu 
i perspektywie, red. A. Karpińska, W. Wróblewska, Warszawa 2011, s. 20.
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blematykę. Każde z przywołanych stwierdzeń w przyszłości będzie wymagało 
pogłębionych analiz i weryfikacji empirycznej z udziałem nauczycieli wycho-
wania do życia w rodzinie. 

1. Status dydaktyki wychowania do życia w rodzinie 

We współczesnej teorii nauczania-uczenia się można zauważyć rozwój dy-
daktyk szczegółowych, w ramach których podejmowane są „rozważania (…) 
swoiste tak dla dziedziny kształcenia, jak też jego poziomu czy właściwości 
uczących się”2. Zwykle zalicza się do nich obok metodyki nauczania określo-
nego przedmiotu (np. wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeń-
stwie, historii, języka polskiego, matematyki) także dydaktyki przedmiotowe3. 
U ich podstaw leży teoria lub koncepcja nauczania-uczenia się konkretnego 
przedmiotu szkolnego4. Stąd też – ja trafnie zauważa Wojciech Pasterniak – 
„na ogół przyjmuje się, że dydaktyka przedmiotowa jest teorią bądź koncepcją, 
lub też tylko mniej lub bardziej spójnym systemem dyrektyw odnoszących się 
do nauczania i uczenia się konkretnego przedmiotu szkolnego (…)”5. W tym 
kontekście uzasadnione wydaje się postrzeganie dydaktyki wychowania do ży-
cia w rodzinie zarówno w powiązaniu z dydaktyką ogólną, jak też z dyscypliną 
macierzystą – naukami o rodzinie. 

Termin „dydaktyka wychowania do życia w rodzinie” wskazuje na jedną 
z dyscyplin pedagogicznych, traktującą o kształceniu i wychowaniu dokonują-
cym się w toku nauczania i uczenia się zagadnień podejmowanych w ramach 
zajęć szkolnych z wychowania do życia w rodzinie. Jej status wśród innych dy-
daktyk przedmiotowych zależy w znacznym stopniu od charakteru lekcji wy-
chowania do życia w  rodzinie na poszczególnych etapach edukacji szkolnej. 
Zajęcia te nie są obligatoryjne. Mają status przedmiotu nadobowiązkowego, re-
alizowanego od IV klasy szkoły podstawowej, ukierunkowanego na wspieranie 
uczniów w przygotowaniu do życia w rodzinie6. Na realizację tych zajęć w szko-
łach publicznych przeznacza się w planie nauczania w każdym roku szkolnym 

2 A. Siemak-Tylikowska, Dydaktyka, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, red. 
T. Pilch, Warszawa 2003, s. 798.

3 Zob. W. Pasterniak, Dydaktyka przedmiotowa, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 
t. 1, dz. cyt., s. 806.

4 Zob. tamże.
5 Tamże.
6 Zob. np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniają-

ce rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących 
wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzi-
cielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 
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dla uczniów poszczególnych klas po 14 godzin7. Co ważne: 1) po pięć godzin 
odbywa się z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców; 2) zajęcia są organizo-
wane w oddziałach klasowych albo w grupach międzyoddziałowych (nie więk-
szych jednak niż 28 osób)8. Lekcje z wychowania do życia w rodzinie mają wy-
raźny wymiar wychowawczy. Wiążą się z ukazywaniem uniwersalnych wartości 
i  ich internalizacją oraz kształtowaniem przekonań i postaw9. Zakładane cele 
i treści kształcenia koncentrują się wokół przygotowania uczniów do odpowie-
dzialnego podejmowania ról życiowych w małżeństwie i rodzinie oraz w róż-
nych grupach społecznych10. Niewątpliwie wszystko to ma znaczący wpływ na 
zainteresowanie badaczy dydaktyką wychowania do życia w rodzinie. 

Charakter tych szkolnych zajęć oraz ich cele i treści kształcenia w dużym 
stopniu przesądzają o  miejscu dydaktyki wychowania do życia w  rodzinie 
w systemie nauk pedagogicznych, a zwłaszcza dydaktyk szczegółowych. Z całą 
pewnością decydują o  małym zainteresowaniu sposobami realizacji założeń 
programowych wychowania do życia w rodzinie. Mogą też wzbudzać wątpli-
wości co do zasadności badań w tym obszarze czy też przyczyniać się do po-
mniejszania, a niekiedy nawet pomijania przez polskich dydaktyków różnych 
koncepcji i dyrektyw dotyczących zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

2. Stan wiedzy z zakresu dydaktyki wychowania do życia w rodzinie

Dydaktyka wychowania do życia w  rodzinie, jak już wyżej zauważono, 
wiąże się integralnie z dydaktyką ogólną i innymi dyscyplinami pedagogicz-
nymi. Nie można bowiem rzetelnie prowadzić badań na temat realizacji za-

prokreacji zawartych w  podstawie programowej kształcenia ogólnego, Dz.U. 2017, poz. 
1117.

7 Zob. np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie 
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, 
życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w pod-
stawie programowej kształcenia ogólnego, Dz.U. 2014, poz. 395; Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla 
publicznych szkół, Dz.U. 2017, poz. 703. 

8 Zob. np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r., dz. cyt.
9 Zob. np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształ-
cenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością inte-
lektualną w  stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017, poz. 356.

10 Zob. tamże.
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jęć wychowania do życia w rodzinie bez uwzględnienia podstawowych teorii 
i  koncepcji nauczania-uczenia się oraz systemów dydaktycznych. Aktualną 
tendencją w dydaktyce wychowania do życia w rodzinie jest próba powiązania 
prowadzonych analiz z dyscypliną nauk o rodzinie, która została zaklasyfiko-
wana jako gałąź wiedzy humanistycznej i dziedzina nauk humanistycznych11. 
To sprawia, że w badaniach dominuje podejście jakościowe, humanistyczne12. 
U jego podstaw znajduje się założenie, że „natura zjawisk dydaktycznych jest 
niepowtarzalna, wymaga zrozumienia i interpretacji”13. 

Analizy prowadzone w ramach dydaktyki wychowania do życia w rodzi-
nie odwołują się do dyscypliny macierzystej, czyli nauk o rodzinie. Teorie na-
uczania-uczenia się w odniesieniu do szkolnych zajęć podejmowane są w po-
wiązaniu z problematyką małżeństwa i rodziny rozpatrywaną w perspektywie 
filozoficznej, teologicznej, pedagogicznej, psychologicznej, społecznej, praw-
nej, biomedycznej14. 

Wiedza z  zakresu dydaktyki wychowania do życia w  rodzinie obejmuje 
różne koncepcje nauczania-uczenia się oraz twierdzenia dotyczące celów, tre-
ści, zasad, form i metod oraz środków dydaktycznych. Wymienione elementy 
metodyczne określają organizację pracy nauczyciela i uczniów w czasie zajęć 
z wychowania do życia w rodzinie15. Szczególną uwagę zwraca się na prawidło-
wości dydaktyczne oraz na podmiotowość ucznia. W tym kontekście badacze 
najczęściej „konstruują (…) twierdzenia opisowe, zbudowane według wzoru 

11 Zob. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku 
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycz-
nych, Dz.U. 2011, nr 179, poz. 1065. 

12 Zob. np. analizy podejmowane w: M. Fortuna-Sudor, Wychowanie do życia w rodzinie czy 
edukacja seksualna?, „Wychowawca” 2009, nr 10, s. 16–19; K. Komisińska, Organizacja za-
jęć przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w gimnazjach w Polsce, „Prace Nauko-
we Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2012, t. 19, s. 129–147; 
R. Krupa, Wychowanie do życia w rodzinie czy edukacja seksualna?, „Cywilizacja” 21 (2007), 
s. 141–153; A. Zellma, Autoedukacja nauczyciela wychowania do życia w  rodzinie wobec 
wyzwań społeczeństwa wiedzy, „Studia Warmińskie” 52 (2015), s. 201–213.

13 W. Wróblewska, Od tradycji ku współczesności w dydaktyce, w: Kierunki rozwoju dydaktyki 
w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, W. Wróblewska, Warszawa 2011, s. 21. 

14 Zob. np. Wędrując ku dorosłości: wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych, red. T. Król, M. Ryś, Kraków 2007; Wędrując ku dorosłości: wychowanie do 
życia w rodzinie: ćwiczenia dla uczniów klas I–III szkół ponadgimnazjalnych, red. T. Król, 
Kraków 2013; A. Putyńska, L. Putyński, Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik dla na-
uczycieli, Warszawa 2015; Wychowanie do życia w  rodzinie. Scenariusze zajęć, Warszawa 
2015. 

15 Zob. S. Nalaskowski, Dydaktyka, Toruń 1997, s. 9; W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki 
ogólnej, Warszawa 19984, s. 62–64.
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»jest tak a tak«”16. Przykładowo można tu wymienić analizy poświęcone or-
ganizacji i  programowaniu wychowania do życia w  rodzinie, rozwiązaniom 
metodycznym, kompetencjom dydaktycznym nauczyciela tego przedmio-
tu. Obok tego daje się zauważyć „twierdzenia wyjaśniające, zbudowane we-
dług wzoru »jest tak a tak, dlatego że…«”17. Najczęściej dotyczą one ukazania 
związków między jakością realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie 
a kwalifikacjami i kompetencjami nauczycieli oraz statusem tych zajęć w sys-
temie edukacji szkolnej. Twierdzenia wyjaśniające stanowią podstawę do po-
dejmowania badań ukierunkowanych na wspieranie nauczycieli wychowania 
do życia w rodzinie w doskonaleniu warsztatu pracy i wzbogacaniu ich prak-
tyki18. Podobne znaczenie ma również wiedza oparta na twierdzeniach projek-
tujących, „zbudowanych według wzoru »jeżeli a, to b«”. Jej charakterystyczną 
cechą jest wiązanie skuteczności aktywności zawodowej nauczyciela wycho-
wania do życia w rodzinie z określonymi rozwiązaniami metodycznymi (np. 
nowymi technologiami informacyjno-edukacyjnymi, formami i  metodami 
wielostronnie aktywizującymi uczestników)19. 

Powyższe ujęcie wiedzy w obszarze dydaktyki wychowania do życia w ro-
dzinie wskazuje na różne rodzaje twierdzeń naukowych, które w  znacznym 
stopniu korzystają z  osiągnięć dydaktyki ogólnej oraz nauk o  rodzinie. Dy-
daktyka ogólna dostarcza wiedzy niezbędnej do wypracowania szczegółowych 
dyrektyw, określających sposoby prawidłowego wykonywania czynności dy-
daktycznych w procesie wypełniania założeń wychowania do życia w rodzi-
nie w  czasie szkolnych lekcji20. Badacze zajmujący się kwestiami dotyczący-
mi realizacji tych zajęć potrzebują znajomości podstawowych prawidłowości 
dydaktycznych. Na tej podstawie, stosownie do konkretnych i swoistych tre-
ści z  zakresu nauk o  rodzinie i  pedagogiki, określają poszczególne elemen-
ty dydaktyki wychowania do życia w rodzinie oraz adekwatne strategie edu-
kacyjne. Konstruowana wiedza dotyczy przede wszystkim celów i treści tego 
przedmiotu oraz metod, za pomocą których uczniowie odkrywają określone 
zagadnienia21. W tym kontekście zwraca się również uwagę na kwestie orga-
nizacyjne, formy pracy nauczyciela i uczniów w czasie zajęć lekcyjnych oraz 

16 W. Pasterniak, Dydaktyka przedmiotowa, dz. cyt., s. 807. 
17 Tamże.
18 Zob. tamże; por. A. Siemak-Tylikowska, Dydaktyka, dz. cyt., s. 797–806.
19 Zob. tamże.
20 Zob. tamże.
21 Zob. np. Wędrując ku dorosłości: wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych, dz. cyt.; A. Putyńska, L. Putyński, Wychowanie do życia w rodzinie, dz. cyt.; 
Wychowanie do życia w rodzinie. Scenariusze zajęć, dz. cyt. 
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środki dydaktyczne22. Sporadycznie podejmowane są analizy na temat zasad 
dydaktycznych, czyli norm, które warunkują skuteczność aktywności eduka-
cyjnej wszystkich uczestników zajęć wychowania do życia w rodzinie23. Nie-
jednokrotnie badacze proponują zastosowanie projektowanych rozwiązań 
metodycznych w  praktyce. W  sposób twórczy korzystają przy tym zarówno 
z osiągnięć współczesnej dydaktyki ogólnej, jak też z nauk o rodzinie i teorii 
wychowania24. 

Wiedza z  zakresu dydaktyki wychowania do życia w  rodzinie z  reguły 
wynoszona jest przez badaczy z różnorodnych systemów dydaktycznych, któ-
re stanowią przedmiot analiz podejmowanych w ramach dydaktyki ogólnej. 
Współcześnie dominuje koncepcja kształcenia wielostronnego25. Integralnie 
są z tym związane propozycje doboru treści kształcenia oraz strategie postę-
powania nauczyciela i uczniów ukierunkowane na harmonijny rozwój wszyst-
kich sfer osobowości uczestników zajęć wychowania do życia w  rodzinie26. 
Wiele uwagi poświęca się stymulowaniu aktywności intelektualnej, emocjo-
nalnej i praktycznej uczniów poprzez przekazywanie i przyswajanie wiedzy, 
samodzielną działalność badawczą w toku rozwiązywania problemów, odkry-
wanie i przeżywanie wartości oraz działanie praktyczne27. 

W analizach z zakresu dydaktyki wychowania do życia w rodzinie pomi-
ja się kwestie związane z  ocenianiem i  klasyfikowaniem uczniów. Znajduje 
to należyte uzasadnienie w  obowiązujących regulacjach prawnych28. Udział 
uczniów w tego rodzaju zajęciach nie podlega ocenie i nie ma wpływu na pro-
mocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. Nauczyciele 
nie potrzebują zatem teorii na temat oceniania i klasyfikacji uczestników tych 
zajęć. Zamiast tego warto poświęcić więcej uwagi wyzwaniom edukacyjnym, 
które wynikają z rozwoju koncepcji dydaktycznych oraz uwarunkowań spo-
łecznych i kulturowych. 

22 Zob. tamże.
23 Zob. np. A. Zellma, Zasada systematyczności w aktywności nauczyciela wychowania do ży-

cia w rodzinie, „Studia Redemptorystowskie” 14 (2016), s. 551–561. 
24 Zob. np. Wędrując ku dorosłości: wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych, dz. cyt.
25 Zob. np. Wędrując ku dorosłości: wychowanie do życia w rodzinie: klasa V szkoła podsta-

wowa: ćwiczenia, red. T. Król, Kraków 2014; Wędrując ku dorosłości: wychowanie do życia 
w rodzinie dla uczniów klas V–VI szkoły podstawowej, red. T. Król, Kraków 2014. 

26 Zob. tamże.
27 Zob. tamże.
28 Zob. np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r., dz. cyt.
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3. Kierunki rozwoju dydaktyki wychowania do życia w rodzinie

Rozwój nowoczesnej dydaktyki wychowania do życia w rodzinie wymaga 
z  jednej strony odwołania do tradycji, z drugiej natomiast ciągłego przysto-
sowywania się do potrzeb społeczeństwa. Fundamentem właściwego rozwo-
ju dydaktyki przedmiotowej jest nawiązanie do tradycji (np. sprawdzonych 
zasad, form, metod i  środków dydaktycznych)29. To stwierdzenie wydaje się 
istotne również dla badaczy, którzy analizują kwestie związane z realizacją za-
jęć wychowania do życia w rodzinie. Nie sposób jednak na tym poprzestać. 
Wymogiem staje się poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych, pro-
gramowych i  metodycznych, które będą służyły wypełnianiu założeń tego 
przedmiotu, a  przez to wspierały uczniów w  odkrywaniu wartości rodziny 
i rozwoju cech dojrzałej osobowości oraz przygotowywały do podjęcia zadań 
w małżeństwie i rodzinie. 

Konieczne wydaje się prowadzenie nie tylko badań interpretatywnych, ale 
także empiryczno-analitycznych. Są to bowiem dwa modele „równoprawne, 
niezbędne i komplementarne, (…) użyteczne poznawczo”30, bez których nie 
może się rozwijać dydaktyka wychowania do życia w rodzinie. Niektóre za-
gadnienia (np. metody aktywizujące w czasie zajęć, kompetencje metodyczne 
nauczyciela a sposób aktywizowania uczestników zajęć, tok nauczania a ak-
tywność uczestników, zastosowanie zasad dydaktycznych w czasie zajęć a ak-
tywność własna uczniów, formy aktywizacji w opinii uczestników zajęć) wyma-
gają zastosowania obserwacji i kwestionariusza ankiety. Tego rodzaju badania 
nie są jednak wystarczające. Pełne poznanie i rozwiązywanie złożonych pro-
blemów dydaktycznych wymaga również odwołania do badań jakościowych. 
Wiążą się one wprost z modelem humanistycznym, w którym dominuje próba 
zrozumienia i  interpretacji zjawisk dydaktycznych związanych z  podmioto-
wością uczestników, aksjologią wychowania do życia w  rodzinie, dialogiem 
edukacyjnym, empatią, inteligencją emocjonalną nauczyciela, kreatywnością 
nauczyciela i  uczniów31. Tylko komplementarne wykorzystanie obu modeli 
badawczych zapewnia rzetelne i wieloaspektowe poznanie zagadnień z zakre-
su dydaktyki wychowania do życia w rodzinie32. 

We współczesnej dydaktyce wychowania do życia w rodzinie kluczowe są 
również kwestie związane z podmiotowością i twórczością ucznia. Wymagają 
one nie tylko rzetelnych badań empiryczno-analitycznych, ale również wła-

29 Zob. np. W. Wróblewska, Od tradycji ku współczesności w dydaktyce, dz. cyt., s. 20 i nn.
30 Tamże, s. 21.
31 Zob. tamże.
32 Zob. tamże.
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ściwej, wolnej od potocznego myślenia interpretacji, w wyniku której zosta-
ną wypracowane propozycje istotne z  praktycznego punktu widzenia33. Dla 
przykładu warto przywołać tu zagadnienia związane z  tworzeniem klimatu 
współpracy i dialogu w czasie zajęć wychowania do życia w rodzinie, prefe-
rowanie form i metod dydaktycznych, które sprzyjają konstruowaniu wiedzy 
i negocjowaniu znaczeń. Istotne wydaje się również aranżowanie przestrzeni 
klasy szkolnej oraz dobór środków dydaktycznych, które wzmacniają podmio-
towość uczniów. Z  tym wiąże się integralnie formułowanie podmiotowych 
celów wychowania do życia w rodzinie, wyprowadzanych nie tyle z założeń 
programowych, ile z potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz z zaintereso-
wań i oczekiwań uczniów34. 

Obok wyżej wymienionych kierunków rozwoju dydaktyki wychowania do 
życia w  rodzinie na uwagę zasługuje interakcyjny model nauczania-uczenia 
się, dowartościowujący aktywność badawczą uczniów35. Wiąże się on wprost 
z dydaktyką twórczości, w której nauczyciel postrzegany jest jako kreator zda-
rzeń edukacyjnych, zaangażowany, odpowiedzialny, refleksyjny praktyk, usta-
wicznie doskonalący samego siebie i  swoje kompetencje pedagogiczne oraz 
podnoszący kwalifikacje zawodowe36. Dowartościowania wymagają też bada-
nia nad rolą nauczyciela-organizatora sytuacji edukacyjnych, przekraczające-
go rytuały edukacyjne, stymulującego aktywność uczniów i stwarzającego im 
możliwość działań poznawczych. Chodzi tu zwłaszcza o kreatywność w myśle-
niu i działaniu, bez której nie można kształtować twórczych postaw uczniów37. 

Przed dydaktyką wychowania do życia w rodzinie staje również zadanie 
poszukiwania nowych form organizacyjnych. Tradycyjny system klasowo-lek-
cyjny, w którym dominuje praca zbiorowa, warto wzbogacić rozwiązywaniem 
problemów i debatami ze specjalistami. 

Konieczne wydaje się zaakcentowanie kwestii o wyraźnym wymiarze wy-
chowawczym i  aksjologicznym. Ma to szczególne znaczenie w  sytuacji, gdy 
zajęcia wychowania do życia w rodzinie wywołują liczne napięcia, konflikty 
i  dyskusje. Również osłabienie dotychczasowej roli rodziny w  wychowaniu 
zmusza dydaktyków do podejmowania analiz, dzięki którym nauczyciele uzy-
skają należyte wsparcie w zakresie programowania treści nauczania opartych 

33 Zob. tamże.
34 Zob. tamże, s. 21–22. 
35 Zob. tamże.
36 Zob. tamże; por. np. K.J. Szmidt, Dydaktyka twórczości: koncepcje, problemy, rozwiązania, 

Kraków 2005. 
37 Zob. np. A. Cudowska, Twórcze orientacje życiowe w dialogu edukacyjnym: studium teore-

tyczno-empiryczne, Białystok 2014. 
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na uniwersalnych wartościach oraz pomagających wyposażyć uczniów w rze-
telną wiedzę o małżeństwie i rodzinie. Wyzwaniem badawczym staje się kwe-
stia wspierania uczestników zajęć z wychowania do życia w rodzinie w rozwo-
ju ich kompetencji emocjonalnych i  społecznych38. Odgrywają one bowiem 
ważną rolę w funkcjonowaniu człowieka w małżeństwie i rodzinie. 

Dynamiczny wzrost nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
rodzi potrzebę podejmowania tej problematyki w  dydaktyce wychowania 
do życia w rodzinie. Niezbędne wydaje się wskazanie nie tylko na możliwo-
ści pozyskiwania informacji przez nauczycieli, ale również ich przetwarzania 
w czasie zajęć39. Kluczową kwestią są też rozwiązania metodyczne, które służą 
wspieraniu uczniów w selekcji informacji z zasobów internetowych i ich war-
tościowania oraz odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii i portali 
społecznościowych. Chodzi tu zwłaszcza o ukazanie nauczycielom, w jaki spo-
sób można za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
usprawnić proces nauczania-uczenia się oraz wychowywać uczniów do świa-
domego i odpowiedzialnego korzystania z tych systemów40. 

Wszystkie przedstawione kierunki rozwoju dydaktyki wychowania do ży-
cia w rodzinie wymagają krytycznej i pogłębionej refleksji oraz debaty i współ-
pracy dydaktyków z nauczycielami w celu ich zrewidowania. Nie można przy 
tym zapominać o integralnym powiązaniu badań z zakresu dydaktyki z nauka-
mi o rodzinie. Tylko rzetelne połączenie dydaktyki wychowania do życia w ro-
dzinie z  problematyką małżeństwa i  rodziny rozpatrywaną w  perspektywie 
filozoficznej, teologicznej, pedagogicznej, psychologicznej, społecznej, praw-
nej, biomedycznej może uchronić badaczy przed podawaniem nauczycielom 
sekwencji czynności, które są nierealne w praktyce.

4. Kwestie otwarte

Analizowane w niniejszym opracowaniu zagadnienia, jak już zauważono 
we wprowadzeniu, nie pretendują do wyczerpującego opracowania proble-
matyki w obszarze dydaktyki wychowania do życia w rodzinie. W przyszłości 
wymagają one pogłębionych analiz wzbogaconych o  kompleksowe badania 
empiryczne i rzetelną interpretację zjawisk dydaktycznych. 

Ponadto znaczący wydaje się dyskurs dydaktyków z  nauczycielami wy-
chowania do życia w rodzinie prowadzony w ramach konferencji, seminariów 
38 Zob. W. Wróblewska, Od tradycji ku współczesności w  dydaktyce, dz. cyt., s. 23; por. 

M. Chrost, Kompetencje emocjonalne i społeczne młodzieży, Kraków 2012. 
39 Zob. W. Wróblewska, Od tradycji ku współczesności w dydaktyce, dz. cyt., s. 23.
40 Zob. tamże.
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naukowych, kursów i warsztatów organizowanych przez ośrodki doskonalenia 
nauczycieli we współpracy z uniwersytetami i szkołami wyższymi. Godne uwa-
gi są kwestie dotyczące właściwego wykorzystania tak w teorii, jak i w praktyce 
konstruktywizmu jako koncepcji, która może przyczynić się do zmiany tra-
dycyjnego modelu organizacji lekcji wychowania do życia w rodzinie. W tym 
kontekście warto też podjąć debatę na temat aktywności uczniów na zajęciach, 
np. poprzez stawianie ich w sytuacji problemowej wymagającej rozwiązania. 

Wśród publikacji z  zakresu dydaktyki wychowania do życia w  rodzinie 
brakuje podręcznika akademickiego, który w sposób systematyczny, całościo-
wy, rzetelny, oparty na osiągnięciach współczesnej psychologii i  pedagogiki 
prezentowałby nie tylko wiedzę deklaratywną („wiedzieć, że”), ale także pro-
ceduralną („wiedzieć jak”). W jego opracowanie warto włączyć, np. w ramach 
doskonalenia zawodowego, nauczycieli tego przedmiotu. Dzięki ich wiedzy 
i doświadczeniu badacze mogą na nowo odczytać i zinterpretować podstawo-
we zagadnienia z  zakresu dydaktyki przedmiotowej, by następnie wykorzy-
stać je do projektowania zdarzeń dydaktycznych i  innowacyjnych rozwiązań 
metodycznych. To z kolei winno przełożyć się na samodzielność intelektualną 
nauczycieli wychowania do życia w rodzinie oraz rozwijanie przez nich kom-
petencji merytorycznych i metodycznych, a w dalszej perspektywie również na 
jakość prowadzonych przez nich zajęć. 
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Summary 
Didactics of family life education –  
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Wprowadzenie

Coraz częściej można dziś dostrzec zagubienie młodzieży w  świecie, 
w którym przyszło jej żyć, jej nieumiejętność radzenia sobie w realnej rzeczy-
wistości oraz ucieczkę do świata wirtualnego, bardziej „bezpiecznego”, gdzie 
nie trzeba brać odpowiedzialności za swoje decyzje. Wzrasta również zjawi-
sko agresji i przemocy, coraz więcej norm społecznych i kulturowych zostaje 
przekroczonych, więzi społeczne ulegają rozluźnieniu i zachwianiu. Niepokoi 
fakt, że rodziny przestają prawidłowo wypełniać swoje podstawowe funkcje. 
Zwraca na to uwagę papież Franciszek, który w adhortacji apostolskiej Evan-
gelii gaudium podkreślił, że rodzina przechodzi głęboki kryzys kulturowy, 
podobnie jak wszystkie wspólnoty oraz więzi społeczne1. W  opinii papieża, 
w przypadku rodziny kruchość więzi staje się szczególnie poważna, ponieważ 
chodzi o podstawową komórkę społeczeństwa, o miejsce, gdzie człowiek uczy 
się współżycia w różnorodności i przynależności do innych oraz gdzie rodzice 
przekazują dzieciom wiarę2.
1 Por. Franciszek, Evangelii gaudium, nr 66.
2 Por. tamże.
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Pomimo pogłębiającej się wiedzy na temat nowoczesnych technik rozwoju 
intelektualnego i fizycznego, coraz bardziej zaawansowanej psychologii i socjo-
logii oraz badań z tego zakresu, potężnej liczby „specjalistów od emocji”, róż-
norodności systemów pedagogicznych propagujących metody „bezstresowego 
wychowania” zamiast progresu obserwujemy postępującą degradację istoty 
ludzkiej. Wzrasta liczba osób przeżywających stany depresyjne, uzależnionych 
czy też mających problemy natury emocjonalnej i psychicznej, nieprzystoso-
wanych do wyzwań codzienności. Masowym symptomem współczesnego 
świata jest pustka duchowa, która przejawia się przede wszystkim poczuciem 
braku celu i sensu życia lub ich ograniczeniem do wymiaru hedonistycznego 
i krótkotrwałego. Przyczyna obecnego stanu ma swoje źródło w rozwoju jed-
nostki. Jeżeli nie przebiega on w sposób prawidłowy, skutkuje często trwałymi 
zmianami w osobowości wychowanków. Naszym zdaniem, wynika to z braku 
odpowiedniego zaangażowania w rozwój duchowy i przyznania mu ważnego 
miejsca w  procesie kształtowania człowieka. Według Zbigniewa Gasia, jedy-
nie wielowymiarowy rozwój osobowości, uwzględniający również duchowość, 
może stanowić ważny czynnik chroniący w profilaktyce uzależnień i zachowań 
ryzykownych dzieci i młodzieży, będąc zarazem koniecznym warunkiem pra-
widłowego wychowania3. Celem artykułu jest zatem ukazanie roli duchowości 
w procesie wychowania młodzieży poprzez wyodrębnienie kategorii jej rozu-
mienia oraz określenie pełnionych przez nią funkcji w życiu badanych, jak rów-
nież wyodrębnienie kategorii doświadczenia duchowego i sposobów przeżywa-
nia duchowości chrześcijańskiej, co pozwoli na lepsze wspieranie tej sfery i jej 
dowartościowanie w oddziaływaniu wychowawczym.

1. Próba zdefiniowania pojęć

W ostatnich latach możemy dostrzec wzrastające zainteresowanie tema-
tyką duchowości, jej różnymi formami i rodzajami. Zatem konieczne staje się 
zrozumienie, czym ona jest i w czym się objawia, aby móc z niej w odpowiedni 
sposób korzystać. Ciekawe ujęcie z punktu widzenia pedagogiki chrześcijań-
skiej proponuje Marek Chmielewski, dla którego każdy człowiek, ponieważ 
jest istotą rozumną i wolną, ma życie wewnętrzne. Życie to intuicyjnie odróż-
niamy od aktywności zewnętrznej jako wtórnej w stosunku do wewnętrznego 
świata osoby. Gdy znajduje ono odniesienie do rzeczywistości pozazmysłowej, 
angażując w sposób szczególny osobowy wymiar człowieka, wówczas można 
mówić o duchowości. Najczęściej odniesienie to ma charakter religijny i wtedy 

3 Por. Z. Gaś, Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006, s. 31.
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jest to duchowość religijna4. Zaczyna wyłaniać się obraz duchowości, która, 
aby w pełni zaistnieć, musi mieć odniesienie do czegoś większego od świata 
wewnętrznego człowieka, z czym można nawiązać specyficzną więź, aby móc 
poznać swoją rolę w  świecie. Dlatego, jak podkreśla Jerzy Wiesław Gogola, 
duchowość jest przede wszystkim osobistym życiem duchowym wierzącego, 
który wchodzi w osobową relację z Bogiem5. Jedynie odwołanie do transcen-
dencji, do początku i celu wszechświata, do sensu jego istnienia może dać czło-
wiekowi odpowiedź na pytanie o jego istnienie.

Duchowość można określić za Markiem Dziewieckim jako zdolność czło-
wieka do zrozumienia samego siebie, czyli do znalezienia odpowiedzi na py-
tanie: kim jestem, skąd się wziąłem, dokąd zmierzam, jakie więzi i wartości 
pomogą mi osiągnąć cel mojego życia6. Z powyższej definicji wynika, że du-
chowość rozwija się w wyniku działania podjętego przez człowieka. Zatem nie 
jest ona jedynie czymś wrodzonym, ale także nabywanym poprzez wykorzy-
stywanie naturalnej zdolności istoty ludzkiej do rozwoju, do wzrastania, co 
zakłada pewien proces. Aby mówić o duchowości, trzeba wykazać się pewnym 
wysiłkiem w celu jej osiągnięcia. Podobnie stwierdza Cezary Sękalski, pisząc, 
że ogólnie pojęcie to oznacza dążenie człowieka do odkrycia własnej tożsamo-
ści i pójście specyficzną, indywidualną drogą rozwoju. Takie rozumienie du-
chowości przeciwstawia się zwykle płytkiemu konsumpcjonizmowi i bezsen-
sownej gonitwie za przyjemnościami7. Kryterium wyodrębnienia duchowości 
chrześcijańskiej stanowi odniesienie do osoby Jezusa Chrystusa.

Jan Paweł II w  środowych katechezach o  duchowości świeckich8 uczył, 
że podstawą jakiejkolwiek duchowości chrześcijańskiej są słowa Jezusa o po-
trzebie jedności z Nim samym: „Wytrwajcie we Mnie. Kto trwa we Mnie, a Ja 
w nim, ten przynosi owoc obfity” (J 15, 4n.). Znaczące jest rozróżnienie przez 
świętego papieża dwóch aspektów jedności, o których mówi tekst natchniony. 
Jednym z nich jest obecność Chrystusa w nas. Powinniśmy ją przyjąć, uznać, 
coraz bardziej jej pragnąć i cieszyć się, jeśli czasem możemy jej doświadczyć 
w  sposób szczególnie intensywny. Drugim aspektem jest nasza obecność 
w Chrystusie. Możemy ją urzeczywistnić poprzez wiarę i miłość.

4 Por. M. Chmielewski, 101 pytań o życie duchowe, Lublin 1999, s. 11–12.
5 Por. J.W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2001, s. 18.
6 Por. M. Dziewiecki, Pedagogika integralna, Warszawa 2010, s. 148. Więcej na ten temat w: 

tenże, Pojednanie z Bogiem, z samym sobą i bliźnimi, w: Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię, red. M. Borda, Sosnowiec 2016, s. 75–96.

7 Por. C. Sękalski, W poszukiwaniu autentycznej duchowości, „Głos Ojca Pio” 2008, nr 50, s. 4.
8 Por. Jan Paweł II, Duchowość świeckich, katecheza środowa z 1 grudnia 1993, w: Jan Pa-

weł II. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej, red. E. Weron, Poznań 1997, s. 22.
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Analizę tego tematu dopełnia Katechizm Kościoła katolickiego, który 
mówi o różnych duchowościach rozwijających się w historii Kościołów (por. 
KKK, nr 2684). Duchowość znajduje się, w tym kontekście, w miejscu zetknię-
cia różnych prądów liturgicznych i teologicznych oraz świadczy o inkultura-
cji wiary w określone środowisko ludzkie i  jego historię. Różne duchowości 
chrześcijańskie uczestniczą w żywej tradycji modlitwy i są niezbędnymi prze-
wodnikami dla wiernych. Bez rozwijania duchowości żaden człowiek nie jest 
w stanie kierować swoim życiem w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Jeżeli chodzi o proces wychowania, to możemy go zdefiniować jako 

system czynności wychowawców (nauczycieli, rodziców i  in.) i  wychowan-
ków, umożliwiających wychowankom zmienianie się w pożądanym kierunku, 
a więc kształtowanie i przekształcanie uczuć, przekonań i postaw społecznych, 
moralnych, estetycznych, kształtowanie woli i charakteru oraz wszechstronne 
rozwijanie osobowości9.

Jan Paweł II podczas wizyty w UNESCO wypowiedział następujące słowa: 

w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 
człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” – ażeby po-
przez wszystko, co „ma”, „posiada”, umiał bardziej i  pełniej być człowiekiem 
– to znaczy ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim”, ale także 
i „dla drugich”10.

W  wychowaniu chrześcijańskim zwraca się uwagę nie tylko na cele do-
czesne, ale także na cel ostateczny, którym jest zbawienie, a  więc można je 
nazwać wychowaniem do wieczności11. Proces stawania się sobą realizowany 
jest w wymiarze cielesnym, psychicznym i duchowym12.

2. Założenia metodologiczne badań własnych

Tylko człowiek duchowy potrafi myśleć, kochać i pracować. Dlatego właś-
nie osiągnięcie dojrzałości duchowej jest istotnym elementem rozwoju oso-
bowego. Szukając chrześcijańskich doświadczeń duchowych w życiu młodych 
ludzi, przeprowadzono wśród nich badania, których celem była eksploracja 
i opis tych przeżyć. Przedmiotem badań stały się także ich przemyślenia, dzia-

9 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984, s. 243.
10 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 czerw-

ca 1980, w: tenże, Nauczanie papieskie, t. III, cz. 1, Poznań–Warszawa 1985, s. 731.
11 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej: ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijań-

skiej, Lublin 1999, s. 399–400.
12 Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne, Kraków 1998, s. 68–69.
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łania i zmiany wywołane tymi doświadczeniami. Problem badawczy sformuło-
wano następująco: Jakie jest chrześcijańskie doświadczenie duchowe młodych 
ludzi? Z tego pytania wyłoniono pytania szczegółowe:
–  Jakie jest rozumienie duchowości i jej funkcji wśród badanej młodzieży?
–  Jakie jest rozumienie doświadczenia duchowego?
–  Jakie są sposoby doświadczania duchowości chrześcijańskiej?

Za metodę przyjęto jakościowy wywiad badawczy, w którym możemy wy-
różnić następujące aspekty: 
–  świat przeżywany, czyli świat codziennych przeżyć osoby badanej i jej re-

lacja do nich;
–  sens, czyli rejestrowanie i interpretowanie sensu głównych tematów świata 

przeżywanego, tego, co i jak powiedziano;
–  jakość, czyli uzyskanie wiedzy wyrażonej w języku codziennym;
–  opisowość, czyli uzyskanie otwartych opisów różnych aspektów świata 

przeżywanego;
–  konkretność, czyli uzyskanie opisów konkretnych sytuacji i  ich skutków 

w postaci działań;
–  rozmyślna naiwność, czyli otwartość na nowe i nieoczekiwane fenomeny, 

bez przypisywania gotowych kategorii i schematów interpretacji;
–  koncentracja na temacie, czyli wywiad bez dokładnej struktury ze standa-

ryzowanymi pytaniami, ale w jakimś stopniu ukierunkowany;
–  niejasność opisów, które są wyrazem sprzeczności świata podmiotu udzie-

lającego wywiadu;
–  przemiana, która może nastąpić na skutek doprowadzenia osoby udzie-

lającej wywiadu do nowych spostrzeżeń i  uświadomienia sobie nowych 
rzeczy, co może mieć wpływ na zmianę w toku wywiadu jej opisów i sensu 
przypisywanego tematowi;

–  efekt wrażliwości, który polega na zmienianiu swoich wypowiedzi przez 
respondenta w sytuacji, kiedy udziela on wywiadu różnym osobom o od-
miennej wrażliwości i wiedzy na temat przedmiotu wywiadu;

–  interakcja międzyosobowa, która tworzy wiedzę;
–  pozytywne przeżycia, które może wyzwolić w osobach badanych dobrze 

przeprowadzony wywiad, będące szansą na uzyskanie nowego wglądu 
w sytuację życiową i życie13.

13 Por. S. Kvale, Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. S. Za-
bielski, Białystok 2004, s. 42–43.
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3. Charakterystyka grupy badawczej i organizacja badań

Kryteria wyboru osób wchodzących w skład grupy badawczej były specy-
ficzne dla strategii jakościowej. Jak pisze Mieczysław Łobocki, właściwy dobór 
respondentów zależy w głównej mierze od rodzaju problemów, które zamierza-
my rozwiązać, i hipotez, które pragniemy zweryfikować14. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że w badaniach jakościowych rezygnuje się z postulatu reprezenta-
tywności próby (dającej prawo do tworzenia uogólnień na podstawie zebranych 
materiałów), a także z rzetelności (pozwalającej na powtórzenie badania przy 
użyciu tego samego narzędzia), dlatego o  doborze osób decydują wyłącznie 
względy poznawcze. Nie kładzie się więc nacisku na dużą liczbę badanych, nie 
ma też sprecyzowanego sposobu ich doboru. Badacz dokonuje doboru celowe-
go, uzasadnionego problemem, może przy tym stosować różne kryteria, jeśli 
zależy mu na zróżnicowaniu respondentów pod względem cech15.

Przedmiotem przeprowadzonych badań było chrześcijańskie doświadcze-
nie duchowe. W skład grupy badawczej weszło siedem osób: sześciu studentów 
i jeden licealista, z których pięć działało w różnych wspólnotach, a jedna w trak-
cie prowadzenia badań nie była zaangażowana. Kryterium doboru była różno-
rodność pod względem wspólnoty, kierunku studiów oraz stażu we wspólnocie.

Do wspólnoty „Magis”, prowadzonej przez ojców jezuitów w  Krakowie, 
należy Zuzanna (lat 17, I klasa liceum ogólnokształcącego, profil ogólny, ma 
jedną siostrę, zaangażowana od czterech lat) oraz Ewelina (lat 20, I rok zarzą-
dzania w  Wyższej Szkole Zarządzania i  Bankowości w  Krakowie, ma jedną 
siostrę, zaangażowana od czterech lat). W badaniach wzięli udział również:
–  Daria (lat 22, II rok nauk o rodzinie na Uniwersytecie Papieskim Jana Paw-

ła II w Krakowie, ma jedną siostrę i dwóch braci, od dwóch miesięcy zaan-
gażowana we wspólnocie parafialnej);

–  Jolanta (lat 23, IV rok fizjoterapii w  Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, ma jedną siostrę, należała do Ruchu Światło-Życie);

–  Grzegorz (lat 25, V rok elektrotechniki w Akademii Górniczo-Hutniczej 
w  Krakowie, ma dwie siostry i  jednego brata, od czterech lat należy do 
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym);

–  Michał (lat 23, IV rok stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, ma jedną siostrę, od 11 lat jest lektorem, a od 
dziewięciu miesięcy działa w Duszpasterstwie Akademickim Ojców Fran-
ciszkanów w Krakowie);

14 Por. M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006, s. 197.
15 Por. T. Bauman, T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001, s. 281–282.
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–  Karol (lat 24, V rok automatyki i robotyki w Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, ma dwie siostry oraz brata, od trzech lat działa we wspólnocie 
„Alfa” w Duszpasterstwie Akademickim „Na Miasteczku” w Krakowie).
Badania zostały przeprowadzone w Krakowie. Na indywidualnych spotka-

niach z respondentami prowadzono wywiady, nagrywane na dyktafon cyfro-
wy. Mieli oni zapewnioną poufność i  anonimowość. Kolejnym etapem była 
transkrypcja wywiadów oraz ich analiza.

4. Analiza wyników badań: pojęcie i funkcje duchowości

Rozumienie duchowości jest w dużej mierze uwarunkowane wiedzą na ten 
temat oraz bogactwem i różnorodnością doświadczeń w tej sferze. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że jest ona ujmowana w różny sposób: jako relacja 
z Bogiem, żywym i osobowym; trwanie w Nim i życie według Jego nauki; jako 
coś związanego z płaszczyzną religii i wiary; z przekonaniami; jako coś, co nosi 
w sobie każdy człowiek; jako sfera emocji związana z wyższymi instynktami, 
wyższymi wartościami.

Duchowość chrześcijańska rozumiana jest natomiast jako „duchowość, 
która zgadza się z chrześcijaństwem, szanuje pewne wartości, związana z Jezu-
sem Chrystusem” (Karol). Duchowość wymaga pewnego zaangażowania, pod-
jęcia wysiłku w celu jej zrozumienia i wdrożenia w życie, jak stwierdza Ewelina: 

(…) wyznaję daną wiarę, ale nie, że od czasu do czasu, ale w pełni rozumiem tą 
religię, ale praktykuję tak, jak najlepiej umiem (…) żeby się udoskonalić, a nie 
tak żeby praktykować tak nagminnie w sensie negatywnym, ale pozytywnie, ja 
się czuję, że Bóg nie jest mi obcy, ja się czuję przyjacielem Boga.

Duchowość przybliża do Stwórcy, który staje się bliską i znaną osobą. Dla 
Jolanty

jest jakimś dopełnieniem tego, co tutaj się dzieje normalnie w rzeczywistości, na-
szych gdzieś obowiązków, no i pozwala normalnie funkcjonować w społeczeń-
stwie, tak żeby znaleźć czas pomiędzy tymi rzeczami takimi przyziemnymi i tym, 
żeby się w jakiś sposób realizować na innej płaszczyźnie, tak żeby powiedzmy 
to całe człowieczeństwo pełniło jakąś rolę, żeby się nie skupiać tylko na tym, co 
tutaj jest, ciężko mi to zdefiniować (…) to są te wszystkie twoje doświadczenia, 
które masz w życiu, tak naprawdę powiedzmy też głębsze twoje przemyślenia, 
czy jakieś takie spotkania z innymi, które zajmują się tą właśnie twoją sferą psy-
chiczną, która ci daje równowagę w życiu pomiędzy ukształtowaniem tego, co 
tutaj jest, a tego, nad czym chcesz pracować, i myślę, że duchowość też ci daje 
jakiś cel w życiu, i tego, że masz poczucie, że nic się nie dzieje bez przyczyny, że 
wszystko ma jakieś swoje założenie i do czegoś to dąży. 
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Dla Jolanty duchowość jest dopełnieniem życia, ale nie do końca potrafi ją 
zinterpretować. W opiniach respondentów dzięki duchowości możliwe staje 
się nadanie życiu pełniejszego wymiaru, stabilizacji, sensowności i celowości. 
Wszystkie propozycje rozumienia tego terminu przez młodzież prezentuje po-
niższy schemat.

Schemat 1. Rozumienie pojęcia duchowości wśród młodzieży

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzony jakościowy wywiad badawczy i analiza uzyskanych treści 
pozwalają wyodrębnić sześć kategorii rozumienia duchowości przez młodzież:
1.  Duchowość utożsamiana z wiarą;
2.  Duchowość jako zbiór zasad i norm;
3.  Duchowość jako relacja;
4.  Duchowość jako codzienność;
5.  Duchowość jako sfera rozwoju;
6.  Duchowość jako utożsamienie z moralnością.

Do pierwszej kategorii należy zaliczyć: płaszczyznę wiary, zrozumienie 
religii i  praktykę wiary; do drugiej: świat doktryn kościelnych i  świat nauk 
ewangelicznych. Trzecią tworzą relacja z Bogiem i przyjaźń z Nim. Czwarta to 
spotkania z innymi, doświadczenia życiowe i głębsze przemyślenia. Piąta ka-

– płaszczyzna wiary
– zrozumienie religii
– praktyka wiary

– spotkanie z innymi
– doświadczenia życiowe
– głębsze przemyślenia

– relacja z Bogiem
– przyjaźń z Bogiem

– sfera emocji
– integralna część człowieka

– świat wartości
– świat moralności
– świat autorytetów moralnych

– świat doktryn kościelnych
– świat nauk ewangelicznych

Duchowość
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tegoria to sfera emocji i integralna część człowieka. Ostatnią kategorię tworzą: 
świat wartości, świat moralności i świat autorytetów moralnych.

Z problematyką rozumienia duchowości wśród młodych wiąże się kwestia 
interpretowania jej funkcji w życiu człowieka. Wyniki jakościowego wywiadu 
badawczego w tym zakresie prezentuje poniższy schemat.

Schemat 2. Interpretacja funkcji duchowości przez młodzież

Źródło: opracowanie własne.

Analiza przeprowadzonych badań pozwala wyróżnić sześć funkcji, które 
pełni duchowość w życiu człowieka:
1.  Funkcja sensotwórcza (pomaga w odkrywaniu i nadawaniu sensu życia, 

pozwala odpowiedzieć na pytanie: po co żyję?);
2.  Funkcja ukierunkowująca (wyznacza cel, pomaga w realizacji sensu życia, 

pozwala odpowiedzieć na pytanie: dokąd zmierzam?);
3.  Funkcja stabilizacyjna (daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala zaspokoić 

podstawowe potrzeby społeczne: akceptacji, przynależności, relacji);
4.  Funkcja wskazująca (wskazuje drogę i sposoby osiągnięcia celu i sensu ży-

cia, odpowiada na pytanie: gdzie jestem?);
5.  Funkcja integrująco-dopełniająca (integruje osobowość i  wszystkie wy-

miary życia, pozwala odpowiedzieć na pytanie: kim jestem?);
6.  Funkcja normatywna (wskazuje na zasady i normy, według których po-

winno się żyć, aby osiągnąć szczęście).
Sprecyzowanie funkcji duchowości w życiu człowieka pokazuje u młodych 

ludzi bogactwo doświadczeń w tej sferze.

nadaje sens

drogowskazrównowaga życiowa

dopełnienie życia pełna rad

wyznacza cel

Funkcje duchowości
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5. Doświadczenie duchowe i jego rozumienie

Doświadczenie duchowe ma charakter dynamiczny i przybiera różne po-
staci. Dla Darii jest to „przejście od skupienia na doświadczeniach emocjonal-
nych do trwania w Bogu pomimo trudności, gdzie emocje nie odgrywają już 
głównej roli”. Natomiast dla Zuzanny są to „wydarzenia z życia, które widziane 
są z perspektywy wiary, czego osoba wierząca nie może rozdzielać, w których 
wyraża się wola Boga”. Grzegorz to doświadczenie nazywa „działaniem i obec-
nością Boga w życiu”. Zuzanna wspomina: „pojechałam kiedyś na rekolekcje, 
gdzie inne osoby (…) fizycznie odczuwały Boga, myślę, że to też można na-
zwać doświadczeniem duchowości”. Dla Eweliny przestrzeganie reguł chrze-
ścijańskich stwarza możliwość odczuwania Boga w każdym dniu i chwili na 
swój sposób, jest to przede wszystkim łaska Boga, dar, „ponieważ nie każdemu 
jest dane uwierzyć, wierzyć i w pełni rozumieć wszystkie aspekty”. Podobnie 
myśli Michał, ujmując doświadczenie duchowe w  szerokim kontekście jako 
„świadomość Bożej obecności, która niekoniecznie musi mieć charakter wi-
docznych objawów, doznań, charyzmatów czy objawień”. Dla Jolanty doświad-
czenie duchowe to „jakieś spotkanie z Bogiem, które może być realizowane 
w bardzo różnych formach, tak naprawdę każdy powinien sobie znaleźć jakąś 
koncepcję na to, gdzie chce się znaleźć w Kościele i gdzie jest mu najlepiej”.

Refleksje respondentów na temat doświadczenia duchowego prezentuje 
poniższy schemat.

Schemat 3. Rozumienie doświadczenia duchowego przez respondentów

Źródło: opracowanie własne.

– dar Boga
– łaska Boga
– wola Boga

– przestrzeganie reguł  
   chrześcijańskich

– świadomość Bożej  
   obecności

– działanie i obecność Boga w życiu
– wydarzenia z życia widziane  
   w perspektywie wiary

– fizyczne odczuwanie Boga
– spotkanie z Bogiem

Doświadczenie  
duchowe
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Z  przeprowadzonych jakościowych wywiadów badawczych wyłania się 
sześć kategorii doświadczenia duchowego w życiu młodego człowieka:
1.  Doświadczenie duchowe jako inicjatywa Boga;
2.  Doświadczenie duchowe jako bezpośredni kontakt z Bogiem;
3.  Doświadczenie duchowe jako intuicja;
4.  Doświadczenie duchowe jako pragmatyzm;
5.  Doświadczenie duchowe jako odkrywanie Boga w codzienności;
6.  Doświadczenie duchowe jako paradygmat patrzenia na rzeczywistość.

Pierwszą kategorię tworzą: dar Boga, łaska Boga i  wola Boga. Druga to 
fizyczne odczuwanie Boga i spotkanie z Nim. Trzecia zaproponowana katego-
ria związana jest ze świadomością Bożej obecności. Czwarta to przestrzega-
nie reguł chrześcijańskich. Piąta kategoria dotyczy działania i obecności Boga 
w życiu. Ostatnią tworzą wydarzenia z życia widziane w perspektywie wiary.

6. Przeżywanie duchowości chrześcijańskiej

Zamierzonym celem przeprowadzonych badań było uczynienie głównym 
tematem wywiadu duchowość chrześcijańską. Respondenci wymieniali wiele 
sposobów jej doświadczania, twierdząc, że jest ona obecna w każdej dziedzinie 
życia: uczestniczenie w życiu Kościoła, w nabożeństwach, akty religijne, Msza 
św., śpiew podczas liturgii, muzyka. Ważną rolę odgrywają tutaj książki i pra-
sa katolicka oraz lektura Pisma Świętego16. Jak powie Karol: „poznawać i do-
świadczać Pana Boga można, czytając Pismo Święte czy jakąś lekturę związaną 
z duchowością”. Podkreśla to także Michał: 

(…) zaczęła funkcjonować jakaś lektura, najpierw były to książki Ojca Świętego, 
to na mnie wpłynęło i zabrałem się za te książki, potem zacząłem czytać książki 
Eldredge’a, Dzikie serce i podobne, też doszła lektura niektórych encyklik, cho-
ciaż to może bardziej na studiach, bo część z nich była związana z moim kie-
runkiem studiów, też myślę, że też jakaś lektura książek związanych po prostu 
z jakimś światem wartości, czy to chrześcijańskim, czy choćby w jakiś sposób 
moralnie zbliżonych do jakiegoś ideału chrześcijańskiego, a do tego jeszcze lek-
tura prasy katolickiej, „Miłujcie się”, jakichś innych tygodników, „Gościa Nie-
dzielnego”, czy podobnych.

16 W roku szkolnym 2010/2011 w większości liceów ogólnokształcących diecezji sosnowiec-
kiej przeprowadzone zostały badania na temat częstotliwości czytania Pisma Świętego 
przez młodzież maturalną. Wynika z nich, że bardzo często czyta Biblię zaledwie 1,8% an-
kietowanych. Często sięga po nią 4,5% uczniów. Prawie 20% respondentów czasami otwie-
ra Pismo Święte, rzadko natomiast 38,5%. Niepokoi wysoki procent (35,5%) maturzystów, 
którzy nigdy nie korzystali z Pisma Świętego. Por. M. Borda, Biblijna koncepcja powołania 
w katechezie ponadgimnazjalnej i jej recepcja przez uczniów, Kraków 2012, s. 315–316.
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Jako sposób doświadczania duchowości respondenci wymieniają również 
modlitwę. Rozpoczyna się to już, według Michała, wraz z pierwszymi nauczo-
nymi modlitwami: „jeżeli chodzi o prywatne bardziej takie doświadczenia du-
chowe no to modlitwa, powiedziałbym dość tradycyjna modlitwa, taka jaką 
uczą rodzice dziecko w domu i potem jak to wygląda, wiadomo, że ta modli-
twa z wiekiem się zmienia, zaczyna do czegoś dorastać”. Rozwija to Ewelina, 
mówiąc, że doświadczenie duchowe jest możliwe

przez modlitwę czy różne swoje własne rozmowy z Panem Bogiem, bo modlitwa 
jest rozmową taką z głębi serca, nie takie „klepanki”, tylko szczera rozmowa jak 
z przyjacielem, poruszanie swoich smutków, żalów, a nawet tych najlepszych 
dni, kiedy się coś udało, chodzi mi nawet o modlitwę poprzez poszczególne wy-
darzenia, które się toczą, krok po kroku, dostrzegam to. 

Pojawia się w  tym kontekście również natura, a przede wszystkim góry, 
ponieważ „można doświadczać takiego podziwu dla całego stworzenia, to, co 
można zobaczyć, podziwiać, Ktoś to musiał stworzyć” (Karol).

Najwięcej wypowiedzi na temat sposobów doświadczania duchowości 
chrześcijańskiej dotyczy innych ludzi, którymi Bóg się posługuje, aby na nas 
oddziaływać. Może się to odbywać na różne sposoby: 

(…) poszczególne słowa innych osób, jak ktoś rozmawia, to jest świadectwem, 
też w czasie Mszy, jak ksiądz na kazaniu coś powie, co mnie dotknie, zaciekawi, 
to też jest ważne, bo Pan Bóg działa nie tylko przez słowo Boże, osoby święte, 
ale też tak na co dzień, nawet w takich dzieciach, które proszą, żebrzą, Bóg ma 
różne sposoby działania (Ewelina).

Przeprowadzone wywiady wskazują również na możliwość spotkania 
z drugim człowiekiem dzięki akcjom charytatywnym i zaangażowaniu w wo-
lontariat, gdzie w sposób szczególny, uczestnicząc z innymi w ich cierpieniu 
lub słabościach, doświadczamy chrześcijaństwa i zgłębiamy wymiar duchowy 
ludzkiego życia. Kolejnym takim miejscem dla respondentów są pielgrzymki, 
które również stwarzają możliwość spotkania z  drugim człowiekiem, często 
w trudnych warunkach, wyznaczając przede wszystkim czas modlitwy i prze-
myśleń na temat wiary, niekiedy jedyny w ciągu roku, jak powiedziała Jolanta: 
„pielgrzymki są cały czas punktem zaczepienia i jakimś tam elementem w cią-
gu roku, a  tutaj np. oprócz wolontariatu nie mam takiej innej rzeczy, którą 
robię w kwestii swojej duchowości, w tym momencie”.

Dla wszystkich badanych ważnym miejscem doświadczania duchowo-
ści chrześcijańskiej jest wspólnota religijna, w której kiedyś byli lub są nadal. 
Grzegorz stwierdził: 
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(…) myślę, że właśnie ta wspólnota bardzo dużo daje, wymiana poglądów, takie 
dzielenie się wspólnym doświadczeniem, wspólnymi problemami, to dużo mi 
dawało, dużo mi daje, no i też taka chęć pogłębiania tej duchowości, szukanie 
różnych źródeł, wartościowych, mądrych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, 
takie chłonięcie tego wszystkiego, nie tak, że mi to sam ktoś poda na tacy, ale 
sam muszę poszukać.

Spotkanie z drugim człowiekiem, który wierzy i dzieli się tą wiarą z inny-
mi, umacnia w duchowości i pozwala ją rozwijać, ale także umożliwia odkrycie 
na nowo siebie w relacji do Boga oraz nawiązanie z Nim przyjaźni. Na pytanie 
o drogę Boga do człowieka i Jego sposoby działania Zuzanna odpowiedziała: 
„myślę, że używał wielu ludzi, przede wszystkim przyjaciół, użył też przede 
wszystkim wspólnoty, w  której poznałam ludzi, może nie o  takich samych 
przekonaniach, ale mieliśmy jeden cel we wspólnocie, poznawać Boga i właś-
nie to mnie do Niego zbliżyło”.

Odpowiedzi badanych na temat sposobów doświadczania duchowości 
chrześcijańskiej prezentuje poniższy schemat.

Schemat 4. Sposoby przeżywania duchowości chrześcijańskiej przez badanych

Źródło: opracowanie własne.

– Msza św.
– nabożeństwa
– akty religijne
– śpiew liturgiczny

– Pismo Święte
– modlitwa
– katecheza

– inni ludzie
– wspólnota
– pielgrzymki
– życie Kościoła

- muzyka
- świat przyrody

– cierpienie
– wolontariat
– akcje charytatywne

– książka i prasa katolicka

Sposoby doświadczania
duchowości  

chrześcijańskiej
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Przeprowadzony jakościowy wywiad badawczy i analiza uzyskanych wy-
ników pozwalają wyodrębnić sześć kategorii sposobów doświadczania ducho-
wości chrześcijańskiej przez młodzież:
1.  Doświadczenie poprzez celebrację liturgiczną;
2.  Doświadczenie poprzez lud Boży;
3.  Doświadczenie poprzez formację chrześcijańską;
4.  Doświadczenie poprzez lekturę duchową;
5.  Doświadczenie poprzez piękno stworzonego świata;
6.  Doświadczenie poprzez altruizm.

Do pierwszej kategorii należy zaliczyć: Mszę św., nabożeństwa, akty reli-
gijne i śpiew liturgiczny; do drugiej: innych ludzi, życie Kościoła, wspólnotę 
i  pielgrzymki. Trzecią tworzą Pismo Święte, modlitwa i  katecheza. Czwarta 
kategoria przeżywania duchowości chrześcijańskiej obejmuje książki, filmy 
i prasę katolicką. Piątą stanowią muzyka i świat przyrody. Na ostatnią składają 
się cierpienie, wolontariat i akcje charytatywne.

Wyodrębnione kategorie oraz ich merytoryczny zakres pozwalają odkryć 
wielość dróg i  sposobów doświadczania duchowości chrześcijańskiej. Ważne 
w tym kontekście, by życie duchowe polegało na osobowej komunii wierzącego 
z Bogiem, która zawsze jest możliwa dzięki Chrystusowej łasce. W ścisłym zna-
czeniu o życiu duchowym można powiedzieć dopiero wówczas, gdy ochrzczo-
ny człowiek odpowie Bogu w sposób wolny wiarą, nadzieją i miłością17.

Podsumowanie

Papież Franciszek w  adhortacji Evangelii gaudium przestrzega, by życie 
duchowe nie myliło się z  niektórymi momentami religijnymi przynoszący-
mi pewną ulgę, ale niezbliżającymi do spotkania z innymi, do zaangażowania 
w  świecie, do pasji ewangelizowania18. Przeprowadzone badania pozwalają 
stwierdzić, że duchowość chrześcijańska zaspokaja wszelkie potrzeby i prag-
nienia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w  rzeczywistości oraz 
realizuje najgłębsze aspiracje i ideały. Daje jednostce poczucie tożsamości i za-
korzenienia w historii świata, dzięki czemu może go ona zmieniać na lepsze. 
Chrześcijańska perspektywa życia wiecznego porządkuje wszelką działalność 
i decyzyjność, nadając im cel i harmonię oraz wzbogacając je o wymiar mo-
ralny i etyczny.

17 Por. J. Gogola, Doświadczenie Boga w życiu duchowym, „Karmel” 1996, nr 3, s. 6.
18 Por. Franciszek, Evangelii gaudium, nr 79.
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Analiza wyników badań pokazuje jednak, że chrześcijańskie doświadcze-
nie duchowe umożliwia przede wszystkim odkrywanie prawdy o sobie, świe-
cie i drugim człowieku, z którym można nawiązać dojrzałe i braterskie relacje. 
Ukazując najważniejsze wartości oraz pomagając w ich osiąganiu, chrześcijań-
stwo pozwala na przeżywanie pełni życia w zgodzie z całym wszechświatem. 
Motywując do rozwoju intelektualnego oraz fizycznego, umożliwia akcepta-
cję oraz zrozumienie samego siebie i innych. Co najważniejsze, dzięki chrze-
ścijańskiemu doświadczeniu duchowemu człowiek przeżywa radość i  pokój 
w świecie pełnym chaosu, gonitwy, niepewności o jutro oraz niebezpieczeństw 
zagrażających jego zdrowiu i życiu, ponieważ w tym wszystkim nie pozostaje 
nigdy sam, ma bowiem świadomość, że otrzymuje wsparcie i pomoc od same-
go Boga, który jest ponad wszystkim.

Zasadne wydaje się pogłębienie przeprowadzonych badań jakościowych 
w celu zdiagnozowania roli duchowości w życiu młodego człowieka. Dlatego 
kolejnym etapem będzie próba analizy ilościowej pod kątem funkcji duchowo-
ści i sposobów jej doświadczania, tak aby możliwe było uogólnienie zebranych 
wyników na szerszą populację. Warto również w osobnym artykule przyjrzeć 
się tematowi duchowości w życiu młodzieży w nauczaniu papieża Franciszka.
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Summary 
The spiritual sphere of upbringing in the life of the youth

A mass symptom of the contemporary world is spiritual emptiness which shows itself as a lack of an aim 
and sense of one’s life or its limitation to a brief and hedonistic dimension. The reason for the present state 
originates from an individual’s development. If it does not go in a proper way, it often results in permanent 
changes in young people’s personality. In the authors' opinion (who are a layman and a priest), it results from 
a lack of proper engagement into one’s spiritual development and allowing it an important place while a human 
being is shaped. Only the multidimensional development of one’s personality, including also spirituality, 
forms an important factor protecting in the prophylaxis of addictions and risky behaviours of children and 
young people and at the same time it is a necessary condition of proper upbringing. The aim of this article 
is to show the role of spirituality in the process of upbringing the youth through isolating a category of its 
understanding and describing the functions it fulfills in the lives of the researched ones, as well as selecting 
a category of spiritual experience and ways of experiencing spirituality, which will make it possible to support 
this sphere in a better way and its boosting in a pedagogic influence.
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Realizacja zasady chrystocentryzmu  
w programach nauki religii w polskich szkołach 

powszechnych w latach 1932–1939

Słowa kluczowe: Jezus Chrystus, chrystocentryzm, program nauki religii, szkoła 
powszechna 
Keywords: Jesus Christ, Christocentrism, Religious Education programme, primary 
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Wstęp

W 1932 roku rozpoczęto reformę oświaty, która zmierzała do ujednolicenia 
polskiego szkolnictwa po względem organizacyjnym i programowym. W tym 
czasie powstała szkoła powszechna (odpowiednik dzisiejszej szkoły podstawo-
wej), trwająca siedem lat (ostatnia klasa była przeznaczona dla uczniów nie-
kontynuujących dalszej edukacji) i podzielona na trzy typy: pierwszego, dru-
giego i  trzeciego stopnia. Dla każdego z nich należało opracować programy 
nauczania, określając cele i treści dla wszystkich przedmiotów. W przypadku 
nauki religii otrzymały one chrystocentryczny charakter, co było niezwykle 
cenne, ponieważ umożliwiało przekazywanie uczniom życia i doktryny Jezusa 
Chrystusa. Przyjęcie tej zasady sprawiło, iż zajął On centralne miejsce w pro-
gramach szkoły powszechnej. Wydaje się, że z punktu widzenia historii kate-
chezy warto zwrócić uwagę, jak w okresie międzywojennym w Polsce ewolu-
owała idea chrystocentryzmu, począwszy od wskazań dla autorów programów, 
poprzez wstępny projekt, aż do ostatecznego opracowania programów nauki 
religii. W niniejszej publikacji podjęto próbę ukazania tej drogi od momentu 
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zainicjowania reformy polskiego szkolnictwa w 1932 roku aż do 1939 roku, 
gdy wybuch drugiej wojny światowej przerwał jej realizację. 

1. Chrystocentryzm w wytycznych dla autorów programów 

Opublikowanie Ustawy o ustroju szkolnictwa w 1932 roku pociągnęło za 
sobą zmiany organizacyjne w polskiej oświacie, opracowane i wcielone w życie 
przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego (dalej: WRiOP) 
Janusza Jędrzejewicza1. Powstały nowe typy szkół, dla których należało opra-
cować programy nauczania. Ministerstwo WRiOP, jako naczelny urząd admi-
nistracji szkolnej, przygotowało wskazania dotyczące ich tworzenia. Na ich 
podstawie autorzy mieli opracować programy, m.in. dla szkół powszechnych 
wszystkich trzech stopni. Zostali oni zobowiązani do określenia zwięzłych 
celów nauczania dla każdego przedmiotu z  uwzględnieniem celu naukowe-
go (dydaktycznego) i wychowawczego wraz z podaniem informacji o zakresie 
i stopniu ich realizacji w każdym oddziale. Ponadto mieli opracować szczegó-
łowy materiał nauczania w poszczególnych klasach, dołączając do niego wy-
kaz godzin przewidzianych na jego realizację w ciągu całego roku szkolnego. 
Oprócz tego autorzy mieli zaproponować dwa szczegółowe opracowania pro-
gramu dla wybranego bloku tematycznego, osobno dla szkół powszechnych 
wiejskich i miejskich. Ministerstwo wymagało też od nich informacji dotyczą-
cych minimum niezbędnych wiadomości i  sprawności, które mieli osiągnąć 
wszyscy uczniowie, proponowanych metod nauczania i pomocy naukowych, 
korelacji z  innymi przedmiotami i  wytycznych dla autorów podręczników. 
Propozycje programowe miały być przedłożone w resorcie do 15 października 
1932 roku2. Dotyczyło to także programów nauki religii.

W  wytycznych Ministerstwa zwrócono uwagę, iż osią wszystkich pro-
gramów powinna być „Polska i  jej kultura”. Miały one wskazywać na potęgę 
i znaczenie państwa polskiego, na jego kulturę duchową i materialną3. Wska-
zania te dotyczyły wszystkich szczebli programowych szkoły powszechnej, tzn. 
pierwszego (pierwsze cztery lata nauki), drugiego (piąty i  szósty rok nauki) 
i  trzeciego (siódmy rok nauki)4. Na poszczególnych etapach programy mia-

1 Por. A. Kiciński, Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 
1918–2001, cz. I, „Salesianum” 67 (2005), nr 2, s. 155–156. 

2 Por. Ministerstwo Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego, Wytyczne dla autorów 
programów szkół ogólnokształcących. Szkoła Powszechna. Gimnazjum, Warszawa 1932, s. 3. 

3 Por. tamże, s. 39. 
4 Por. F. Śliwiński, Zasady nowego ustroju szkolnictwa polskiego, Lwów–Warszawa [b.r.w.], 

s. 11. 
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ły uwzględniać odpowiednie dziedziny wiedzy, jakie powinny dopełniać wy-
kształcenie ogólne. W wytycznych Ministerstwo zdefiniowało te wiadomości 
i sprawności w pewnych blokach tematycznych, wyznaczając dla nich naczel-
ną ideę, wokół której miały być tworzone programy. Te same zasady przyjęto 
dla nauki religii. Zgodnie z nimi, na pierwszym etapie programowym należało 
przedstawić życie Jezusa Chrystusa i związane z nim zasady wiary i obycza-
jów. Na drugim etapie wymagano, by na podstawie Ewangelii zaprezentować 
uczniom Jego życie i działalność w szerszym kontekście, z odniesieniem do 
Starego Testamentu, oraz pogłębić znajomość prawd wiary i wskazać na po-
trzebę ich zastosowania w  codzienności. Z  kolei na trzecim etapie program 
miał uwzględniać wybrane postaci, dla których wiara w Jezusa stała się czyn-
nikiem prowadzącym do świętości5. Wynika z  tego jasno, że celem naucza-
nia religii na wszystkich szczeblach szkoły powszechnej miało być zapoznanie 
uczniów z postacią Jezusa Chrystusa, Jego życiem i nauczaniem w taki sposób, 
by Jego słowa i czyny były źródłem i podstawą życia chrześcijańskiego każde-
go dziecka6. W wytycznych, zaraz po informacji o ukierunkowaniu programu 
na Jezusa, pojawił się zapis, że w nauczaniu religii należy kierować się zasadą 
„od przeżycia do czynu” i że winno ono opierać się na konkretach i być ści-
śle związane z życiem ucznia. Wskazania te można odczytać w sposób ogól-
ny, odnosząc je do wszystkich treści programowych, ale także szczegółowy ‒ 
stosując je do osoby Jezusa. W tym drugim przypadku chodziłoby o to, żeby 
mówiąc o Nim, zwrócić uwagę na moment przeżyciowy7. „Charakterystyczną 
cechą nauczania przeżyciowego jest to, iż pragnie ono kształcić nie tyle umysł 
i przekazywać samą tylko wiedzę, ile przeniknąć do głębi duszy wychowanka 
i poruszyć w ten sposób wszystkie jego dynamizmy”8. W odniesieniu do nauki 
religii oznacza to, że powinna ona przekazywać nie tylko suche fakty histo-
ryczne czy definicje katechizmowe, ale doprowadzić do zetknięcia się z ukrytą 
za nimi rzeczywistością. Z analizy wytycznych dla autorów widać, iż w  taki 
właśnie sposób należało przybliżyć uczniom postać Jezusa Chrystusa. Cho-
dziło o  dostrzeżenie prawdy, że dziecko jest bardziej wrażliwe na osobę, na 
kontakt z nią niż na wiedzę o niej. Ponadto dość często podkreślano fakt, że 
uczniowie w szkole powszechnej są na takim etapie rozwojowym, iż potrze-
bują jakiegoś wzorca – ideału (jak to określono w wytycznych), który byłby 
punktem odniesienia, a zarazem pociągałby przykładem i zachęcałby do na-

5 Por. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Wytyczne dla autorów…, 
dz. cyt., s. 40–41. 

6 Por. tamże, s. 46. 
7 Por. tamże. 
8 R. Murawski, Etapy rozwoju katechezy, „Ateneum Kapłańskie” 71 (1978), z. 417, s. 57. 
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śladowania, do pracy nad sobą i podporządkowania się pewnym wyższym ide-
ałom9. Analizując wytyczne, można dojść do wniosku, że w pierwszym rzędzie 
chodzi o Jezusa Chrystusa.

To chrystocentryczne ujęcie programu jeszcze mocniej wyartykułowano 
w  wytycznych szczegółowych dotyczących religii rzymskokatolickiej. Otóż 
Ministerstwo oprócz wytycznych ogólnych (o  których wspomniano wyżej) 
zamieściło również specjalne wskazówki dotyczące opracowania programu 
nauki religii. W materiale tym określono cel nadrzędny i naczelne idee progra-
mowe dla każdego oddziału w szkole powszechnej. Za główny cel nauki religii 
przyjęto: „Ukochanie i  naśladowanie Jezusa Chrystusa przez poznanie Jego 
życia i nauki”10. W uwagach o jego realizacji zapisano, iż w szkole powszech-
nej ma się kształcić charakter dziecka poprzez pracę indywidualną i w gru-
pie oraz przez wypełnianie w  życiu wskazań Jezusa, zwłaszcza przykazania 
miłości Boga i bliźniego, jako prawa życia chrześcijańskiego. Jeśli zaś chodzi 
o wskazówki programowe do każdego oddziału, to również one miały wyraźny 
rys chrystologiczny. Już w oddziale pierwszym należało tak konstruować pro-
gram, by znalazły się w nim pogadanki na temat życia religijnego dzieci oraz 
opowiadania o dzieciństwie Jezusa i o tych wydarzeniach z Jego historii, które 
mogły być swobodnie przyswojone przez uczniów na tym etapie. W drugim 
oddziale treści nauczania miały się koncentrować wokół przygotowania dzieci 
do pierwszej spowiedzi i Komunii św., a co za tym idzie, na podjęciu przez nie 
współpracy z  Jezusem, który wspomaga, oczyszcza i uświęca. Ponadto nale-
żało omówić przykazanie miłości na tle życia Jezusa i świętych. W następnym 
oddziale należało kontynuować prezentację życia i nauczania Chrystusa wraz 
z omawianiem roku kościelnego. Z kolei w oddziale czwartym przewidziano 
podanie dzieciom najważniejszych prawd wiary i zasad moralnych w powią-
zaniu z działalnością Jezusa i świętych. We wskazaniach dla oddziału piątego 
treści programowe ujęto następująco: „Najważniejsze postacie i  wydarzenia 
ze Starego Testamentu jako wstęp do życia i nauki Pana Jezusa. Życie i nauka 
Pana Jezusa i wypływające stąd zasady wiary”11. W oddziale szóstym zaplano-
wano natomiast przybliżenie nauczania Jezusa i wypływających z niego zasad 
moralnych wraz z odniesieniem ich do życia uczniów. Na zakończenie edu-
kacji w szkole powszechnej przewidziano omówienie życia chrześcijańskiego 
w obrzędach i prezentację sylwetek wybranych świętych12. W ostatniej klasie 

9 Por. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Wytyczne dla autorów…, 
dz. cyt., s. 11, 15–16, 20–21. 

10 Tamże, s. 46. 
11 Tamże, s. 47. 
12 Por. tamże. 
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zamierzano zaznajomić uczniów z liturgią mszalną, z sakramentami i święta-
mi kościelnymi, co również w mniejszym lub większym stopniu było związane 
z Jezusem Chrystusem. 

W  1934 roku Ministerstwo opublikowało kolejne wytyczne dla autorów 
programów. Chodziło o  to, by uwzględnili oni w większym zakresie stopnie 
organizacyjne szkół powszechnych i  wzięli pod uwagę fakt, iż znaczna ich 
część to szkoły wiejskie i małomiasteczkowe13. Zgodnie ze statutem publicz-
nych szkół powszechnych siedmioklasowych, dzieliły się one pod względem 
organizacyjnym na szkoły pierwszego, drugiego i  trzeciego stopnia14. Szkoła 
pierwszego stopnia realizowała pierwszy szczebel programowy i miała cztery 
klasy, z których pierwsza i druga były jednoroczne, klasa trzecia była dwulet-
nia, a czwarta trzyletnia. Tego typu szkoła była najniżej zorganizowana, mia-
ła zaledwie jednego lub dwóch nauczycieli oraz do 120 uczniów. Szkoła dru-
giego stopnia, z trzema lub czterema nauczycielami i  liczbą uczniów od 121 
do 210, realizowała drugi szczebel programowy i miała sześć klas, z których 
prawie wszystkie były jednoroczne, z wyjątkiem ostatniej, trwającej dwa lata. 
Natomiast szkoła najwyżej zorganizowana, trzeciego stopnia, realizowała trze-
ci szczebel programowy, uczęszczało do niej powyżej 210 uczniów, nauczało 
w niej co najmniej pięciu nauczycieli i miała wszystkie klasy jednoroczne. Na-
uka we wszystkich typach szkół powszechnych trwała siedem lat15. 

Wcześniejsze wytyczne w sprawie tworzenia programów dotyczyły w zasa-
dzie szkół wyżej zorganizowanych, czyli trzeciego stopnia z większą liczbą na-
uczycieli. Nowe wytyczne domagały się dostosowania treści programowych do 
możliwości organizacyjnych szkół niżej zorganizowanych. Przy tym określały 
one różne warianty programu w zależności od stopnia organizacyjnego szkoły 
(nauczanie w kompletach – dwie lub trzy klasy razem, lub każda klasa osobno) 
i liczby zatrudnionych w niej nauczycieli (jeden, dwóch lub więcej). Dotyczyło 
to również nauki religii. Nie zagłębiając się w szczegóły programowe i przesu-
nięcia niektórych zagadnień w stosunku do wytycznych z 1932 roku, można 
śmiało przyjąć, iż także te wskazania miały charakter chrystocentryczny. To 
zrozumiałe, bowiem bazowały one na wcześniej przyjętych wytycznych Mini-
sterstwa. I tak w szkole powszechnej pierwszego stopnia należało zaznajomić 
uczniów klasy pierwszej bądź drugiej z wydarzeniami z dzieciństwa Jezusa oraz 

13 Por. Ministerstwo Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego, Wytyczne dla autorów 
programów szkół ogólnokształcących. Szkoły Powszechne I  i  II stopnia. Szkoły Powszechne 
III stopnia o 5 i 6 nauczycielach, Lwów 1934, s. 3. 

14 Por. Statut publicznych szkół powszechnych siedmioletnich, Poznań [1933], s. 4. 
15 Por. R. Ceglarek, Katechizacja w diecezji częstochowskiej w okresie pasterskiej posługi biskupa 

Teodora Kubiny (1926–1951), Częstochowa 2008, s. 204. 
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z kolejnych etapów Jego życia. W klasie trzeciej (dwuletnia) ‒ z życiem Chry-
stusa i Jego nauczaniem; należało także opracować dla tej klasy treści przygo-
towujące dzieci do Pierwszej Komunii św. Z kolei w klasie czwartej (trzyletnia) 
zasadniczy podział materiału miał wyglądać następująco: „w jednym roku – 
opracowanie zasad wiary na tle życia i  nauki Chrystusa, w  drugim – zasad 
moralności również w bezpośrednim związku z życiem Chrystusa, w trzecim 
– życia chrześcijańskiego w obrzędach i życia parafialnego”16. W zasadzie te 
same treści dotyczące Jezusa Chrystusa miał zawierać program dla szkół po-
wszechnych drugiego stopnia, z różnymi przesunięciami w obrębie kolejnych 
klas17. Podobnie rzecz się miała ze szkołami powszechnymi, w których naucza-
ło pięciu lub sześciu nauczycieli; w tym przypadku autorzy programów mieli 
opierać się na programie szkoły trzeciego stopnia, którego główny zarys był 
podany w wytycznych z 1932 roku18. 

2. Zasada chrystocentryzmu w projekcie programu nauki religii 

W  1933 roku zostały opracowane projekty programów dla wszystkich 
przedmiotów wchodzących w  zakres nauczania w  szkołach powszechnych 
trzeciego stopnia19, w tym także dla nauki religii: Program nauki w publicznych 
szkołach powszechnych trzeciego stopnia. Religia rzymsko-katolicka (Projekt)20. 
Ich analiza pozwala stwierdzić, że uwzględniono w nich wcześniejsze wytycz-
ne Ministerstwa. 

To, co we wskazaniach dla nauki religii podano jedynie w formie krótkich 
wątków tematycznych przeznaczonych na daną klasę, w  projekcie znacznie 
16 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Wytyczne dla autorów progra-

mów szkół ogólnokształcących. Szkoły Powszechne I i II stopnia…, dz. cyt., s. 24. 
17 Por. tamże, s. 63–64. 
18 Por. tamże, s. 87. 
19 Por. programy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: Program nauki 

w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia. Język polski (Projekt), Lwów 1933; 
Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia. Geografia (Projekt), 
Lwów 1933; Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia. Śpiew 
(Projekt), Lwów 1933; Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stop-
nia. Historia (Projekt), Lwów 1933; Program nauki w publicznych szkołach powszechnych 
trzeciego stopnia. Rysunek (Projekt), Lwów 1933; Program nauki w  publicznych szkołach 
powszechnych trzeciego stopnia. Nauka o przyrodzie (Projekt), Lwów 1933; Program nauki 
w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia. Arytmetyka z geometrią (Projekt), 
Lwów 1933; Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia. Ćwi-
czenia cielesne (Projekt), Lwów 1933; Program nauki w publicznych szkołach powszechnych 
trzeciego stopnia. Zajęcia praktyczne (Projekt), Lwów 1933. 

20 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Program nauki w publicznych 
szkołach powszechnych trzeciego stopnia. Religia rzymsko-katolicka (Projekt), Lwów 1933.
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rozwinięto i uszczegółowiono. Odnosi się to także do treści związanych z po-
stacią Jezusa Chrystusa, które w  znacznym stopniu rozszerzono, akcentując 
chrystocentryczny charakter propozycji programowej. Widać to wyraźnie już 
w klasie pierwszej. W wytycznych pojawiło się jedynie zalecenie, by na tym 
etapie nauczania zaznajomić uczniów z  najważniejszymi faktami z  życia Je-
zusa, w projekcie dokładnie je określono. Jego życie podzielono na dwa etapy: 
dzieciństwo i dorosłość. W pierwszym z nich należało przybliżyć dzieciom ta-
kie wydarzenia, jak narodziny w Betlejem, ucieczkę do Egiptu, życie w Naza-
recie czy pobyt w świątyni w Jerozolimie. Nawiązując do nich, należało ukazać 
Jezusa jako wzór modlitwy i posłuszeństwa, wskazać na przykłady dzieci na-
śladujących te Jego przymioty i wezwać uczniów do podobnego postępowania. 
W drugim etapie trzeba było w wielkim skrócie zaprezentować wybrane wyda-
rzenia z dorosłego życia Jezusa, takie jak chrzest w Jordanie, powołanie Apo-
stołów, cudowny połów ryb, uciszenie burzy, spotkanie z dziećmi, wjazd do 
Jerozolimy, Ostatnia Wieczerza, męka, zmartwychwstanie, chrystofanie, wnie-
bowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. W dodatku w projekcie znalazło się 
wezwanie, by katecheta zachęcił uczniów do brania udziału w uroczystościach 
roku kościelnego, w  których oddaje się cześć Jezusowi Chrystusowi, prze-
żywając różne wydarzenia z Jego życia21. W kolejnej klasie nauka religii szła 
zasadniczo w dwóch kierunkach, a każdy z nich miał charakter chrystocen-
tryczny. Dzieci należało zaznajomić z przykazaniem miłości Boga i bliźniego 
oraz z Dekalogiem, odwołując się przede wszystkim do przykładów z życia Je-
zusa, w których On sam realizował przykazania. Drugi kierunek związany był 
z przekazem elementarnych wiadomości na temat sakramentów pokuty i Eu-
charystii. Przygotowanie do spowiedzi miało się opierać na analizie przypo-
wieści Jezusa, m.in. o dobrym pasterzu, zaginionej owcy czy synu marnotraw-
nym, a przygotowanie do Komunii na pogadankach o obietnicy ustanowienia 
Eucharystii i Ostatniej Wieczerzy. Ponadto należało wpoić uczniom cześć dla 
Najświętszego Sakramentu, rozwijać w nich pragnienie przyjęcia Jezusa w Ko-
munii św. i zapoznać ich z odpowiednimi modlitwami i sposobem zachowania 
się podczas Mszy św.22. To ukierunkowanie na Jezusa Chrystusa widać też wy-
raźnie w klasie trzeciej. Sam tytuł jej programu – „Życie Chrystusa Pana” – ma 
już wyraźne inklinacje chrystocentryczne i wskazuje na kluczowe zagadnienie 
stanowiące oś materiału nauczania. Na treść katechezy miały się złożyć wy-
brane opowiadania ze Starego Testamentu zapowiadające przyjście Chrystusa 
oraz wydarzenia z Jego życia, podane w szerszym kontekście niż dotychczas 

21 Por. tamże, s. 3–4. 
22 Por. tamże, s. 4–6. 
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i uzupełnione o nowe elementy, których do tej pory na lekcjach religii nie było. 
Wraz z tym należało zaznajomić dzieci z fundamentalnymi prawdami wiary 
zawartymi w Składzie Apostolskim23. Z kolei w klasie czwartej, zgodnie z ty-
tułem programu – „Nauka Pana Jezusa” – katecheta miał zapoznać uczniów 
z katalogiem przypowieści ewangelicznych, by na tym tle podać im podstawo-
we zasady moralne24. Na drugim szczeblu programowym projekt przewidywał 
pogłębienie i rozszerzenie prawd wiary (klasa piąta) i zasad moralnych (kla-
sa szósta), które zostały zainicjowane na pierwszym szczeblu. Chodziło o ich 
ugruntowanie i rozwinięcie w oparciu o życie i nauczanie Jezusa Chrystusa25. 
Natomiast w ostatniej klasie (szczebel trzeci) program przewidywał zapozna-
nie uczniów z obrzędami kościelnymi i życiem parafialnym. Takie ujęcie treści 
nauczania nie wykluczało w klasie siódmej zasady chrystocentryzmu. Faktycz-
nie, nie była ona tak widoczna, jak na niższych szczeblach programowych, nie-
mniej jest zauważalna. Wystarczy zwrócić uwagę na takie tematy, jak liturgia 
Mszy św., sakramenty czy święta kościelne. Omawiając części Mszy św., zale-
cano, by przy liturgii słowa nawiązać do nabożeństwa słowa w judaizmie, a na-
stępnie pokazać Chrystusa nauczającego w synagodze. Trudno też wyobrazić 
sobie, by przy omawianiu sakramentów czy świąt kościelnych nie wspomnieć 
o Chrystusie. Program tej klasy był ukierunkowany na kształtowanie dojrzałe-
go chrześcijanina, który winien zapatrzeć się w przykład Jezusa i naśladować 
go w swoim życiu. Katecheta miał go w tym zakresie inspirować, chociażby 
przez prowadzenie pogadanek „o  sierocińcach, szpitalach, schroniskach dla 
starców, jako zewnętrznych wyrazach przejęcia się słowami Chrystusa Pana 
i ich ukochania (…)”26. 

W  projekcie programu znalazły się też istotne uwagi odnośnie do na-
uczyciela religii. Wzorem najlepszego pedagoga miał być dla niego sam Jezus 
Chrystus. Katecheta miał Go naśladować w Jego całkowitym oddaniu się spra-
wie nauczania. Tak jak Jezus miał to czynić z miłością, pokorą, cierpliwością, 
wyrozumiałością i poświęceniem. Przy tym miał być zawsze uczynny, odzna-
czać się empatią i  umiejętnością wnikliwej obserwacji, potrafić dostosować 
swój przekaz do słuchaczy, prowadzić zajęcia w  sposób przystępny, ciekawy 
i  urozmaicony, odwoływać się do sytuacji będących osobistym doświadcze-
niem uczniów, do problemów z ich otoczenia. Działania te miały mu pomóc 
w zilustrowaniu pewnych prawd wiary i zachęcić dzieci i młodzież do pogłę-
biania ich życia religijnego. Głoszone na lekcjach nauki miał potwierdzać sty-
23 Por. tamże, s. 6–7.
24 Por. tamże, s. 8–9. 
25 Por. tamże, s. 10–14. 
26 Tamże, s. 16. 
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lem swojego życia, stając się dla uczniów wiarygodnym świadkiem i prawdzi-
wym nauczycielem na wzór Jezusa Chrystusa27. 

Wszystkie projekty programów, po fazie konsultacji, zostały zatwierdzo-
ne jako tymczasowe programy nauki w publicznych szkołach powszechnych 
trzeciego stopnia28. Decyzją ówczesnego ministra WRiOP Wacława Jędrzeje-
wicza weszły one w życie wraz z nowym rokiem szkolnym 1934/1935. Wyjątek 
stanowiła jedynie nauka religii29. Przedmiot ten miał być nauczany w oparciu 
o dotychczasowy program nauki religii z 1931 roku30. Stało się tak ze względu 
na opinię strony kościelnej, która nie zaaprobowała projektu ministerialnego 
i nie zezwoliła na jego wdrożenie31. 

3. Chrystocentryzm w nowych programach nauki religii

Nowy program nauki religii dla szkół powszechnych trzeciego stopnia, 
dostosowany do zmienionych struktur organizacyjnych szkolnictwa, powstał 
w 1935 roku. Nosił tytuł: Program nauki religii rzymsko-katolickiej w publicz-
nych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem nauczania32. 
Po uzyskaniu aprobaty strony kościelnej oraz ministerialnej wszedł on w życie 
27 Por. tamże, s. 29–30. 
28 Por. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Program nauki w publicz-

nych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem nauczania (Tymczasowy), 
Lwów [1934]. 

29 Por. tamże, s. 7. 
30 Por. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Program nauki w publicz-

nych szkołach powszechnych, Lwów 1931, s. 3–14. Program ten obowiązywał już wcześniej. 
Po wejściu w życie Ustawy o ustroju szkolnictwa zaczęto wprowadzać programy przejścio-
we. W specjalnych instrukcjach określano materiał nauczania, dostosowując go do zaist-
niałych zmian organizacyjnych zachodzących w szkolnictwie. Zgodnie z ustawą, w roku 
szkolnym 1933/1934 należało prowadzić lekcje religii na podstawie programu z 1931 roku. 
Zob. Instrukcja dotycząca programów nauki w oddziałach I, II i V w publicznych szkołach 
powszechnych i zmian w programach nauki w oddziałach III, IV, VI i VII publicznych szkół 
powszechnych, Tarnopol 1933, s. 3. 

31 Po zapoznaniu się z projektem ministerialnym i odrzuceniu go strona kościelna przystą-
piła do opracowania własnej propozycji programowej, którą 5 grudnia 1933 roku prze-
słała do Ministerstwa WRiOP. Tym razem to strona rządowa odrzuciła projekt Komisji 
Szkolnej Episkopatu. Powstające kolejne projekty nie spotykały się z uznaniem ani jednej, 
ani drugiej strony. Impas trwał przez blisko dwa lata i definitywnie zakończył się dopiero 
1 października 1935 roku, gdy minister WRiOP Wacław Jędrzejewicz zatwierdził go jako 
obowiązujący w polskim szkolnictwie. Więcej na ten temat zob. M. Jakubiec, Arcybiskup 
Adam Stefan Sapieha jako przewodniczący Komisji Szkolnej Episkopatu Polski, w: Księga 
Sapieżyńska, red. J. Wolny, t. 2, Kraków 1986, s. 76–77. 

32 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Program nauki religii rzym-
sko-katolickiej w  publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z  polskim językiem 
nauczania, Lwów 1935. 
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wraz z początkiem roku szkolnego 1936/1937. Kolejne programy nauki religii 
dla szkół powszechnych powstały w 1938 roku: Program nauki religii rzymsko-
katolickiej w publicznych szkołach powszechnych pierwszego stopnia z polskim 
językiem nauczania33 oraz Program nauki religii rzymskokatolickiej w publicz-
nych szkołach powszechnych drugiego stopnia z polskim językiem nauczania34. 
Zaczęły one obowiązywać od roku szkolnego 1938/1939. 

Wszystkie te programy składały się z czterech części: materiału nauczania, 
wyników nauczania, praktyk religijnych i uwag do realizacji programu. Taki 
układ miał program nauki religii w każdym oddziale. W ten sposób dokładnie 
ujęto zakres treści, z którymi musieli się zapoznać uczniowie w danej klasie 
w określonym typie szkoły. Ponadto wyznaczono zasadnicze cele nauczania, 
jakie należało osiągnąć zarówno w zakresie przekazu wiedzy teologicznej, jak 
i realizacji praktyk religijnych35. 

Jeśli chodzi o program nauki religii dla szkół trzeciego stopnia, to opierał 
się on na projekcie z 1933 roku. W klasie pierwszej nadal przewidywał poga-
danki wstępne na temat najprostszych przejawów życia religijnego dzieci oraz 
katechezy biblijne, zwłaszcza o najważniejszych wydarzeniach z życia Jezusa 
Chrystusa. Dodano jednak więcej epizodów dotyczących dzieciństwa Jezusa 
oraz Jego cudotwórczej działalności, niż było w projekcie. Nie zmieniło to więc 
w  żaden sposób chrystocentrycznego charakteru programu klasy pierwszej, 
wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej go uwypukliło36. 

W klasie drugiej należało zaprezentować opowiadania biblijne ze Starego 
Testamentu zapowiadające przyjście Chrystusa oraz poszerzyć materiał z kla-
sy pierwszej w zakresie głównych wydarzeń z życia Jezusa. W nawiązaniu do 
nich oraz na podstawie wybranych przypowieści ewangelicznych ukazujących 
Jezusa przebaczającego winy należało prowadzić przygotowanie do spowiedzi. 
Z kolei przygotowanie do Pierwszej Komunii św. winno być realizowane na 
bazie tych fragmentów Ewangelii, które mówiły o obietnicy ustanowienia Eu-
charystii i Ostatniej Wieczerzy. Ponadto ‒ tak jak to ujęto w projekcie ‒ należa-
ło rozwijać w dzieciach kult Najświętszego Sakramentu i pragnienie przyjęcia 

33 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Program nauki religii rzym-
sko-katolickiej w publicznych szkołach powszechnych pierwszego stopnia z polskim językiem 
nauczania, Lwów 1938. 

34 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Program nauki religii rzym-
skokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych drugiego stopnia z polskim językiem na-
uczania, Lwów 1938. 

35 Por. R. Ceglarek, Katechizacja w diecezji częstochowskiej…, dz. cyt. s. 205–206. 
36 Por. Ministerstwo Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego, Program nauki reli-

gii rzymsko-katolickiej w  publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia…, dz. cyt., 
s. 7–9.



581Ks. Roman Ceglarek

Jezusa w Komunii św.37. Trzeba nadmienić, iż program nie wprowadzał zasady 
obligatoryjnego przystąpienia do tych sakramentów w klasie drugiej. Brał pod 
uwagę predyspozycje dzieci oraz zwyczaje lokalne, dając możliwość przyję-
cia ich także w klasie trzeciej38. Z  tego względu materiał tej klasy przewidy-
wał utrwalenie i poszerzenie wiadomości o sakramencie pokuty i Eucharystii. 
Ponadto treści dotyczyły przykazań Bożych i  kościelnych oraz podwójnego 
przykazania miłości, analizowanych w kontekście przykładów zaczerpniętych 
z życia świętych, a przede wszystkim Jezusa. Jego naśladowanie miało dopro-
wadzić „do rozwijania w sobie łagodności, cierpliwości, poszanowania życia 
swego i  bliźnich, skromności i  czystości duszy i  ciała, poszanowania cudzej 
i  swojej własności, pracowitości, prawdomówności, dotrzymywania słowa, 
uczynności i życzliwości dla wszystkich”39.

W klasie czwartej położono akcent na naukę prawd wiary i zasad moral-
nych na podstawie opowiadań biblijnych i katechizmu. To zrozumiałe, że po-
śród fundamentalnych kwestii związanych z wiarą nie mogło zabraknąć tych 
chrystologicznych. Należało je zaprezentować w oparciu o Skład Apostolski. 
I tak, bazując na pierwszych trzech artykułach, trzeba było mówić o Synu Bo-
żym Jezusie Chrystusie, który się począł z Ducha Świętego i narodził z Maryi 
Panny. Odnosząc się do pozostałych artykułów, omawiano w pierwszym rzę-
dzie te, które dotyczyły Jezusa Chrystusa, mówiąc o Jego męce, śmierci i zmar-
twychwstaniu oraz wniebowstąpieniu, by następnie podjąć temat Ducha Świę-
tego, Kościoła czy rzeczy ostatecznych40.

W kolejnych dwóch klasach autorzy programu zaplanowali przypomnie-
nie, rozszerzenie i pogłębienie prawd wiary poznanych w klasie czwartej. I tak 
w klasie piątej należało odnieść się do artykułów I–III Składu Apostolskiego, 
a następnie w klasie szóstej omówić kolejne, tj. IV–XII41. Taki układ materiału 
sprawił, że w  klasie piątej ponownie wrócono do postaci Jezusa Chrystusa, 
przedstawiając epizodycznie podstawowe fakty z Jego życia. Nacisk położono 
natomiast na Jego działalność nauczycielską, prezentując te perykopy, które 

37 Por. tamże, s. 9–11. 
38 Por. J. Roskwitalski, Der elementare Religionsunterricht in Polen (röm. kath. Ritus), w: Der ele-

mentare katholische Religionsunterricht in den Ländern Europas vor 1938, red. E.J. Korherr, 
Graz 1994, s. 36. 

39 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Program nauki religii rzym-
sko-katolickiej w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia…, dz. cyt., s. 12. 

40 Por. tamże, s. 14–15. 
41 Por. R. Ceglarek, Credo in den Lehrplänen der römisch-katholischen Religion an den Volks-

schulen in Polen nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Schulordnung vom 11. März 
1932 J., w: Vielfältige Aspekte des Glaubens, red. R. Ceglarek, J. Kapuściński, A. Olczyk, 
Jestetten 2014, s. 151. 
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dotyczyły królestwa Bożego42. Z kolei w klasie szóstej program podawał na-
ukę o dziele odkupienia dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Na lekcji religii 
należało więc omawiać te perykopy, które zapowiadały mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa lub je opisywały, oraz pozostałe wydarzenia po misterium 
paschalnym43. 

W ostatniej, siódmej klasie treści programu dotyczyły życia liturgicznego 
i parafialnego. Jeśli podejmowano jakieś zagadnienia związane z postacią Je-
zusa Chrystusa, to przy okazji omawiania najważniejszych świąt i uroczystości 
w roku kościelnym oraz liturgii Mszy św. Okazją do poruszania tych kwestii 
mogły być również tematy poświęcone kultowi świętych, którzy umiłowali Go 
w sposób szczególny i naśladowali Jego przymioty44. 

Program ten został uzupełniony w 1938 roku w klasie szóstej i siódmej45. 
Powodem nie było dodanie nowych treści, lecz zmiana organizacji procesu 
nauczania. Wprowadzono bowiem wariant łączenia tych klas w  jeden kom-
plet. Uwzględniono w nim możliwość prowadzenia lekcji religii w formie zajęć 
głośnych i cichych (w zależności od liczby zatrudnionych w szkole nauczycieli: 
pięciu lub sześciu). W uzupełnieniu w materiale nauczania wyróżniono tematy 
obowiązujące tylko przy dwóch godzinach nauki głośnej (sześciu nauczycieli). 
Natomiast tam, gdzie prowadzono jedną godzinę nauki cichej, a drugą głośnej 
(pięciu nauczycieli), pomijano je. 

W świetle przedstawionych treści nauczania można zauważyć, iż program 
był ukształtowany chrystocentrycznie. Realizację tej zasady widać w założe-
niach programowych każdej klasy. Co prawda miała ona różne natężenie, nie-
mniej zawsze była w nich obecna. Wynikało to z celu nauczania, jaki autorzy 
programu postawili przed religią w szkole powszechnej. W uwagach do całości 
programu zdefiniowano go następująco: 

dążenie do tego, by dzieci ukochały i naśladowały Jezusa Chrystusa, poznając 
Jego życie i  naukę. Chrystus Pan winien być głównym źródłem i  podstawą 
życia religijnego dziatwy na tym poziomie; postać Jego, słowa i czyny winny 
bezpośrednio przemawiać do jej dusz. Dokoła Niego ześrodkowuje się cały 
materiał nauczania46.

42 Por. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Program nauki religii rzym-
sko-katolickiej w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia…, dz. cyt., s. 16–17. 

43 Por. tamże, s. 19–21. 
44 Por. tamże, s. 23–25, 33. 
45 Por. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Uzupełnienie programu 

nauki religii rzymskokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z pol-
skim językiem nauczania, Lwów 1938. 

46 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Program nauki religii rzym-
sko-katolickiej w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia…, dz. cyt., s. 26. 
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W ten sposób dobitnie podkreślono, że punktem centralnym programu 
jest Jezus Chrystus, a dziecko, „w miarę jak się posuwa w rozwoju, patrzy na 
Niego z różnych punktów widzenia, coraz to głębiej wnikając w to, co mu On 
przynosi”47. Jego edukacja religijna była więc ukierunkowana na Jezusa, tak 
by przechodząc do kolejnej klasy, poznawało Go coraz lepiej i wybierało Jego 
styl życia. 

Pozostałe dwa programy nauki religii niewiele różniły się w zakresie ma-
teriału nauczania od programu przeznaczonego dla szkół powszechnych trze-
ciego stopnia. Różnice dotyczyły bardziej rozkładu tego materiału na poszcze-
gólne klasy aniżeli treści programowych. Program musiał być dostosowany 
do wewnętrznej organizacji szkoły czy to pierwszego, czy to drugiego stopnia, 
brać pod uwagę liczbę nauczycieli religii, a nawet to, czy szkoła zmienia sto-
pień organizacyjny na wyższy, czy jest nową, dopiero co otwartą placówką48. 
W praktyce oznaczało to, że treści chrystologiczne zasadniczo nie uległy zmia-
nie, mogły być jedynie omówione w  innym zakresie (zawężonym) i w  innej 
klasie, niż to zakładał program nauki religii dla szkół powszechnych trzeciego 
stopnia. 

Po ukazaniu się tych programów, mających raczej charakter ogólny, po-
wstawały szczegółowe plany nauki religii. Zawierały one rozkład materiału 
nauczania na cały rok szkolny, określając treści, cele i wyniki nauczania, po-
dawały tematy poszczególnych katechez, wskazywały na konkretne pomoce 
możliwe do wykorzystania na zajęciach oraz proponowały krótkie konspekty 
każdej lekcji49. 

Refleksja podsumowująca

Programy nauczania powstałe po 1932 roku opracowywano zgodnie z wy-
tycznymi Ministerstwa WRiOP. Zawarto w nich główne cele nauczania i wy-
chowania oraz podstawowe treści, które nadawały kierunek szczegółowym 
opracowaniom w  zakresie wszystkich przedmiotów w  szkołach powszech-

47 Tamże. 
48 Por. Wskazania programowe dla szkół powszechnych zmieniających stopień organizacyjny, 

Warszawa 1938; Wskazania programowe dla nowo zorganizowanych szkół powszechnych 
stopnia pierwszego, Warszawa 1938. 

49 Por. Metodyczny rozkład materiału nauczania religii rzymsko-katolickiej na pierwsze trzy 
lata szkoły powszechnej według nowego programu, Piotrków Trybunalski 1936; Szczegółowe 
plany nauki religii katolickiej dla szkół powszechnych trzeciego stopnia wraz z dyspozycją ma-
teriału do każdej lekcji, Kraków 1938; Projekt planów szczegółowych nauki religii katolickiej 
dla szkół powszechnych I stopnia, Kraków 1938; Lekcje wzorowe na każdy dzień i każdą go-
dzinę lekcyjną szkoły powszechnej, oddział (klasa) IV, Warszawa 1935. 
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nych. Zasada ta dotyczyła również nauki religii. W wytycznych zdefiniowano 
wiodący cel nauczania religii, który sprowadzał się do takiego ujęcia treści pro-
gramowych, by dzieci, poznając życie i nauczanie Jezusa Chrystusa, ukochały 
Go i naśladowały. Warto zauważyć, że już na tym etapie ma on charakter chry-
stocentryczny. Takie określenie celu zdeterminowało następnie całość pro-
gramu nauki religii w szkole powszechnej, nadając mu rys chrystocentryczny, 
początkowo w projekcie, a finalnie w samych programach. Podkreśliła to m.in. 
Jadwiga Michałowska, dokonując przeglądu nowych programów nauczania 
pod kątem wychowawczym:

Analizując materiał poszczególnych klas, widzimy, że jest on czerpany prawie 
całkowicie z życia Chrystusa, stawia przeto przed dziećmi najdoskonalszy obraz 
przewodnika i nauczyciela, wskazującego dziecku drogę do ustawicznego do-
skonalenia się, do „rozwoju dobra w sobie”, rozwoju miłości dla Boga i ludzi50.

Autorka zauważa, iż jest to pewne novum w stosunku do starego programu 
z 1919 roku, które trzeba koniecznie podkreślić: „Ujęcie programu religii jest 
tak nowe, jakość materiału tak sugestywna – że wprowadzenie tego programu 
na teren szkolny dokona może »rewolucji« w tej dziedzinie”, a „byłaby to »re-
wolucja« o charakterze wysoce dodatnim”51. Dla niej ów program ma tak skon-
struowane cele, że staje się niewyczerpanym źródłem wartości wychowaw-
czych, które w kształceniu charakterów dzieci odgrywają pierwszorzędną rolę. 
Punktem odniesienia staje się w nim Jezus Chrystus, którego życie i nauczanie 
ma inspirować uczniów do czerpania z Niego przykładu i naśladowania Go. 

Jezus Chrystus ma być źródłem życia religijnego nie tylko ucznia, ale 
również katechety. Podkreślał to już projekt programu nauki religii, a później 
kolejno powstające programy dla szkół wszystkich trzech stopni. Osobowość 
Jezusa miała promieniować na życie nauczyciela religii i styl jego pracy. Chry-
stus miał być dla niego katechetą, którego słowa przyjmuje i kieruje się nimi 
w  swoim postępowaniu. Ponadto, miał być dla niego wzorem prawdziwego 
nauczyciela. W programach ujęto to w sposób następujący: „winien Chrystus 
Pan być dla kapłana wzorem w pracy szkolnej, w nauczaniu i wychowywaniu 
młodzieży”52. Chodziło nie tylko o  sposób podejścia do uczniów, ale nawet 
o metody prowadzenia zajęć. W programach wyraźnie wskazano, by nauczy-
ciel religii naśladował w tym samego Jezusa, stosując przede wszystkim meto-
dę podającą, a więc opowiadania, pogadanki i przykłady, szanując słuchacza 

50 J. Michałowska, Zagadnienia wychowawcze w nowych programach, Warszawa 1932, s. 51. 
51 Tamże, s. 50. 
52 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Program nauki religii rzym-

sko-katolickiej w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia…, dz. cyt., s. 38. 
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i  dostosowując do niego swój przekaz53. Natomiast w  zakresie wychowania 
chrześcijańskiego katecheta miał ukazywać Chrystusa jako wzór do naślado-
wania, ale ponadto miał podejmować takie działania, by prowadzić ucznia do 
spotkania z Nim na modlitwie osobistej, na Mszy św., nabożeństwie czy re-
kolekcjach szkolnych, po to, by „doprowadzić młodzież (…) do ściślejszego 
połączenia z Jezusem Chrystusem i odrodzenia w Jego duchu”54. Miał zadbać 
o to, by udział uczniów w praktykach religijnych nie był aktem formalizmu, 
ale budził świadomość obecności Boga, który żyje i działa, i potęgował „ży-
cie Chrystusowe w duszach dzieci”55. Warto dodać, iż taki zapis przypomina 
znane z późniejszych lat wypowiedzi Kościoła na temat celu nauczania religii 
zawarte w adhortacji Catechesi tradendae, Dyrektorium ogólnym o katechiza-
cji czy wreszcie w Dyrektorium katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce, 
które stwierdza, że katecheza winna prowadzić nie tylko do spotkania z Jezu-
sem, ale do zjednoczenia z Nim, a nawet do głębokiej zażyłości. 

Programy podkreślały, że zbliżeniu się ucznia do Jezusa winny służyć 
podręczniki do nauki religii oraz lektura książek zaaprobowanych przez wła-
dzę kościelną. Chodziło nie tylko o  teksty związane bezpośrednio z  życiem 
i działalnością Chrystusa (Ewangelie), ale również o opowiadania prezentują-
ce postaci świętych, którzy w sposób szczególny umiłowali Jezusa Chrystusa 
i poświęcili Mu swoje życie. Często te historie prowadziły do pogłębienia po-
bożności eucharystycznej dzieci i ugruntowania ich wiary w obecność Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie56. 

Ewangelie nie były w tym czasie źródłem nauczania. Dokładnie rzecz uj-
mując, były to historie biblijne opracowane na kanwie Ewangelii, choć sięgano 
również do oryginalnych fragmentów. W dodatku dominowały one w naucza-
niu religii przez pierwsze dwa lata, później sięgano coraz częściej do kate-
chizmu, co w praktyce oznaczało, że lekcje religii były mniej chrystocentrycz-
ne. Jak zauważa ks. Tadeusz Panuś, 

Prezentowane były tylko jakieś wyrwane z kontekstu fragmenty Biblii, stanowią-
ce ilustrację do wyjaśnianej prawdy bądź mające być zachętą do rozwijania w so-
bie odpowiedniej cnoty. Także wspomniana wyżej nauka prawd wiary i zasad 
życia moralnego na tle życia i nauki Chrystusa Pana miała u podstaw katechizm, 
a nie Pismo Święte, z którego czerpano jedynie ilustrację dla poruszanej tezy57.

53 Por. tamże, s. 28. 
54 Tamże, s. 39. 
55 Tamże. 
56 Por. tamże, s. 32–33; J. Roskwitalski, Der elementare Religionsunterricht in Polen…, dz. cyt., 

s. 32–33. 
57 T. Panuś, Zasada chrystocentryzmu i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 2010, s. 360. 
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W tym układzie Pismo Święte odgrywało rolę pomocniczą, służąc co naj-
wyżej jako materiał ilustrujący lub uzasadniający naukę katechizmu. Trzeba 
jednak nadmienić, że następowały w  tej kwestii spore zmiany. Coraz czę-
ściej pojawiały się postulaty, by prowadząc lekcje religii, katecheta pomagał 
dzieciom w odkrywaniu zbawczo-wychowawczej wartości Pisma Świętego58. 
Zostaną one zrealizowane w szerokim zakresie, jednak wiele lat później, gdy 
w nauczaniu katechetycznym odstąpiono od przedstawiania samych wydarzeń 
historycznych lub zewnętrznych faktów biblijnych, a zwrócono się ku odkry-
waniu tajemnicy zbawienia oraz korzystaniu z Biblii w taki sposób, by nie była 
ona ilustracją dla prawd wiary, ale źródłem, z którego treści zostaną wypro-
wadzone i  przedstawione centralnie wokół głównej idei zbawienia – Jezusa 
Chrystusa. 

58 Por. J. Roskwitalski, Der elementare Religionsunterricht in Polen…, dz. cyt., s. 25. 

Summary 
Realisation of Christocentrism in Religious Education programmes  

in Polish primary schools in 1932–1939

In 1932 changes in education in Poland were initiated. At that time a primary school emerged. It la-
sted seven years and it was the beginning point of children’s education. For that type of school, educational 
programmes were to be prepared. The Ministry responsible for education outlined main aims and contents 
of teaching for the programmes’ authors of each subject. Based on those guidelines, initial drafts and, la-
ter, programmes were created. The same procedure applied to Religious Education programmes. The new 
programmes put Jesus Christ in the centre. The whole material in all classes concentrated on Him, making 
children familiar with His life and teaching. In this way, programmes of Religious Education were focused on 
Jesus Christ, which made them Christocentric.

Ks. Roman Ceglarek – doktor nauk teologicznych w zakresie katechetyki; wykładowca w Wyższym Instytucie 
Teologicznym w Częstochowie oraz w WSD Archidiecezji Częstochowskiej i WSD Diecezji Sosnowieckiej 
w Częstochowie; dyrektor Podyplomowego Studium Katechezy Przedszkolnej w Częstochowie; wikariusz 
biskupi ds. przekazu wiary, nauczania i wychowania katolickiego w archidiecezji częstochowskiej; dyrektor 
Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie; członek Stowarzyszenia Katechetyków 
Polskich i Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. 
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Pragnienie doświadczenia pocieszenia, otrzymania pomocy i wsparcia ze 
strony jakiejś nadprzyrodzonej siły, dzięki czemu będzie łatwiejsze zniesie-
nie trudów codziennego życia, towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów1. 
W te pragnienia wpisuje się chęć posiadania kogoś w rodzaju przewodnika lub 
opiekuna, a więc duchowego towarzysza i stróża. Wyobrażenie owej szczegól-
nej siły pełniącej funkcję pośrednika między światem sakralnym a ziemskim 
większości z nas kojarzy się np. z aniołami lub istotami im podobnymi.

Anioły związane są głównie z  wielkimi religiami monoteistycznymi, tj. 
chrześcijaństwem, judaizmem i islamem, choć w większości kultur i religii ist-
nieją ich odpowiedniki2. Z  tego powodu te istoty nadprzyrodzone stanowią 
bardzo zróżnicowaną grupę. W kulturze zachodniej są zazwyczaj wyobrażane 
jako bezcielesne dobre duchy obdarzone „wysoką inteligencją, siłą woli i nie-

1 Por. H. Vorgrimler, Wprowadzenie, w: H. Vorgrimler, U. Bernauer, Th. Sternberg, Anioł: 
doświadczenie Bożej opatrzności, tłum. P. Tkaczyk, A. Kalińska, Kielce 2005, s. 7.

2 Uważa się, że aniołowie szczególną rolę odgrywają przede wszystkim w religiach opartych 
na objawieniu (chrześcijaństwo, judaizm, islam), gdzie silne podkreślona jest transcenden-
cja Boża. Z kolei w religiach politeistycznych i naturalnych, z uwagi na słabiej zaznaczo-
ną transcendencję bóstw, mogą nawet przebywać wśród ludzi; A. Coudert, Angels, w: The 
Encyclopedia of Religion, red. M. Eliade, t. 1, New York 1987, s. 283. Por. F.M. Rosiński, 
Aniołowie w Nowym Testamencie, w: Anioł w literaturze i kulturze, red. J. Ługowska, J. Ska-
wiński, t. 2, Wrocław 2005, s. 13. Por. także E. Lucie-Smith, Anioły, tłum. M.G. Witkowski, 
Warszawa 2010, s. 17.
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zwykłą świętością”3, w  odróżnieniu od złych duchów zwanych demonami4. 
Niemniej jednak „w wielu religiach granica między tymi klasami duchów może 
być płynna. Sposób bycia bowiem tych duchów uważa się za zmienny, zależny 
od danej sytuacji i  zachowania czy społeczności”5. Bez wątpienia w naszym 
kręgu religijnym i kulturowym wyobrażenia o aniołach, zarówno w aspekcie 
fizycznym, jak i  pełnionych przez nie funkcji, zostały ukształtowane przede 
wszystkim przez opisy zamieszczone w  Piśmie Świętym6 i  utrwalone w  na-
szej wyobraźni dzięki pracom wielu artystów. Literatura7, rzeźba i malarstwo8 
tradycyjnie ukazują postaci aniołów głównie jako przewodników, stróżów 
i obrońców, a także posłańców i zwiastunów woli Boga9. Tak więc współcześ-
nie każdy z nas w życiu codziennym, mniej lub bardziej świadomie, spotyka je 
niemal na każdym kroku10.

Anioły znalazły swoje miejsce także w polskiej heraldyce11. Wydaje się, że 
ogólne badania na temat występowania Bożych posłańców w herbach polskich 
miast zostały już przeprowadzone12, jednakże szczegółowa ich analiza w od-
niesieniu do konkretnych postaci przywołanych w  powyższym tytule może 
3 H. Hoever, Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień, tłum. Z. Pniewski, Olsztyn 1999, 

s. 222.
4 Por. A. Coudert, Angels, dz. cyt., s. 282.
5 F.M. Rosiński, Aniołowie w Nowym Testamencie, dz. cyt., s. 13.
6 Szerzej na temat m.in.: F.M. Rosiński, Koncepcja aniołów w Starym Testamencie, w: Anioł 

w literaturze i kulturze, red. J. Ługowska, J. Skawiński, t. 1, Wrocław 2004, s. 13–29; F.M. Ro-
siński, Aniołowie w Nowym Testamencie, dz. cyt., s. 13–33.

7 Temat aniołów w Piśmie Świętym i literaturze szeroko został opracowany w: Anioł w litera-
turze i kulturze, dz. cyt., t. 1–2, s. 492 i 624.

8 Szerzej na temat: I. Frühling, H. Oleschko, Ewolucja ikonografii anielskiej w malarstwie eu-
ropejskim, w: Księga o aniołach, red. H. Oleschko, Kraków 2002, s. 514.

9 Por. E. Lucie-Smith, Anioły, dz. cyt., s. 17.
10 Tę wszechobecność aniołów w życiu codziennym człowieka trafnie zauważyła Maria Gut-

terwil: „Nawet niewprawne oko bez trudu odnajdzie opiekuńczo rozpostarte skrzydła anio-
ła siedzącego na szczycie kamienicy lub umieszczonego w jej portalu. Anioły spoglądają na 
nas z fasad rozlicznych pałaców miejskich, z nagrobków na cmentarzach i oczywiście w ko-
ściołach. Trzepoczą skrzydłami na gotyckich, renesansowych, barokowych i neogotyckich 
ołtarzach (…). Pojawiają się jako posłańcy Boscy, piewcy Jego chwały, opiekunowie ludzi, 
bolejący żałobnicy, zwiastuni rzeczy ostatecznych”; M. Gutterwil, Anioł w malarstwie XIX 
i XX wieku. Wyjątki z problematyki, w: Anioł w literaturze i kulturze, dz. cyt., t. 2, s. 365.

11 Najstarsze polskie miejskie pieczęcie datujemy na XIII i XIV wiek. Ich pojawienie się należy 
łączyć z procesem lokacyjnym miast, wzorowanym na zachodnim. Większość napieczęt-
nych wizerunków religijnych została przejęta jako godła herbowe. Więcej na ten temat: 
W. Strzyżewski, Treści symboliczne herbów miejskich: na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu 
Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999, s. 113.

12 Por. m.in. E. Borysiak, H. Trochimiuk-Kwiecińska, Anioł w  herbach miast polskich oraz 
w nazwach ulic, w: Anioł w literaturze i kulturze, dz. cyt., t. 1, s. 455–461; P. Gołdyn, Symbo-
lika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku, Warszawa 2008, s. 263.



589Maria Piechocka-Kłos

stanowić ciekawe uzupełnienie tego zagadnienia. Zatem celem niniejszej pu-
blikacji jest przeanalizowanie polskich herbów miejskich, które odsyłają do 
św. Gabriela Archanioła i św. Michała Archanioła13. W opracowaniu zostaną 
pominięte herby tych miast, które utraciły prawa miejskie14.

Archaniołowie w herbach

Obecnie wizerunki aniołów znajdują się w herbach aż czternastu polskich 
miast15. Najwięcej z nich – osiem – przedstawia postać św. Michała Archanio-
ła. Św. Gabriel Archanioł widnieje w herbie tylko jednego miasta. W pozosta-
łych pięciu herbach znajdują się anioły, których nie znamy z imienia16. Zatem 
wydaje się, że władze miasta, podejmując decyzję o  umieszczeniu w  swoim 
herbie postaci nadprzyrodzonego opiekuna, najczęściej decydowały się właś-
nie na wizerunek archanioła. Ich popularność może tłumaczyć m.in. fakt, że 
są chyba najlepiej znanymi z Bożych posłańców, pomimo że stanowią zaled-
wie przedostatni zastęp w powszechnie przyjętej hierarchii dziewięciu chórów 
anielskich17. W  Piśmie Świętym z  imienia przywołani zostali archaniołowie 
Gabriel, Michał i Rafał18. 

Św. Michał znany jest wszystkim jako wojownik. Jego imię w języku he-
brajskim znaczy „Któż jak Bóg”19. W Piśmie Świętym pojawia się kilka razy 
(m.in. Dn 10, 21b; 12, 1; Ap 12, 7–8; 1 Tes 4, 16). W Księdze Daniela nazwany 

13 Szerzej na temat ikonografii św. Michała Archanioła: R. Knapiński, Titulus ecclesiae – ikono-
grafia wezwań współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999, s. 338–342.

14 Do tej grupy należą m.in.: Dokudów, Kodeń, Rejowiec, Płazów, Mieścisko.
15 Św. Michał Archanioł widnieje nie tylko w polskich herbach miejskich. Jego postać przy-

wołują także herby: Archangielska, Kijowa, Brukseli i Jeny. Ponadto jest patronem Anglii, 
Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Węgier, Amsterdamu oraz Jarosławia, Łańcuta, 
diecezji łomżyńskiej, powiatu wołomińskiego, Małopolski; E. Borysiak, H. Trochimiuk-
-Kwiecińska, Anioł w herbach miast polskich oraz w nazwach ulic, dz. cyt., s. 456–457.

16 W swoim herbie postaci aniołów mają także miasta: Barczewo – pow. olsztyński, woj. war-
mińsko-mazurskie (dwa anioły w tarczy); Toruń – miasto powiatowe, woj. kujawsko-po-
morskie (anioł nad tarczą); Murowana Goślina – pow. poznański, woj. wielkopolskie (anioł 
nad tarczą); Twardogóra – pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie (głowa anioła w taczy); Głub-
czyce – pow. głubczycki, woj. opolskie (anioł w tarczy). 

17 Chóry anielskie według następującego porządku: Serafini, Cherubini, Trony, Panowania, 
Moce, Zwierzchności, Władze, Archaniołowie i  Aniołowie; H. Hoever, Żywoty Świętych 
Pańskich na każdy dzień, dz. cyt., s. 222.

18 Kościół rzymskokatolicki wspomina świętych archaniołów Michała, Gabriela i  Rafała 
29 września. 

19 Por. H. Hoever, Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień, dz. cyt., s. 222; E. Lucie-Smith, 
Anioły, dz. cyt., s. 39; P. Gołdyn, Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do 
końca XX wieku, dz. cyt., s. 129.
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jest księciem aniołów (Dn 10, 21b) oraz obrońcą narodu wybranego (Dn 12, 1). 
Według tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, przewodził hufcom anielskim 
w walce ze zbuntowanym Lucyferem i jego legionem. W taki sposób przedsta-
wiony jest w Apokalipsie św. Jana (Ap 12, 7–920).W literaturze apokryficznej 
mówi się o nim również jako księciu aniołów, aniele sądu oraz kar Bożych, ale 
jednocześnie aniele Bożego miłosierdzia21. Od początków chrześcijaństwa jest 
otoczony wielką czcią. Uważa się, że jego kult, którego ciągłość od IV wieku 
potwierdzają teksty literackie, zabytki architektoniczne i  ikonograficzne, jest 
jednym ze starszych22.

Z  kolei św. Gabriel Archanioł, którego imię tłumaczy się jako „Bóg jest 
moim męstwem”23 lub „mąż Boży, wojownik Boży”24, znany jest wszystkim 
jako zwiastun dobrej nowiny. W tradycji chrześcijańskiej jest boskim posłań-
cem, który oznajmia Danielowi proroctwo siedemdziesięciu tygodni (Dn 9, 
21–27), zwiastuje Dziewicy Maryi Jej przeznaczenie (Łk 1, 26–38), a także za-
powiada Zachariaszowi narodziny syna – Jana Chrzciciela (Łk 1, 11–20).

Analizę polskich herbów miejskich pod kątem przedstawionej na nich 
postaci św. Michała Archanioła należy rozpocząć od opisu herbu Białej Pod-
laskiej25. Nazwa tego miasta, choć nie we współczesnym brzmieniu26, po raz 
pierwszy pojawia się w dokumentach datowanych na połowę XIV wieku. Jak 
podają źródła, założył je wojewoda trocki, hetman Wielkiego Księstwa Litew-
skiego Piotr Janowicz, zwany Białym. Prawa miejskie otrzymało w 1525 roku27. 
Późniejszym właścicielem Białej Podlaskiej, która w  latach 1569–1795 w ra-
mach Rzeczpospolitej Obojga Narodów wchodziła w  skład Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, był Michał Kazimierz Radziwiłł. W  rodzinie Radziwiłłów 
pozostawała stosunkowo długo, bo blisko 250 lat, i właśnie im zawdzięcza ów-
czesny rozwój i wiele przywilejów. Pomimo że Biała Podlaska ma szesnasto-
wieczny rodowód, wizerunek św. Michała Archanioła, który znamy z herbu, 
20 „I nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił 

do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie 
znalazło. I  został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i  szatan, 
zwodzący całą zamieszkałą ziemię; został strącony na ziemię, a za nim strąceni zostali jego 
aniołowie”. 

21 Por. W.  Zalewski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1996, s. 581; P. Gołdyn, Symbolika 
religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku, dz. cyt., s. 129.

22 Por. M. Skowronek, „Świat cały ma Cię za obrońcę”: Michał Archanioł w kulturze Słowian 
prawosławnych na Bałkanach, Łódź 2008, s. 175.

23 Por. H. Hoever, Żywoty Świętych Pańskich, dz. cyt., s. 223.
24 Por. W. Zalewski, Święci na każdy dzień, dz. cyt., s. 584.
25 Biała Podlaska – miasto w powiecie bialskim, woj. lubelskie.
26 Miasto wcześniej nosiło nazwę Biała Książęca lub Biała Radziwiłłowska. 
27 Por. A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast polskich, Warszawa 1994, s. 8.
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pojawia się dopiero na datowanej na XVIII wiek miejskiej pieczęci. Utrwalenie 
jego postaci w symbolice miasta należy wiązać z osobą Michała Kazimierza 
Radziwiłła, który będąc jego właścicielem i dobroczyńcą, został w ten sposób 
uhonorowany przez wdzięcznych mieszkańców28. We współczesnym herbie 
Białej Podlaskiej również znajduje się wizerunek św. Michała. Pełna postać 
Archanioła zakutego w zbroję rycerską w postawie en face przedstawiona jest 
na czerwonym tle. Za jego plecami rozpościerają się duże skrzydła. Zarówno 
zbroja Świętego, jak i jego skrzydła są białe. Głowa, otoczona złotym nimbem, 
jest delikatnie przechylona w lewą stronę. W prawej ręce św. Michał trzyma 
skierowany ostrzem w górę złoty miecz. Złota jest również waga, którą dzierży 
w  lewej ręce. Stoi na zielonym smoku, leżącym na grzbiecie w dolnej części 
tarczy herbowej. Smok ogonem oplata prawą nogę Świętego29.

Miasto Dolsk30 otrzymało tę rangę w 1359 roku, mocą przywileju udzie-
lonego przez Kazimierza Wielkiego na prośbę biskupa poznańskiego Jana V 
Doliwy31. Wraz z majątkami klucza dolskiego aż do końca XVIII wieku po-
zostawało własnością biskupów poznańskich32. Na XIV wiek datuje się także 
pierwszy kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła, którego 
budowę rozpoczęto prawdopodobnie wkrótce po lokacji miasta. Wizerunek 
św. Michała stał się także wyobrażeniem napieczętnym i herbowym Dolska. 
Najstarsza znana pieczęć tego miasta, przedstawiająca uskrzydlonego Świętego 
depczącego smoka-szatana i godzącego w niego włócznią zakończoną u góry 
krzyżem, datowana jest na XVI wiek33. Scenę walki ze smokiem ukazują także 
późniejsze dwie pieczęcie, pochodzące z XVII i XVIII wieku. Nowym szcze-
gółem jest na nich trzymana przez Archanioła w lewej ręce gałązką palmy34. 
W XIX wieku postać św. Michała zniknęła z pieczęci miejskich. Jednak współ-
czesny herb Dolska, nawiązując do szesnastowiecznych tradycji heraldycz-
nych, ponownie przywołuje ją w tarczy herbowej. Święty ma krótką, sięgającą 
do pasa złotą zbroję i  biało odziane nogi. Białe są również jego rozpostarte 
28 Por. G. Michałowski, Symbolika miejska, „Bielczanin” 1998, nr 6, s. 20.
29 Opis herbu zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do Statutu Miasta Biała Pod-

laska (Załącznik do Uchwały nr XX/39/16 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 czerwca 
2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Biała Podlaska), I, § 4.2., w: Biuletyn Infor-
macji Publicznej. Urząd Miasta Biała Podlaska, https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/
upload/pliki//uchwala_statut.pdf (dostęp: 2 kwietnia 2017).

30 Dolsk – miasto w powiecie śremskim, woj. wielkopolskie.
31 Por. J. Jabczyński, Rys historyczny miasta Dolska i jego okolic połączony z ważniejszymi szcze-

gółami historycznymi byłej dyecezyi a teraz archidyecezyi poznańskiej, Poznań 1857, s. 57.
32 Dolsk należy do biskupów poznańskich od roku 1231. 
33 Por. M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 

2000, s. 330.
34 Por. tamże, s. 122.
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skrzydła. Głowę św. Michała otocza złota aureola. Archanioł stoi na czerwo-
nym smoku i  w  stronę paszczy potwora kieruje grot czarnej włóczni, którą 
trzyma w prawej ręce. Z kolei lewą ma opuszczoną w dół. Jego postać znajduje 
się na niebieskim polu tarczy herbowej35.

Kolejnym polskim miastem mającym w swoim herbie św. Michała Archa-
nioła jest Łańcut36. Miasto założone na prawie magdeburskim prawa miejskie 
otrzymało od Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku37. Pierwszym jego 
właścicielem był starosta ruski Otton Pilecki herbu Topór, który dostał dobra 
łańcuckie w nagrodę za zasługi. Później przechodziło w ręce Stadnickich, Lu-
bomirskich i Potockich. Wizerunek św. Michała Archanioła w herbie łańcuc-
kim ma ścisły związek z wyobrażeniami napieczętnymi miasta. Każda z sześ-
ciu pieczęci używanych w historii Łańcuta przedstawia jego postać. Najstarsza 
z  nich datowana jest na XIV wiek. We współczesnym herbie miasta Święty 
ukazany jest w czerwonym polu tarczy odziany w długą srebrną tunikę zamiast 
w zbroję. Widoczna jest niemal cała sylwetka św. Michała, stojącego frontalnie. 
W dolnej części tarczy leży pokonany czarny smok, który zasłania jego stopy. 
Głowa Archanioła, otoczona złotym nimbem, jest lekko przechylona w prawą 
stronę, a za jego plecami rozpościerają się duże białe skrzydła, które wypeł-
niają w  znacznej mierze górną część herbu. Św. Michał obydwoma rękoma 
trzyma złotą włócznię, którą przebija paszczę leżącego stwora38. Wzór herbu 
jest zgodny z tym, który na krótko przed wybuchem II wojny światowej został 
zatwierdzony przez ministra spraw wewnętrznych i w niezmienionej formie 
pozostaje w użyciu od osiemdziesięciu lat39.

Kolejnym miastem w  województwie podkarpackim mającym w  swoim 
herbie postać św. Michała Archanioła jest Sanok40. Przywilej lokacyjny na pra-

35 Opis herbu zgodny ze wzorem zawartym w  załączniku nr 2 do Statutu Gminy Dolsk 
(Załącznik do Uchwały nr V/31/03 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2003 r. 
w sprawie Statutu Gminy Dolsk), II, § 6.1., w: Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Mia-
sta i  Gminy Dolsk, http://www.bip.dolsk.pl/dokumenty/statut/zalacznik_2.pdf (dostęp: 
2 kwietnia 2017).

36 Łańcut – miasto w powiecie łańcuckim, woj. podkarpackie.
37 Por. A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast polskich, dz. cyt., s. 43.
38 Opis herbu zgodny ze wzorem zawartym w  załączniku nr 2 do Statutu Miasta Łańcuta 

(Załącznik do Uchwały nr XIV/119/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łańcuta), II, § 5.1., w: Biuletyn Informacji Publicz-
nej Urzędu Miasta Łańcuta, http://lancut.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2013_11/BIPF4EA584 
8133BD8Z/lancut_statut_2012.pdf (dostęp: 2 kwietnia 2017).

39 Por. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie za-
twierdzenia herbu miasta Łańcuta, w: Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospoli-
tej Polskiej z 1937 r., nr 164, poz. 237.

40 Sanok – miasto w powiecie sanockim, woj. podkarpacie.
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wie magdeburskim miasto uzyskało w 1339 roku z nadania Jerzego II z rodu 
Piastów41. Sanok w XVI wieku był własnością królowej Bony Sforzy, o czym 
przypomina dziewiętnastowieczne godło napieczętne miasta: na trójpolowej 
tarczy w lewym polu znajduje się herb Sforzów przedstawiający węża połyka-
jącego Saracena42. W Sanoku jest także kościół, któremu patronuje św. Michał. 
Jego wizerunek, na którym zabija smoka, zawierają również piętnastowiecz-
ne pieczęcie miejskie i ławnicze. Współczesny herb Sanoka, pomimo sugestii 
heraldyków, nie nawiązuje jednak do najstarszych wyobrażeń napieczętnych 
tego miasta, ukazujących uskrzydlonego św. Michała zabijającego czarnego 
smoka, lecz odwołuje się do pieczęci dziewiętnastowiecznych. Wyobrażenie to, 
umieszczone w prawym (heraldycznie) dolnym polu tarczy herbu Sanoka, jest 
ciekawe pod względem ikonograficznym, bowiem tylko w tym jednym przy-
padku w heraldyce miejskiej Święty, stojąc na pokonanym smoku-szatanie, nie 
godzi w niego włócznią ani mieczem, lecz trzyma go na łańcuchu. W prawej 
ręce natomiast wznosi złoty miecz43. Archanioł ma białe skrzydła i ubrany jest 
w długą białą tunikę. Jego głowę otacza złoty nimb. Tło pola jest niebieskie. Na 
białym tle w polu tarczy herbowej po lewej (heraldycznie) stronie ukazany jest 
zielony wąż Sforzów w koronie połykający dziecko. Do polskości miasta odsy-
ła pole górne herbu, które na czerwonym tle przedstawia białego orła w koro-
nie. Korona wieńczy również całą tarczę rycerską44.

Ciekawy z punktu widzenia heraldyki miejskiej jest również wizerunek św. 
Michała Archanioła przedstawiony we współczesnym herbie miasta Słomni-
ki45. Miejscowość do rangi miasta królewskiego Korony Królestwa Polskiego 
wyniósł Kazimierz Wielki46. Św. Michał co prawda nigdy nie patronował miej-
scowemu kościołowi, jednak niektórzy jego związek z miastem tłumaczą tym, 
że mógł być jego historycznym opiekunem lub chociażby patronować które-

41 Por. A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast polskich, dz. cyt., s.192.
42 Por. S. Stefański, Sanok i okolice. Przewodnik turystyczny, Sanok 1991, s. 37–38; K. Paluch, 

Pieczęcie i herby miast ziemi przemyskiej i sanockiej, „Zeszyty Naukowe Muzeum Okręgo-
wego w Rzeszowie” 1994, nr 4, s. 90–92.

43 Por. P. Gołdyn, Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku, 
dz. cyt., s. 132.

44 Opis herbu zgodny ze wzorem zawartym w  załączniku do obwieszczenia Rady Miasta 
Sanoka z dnia 4 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta 
Sanoka. Statut Miasta Sanoka, I, § 3., w: Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miasta w Sa-
noku, file:///C:/Users/Arest/Downloads/Statut%20Miasta%20Sanoka%20(2).pdf (dostęp: 
2 kwietnia 2017).

45 Słomniki – miasto w powiecie krakowskim, woj. małoposkie.
46 Por. A. Berdecka, Nowe lokacje miast królewskich w Małopolsce w latach 1333–1370: chro-

nologia i rozmieszczenie, „Przegląd Historyczny” 65 (1974), z. 4, tab. 1, s. 617; Magazin für 
die neue Historie und Geographie Angelegt, t. XVI, red. A.F. Busching, Halle 1782, s. 13.
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muś z ważniejszych cechów, co tłumaczyłoby pojawienie się tej postaci w go-
dłach napieczętnych Słomnik. Właśnie jego wyobrażają miejskie pieczęcie 
datowane na okres od XVI do XVIII wieku. Choć wszystkie przedstawiają tę 
samą postać, jednak różnice między nimi uwidaczniają się w szczegółach ry-
sunku, zwłaszcza w rozmieszczeniu jego atrybutów, tj. miecza i wagi47. Postać 
Świętego znika z godła Słomnik dopiero w XIX wieku, kiedy to jego miejsce 
zajmuje pruski orzeł48. Herb miasta na powrót przywołuje wizerunek Archa-
nioła, który unosi się w powietrzu. Św. Michał ubrany jest w długą białą szatę, 
spod której wystają bose stopy. Białe są również duże rozpostarte skrzydła. 
Głowę Świętego otacza złoty nimb. Cała postać zaznaczona jest czarną kreską. 
Archanioł prawą reką wznosi miecz, w lewej zaś trzyma wagę. Całe pole tarczy 
herbowej jest koloru niebieskiego. Postać św. Michała Archanioła pojawia się 
także we współczesnym herbie Miasta i Gminy Słomniki. Archanioł jednak 
nie unosi się, lecz stoi. Zamiast w białą tunikę ubrany jest w białą zbroję. Ma 
białe szeroko rozpostarte skrzydła, ale są one znacznie większe i mają wyraźnie 
obrysowane pióra49. Głowę św. Michała otacza złoty nimb, a cała postać zazna-
czona jest czarną kreską. Prawą ręką wznosi nad głowę miecz, w lewej trzyma 
wagę. Całe pole tarczy herbowej jest również koloru niebieskiego50.

Ponadto św. Michał Archanioł widnieje w herbie miasta Strzelin51. Otrzy-
mało ono prawa miejskie w  1292 roku z  rąk księcia świdnicko-jaworskiego 
Bolesława I52. Największy jego rozkwit przypada na przełom XVI i XVII wie-
ku. Choć zachodząca w ciągu wieków ewolucja miejskich wizerunków napie-
czętnych i opracowanych na ich podstawie godeł herbowych nie jest niczym 
dziwnym ani zaskakującym, to jednak historia tych zmian w  Strzelinie jest 
interesująca. Począwszy od XIV wieku na pieczęci miasta pojawia się zawsze 
postać św. Michała, jednak zmieniają się w zależności od jej datowania atry-
buty. Tak więc na najstarszej czternastowiecznej pieczęci Archanioł oburącz 
trzyma trąbę, a na kolejnym wizerunku napieczętnym, z przełomu XIV i XV 
stulecia, w  jego prawej ręce pojawia się miecz. Jeszcze ciekawszy wydaje się 
późniejszy wizerunek Świętego, z szesnastowiecznej pieczęci, gdzie Archanioł 

47 Szczegóły na temat pieczęci miejskich Słomnik w: H. Seroka, Herby miast małopolskich do 
końca XVIII wieku, Warszawa 2002, s. 54, 100.

48 Por. P. Gołdyn, Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku, 
dz. cyt., s. 132–133.

49 Por. tamże.
50 Opis herbu zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Słomniki,  

I, § 1.5., w: Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Słomnikach, https://bip.malo-
polska.pl/umslomniki,m,18924,statut.html (dostęp: 2 kwietnia 2017).

51 Strzelin – miasto w powiecie strzelińskim, woj. dolnośląskie.
52 Por. A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast polskich, dz. cyt., s. 212.
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w lewej ręce trzyma wagę, na której szalach siedzą człowiek i diabeł. Następną 
zmianę obrazuje pieczęć datowana na XVIII wiek, na której św. Michał ukaza-
ny jest z mieczem i pustą wagą53. Współczesny herb miasta tworzy dwupolowa 
tarcza. W prawym (heraldycznie) jej polu na niebieskim tle na białym obło-
ku stoi biała postać św. Michała Archanioła z dużymi skrzydłami, ubranego 
w zbroję i hełm. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej pustą wagę. Obie ręce są 
opuszczone w dół. Cała postać zaznaczona jest czarną kreską. Natomiast lewe 
(heraldycznie) pole tarczy na żółtym tle wypełnia czarna litera „S”, w  którą 
wpleciona jest skierowana grotem do góry biała strzała54.

Łańcut i Sanok to nie jedyne miasta w województwie podkarpackim, które 
w swojej tarczy herbowej przedstawiają św. Michała Archanioła. Do tego grona 
należy zaliczyć również Strzyżów55. Miasto zostało lokowane między rokiem 
1373 a 1397, jednak jego legendarne dzieje sięgają IX wieku, kiedy to pogań-
ski książę wiślicki w celu obrony swoich wschodnich ziem zbudował strażni-
cę Strzeżno56. Największy rozwój miasta przypada na okres od XV do XVII 
wieku. Wizerunek św. Michała utrwalony jest w jego godle od XIV wieku. Na 
najstarszej czternastowiecznej pieczęci Archanioł przedstawiony jest nie tyl-
ko z mieczem, ale i  trąbą wzywającą ludzi na Sąd Ostateczny57. Na pieczęci 
z XV wieku zamiast trąby trzyma wagę, zaś osiemnastowieczne wyobrażenia 
napieczętne przedstawiają tradycyjny i  powszechny wizerunek Archanioła 
stojącego na smoku, którego paszczę przebija włócznią. Wiek XIX przyniósł 
kolejną zmianę pieczęci, na której św. Michał ponownie pojawił się z mieczem 
i wagą. Zatem w symbolice miejskiej Strzyżowa jest on obecny od XIV wieku58. 
Konwencjonalne wyobrażenie hagiograficzne św. Michała Archanioła zawie-
ra również współczesny herb miasta. Święty zakuty w srebrną rzymską zbroję 
i  w  srebrny hełm z  krzyżem na szczycie stoi na grzbiecie zielonego smoka. 
Potwór wystawia z paszczy czerwony język. Ciekawym szczegółem herbu jest 
53 Por. P. Gołdyn, Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku, 

dz. cyt., s. 133; por. także W. Strzyżewski, Treści symboliczne herbów miejskich…, dz. cyt., 
s. 132–133.

54 Opis herbu zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do Uchwały nr XXXII/287/09 
Rady Miejskiej Strzelina z  dnia 24 czerwca 2009 r. w  sprawie uchwalenia Statutu Gmi-
ny Strzelin, I, § 3.1., w: Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miasta i  Gminy w  Strze-
linie, http://bip.gmstrzelin.finn.pl/res/serwisy/bip-gmstrzelin/komunikaty/_024_261230.
pdf?version=1.1 (dostęp: 2 kwietnia 2017).

55 Strzyżów – miasto w powiecie strzyżowskim, woj. podkarpackie.
56 Por. A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast polskich, dz. cyt., s. 213.
57 Por. M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV wieku, Toruń 1960, s. 212.
58 Por. tenże, Herby i pieczęcie miast województwa rzeszowskiego, Toruń 1959, Muzeum Naro-

dowe w Krakowie, Dział Rękopisów, sygn. 1520; por. także P. Gołdyn, Symbolika religijna 
i kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku, dz. cyt., s. 133.
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brak aureoli wokół głowy, którą Archanioł zwrócił w prawą stronę. W lewym 
ręku trzyma wagę, w prawej skierowany ostrzem prosto do góry miecz. Tło 
tarczy herbowej jest niebieskie59.

Ostatnim polskim miastem przywołującym w tarczy herbowej postać św. 
Michała Archanioła jest Zawidów60. Prawa miejskie po raz pierwszy uzyskało 
w 1396 roku61. W jego herbie, podobnie jak w herbie miasta Strzelin, został on 
przedstawiony inaczej, niż zwykle ukazywany jest w przedstawieniach ikono-
graficznych. Zamiast wagi i miecza trzyma w prawej ręce złoty kielich, a w le-
wej złotą lilię62. Postać Archanioła, z  dużymi białymi rozpostartymi skrzy-
dłami, ubranego w białą szatę oraz złotą opaskę z krzyżykiem na czole, uka-
zana na złotym polu tarczy herbowej, nie jest widoczna w całości, ponieważ 
zasłania ją niski czerwony mur z blankami. Na tle muru widoczna jest złota 
tarcza obrazująca jelenie poroże63. Wyobrażenie Świętego trzymającego kielich 
i lilię znane jest już z piętnastowiecznej pieczęci tego miasta, która przedstawia 
ceglany mur obronny, a nad nim postać Archanioła trzymającego nietypowe 
atrybuty. Ten sam motyw zawierają wszystkie znane wyobrażenia herbu Zawi-
dowa64. Różnice między nimi dotyczą tylko układu kompozycyjnego. Ponadto 
herb w prosty sposób nawiązuje do godła rodziny Bibersteinów, dawnych wła-
ścicieli miasta.

Wizerunek św. Gabriela Archanioła pojawia się na herbie tylko jednego 
miasta – Supraśla65. Prawa miejskie otrzymało ono dopiero w pierwszej poło-

59 Opis herbu zgodny ze wzorem zawartym w załączniku do Statutu Gminy i Miasta Strzyżów 
(Załącznik do Uchwały nr VI/36/03 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 20 lutego 2003 r. 
w  sprawie Statutu Gminy i  Miasta Strzyżów), I, § 4., w: Biuletyn Informacji Publicznej. 
Urząd Miejski w Strzyżowie Gmina Miejsko-Wiejska, http://bip.strzyzow.pl/index.php?pa-
ge=position.php&id=1&grp=2 (dostęp: 2 kwietnia 2017).

60 Zawidów – miasto w powiecie zgorzeleckim, woj. dolnośląskie.
61 Por. A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast polskich, dz. cyt., s. 262.
62 Kielich – jako symbol bliskości Boga bądź Bożego sądu; lilia – pochodzi z herbu biskupstwa 

miśnieńskiego. Szerzej na ten temat: W. Strzyżewski, Treści symboliczne herbów miejskich…, 
dz. cyt., s. 132–133; por. także P. Gołdyn, Symbolika religijna i kościelna w herbach miast 
polskich do końca XX wieku, dz. cyt., s. 134.

63 Opis herbu zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do Uchwały nr XXI/87/2004 
Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy 
Miejskiej Zawidów, I, § 4.1–3., w: Biuletyn Informacji Publicznej. Zawidów, http://miasto.
zawidow.sisco.info/?id=138 (dostęp: 2 kwietnia 2017).

64 W  1978 roku planowano zmodyfikować godło: zastąpić historyczny wizerunek nowym, 
który nawiązywałby do ówczesnych tradycji miasta. Ostatecznie jednak zmian nie 
wprowadzono; P. Gołdyn, Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca 
XX wieku, dz. cyt., s. 134; por. także K. Korotusz, Herb miasta, „Gazeta Zawidowska” 1999, 
luty–marzec, s. 9.

65 Supraśl – miasto w powiecie białostockim, woj. podlaskie.
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wie XIX wieku66. To wyobrażenie ma charakter narracyjny. Herb obrazuje sce-
nę Zwiastowania (Łk 1, 26–38). W polu tarczy herbowej Archanioł przedsta-
wiony jest zgodnie z podstawowymi zasadami ukazywania tego wydarzenia67. 
Jednakże pod względem ikonograficznym scena została zubożona. To swoiste 
uproszczenie dotyczy jedynie strony plastycznej. Wyobrażenie przedstawione 
w  herbie Supraśla z  pewnością nawiązuje do cerkwi pw. Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Panny, którą wybudowali w XVI wieku bazylianie. Najstarsze 
miejskie pieczęcie przedstawiające Zwiastowanie pochodzą również prawdo-
podobnie z XVI wieku68. Współczesny herb miasta ukazuje postać Maryi ubra-
ną w błękitną chustę na głowie, błękitną długą suknię i czerwony płaszcz. Stoi 
Ona twarzą do patrzącego. Matka Boża przechyla lekko głowę w pokornym 
skłonie w stronę Archanioła. W lewej ręce trzyma złotą książkę, prawą w uję-
ciu profilowym wyraża gest pokory. Z kolei w czerwoną długą tunikę i niebie-
ski płaszcz odziany jest św. Gabriel. Archanioł zwrócony w stronę Matki Bożej 
z kwiatem lilii na długiej zielonej łodydze trzymanym w lewym ręku, dwoma 
wyprostowanymi palcami prawej ręki wskazuje na Maryję. Ponadto ma duże 
białe skrzydła z  wyraźnie zaznaczonym rysunkiem piór. Głowy obu postaci 
otaczają złote nimby. Cała scena znajduje się na białym polu tarczy herbowej69.

Zakończenie

Reasumując, należy stwierdzić, że postacie aniołów, w  tym św. Michała 
Archanioła i św. Gabriela Archanioła, to stosunkowo częsty motyw w polskiej 
miejskiej heraldyce. Popularność ta dowodzi nie tylko dość powszechnego kul-
tu tych Bożych posłańców, jakim cieszyli się i cieszą w naszym kraju, ale rów-
nież podkreśla mocno chrześcijańskie korzenie Polski. Obecnie wizerunek św. 
Michała Archanioła i św. Gabriela Archanioła przedstawiają herby aż dziewię-
ciu miast. Wyobrażenie św. Michała przywołują: jedno miasto w województwie 
lubelskim (Biała Podlaska), jedno w województwie małopolskim (Słomniki), 
jedno w wojewódzwie wielkopolskim (Dolsk), dwa w województwie dolnoślą-

66 Por. A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast polskich, dz. cyt., s. 216.
67 Szeroko na temat przedstawień ikonograficznych sceny Zwiastowania: K. Czerni, Ikonogra-

fia Zwiastowania, „W Drodze” 1985, nr 4, s. 55–67.
68 Por. M. Gumowski, Pieczęcie i  herby miast województwa białostockiego, Toruń 1958, 

Muzeum Narodowe w Krakowie, Dział Rękopisów, sygn. 1516.
69 Opis herbu zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do Uchwały nr VI/38/03 Rady 

Miejskiej w Supraślu z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Supraśl, II, § 6.1., 
w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Supraślu, http://bip.um.suprasl.
wrotapodlasia.pl/akty-prawne/prawne-podstawy-dzialania/statut-gminy/uchwala-nr-
vi-38-03.html (dostęp: 2 kwietnia 2017).
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skim (Strzelin, Zawidów) oraz trzy w województwie podkarpackim (Łańcut, 
Sanok, Strzyżów). W  granicach województwa podkarpackiego leży również 
miasto, które jako jedyne w  Polsce przedstawia w  swoim herbie postać św. 
Gabriela Archanioła (Supraśl). Wszystkie miasta przywołujące w swoim polu 
herbowym tych dwóch Archaniołów, z  wyjątkiem Dolska, leżą we wschod-
niej, południowej i południowo-zachodniej Polsce. Św. Michał Archanioł na 
wszystkich przeanalizowanych herbach przedstawiany jest z dużymi białymi 
skrzydłami z wyraźnie zaznaczonym rysunkiem piór. W czterech herbach nosi 
srebrną lub złotą zbroję (Biała Podlaska, Dolsk, Strzelin, Strzyżów), a w innych 
czterech białą tunikę (Łańcut, Sanok, Słomniki, Zawidów). Najczęściej trzyma 
miecz i wagę (Biała Podlaska, Słomniki, Strzelin, Strzyżów), następnie miecz 
i  łańcuch (Sanok), włócznię (Dolsk, Łańcut) oraz kielich i  lil ię (Zawidów). 
Częstym elementem występującym na przebadanych herbach obok postaci św. 
Michała jest smok deptany przez Archanioła. Motyw smoka lub smoka-szata-
na w kolorze zielonym, czerwonym lub czarnym pojawia się aż w pięciu her-
bach miast (Biała Podlaska, Dolsk, Łańcut, Sanok, Strzyżów). Również w pię-
ciu głowę św. Michała otacza aureola (Biała Podlaska, Dolsk, Łańcut, Sanok, 
Słomniki), zaś w trzech przedstawiony jest bez nimbu (Strzelin, Strzyżów, Za-
widów). Wizerunek Archanioła ukazywany jest na niebieskim (Dolsk, Sanok, 
Słomniki, Strzelin, Strzyżów), czerwonym (Biała Podlaska, Łańcut) i żółtym 
(Zawidów) tle tarczy herbowej. Z kolei postać św. Gabriela Archanioła w her-
bie miasta Supraśla, w białym polu tarczy, jest przedstawiona zgodnie z pod-
stawowymi zasadami ukazywania sceny Zwiastowania.
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Summary  
The figures of the Archangels Michael and Gabriel  

in the coats of arms of Polish cities

The aim of this publication is an analysis of Polish city coats of arms, which evoke the figures of the 
Archangels Michael and Gabriel. At present, the images of these two Archangels can be found in the coats 
of arms of nine Polish cities. The figure of Archangel Michael is visible in the coats of arms of eight cities 
(Biała Podlaska, Dolsk, Łańcut, Sanok, Słomniki, Strzelin, Strzyżów, Zawidów). The Archangel Gabriel figu-
res in only one coat of arms (Supraśl). Nearly all the cities (with the exception of Dolsk) that feature the two 
Archangels in their coats of arms, are located in eastern, south and south-western Poland. The images of the 
Archangels Michael and Gabriel are a relatively common motif in Polish urban heraldry. This popularity is 
evidence not only of the fairly widespread worship these divine messengers enjoyed and continue to enjoy in 
the country, but also strongly emphasises the Christian roots of Poland.

Maria Piechocka-Kłos – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; od 2003 roku jest zatrudniona 
na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie prowadzi zajęcia z języków 
klasycznych; obecnie adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej UWM. Zainteresowania: 
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Rodzina pochodzenia a relacja małżeńska w dorosłości

Słowa kluczowe: kolejność urodzeń, osobowość, relacje rodzinne, rodzina pochodzenia 
Keywords: birth order, personality, family relationship, family background 

Jednym z ważnych czynników w tworzeniu trwałego i satysfakcjonującego 
związku małżeńskiego w dorosłości jest rodzina pochodzenia. W ten sposób 
psychologia określa rodzinę, z  której pochodzimy, natomiast tę, którą two-
rzymy po opuszczeniu domu rodzinnego, nazywamy rodziną prokreacyjną. 
Czynnik „rodzina pochodzenia” tak naprawdę jest synonimem całego do-
świadczenia wyniesionego z  domu rodzinnego, które małżonkowie wnoszą 
w swoje małżeństwo. Takie stwierdzenie może dziwić, gdyż w powszechnym 
przekonaniu człowiek dorosły jest w stanie całkowicie odciąć się od wpływów 
z dzieciństwa i w dowolny sposób kreować swoje dorosłe życie. Niestety, prze-
prowadzone badania burzą ten mit, gdyż pokazują, że istnieje duża zależność, 
pozytywna lub negatywna, między rodziną pochodzenia a małżeństwem two-
rzonym w dorosłości1. Literatura przedmiotu, analizując te zależności, najczę-
ściej skupia się na: 1) jakości relacji małżeńskiej rodziców, 2) relacjach rodzi-
ce–dzieci oraz 3) relacjach dzieci–dzieci2.

1. Relacja małżeńska rodziców

Relacja małżeńska rodziców ma o tyle istotny wpływ na małżeństwo two-
rzone przez ich dzieci, że stanowi swoistą matrycę i punkt odniesienia dla ich 

1 Por. J. Scanzoni, Social system analysis of dissolved and existing marriages, „Journal of Mar-
riage and Family” 1968, nr 30, s. 452–461.

2 Por. C. Opalach, Wspólnota religijna a funkcjonowanie rodziny, Olsztyn 2006, s. 39.
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związku3. Potwierdzają to chociażby badania Pameli Webster, Terri Orbuch 
i Jamesa House’a, którzy w USA przebadali 6333 małżonków. Pokazały one, że 
małżonkowie wychowujący się bez ojca i pochodzący z małżeństw rozwiedzio-
nych są w porównaniu z małżonkami z rodzin pełnych i nierozwiedzionych 
mniej szczęśliwi, mają duże trudności w tworzeniu relacji interpersonalnych 
oraz częściej twierdzą, że ich małżeństwo przechodzi kryzysy4.

Podobny obraz uzyskała w badaniach polskich Maria Ryś. Próbowała ona 
ustalić zależności między „jakością” dzieciństwa a  „jakością” życia małżeń-
sko-rodzinnego w  dorosłości. Uzyskane wyniki wskazały, że dorośli mający 
pozytywny wzór swoich rodziców, ich małżeństwa oraz własnego dzieciństwa 
w porównaniu z dorosłymi niemającymi tak pozytywnych przeżyć z dzieciń-
stwa charakteryzują się: 1) wyższymi oczekiwaniami od małżeństwa, 2) bar-
dziej pozytywnym nastawieniem do partnera, większą akceptacją jego osoby 
i większą życzliwością wobec niego, 3) wyższym poziomem zaspokojenia włas-
nych potrzeb w małżeństwie i 4) wyższą akceptacją ważnych wartości i więk-
szą zgodnością w ich afirmacji między małżonkami5.

Kolejne badania, przeprowadzone w Polsce przez Teresę Rostowską, od-
kryły także związek między rodziną pochodzenia a osobowością dzieci. Oka-
zało się, że młodzież pochodząca z rodzin o wysokim poziomie jakości relacji 
małżeńskiej rodziców w porównaniu z rówieśnikami o niskim poziomie tejże 
jest bardziej pomysłowa, spontaniczna i bardziej ceni przyjemność oraz roz-
rywkę. Dalsze analizy ujawniły również zależności ze względu na płeć. Oka-
zało się, że chłopcy, których rodzice tworzyli małżeństwo wysokiej jakości, 
charakteryzują się wyższym poziomem zdolności intelektualnych w stosunku 
do swoich sióstr, choć jednocześnie, tak jak one, odznaczają się przedsiębior-
czością, życzliwością, opiekuńczością oraz są zdolni do poświęceń. Z  kolei 
chłopcy wywodzący się z małżeństw o niskim poziomie jakości relacji mał-
żeńskiej rodziców cechują się dobrymi umiejętnościami pokonywania trudów 
codzienności, brakuje im natomiast sprawności niezbędnych w nawiązywaniu 
i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich. Ich siostry charakteryzują się zu-
pełnie odwrotnymi cechami6.
3 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, w: Rodzina i dziec-

ko, red. M. Ziemska, Warszawa 1979, s. 156.
4 Por. P.S. Webster, T.L. Orbuch, J.S. House, Effects of childhood family background on adult 

marital quality and perceived stability, „American Journal of Sociology” 1995, nr 101, 
s. 430.

5 Por. M. Ryś, Wpływ dzieciństwa na późniejsze życie w małżeństwie i rodzinie, t. 2, Warszawa 
1992, s. 214–216.

6 Por. T. Rostowska, Poziom jakości małżeńskiej rodziców a kształtowanie się osobowości ich 
dzieci, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Pedagogika et Psychologia” 1991, nr 28, s. 41–42.
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Podobne badania przeprowadziła także Agnieszka Gałkowska7, a uzyskane 
rezultaty potwierdzają wyżej opisany obraz. Wynika z nich, że jednostki oce-
niające z perspektywy swojego dzieciństwa małżeństwo rodziców jako szczę-
śliwe odznaczają się takimi cechami osobowości, jak duża sprawność działania 
(które, choć często jest twórcze i spontaniczne, to nie łamie norm i wartości), 
żywa reakcja emocjonalna oraz ciepło i  serdeczność w kontaktach interper-
sonalnych. Dzięki temu ludzie ci są dobrze przygotowani do radzenia sobie 
z  trudnościami dnia codziennego, zwłaszcza w  sytuacjach nadzwyczajnych. 
Potrafią też budować satysfakcjonujące relacje międzyosobowe, gdyż mają 
zdolność adekwatnej, czyli dojrzałej oceny innych oraz płynnego przechodze-
nia z postawy dominującej do podporządkowanej i odwrotnie – i to zarówno 
w  sferze władzy, jak i  w  sferze sprawowania opieki. Taka konfiguracja cech 
osobowościowych w sposób oczywisty przyczynia się do ich bardzo dobrego 
funkcjonowania w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie.

Nieco inaczej wygląda portret osobowościowy dorosłych, którzy z  per-
spektywy swojego dzieciństwa związek małżeński swoich rodziców oceniają 
jako przeciętny. Jako że otoczenie nie traktuje ich w  sposób odmienny, czy 
to pozytywnie, czy negatywnie, samych siebie definiują jako osoby zwyczaj-
ne, wręcz przeciętne. Istotną cechą ich funkcjonowania jest konwencjonalność 
myślenia i unikanie skomplikowanych kwestii. Dzięki temu są w stanie dobrze 
komunikować się z innymi ludźmi, wobec których zwykle przyjmują postawy 
podporządkowane. W porównaniu z poprzednią grupą osobom tym brakuje 
więc elastyczności w działaniu i w pełnieniu funkcji.

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja osób negatywnie oceniających z perspek-
tywy swojego dzieciństwa jakość małżeństwa rodziców. Cechują się oni na-
pięciem emocjonalnym, które czasami przeradza się wręcz w  zahamowanie 
emocjonalne, oraz koncentracją na swojej inności. W codzienności oznacza 
to z jednej strony oryginalność i wnikliwość w postrzeganiu i ocenie świata, 
a z drugiej małą wytrwałość w realizacji celów oraz ograniczenie kontaktów 
interpersonalnych i wycofanie z sytuacji społecznych. Te ostatnie cechy są mo-
tywowane również tym, że relacje interpersonalne są dla nich mało satysfak-
cjonujące i nie są źródłem oparcia. Wyraźnie widać, że jednostki wychowujące 
się w rodzinach o niskiej jakości relacji małżeńskiej rodziców funkcjonują go-
rzej niż osoby mające pozytywne doświadczenia w tym względzie. Przeprowa-
dzone badania nie pozwala jednak na identyfikowanie ich jako osób zaburzo-
nych czy źle funkcjonujących w życiu dorosłym.

7 Por. A. Gałkowska, Zasięg oddziaływania jakości małżeństwa rodziców na dzieci w ich dorosłym 
życiu, www.malzenstwoirodzina.republika.pl/mir1.html#jak (dostęp: 23 listopada 2016).
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Patrząc na te wyniki pod kątem cech męskich i kobiecych, można powie-
dzieć, że młodzież pochodząca z rodzin, w których rodzice nie potrafili stwo-
rzyć udanej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej, w sposób sztywny przejęła 
model funkcjonowania adekwatny do swojej płci. W efekcie chłopcy pocho-
dzący z takich rodzin mają dobrze opanowane umiejętności służące „spraw-
czości”, a dziewczęta „wspólnotowości”, jak chce Bogdan Wojciszke8. To, cze-
go im brakuje, to elastyczność, wskutek czego ci mężczyźni nie radzą sobie 
w świecie osób, a te kobiety w świecie rzeczy. Takich trudności nie dostrzega-
my w osobowości dzieci pochodzących z domów o właściwej więzi małżeń-
skiej. Okazuje się, że prawidłowy wzór małżeństwa rodziców wyposażył je we 
wszelkie umiejętności niezbędne do tworzenia satysfakcjonującego małżeń-
stwa w wymiarze psychicznym, fizycznym i materialnym, i to niezależnie od 
płci. Taki układ cech, zwany przez Sandrę Lipsitz Bem androgynią9, dobrze 
rokuje dla małżeństwa, gdyż opiera się ono na partnerstwie i wymienności ról.

2. Relacje rodzice–dzieci

Następną składową czynnika „rodzina pochodzenia”, który wpływa na 
związki tworzone przez dzieci z niej pochodzące, są relacje rodziców z dziec-
kiem lub dziećmi. Nie powinno to dziwić, gdyż wszystko, co dzieje się w rodzi-
nie, wpływa na dzieci wychowujące się w niej. Dlatego Virginia Satir stwierdza 
metaforycznie, że rodzina to miejsce, gdzie „powstaje człowiek”10. Proces ten, 
zdaniem Zbigniewa Tyszki, odbywa się na drodze: 1) przekazywania dziecku 
wiedzy o środowisku społecznym i świecie przyrody, 2) kształtowania umiejęt-
ności i nawyków posługiwania się przedmiotami otaczającego świata, 3) for-
mowania zachowań i działań adekwatnych do wymogów społecznych, 4) prze-
kazywania dziecku systemu wartości uznawanych i  stosowanych w  ocenach 
przez dane społeczeństwo i środowisko, 5) internalizacji sposobów działania 
mających prowadzić do wskazanych celów i 6) przekazywania dorobku społe-
czeństwa w zakresie kultury duchowej11.

Zdania te w inny sposób realizuje ojciec, a w inny matka. Przez pierwsze 
dziewięć miesięcy życia dziecka ojciec może się z nim kontaktować jedynie 

8 Por. B. Wojciszke, Sprawczość i wspólnotowość: podstawowe wymiary spostrzegania społecz-
nego, Gdańsk 2010, s. 173.

9 Por. S.L. Bem, Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci, tłum. S. Pikiel, Gdańsk 
2000, s. 118.

10 Por. V. Satir, Rodzina. Tu powstaje człowiek, tłum. M. Trzebiatowska, Gdańsk 2000.
11 Por. Z. Tyszka, Mikro i  makrospołeczne uwarunkowania procesów socjalizacyjno-wycho-

wawczych w rodzinie, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1984, nr 3, s. 5.
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na płaszczyźnie psychicznej, dopiero potem możliwy jest kontakt fizyczny. Jak 
ważną odgrywa on rolę w relacji z dzieckiem, i to już od momentu narodzin, 
pokazują badania. Dowodzą one, iż ojcowie, którzy uczestniczyli w porodzie, 
odczuwają większą satysfakcję z bezpośredniego kontaktu fizycznego z nim, 
w  większym stopniu angażują się w  czynności opiekuńcze, wykazują więk-
szą chęć podtrzymywania bliskości oraz częściej inicjują kontakt z dzieckiem 
przez mówienie, uśmiechanie się, dotykanie go, branie na ręce i przytulanie12. 
Zacieś nianie tej więzi prowadzi do tego, że ośmiomiesięczne niemowlęta pre-
ferują raczej kontakt interakcyjny z  ojcem13. Wynika to z  faktu, że podczas 
kontaktu z dzieckiem matki wybierają statyczne formy zabawy, takie jak trzy-
manie na rękach czy sadzanie na kolanach, ojcowie zaś dynamiczne, takie jak 
unoszenie, podrzucanie czy przemieszczanie.

Nie dysponujemy badaniami ukazującymi, jak powyżej opisane kontakty 
ojca z dzieckiem rzutują na jego funkcjonowanie w dorosłości, choć można 
się spodziewać, że pozytywnie. Takich przesłanek dostarczają badania, które 
pokazują, że dzieci, które w  wieku pięciu miesięcy zachęcano do zabaw in-
terakcyjnych, nieograniczających się wyłącznie do demonstracji, w  wieku 
trzynastu miesięcy wykazywały wyższy poziom zabawy symbolicznej niż ich 
rówieśnicy14. Jej istotą jest zdolność myślenia o rzeczywistości bez konieczno-
ści bezpośredniego kontaktu z nią oraz pełnienie przez te same przedmioty 
różnych funkcji. W ten sposób marker może najpierw służyć przeznaczonym 
mu celom, by po chwili stać się mikrofonem lub łyżką wazową. To pokazuje, 
że model zabawy dynamicznej, preferowanej przez ojca, przyczynia się do roz-
woju intelektualnego dziecka.

Kontakt z ojcem w kolejnych latach życia dziecka wprowadza je w świat 
zasad i norm, czyli w świat rzeczy, który jest bliższy mężczyźnie niż świat osób. 
Stąd też to ojciec z reguły stawia dziecku wymagania, ukazuje świat wartości, 
czyli wymiar społeczno-moralny życia, pobudza do rozwiązywania trudno-
ści, pomaga kształtować nowe umiejętności i wykorzystywać je adekwatnie do 
sytuacji. W ten sposób stymuluje rozwój dziecka i przygotowuje je do samo-
dzielnego życia poza rodziną, czyli w świecie zewnętrznym. Niestety, brak tego 
męskiego wzorca najczęściej skutkuje brakiem umiejętności zaradczych i za-
gubieniem w dorosłości w życiu rodzinnym oraz zawodowym15.
12 Por. M. Kielar-Turska, M. Białecka-Pikul, Wczesne dzieciństwo, w: Psychologia rozwoju czło-

wieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, t. 2, 
Warszawa 2001, s. 60–61.

13 Por. M. Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005, s. 259.
14 Por. M. Kielar-Turska, M. Białecka-Pikul, Wczesne dzieciństwo, dz. cyt., s. 76.
15 Por. C. Opalach, „Obraz ojca” i jego implikacje w życiu dorosłym, „Warmińskie Wiadomości 

Archidiecezjalne” 2000, nr 46–50, s. 177.
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Zanim jednak dziecko opuści dom rodzinny, musi zidentyfikować swoją 
płeć, co jest niemożliwe inaczej, jak tylko przez kontakt z mężczyzną-ojcem, 
obok kontaktu z matką. Badania tożsamości dowodzą, że przez pierwsze lata 
chłopcy i dziewczęta identyfikują się z matką. Według wielu naukowców, jest 
to proces naturalny dla córek, synowie zaś muszą przejść ten etap, zanim za-
czną identyfikować się z ojcem, który jest ich właściwym modelem tożsamo-
ści płciowej16. Zdaniem badaczy, dopiero ok. ósmego–dziewiątego roku życia 
chłopcy zmieniają wzorzec identyfikacji na zgodny z własną płcią, by konty-
nuować rozwój własnej tożsamości płciowej przynajmniej do osiemnastego–
dwudziestego roku życia17.

Nie ulega wątpliwości, że właściwy przebieg tego procesu jest nieodzow-
ny, aby w odpowiedni sposób realizować zachowania seksualne w małżeństwie 
i rodzinie. Potwierdzają to chociażby badania Anny Błasiak, które pokazują, że 
ojciec odgrywa niezastąpioną rolę w życiu córki, w budowaniu jej tożsamości 
płciowej, poczucia własnej wartości, wyobrażenia własnego męża i związków 
z płcią przeciwną18. Ojciec jest też pierwszym mężczyzną, przed którym cór-
ka odsłania siebie i po raz pierwszy definiuje siebie jako kobietę. W efekcie 
wszystkie jego pozytywne i bliskie odniesienia do córki skutkują w jej doro-
słości wysoką samooceną, zdolnością radzenia sobie z przeciwnościami, apro-
bowaniem własnej kobiecości i umiejętnością tworzenia satysfakcjonujących 
związków interpersonalnych19.

Postawa wychowawcza ojca znajduje także odzwierciedlenie w  świecie 
emocji dziecka. Zdaniem H. Normana Wrighta, jego szczególna rola w  tym 
względzie bierze się stąd, że wypowiedziane przez niego słowa „kocham cię, 
moje dziecko” mają zupełnie inną wartość niż podobne usłyszane od matki. 
Ojciec wypowiada je bowiem niezbyt często i w  inny sposób. W efekcie za-
padają one głęboko w  psychikę dziecka i  mają dobroczynny wpływ na jego 
funkcjonowanie w domu i poza nim20.

Podsumowując powyższe rozważania poświęcone ojcu, nietrudno zauwa-
żyć, że odgrywa on ważną rolę w kształtowaniu osobowości swoich dzieci. Ba-

16 Por. A. Błasiak, Oddziaływania wychowawcze w  rodzinie. Zagadnienia wybrane, Kraków 
2012, s. 45.

17 Por. W. Sokoluk, Wychowanie do życia w  rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli, 
Warszawa 2003, s. 120.

18 Por. A. Błasiak, Oddziaływania wychowawcze w rodzinie, dz. cyt., s. 31.
19 Por. D. Krok, K. Rychtalczyk, Wpływ relacji z ojcem na percepcję wizerunku ciała u kobiet 

w wieku późnej adolescencji, w: Rodzina w nurcie współczesnych przemian, red. D. Krok, 
P. Landwójtowicz, Opole 2010, s. 232–233.

20 Por. H. Norman Wright, Tatusiowa córeczka, czyli o niezwykłym wpływie ojca na osobowość 
córki, tłum. A. Nizińska, Warszawa 1993, s. 21.
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dania przeprowadzone przez Mieczysława Plopę wskazują, że w odniesieniu do 
chłopców wpływ ojca jest najbardziej widoczny w formowaniu takich cech, jak 
uspołecznienie, wewnętrzna integracja, niezależność, kształtowanie superego, 
samoocena i samokontrola. W przypadku dziewcząt natomiast dotyczy to ta-
kich cech, jak niezależność, wytrwałość, dyscyplina wewnętrzna i kształtowa-
nie sfery emocjonalnej. Dzieci odznaczające się takimi wymiarami osobowości 
są właściwie przygotowane do wypełniania zadań małżeńskich w przyszłości21.

Można więc powiedzieć, że w prawidłowo funkcjonującej rodzinie ojciec 
faktycznie wypełnia zadania rodziców określone przez Zbigniewa Tyszkę, 
a przez to uczestniczy w „tworzeniu” swoich dzieci jako przyszłych małżon-
ków i rodziców. Bowiem to on przekazuje wiedzę o świecie przyrody i środo-
wisku społecznym, informuje o normach i zasadach w nich obowiązujących, 
uczy umiejętności niezbędnych do pokonywania trudności i  rozwiązywania 
problemów oraz wyrabia stabilność emocjonalną, czyli przyczynia się do roz-
woju dojrzałej osobowości.

Dla pełnego obrazu trzeba jeszcze przedstawić, w jaki sposób zadania te, 
we właściwy dla siebie sposób, wypełnia matka. Zacznijmy od uświadomienia 
sobie, jak ważna jest jej obecność w życiu dziecka od pierwszych chwil po jego 
narodzeniu. Przełomowe w tym względzie okazały się badania René Arpada 
Spitza22. Zaobserwował on, że dzieci od trzeciego miesiąca życia wychowy-
wane w przytułku, bez możliwości fizycznego kontaktu z matką, a więc bez 
więzi emocjonalnej z  nią, wykazywały objawy depresji. Takich symptomów 
w oczywisty sposób nie obserwujemy u niemowląt, które mają łączność z mat-
ką, przez co zaspokajane są ich potrzeby fizyczne i psychiczne. W ten sposób 
tworzy się podstawa do ukształtowania szczególnego rodzaju relacji, nazwane-
go przez Johna Bowlby’ego przywiązaniem23. Liczne dalsze badania wykazały, 
że ta szczególna więź może być także wytworzona przez inne ważne osoby 
z otoczenia dziecka, a więc przez ojca czy dziadków. Dowiodły także, że rela-
cja przywiązania rzutuje na jego funkcjonowanie w przyszłości, gdyż dzieci te, 
w porównaniu z rówieśnikami, które nie miały możliwości jej wykształcenia, 
lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, mają lepsze kontakty z ró-
wieśnikami, odznaczają się większym posłuszeństwem i  chęcią współpracy, 

21 Por. M. Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania, dz. cyt., s. 310.
22 Por. M. Przetacznik-Gierowska, Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka, w: 

Psychologia rozwoju człowieka, red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, t. 1, Warsza-
wa 2000, s. 71.

23 Por. R.H. Schaffer, Psychologia dziecka, tłum. A. Wojciechowski, Warszawa 2005, s. 122.
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a także ciekawością i eksploracją otoczenia. Rzadko przejawiają również pro-
blemy emocjonalne i behawioralne24.

Opisane wcześniej relacje ojca z  dzieckiem dowodzą ich pozytywnego 
wpływu na rozwój intelektualny potomka. Podobne zależności obserwujemy 
w relacji matka–dziecko. Badania psychologów polskich pokazują, że odnie-
sienie matki do dziecka w okresie przedszkolnym, które można by nazwać bli-
skim i promującym jego rozwój, skutkuje wcześniejszą dojrzałością do nauki 
szkolnej niż u rówieśników pozbawionych tak dobrych jakościowo relacji z ro-
dzicielką. Dojrzałość ta przejawia się wyższym poziomem rozwoju poznaw-
czego, emocjonalnego i społecznego25. Badania te dowiodły również, że matka 
może wywierać negatywny wpływ na rozwój dzieci. Jej postawa okazuje się 
znaczącym elementem kształtowania postaw lękowych u dzieci i młodzieży. 
Dodatkowo w  przypadku tych ostatnich obserwujemy związek między bra-
kiem bliższych i prawidłowych relacji z matką a ich impulsywnością, aspołecz-
nością i  mniejszym zainteresowaniem zdobywaniem nowych umiejętności 
szkolnych niż u ich rówieśników26.

Zestawienie tych informacji z  powyższymi, dotyczącymi ojca, pokazuje, 
jak ważną rolę odgrywają rodzice w kształtowaniu sfery emocjonalnej dziecka. 
Tuż po narodzinach bowiem matka jest dla niemowlęcia całym światem, ob-
darza je bezwarunkową miłością i czułością oraz troszczy się o jego potrzeby 
fizjologiczne. W ten sposób pomaga dziecku wykształcić relację przywiązania 
oraz uczy je całego bogactwa emocji, z ich wszystkimi odcieniami. Ojciec z ko-
lei, jak zostało powiedziane wcześniej, uczy dziecko je kontrolować, czyli po-
sługiwać się nimi w sposób akceptowalny społecznie. Poprzez swoje działanie 
matka decyduje więc o tym, jak jej dziecko będzie funkcjonowało w przyszło-
ści – jako osoba radosna, ciekawa świata i pozytywnie nastawiona do ludzi czy 
też lękliwa, zamknięta w sobie i wrogo odnosząca się do innych. Skutkiem tego 
może być zbytnia bliskość emocjonalna z matką, blokada przed opuszczeniem 
bezpiecznego domu rodzinnego i założeniem własnej rodziny27.

Matka odgrywa także istotną rolą w kształtowaniu świadomości płciowej 
dzieci. Jak już powiedziano, potomstwo obojga płci najpierw identyfikuje się 
z matką, a dopiero potem z ojcem. Jest więc ona pierwszym modelem kobie-

24 Por. R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller, Psychologia dziecka, tłum. M. Babiuch i in., Warsza-
wa 1995, s. 471.

25 Por. M. Tyszkowa, Zakończenie, w: Rodzina a rozwój jednostki, red. M. Tyszkowa, Poznań 
1990, s. 241.

26 Por. B. Harwas-Napierała, Rodzinne uwarunkowania lęku u dzieci. Próba interwencji tera-
peutycznej, w: Rodzina a rozwój jednostki, dz. cyt., s. 224–225.

27 Por. A. Błasiak, Oddziaływania wychowawcze w rodzinie, dz. cyt., s. 33.
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cości dla swoich dzieci, dzięki czemu córki mogą zidentyfikować własną tożsa-
mość płciową i zmierzyć się z wizją swojego macierzyństwa, a synowie uczyć 
się tworzenia kontaktów interpersonalnych z płcią przeciwną i definiować wy-
obrażenia przyszłej małżonki28.

W oczywisty sposób matka uczestniczy w kształtowaniu osobowości swo-
ich dzieci. Podobnie jak ojciec oddziałuje na dziecko w wymiarze wiary w sa-
mego siebie, dobrego samopoczucia i pozytywnej samooceny. W szczególny 
sposób odpowiada zaś za kształtowanie empatii, współczucia i wrażliwości na 
drugiego człowieka29, czyli tych wszystkich cech, które są niezbędne, by umie-
jętnie poruszać się w świecie relacji interpersonalnych.

Reasumując powyższe rozważania, należy powiedzieć, że matka również 
przyczynia się do „powstawania człowieka”30, który w przyszłości założy włas-
ną rodzinę, choć czyni to nieco inaczej niż ojciec. Prowadząc swoje dziecko 
ku dojrzałości osobowej, w naturalny sposób skupia się na wymiarach istot-
nych w  tworzeniu więzi interpersonalnej, a  więc na zapewnieniu poczucia 
bezpieczeństwa, bliskości emocjonalnej, bogactwie i złożoności przeżyć oraz 
ocenach moralnych. Podążając taką drogą, jest w stanie wypełnić zadania ro-
dziców wskazane przez Zbigniewa Tyszkę31.

Okazuje się więc, że istotą właściwych relacji rodzice–dzieci w  rodzinie 
pochodzenia, które dobrze przygotowują do podjęcia roli męża i żony w przy-
szłości, są bliskie, ciepłe oraz akceptujące odniesienia ojca i matki do potom-
stwa32. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż wnioski te znajdują potwierdzają w wie-
lu publikacjach33 i badaniach34.

28 Por. A. Błasiak, E. Dybowska, Rodzicielstwo i jego znaczenie dla procesu wychowania dziec-
ka, w: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, red. A. Błasiak, E. Dybowska, Kraków 
2010, s. 112.

29 Por. tamże, s. 111.
30 Por. V. Satir, Rodzina. Tu powstaje człowiek, dz. cyt.
31 Por. Z. Tyszka, Mikro i  makrospołeczne uwarunkowania procesów socjalizacyjno-wycho-

wawczych w rodzinie, dz. cyt., s. 5.
32 Por. J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, tłum. 

H. Szczepańska, Warszawa 1994, s. 59.
33 Por. C. Opalach, Psychologiczne czynniki wspierające małżeństwo, „Forum Teologiczne” 

2012, nr 13, s. 85–96.
34 Por. tenże, Jakość relacji małżeńskiej osób zaangażowanych w Domowy Kościół Ruchu Świa-

tło-Życie, „Studia Warmińskie” 2003, nr 40, s. 199–219.
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3. Relacje dzieci–dzieci

Ostatnim elementem czynnika „rodzina pochodzenia”, rzutującym na 
funkcjonowanie w dorosłości w roli męża i żony, są relacje z rodzeństwem. Ich 
matrycą w oczywisty sposób są odniesienia rodziców do dzieci35, a ich donio-
słość bierze się stąd, że są one więzami poziomymi, czyli typu partnerskiego, 
a  nie pionowymi, czyli typu zależnościowego, jakie funkcjonują w  układzie 
dziecko–rodzic. Dzięki nim dziecko wiele razy w ciągu dnia, bez konieczności 
opuszczania domu rodzinnego, może przyswajać i testować różnego rodzaju 
postawy społeczne, tak istotne w kontaktach interpersonalnych36.

Jak mocno zachowania te przenoszone są w świat związków męsko-dam-
skich, pokazują chociażby badania Marii Braun-Gałkowskiej. Wykazała ona, 
że żony jedynaków były mniej szczęśliwe w małżeństwie niż żony mężczyzn, 
którzy mieli przynajmniej troje rodzeństwa. Wynika z tego, że posiadanie ro-
dzeństwa koreluje z satysfakcją z małżeństwa37.

Podobne zależności odnajdujemy także w odniesieniu do pozycji zajmo-
wanej wśród rodzeństwa. Najpierw przedstawiona zostanie charakterystyka 
dzieci najstarszych, których istotną cechą jest tendencja do opiekuńczości. 
Wynika ona z powierzania im przez rodziców troski o młodsze rodzeństwo. 
Taki wzorzec odniesienia do ludzi przenoszą oni następnie na świat zewnętrz-
ny i  z  równie wielką troską dbają o potrzeby innych38. W oczywisty sposób 
osobami najbardziej korzystającymi z  tej tendencji i  najbardziej zadowolo-
nymi z  takiej sytuacji są współmałżonkowie. Potwierdzają to badania, które 
zwracają jednocześnie uwagę na fakt, iż owa troska o partnera musi być ujęta 
w odpowiednie ramy. W przeciwnym razie zamiast satysfakcji z małżeństwa 
pojawia się dyssatysfakcja, gdyż nadmiar opiekuńczości jest tak samo źle od-
bierany jak jej brak39. Jeżeli najstarsze dziecko z rodzeństwa zastosuje się do tej 
wiedzy i będzie roztaczać opiekę nad współmałżonkiem w odpowiedni spo-
sób, wówczas jest wielce prawdopodobne, że oboje będą oceniać swój związek 
jako satysfakcjonujący.

35 Por. W. Socha, Wpływ rodziny na zachowanie się dziecka wśród kolegów, „Problemy Rodzi-
ny” 1987, nr 4, s. 13.

36 Por. I. Obuchowska, Kochać i rozumieć. Część pierwsza, Poznań 1996, s. 101.
37 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychospołeczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa, 

„Roczniki Nauk Społecznych” 1976, nr 4, s. 234.
38 Por. R.W. Richardson, L.A. Richardson, Najstarsze – średnie – najmłodsze, tłum. M. Trze-

biatowska, Gdańsk 2001, s. 58.
39 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych 

i niezadowolonych z małżeństwa, Lublin 1992, s. 148–149.
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Dane z obserwacji dowodzą też, że najstarsze dzieci, z racji swojej pozycji 
w rodzinie, odznaczają się obowiązkowością i rzetelnością w realizacji zadań40. 
Cechy te, jak pokazały badania Marii Braun-Gałkowskiej41, służą małżeństwu, 
gdyż satysfakcja ze związku idzie w parze z sumiennym podejmowaniem ról 
rodzinnych. Istnienie tych zależności pozwala więc przypuszczać, że najstarsze 
dzieci są w stanie tworzyć udane związki ze względu na postawę obowiązko-
wości.

Następnym charakterystycznym rysem funkcjonowania pierworodnych są 
duże aspiracje, które w połączeniu z odpowiedzialnością i rzetelnością spra-
wiają, że w  większym stopniu niż ich rodzeństwo potrafią osiągać stawiane 
przed sobą cele42. Jak dowodzą badania, właśnie takimi cechami, czyli dużymi 
oczekiwaniami co do związku, odznaczają się małżonkowie usatysfakcjono-
wani z  jakości swojej relacji43. Można więc zakładać, że dzieci pierworodne, 
wyposażone w duże ambicje, będą dobrze przygotowane do tworzenia udane-
go małżeństwa.

Kolejną cechą najstarszych dzieci jest perfekcjonizm. Jego źródłem jest po-
stawa rodziców, którzy niepewni swoich poczynań wychowawczych stawiają 
pierworodnemu wysokie wymagania. Jest to cena, jaką dziecko płaci za naukę 
bycia ojcem i matką. Na szczęście kolejne dzieci nie doświadczają już wpływu 
tak silnych lęków i obaw rodziców odnośnie do ich postaw rodzicielskich. Pa-
radoksalnie jednak, pojawienie się rodzeństwa może wzmacniać tendencję do 
perfekcjonizmu u pierworodnego dziecka, które pragnąc zyskać uwagę rodzi-
ców, stara się być we wszystkim najlepsze, najdokładniejsze i najroztropniej-
sze44. Ta skłonność jest potem przenoszona na innych, co w życiu małżeńskim 
oznacza stawianie sobie i  partnerowi jasnych wymagań. Jeśli odbywa się to 
z zachowaniem umiaru, wówczas rodzi się poczucie satysfakcji ze związku. Ta-
kie właśnie wnioski płyną z badań Braun-Gałkowskiej. Pokazują one, że oso-
by zadowolone ze swojego małżeństwa miały względem siebie sprecyzowane 
i umiarkowane oczekiwania, natomiast małżonkowie niezadowoleni nie mieli 
ich wcale lub były one zbyt wygórowane45. Wyniki te pozwalają więc zakładać, 
że najstarsze dziecko jest w stanie tworzyć udane związki, jeśli potrafi w spo-

40 Por. M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1977, s. 94.
41 Por. M. Braun-Gałkowska, Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia w mał-

żeństwie, Warszawa 1985, s. 141–142.
42 Por. M. Ziemska, Rodzina a osobowość, dz. cyt., s. 94.
43 Por. M. Braun-Gałkowska, Miłość aktywna, dz. cyt., s.144.
44 Por. R.W. Richardson, L.A. Richardson, Najstarsze – średnie – najmłodsze, dz. cyt., s. 58.
45 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych 

i niezadowolonych z małżeństwa, dz. cyt., s. 145–150.
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sób perfekcjonistyczny, ale nie sztywny, formułować i realizować oczekiwania 
względem swojego małżeństwa.

Perfekcjonizm bardzo często idzie w parze z dominacją, która faktycznie 
statystycznie częściej występuje u pierwszego dziecka niż u kolejnych. W re-
lacjach poziomych z rodzeństwem oznacza to próbę kierowania, narzucania 
własnego zdania i przejmowanie inicjatywy46. Rzecz jasna, taki wzorzec funk-
cjonowania przeniesiony na grunt małżeństwa będzie generował poczucie dys-
satysfakcji ze związku. Pomocna w uniknięciu tego niebezpieczeństwa wydaje 
się próba ściślejszej identyfikacji z partnerem, gdyż zdaniem Marii Ziemskiej 
jej wysoki poziom stanowi antidotum na postawę dominacji47.

Jak pokazano powyżej, kompetencje dziecka, które wynikają z jego pierw-
szoplanowej pozycji wśród rodzeństwa, mogą pomagać lub przeszkadzać 
w  tworzeniu związków z  płcią przeciwną w  dorosłości. Podobne zależności 
spotykamy także w odniesieniu do kolejnych dzieci w rodzinie, określanych 
umownie mianem „średnich”. Ich najważniejszym wyróżnikiem jest fakt, że 
są „pomiędzy”, gdyż funkcjonują między potomstwem od siebie starszym 
i młodszym. To sprawia, że bardzo często stają się mediatorami pomiędzy ro-
dzeństwem, prowadząc negocjacje i wypracowując kompromisy. Taka umie-
jętność poszukiwania rozwiązań łagodzących sytuacje konfliktowe przydaje 
się im również poza rodziną, w życiu dorosłym, a zwłaszcza w małżeństwie48. 
Bowiem choć fundamentem tego typu relacji jest miłość, to nie wyklucza ona 
napięć i  nieporozumień pomiędzy mężem i  żoną. Kompetencje mediatora 
sprawiają wówczas, że pojawiające się konflikty nie niszczą więzi małżeńskiej, 
lecz jej służą, gdyż są traktowane jako zadania problemowe, które domagają się 
konstruktywnych rozwiązań. Jak pokazują badania, małżeństwa podchodzą-
ce w ten sposób do kwestii spornych cechuje wysoki wskaźnik satysfakcji ze 
związku. Słuszne więc wydaje się przypuszczenie, iż pozycja średniego dziec-
ka pozytywnie wpływa na tworzenie udanych relacji małżeńskich, gdyż idzie 
w parze z umiejętnością twórczego rozładowywania napięć49.

Niestety, ta fundamentalna cecha dzieci średnich, czyli dążenie do zgody 
z innymi, może przybrać także formę dążenia „za bardzo”. Wówczas osobiste 
poglądy, przemyślenia, aspiracje i  rozwiązania, jeśli tylko niosą ryzyko kon-

46 Por. I. Kołbik, Procesy emocjonalne w rodzinie, w: Wprowadzenie do systemowego rozumie-
nia rodziny, red. B. de Barbaro, Kraków 1999, s. 42–43.

47 Por. M. Ziemska, Rodzina a osobowość, dz. cyt., s. 94.
48 Por. R.W. Richardson, L.A. Richardson, Najstarsze – średnie – najmłodsze, dz. cyt., s. 143.
49 Por. I. Grzankowska, M.A. Basińska, Cechy osobowości dziecka a pozycja wśród rodzeństwa, 

w: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, red. T. Rostowska, A. Jarmołowska, 
Warszawa 2010, s. 213–214.
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frontacji z partnerem, nie są uzewnętrzniane, lecz głęboko skrywane50. Taki 
wzorzec zachowania utrudnia budowanie właściwych relacji z  innymi, gdyż 
wyklucza bycie autentycznym i  swobodnym, bycie sobą. Z  drugiej strony, 
może też skutkować różnego rodzaju zaburzeniami osobowościowymi, gdyż 
jego podłożem jest lęk, oraz fałszowaniem percepcji rzeczywistości, ponieważ 
utrudnia racjonalne myślenie51. Przeniesienie tego wzorca więzi interperso-
nalnych na relację małżeńską musi skutkować poczuciem dyssatysfakcji i znie-
chęcania. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w wynikach badań, które do-
wodzą, iż związki małżeńskie o niskim poziomie satysfakcji są tworzone przez 
mężczyzn unikających kontaktu ze współmałżonką oraz przez żony cechujące 
się niepokojem i stosujące reakcje obronne52. W tym kontekście łatwiej zrozu-
mieć, dlaczego dzieci średnie, które „za bardzo” dążą do pokojowego współ-
życia ze współmałżonkiem, tak naprawdę mogą być jednym ze źródeł braku 
szczęścia tego związku.

Nieco odmienne zależności pomiędzy pozycją wśród rodzeństwa a jako-
ścią tworzonych związków małżeńskich dotyczą dziecka najmłodszego. Ce-
chami charakterystycznymi takiego dziecka, żeby nie powiedzieć cechami 
konstytutywnymi, są duże oczekiwania i  zapotrzebowanie, by się nim opie-
kować i podejmować za nie decyzje. Takie nastawienie jest konsekwencją jego 
pozycji wśród starszego rodzeństwa, które w naturalny sposób jest przez ro-
dziców włączane w proces wychowania najmłodszego członka rodziny i opie-
kę nad nim. W efekcie dziecko to ma tendencję do wycofania, submisji i po-
wierzania odpowiedzialności za siebie innym, których postrzega jako bardziej 
kompetentnych53. Takie samo podłoże, wśród wielu innych czynników, wydaje 
się mieć niezadowolenie z małżeństwa. Badania przeprowadzone przez Marię 
Braun-Gałkowską dowiodły, że mężowie nieusatysfakcjonowani ze swojego 
związku mają tendencję do wycofania się z obowiązków rodzicielskich i cedo-
wania ich na żonę, co dodatkowo wywołuje w tychże poczucie niezadowole-
nia i przemęczenia54. To pozwala przypuszczać, że małżeństwo najmłodszego 
dziecka będzie przeżywać tego typu kryzysy, jeśli rodzeństwo przyjmowało 
wobec niego nadmierną postawę ochraniającą.
50 Por. R.W. Richardson, L.A. Richardson, Najstarsze – średnie – najmłodsze, dz. cyt., s. 151.
51 Por. T. Millon, R. Davis, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, tłum. H. Grzego-

łowska-Klarkowska i in., Warszawa 2005, s. 32.
52 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych 

i niezadowolonych z małżeństwa, dz. cyt., s. 160–161.
53 Por. I. Kołbik, Procesy emocjonalne w rodzinie, w: Wprowadzenie do systemowego rozumie-

nia rodziny, dz. cyt., s. 42.
54 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych 

i niezadowolonych z małżeństwa, dz. cyt., s. 149–150.
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Dzieci najmłodsze z reguły charakteryzują się także pogodnym podejściem 
do życia i codzienności. Stąd też napotkane problemy, niezależnie od tego, czy 
dotyczą spraw materialnych czy innych, próbują pokonać bez złości lub agre-
sji, lecz z uśmiechem na twarzy i pobłażliwością. Ta postawa wyrozumiałości 
pozwala im także w sposób humorystyczny wyrażać swoje opinie wobec prze-
ciwników, dzięki czemu są np. skuteczni w rozładowywaniu napięć pomiędzy 
rodzeństwem55. Podobne tendencje zarejestrowano u małżonków zadowolo-
nych z małżeństwa. Przeprowadzone badania dowiodły bowiem, że w obliczu 
pojawiających się trudności cechują się oni mniejszym nasileniem emocji, 
a w sytuacjach konfliktowych mniejszym poziomem agresji niż małżonkowie 
niezadowoleni ze swojego związku56. Zależności te pozwalają przypuszczać, że 
najmłodsi członkowie rodzeństwa sprawdzą się w roli małżonków, jeśli wniosą 
w swój związek pogodę ducha i optymizm.

Kończąc omawianie wpływu relacji z  rodzeństwem na jakość związków 
męsko-damskich w dorosłości, trzeba jeszcze kilka słów poświęcić dzieciom 
pozbawionym interakcji poziomych, czyli jedynakom. Badania przedstawio-
ne na początku tej części dowodzą, iż brak rodzeństwa u mężów negatywnie 
wpływa na satysfakcję z małżeństwa u ich żon57.

Choć źródeł takiego stanu rzeczy może być kilka, to podstawowym wy-
daje się właśnie brak rodzeństwa. To on sprawia, że w rodzinie pochodzenia 
jedynacy nie muszą uczyć się i  stosować poziomych wzorców odniesień in-
terpersonalnych. W codzienności oznacza to brak konieczności dzielenia się 
miłością i uwagą rodziców z rodzeństwem, jak również brak negocjacji z nimi 
własnych planów, pragnień i potrzeb58. Przeniesienie takiego wzorca zachowa-
nia na relacje z bliskim, w tym na relację małżeńską, w oczywisty sposób musi 
prowadzić do ich zakłócenia i braku satysfakcji z nich.

Odczucia te pogłębiają się jeszcze bardziej w przypadku jedynaków obar-
czonych kolejnymi charakterystycznymi dla nich cechami, takimi jak przesad-
ne umiłowanie zorganizowania, schludności i punktualności59. Takim osobom 
trudno jest zaakceptować sytuacje jakiegokolwiek spóźnienia, nieporządku 
czy działań wykraczających poza wcześniejsze ustalenia. Stąd też ich obecność 
w zachowaniu drugiej osoby przeżywają w kategoriach zranienia, a w odnie-

55 Por. tamże, s. 103.
56 Por. tamże, s. 144–146.
57 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychospołeczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa, dz. 

cyt., s. 234.
58 Por. J. Zborowski, Problem jedynactwa w rodzinie, w: Rodzina i dziecko, dz. cyt., s. 396.
59 Por. R.W. Richardson, L.A. Richardson, Najstarsze – średnie – najmłodsze, dz. cyt., s. 61.
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sieniu do współmałżonka interpretują je wręcz jako przejaw braku szacunku 
i miłości.

Opisane powyżej tendencje są pokłosiem surowej dyscypliny stosowanej 
wobec dziecka przez rodziców, którzy podświadomie czują, że zachowanie 
potomka będzie interpretowane przez otoczenie jako sprawdzian ich umiejęt-
ności rodzicielskich. Aby więc dobrze wypaść w oczach środowiska, wywie-
rają na dziecku ciągłą presję, żeby zachowywało się w sposób odpowiedzialny 
i dojrzały, a nie „dziecinny”. W rezultacie nie pozwalają mu na zabawę, która 
wiąże się z bałaganem, która jest nielogiczna, pozbawiona przemyślanego pla-
nu lub celowości, np. uczenia nowych umiejętności, jak w przypadku zabaw 
edukacyjnych. To zbytnie wychylenie w  kierunku racjonalności i  celowości, 
dojrzałości i odpowiedzialności skutkuje tym, że jedynacy tracą swoje dzieciń-
stwo i przedwcześnie dojrzewają oraz że nadmiernie kontrolują siebie, że nie 
potrafią cieszyć się zabawą i są w ciągłej gotowości do działania. Taka postawa 
zachwyca rodziców, jest powodem ich dumy przed otoczeniem i zazwyczaj do-
pinguje dziecko do jeszcze większego wysiłku w kierunku rozwijania posiada-
nych cech. Jednak niektóre dzieci nie wytrzymują wywieranej na nich presji, 
by wciąż dążyć do doskonałości. Wówczas zamiast opisanych form zachowa-
nia pojawiają się ich skrajne przeciwieństwa, przez co otoczenie postrzega je 
jako źle wychowane, czyli „typowych” jedynaków60.

Powyższe rozważania postulują istnienie zależności pomiędzy odniesie-
niem rodziców do dziecka w rodzinie pochodzenia a jego funkcjonowaniem 
w dzieciństwie i w dorosłości. Sugestie te znajdują swoje potwierdzenie w ba-
daniach przeprowadzonych pod kierunkiem Mieczysława Plopy. Pokazują 
one, że kompetencje społeczne jedynaków są wypadkową poprawnych relacji 
wewnątrzrodzinnych w większym stopniu, niż ma to miejsce w przypadku nie-
jedynaków61. To oznacza, że kiedy jedynacy posługują się opisanymi powyżej 
cechami z umiarem i we właściwych granicach, w czym niewątpliwie pomaga 
umiejętność dialogu i negocjacji, wówczas mogą zbudować satysfakcjonują-
ce związki małżeńskie. Tego typu diady są bowiem, jak pokazały przytoczone 
wcześniej badania Marii Braun-Gałkowskiej, tworzone przez ludzi odpowie-
dzialnych, stawiających sobie i współmałżonkowi wysokie wymagania, którzy 
odznaczają się dużymi oczekiwaniami wobec swojego związku62. Mając takie 
cechy, są oni w stanie świadomie kreować rzeczywistość swojego małżeństwa, 
osiągając coraz większe zadowolenie z niego.
60 Por. tamże, s. 156–157.
61 Por. M. Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania, dz. cyt., s. 336–337.
62 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych 

i niezadowolonych z małżeństwa, dz. cyt., s. 144–146.
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Zakończenie

Przytoczonych powyżej przykładów zależności pomiędzy rodziną pocho-
dzenia a jakością związku małżeńskiego tworzonego w dorosłości przez dzieci 
wywodzące się z tych rodzin nie należy traktować w sposób sztywny i determi-
nistyczny. Potwierdziły one jedynie dobrze znaną prawdę, iż rodzina, w której 
się wychowujemy, jest pierwszą i podstawową matrycą interakcji małżeńskich, 
rodzicielskich oraz bratersko-siostrzanych. Modele te są więc punktem wyjścia 
do tworzenia relacji interpersonalnych w życiu dorosłym, a zwłaszcza w mał-
żeństwie. Jeśli wzory te są pozytywne, to istnieje duże prawdopodobieństwo 
osiągnięcia szczęścia małżeńskiego, a jeśli negatywne, to satysfakcja ze związ-
ku stoi pod sporym znakiem zapytania. To po raz kolejny uzmysławia nam, jak 
ważną kwestią jest pragnienie samorozwoju i samorealizacji, o których mówił 
Abraham Maslow63. Tylko wtedy mąż i żona będą zdolni złamać determini-
styczną zależność między negatywnymi wzorcami wyniesionymi z domu ro-
dzinnego a ich wspólnotą małżeńską oraz rozwijać umiejętności, które służą 
szczęściu tej diady.

63 Por. A. Maslow, Motywacja i osobowość, tłum. J. Radzicki, Warszawa 2006, s. 207–234.
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Summary 
The family background and the marital relationship in adulthood

The analyses conducted reveal the existence of the relationship between “family background”, and the 
quality of marriage created by children in adulthood derived from these families. The term “family background” 
is nothing else but a synonym of the whole experience brought out from the family home that the couple bring 
in a “dowry” in their marriage. It consists of elements such as the quality of the marital relationship of parents, 
parent-child interactions and interactions between children. Made analyses indicate that these three spheres 
have a deciding voice in shaping the personality, emotionalism, interpersonal skills and resourcefulness of 
life of children growing up in it. They are also the matrix for the children and the starting point for creating 
attitudes in adult life particularly in marriage. If the patterns are positive there is a high probability of achieving 
marital happiness, and if they are negative the quality of the marriage created in adulthood is under a big 
question mark.

Ks. Cezary Opalach – magister teologii (PAT 1995) i doktor psychologii (KUL 2004), adiunkt w Katedrze 
Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Szczególny zakres jego 
poszukiwań naukowych dotyczy psychologii rodziny, psychologii rozwojowej i psychologii komunikacji. Autor 
kilkunastu publikacji z tych dziedzin, redaktor monografii Wolontariusze Hospicjum „Małego Księcia” w Lu-
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rodzin prawidłowo funkcjonujących.





Władysław Chaim CSsR

Profil typu psychologicznego i stosunek do Biblii 
duchownych diecezjalnych i zakonnych w Polsce –  

badania pilotażowe
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Wykonywanie zadań duszpasterskich, w  tym ewangelizacja, jest rzeczy-
wistością bardzo złożoną. Z  jednej strony, są to zadania, które mają miejsce 
na płaszczyźnie relacji z Bogiem i w  ramach tajemnicy działania Boga oraz 
współpracy człowieka z Nim. Z drugiej strony, rozgrywają się w sferze mię-
dzyludzkiej, w  środowisku ludzkich aktywności i  ich uwarunkowań, podle-
gających analizie empirycznej; psychologicznej, socjologicznej, etnologicznej. 
Stąd też zapotrzebowanie na wiedzę o „ludzkich” aspektach działalności pa-
storalnej, w tym o przepowiadaniu i duchowości chrześcijańskiej w jej różnych 
odcieniach1. Rozumienie człowieka i komunikacji międzyludzkiej oraz wiedza 
teologiczna należą bowiem do niezbędnych warunków dobrego duszpaster-
stwa. Do pytań, z  którymi konfrontuje się homiletyka i  psychologia religii, 
należy m.in. pytanie o to, jak kompetencje teologiczne, egzegetyczne i herme-
neutyczne, a także postawy, osobowość, w tym aparat poznawczy, determinują 

1 Por. A.A. Sappington, Psychology for the practice of the presence of God: Putting psycholo-
gy at the service of the Church, „Journal of Psychology and Christianity” 13 (1994), nr 1, 
s. 5–16; W. Chaim, Osobowość kaznodziei, w: Psychologiczne i pastoralne aspekty kapłańst-
wa, red. B.J. Soiński, Poznań 2008, s. 175–204.
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recepcję Biblii, a w konsekwencji także jej duszpasterski przekaz oraz oddzia-
ływanie.

W  związku z  odmiennością posługiwania, która wynika z  charyzmatów 
i zadań w Kościele duszpasterzy zwyczajnych (parafialnych) i nadzwyczajnych 
(misjonarzy, rekolekcjonistów), pojawia się m.in. pytanie, czy ich styl posłu-
gi, w  tym przepowiadania, jest podobny czy różny, a  jeśli to drugie, to czy 
style te się uzupełniają. Jakie są tego przyczyny, psychologiczne źródła? Jedną 
z determinant przekazu słowa Bożego jest sposób percepcji i oceny rzeczywi-
stości, w tym stosunek do istotnego źródła przepowiadania, jakim jest Biblia. 
Jak ujawniają badania, na stosunek do Biblii oraz jej interpretację mają wpływ 
także preferencje poznawcze ujmowane w koncepcji funkcji i typów psycho-
logicznych2.

Interesujące dane z badań wśród przedstawicieli różnych wyznań chrześci-
jańskich, również w Kościele katolickim, dowodzą istnienia różnic psycholo-
gicznych związanych z religijnością, duchowością oraz rozmaitymi rodzajami 
duszpasterstwa; między duchownymi wybieralnymi (lokalnymi) i  nomino-
wanymi (mobilnymi), między duchownymi kobietami i  duchownymi męż-
czyznami, między pastorami i biskupami, między biskupami ordynariuszami 
i  biskupami pomocniczymi, między wiernymi i  duchowieństwem, między 
wybierającymi różne szkoły duchowości chrześcijańskiej, między duchowień-
stwem a populacją generalną, między praktykującymi a populacją generalną. 
Pozwala to na interpretację i refleksję nad wieloma problemami związanymi 
np. z frekwencją wiernych w kościołach, ich zaangażowaniem, z relacjami mię-
dzy wiernymi i duchownymi3. Z badań prowadzonych w populacji katolickiej 
wynika, że zakonnice i zakonnicy przejawiają pewną odmienność psycholo-
giczną w porównaniu z duchowieństwem diecezjalnym4. 

W  prezentacji niniejszych badań chodzi o  zapoznanie z  profilem psy-
chologicznym kapłanów diecezjalnych i zakonnych w Polsce, z wybieranymi 
przez nich interpretacjami tekstu biblijnego, o zwrócenie uwagi na separację 
i preferencję horyzontu treści perykopy oraz na postawy w stosunku do Biblii. 

2 R.L. Bassett, K. Mathewson, A. Gailitis, Recognising the person in biblical interpretation: 
An empirical study, „Journal of Psychology and Christianity” 12 (1993), nr 1, s. 1–5.

3 Zob. przegląd badań na ten temat: W. Chaim, Typy psychologiczne w recepcji i przekazie 
słowa Bożego, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 60 (2013), nr 5, s. 155–170; tenże, Kon-
cepcja typów psychologicznych w psychologii religii i duchowości, „Roczniki Psychologiczne” 
20 (2017), nr 1, s. 31–45.

4 G. Cabral, Psychological types in a  catholic convent: Applications to community living and 
congregational data, „Journal of Psychological Type” 8 (1984), s. 16–22; E.D. Bigelow, R. Fitz-
gerald, P. Busk, E. Girault, J. Avis, Psychological characteristics of catholic sisters: Relationships 
between the MBTI and other measures, „Journal of Psychological Type” 14 (1988), s. 32–36. 
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W tym celu, po wprowadzeniu teoretycznym do badanych zmiennych i krót-
kiej prezentacji zastosowanych metod, zostaną przedstawione uzyskane wyni-
ki, które następnie będą podsumowane i poddane dyskusji.

1. Teoretyczne podstawy badań 

W przedstawianych badaniach przedmiotem rozważań jest osobowość du-
chownych, ich interpretacja Biblii (deklarowane poczucie identyfikacji z po-
staciami biblijnymi, recepcja interpretacji perykopy metodą SIFT), separacja 
horyzontu, preferencja horyzontu oraz konserwatyzm biblijny i literalizm bi-
blijny jako strategie interpretacyjne.

1.1. Osobowość duszpasterza, kaznodziei

Istotnym czynnikiem współtworzącym duszpasterski przekaz jest świat 
wewnętrzny głoszącego, jego tożsamość, osobowość, doświadczenie. Na udział 
tego czynnika w przekazie można patrzeć tak przez pryzmat doświadczenia 
wiary i  duchowości, jak również jej aspektów psychologicznych5. Związek 
struktur psychologicznych z przepowiadaniem jest w literaturze analizowany 
w kontekście teorii i koncepcji psychologicznych, najczęściej psychologii głę-
bi i  jej humanistycznych rozwinięć, psychologii poznawczej, psychologii re-
ligijnych postaw i przekonań6. W ostatnich latach szereg badań poświęcono 
relacjom między interpretacją Biblii, formułowaniem przekazu homiletyczne-
go a funkcjami i typami psychologicznymi na bazie udoskonalanej koncepcji 
Junga. Diagnozie osobowości kaznodziei, szczególnie typu jego osobowości, 
związkom funkcji psychicznych z interpretacją tekstów biblijnych i formowa-
niem przekazu homilijnego poświęcone są liczne badania Leslie J. Francisa 
oraz współpracujących z nim psychologów i pastoralistów7. 

5 Zob. G. Siwek, Osobowość kaznodziei dzisiaj. Rozważania nieobojętne, Kraków 2014. 
6 Zob. W. Engemann, Persönlichkeitsstruktur und Predigt. Homiletik aus transaktionsanalyti-

scher Sicht, Leipzig 1992, s. 39–42; W. Chaim, Kazanie jako komunikat, w: Fenomen kaza-
nia, red. W. Przyczyna, Kraków 1994, s. 98–135; tenże, Psychologia w homiletyce XX wieku, 
„Analecta Cracoviensia” 32 (2000), s. 3–17. 

7 Zob. np. A. Village, L.J. Francis. The relationship of psychological type preferences to bibli-
cal interpretation, „Journal of Empirical Theology” 18 (2005), nr 1, s. 74–89; L.J. Francis, 
A. Village, Preaching with all our souls: A study in hermeneutics and psychological type, Lon-
don 2008; L.J. Francis, S.H. Jones, Reading and proclaiming the resurrection. An empirical 
study in psychological type theory among trainee and experienced preachers employing Mark 
16 and Matthew 28, „Journal of Empirical Theology” 24 (2011), nr 1, s. 1n.; W. Chaim, Me-
toda interpretacji i przepowiadania słowa Bożego SIFT w służbie kaznodziejstwa całą duszą, 
„Roczniki Teologiczne KUL” 61 (2014), nr 12, s. 117–136.
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Według teorii typów psychologicznych stworzonej przez Junga (1921, 
1971), psychicznym funkcjonowaniem człowieka kierują procesy spostrzega-
nia, służące pobieraniu informacji, oraz procesy oceniania, służące ocenianiu 
informacji i  podejmowaniu decyzji. Postrzeganie może opierać się na zmy-
słach (sensing) albo na wyobraźni (intuition); natomiast wartościowanie na 
myśleniu (thinking) lub na uczuciu (feeling). Proces ten może się realizować na 
dwa sposoby, chociaż większość z nas przejawia tendencję do jednego sposobu 
postrzegania i jednego sposobu oceniania. W przypadku postrzegania jest to 
albo percepcja, albo intuicja, podczas gdy w przypadku wartościowania jest 
to albo uczucie, albo myślenie. Procesy postrzegania i wartościowania mogą 
zachodzić w wewnętrznym świecie jednostki (introwersja) lub zewnętrznym 
świecie interakcji z  innymi (ekstrawersja). Preferencje w  obszarze dwóch 
funkcji psychologicznych (spostrzegania i  oceniania) oraz ukierunkowanie 
na świat zewnętrzny (ekstrawersja) lub wewnętrzny (introwersja) współtwo-
rzą osiem typów: cztery ekstrawertywne i cztery introwertywne. Typologię tę 
rozszerzyli Isabel Briggs Myers i Peter B. Myers (1980), dodając wymiar posta-
wy wobec świata zewnętrznego (sądzenie – judging, lub perceptywność – per-
ceiving), która wskazuje, czy w osobowości dominuje działanie procesów war-
tościowania czy postrzegania w stosunku do świata zewnętrznego. W sumie 
istnieją cztery pary możliwych preferencji: ekstrawersja (E) lub introwersja (I), 
percepcja (S) lub intuicja (N), myślenie (T) lub uczucie (F), sądzenie (J) lub 
perceptywność (P). Ich układ tworzy 16 kompletnych typów psychologicz-
nych (osiem introwertywnych i osiem ekstrawertywnych), do których pomia-
ru stworzono metodę M y e r s-B r i g g s  W s k a ź n i k  Ty p ó w, pozwalającą 
uzyskać wskaźniki ośmiu preferencji przeciwstawnych biegunowo8. 

1.2. Duszpasterz (kaznodzieja) jako słuchacz słowa Bożego 

oraz interpretator źródeł przepowiadania 

Kaznodzieja podchodzący odpowiedzialnie do zadania głoszenia słowa 
Bożego winien zająć wobec tego słowa postawę słuchacza, pozwolić mu się 
poruszyć, aby w jego świetle zinterpretować siebie oraz swoje życie. Następnie 
podejmuje się on interpretacji życia słuchaczy poznawanego z wielu źródeł, 
zwłaszcza w  świetle Biblii, w kontekście liturgii przeżywanej jako celebracja 
Boga obecnego w życiu człowieka i Kościoła. Chociaż liturgia jest dla homi-
listy podstawowym kontekstem interpretacji Pisma Świętego, to jednak ma 
8 Zob. I.B. Myers, P.B. Mayers, Gifts differing, Palo Alto, CA 1980; W. Szewczyk, Rozumieć sie-

bie i innych. Zarys psychologii, Tarnów 1998, s. 151–157; Z.W. Dudek, Podstawy psychologii 
Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej, Warszawa 2006. 
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się ona urzeczywistniać w trakcie całego procesu tworzenia i wypowiadania 
przekazu9. Dzięki temu homilia staje się przedłużeniem słowa Bożego odczy-
tanego w liturgii, umieszczonym w kontekście i sytuacjach życia oraz kultury 
słuchaczy10.

W recepcji tekstu biblijnego i  innych źródeł przepowiadania oraz w  ich 
interpretacji pośredniczą struktury poznawcze człowieka. W celu zrozumie-
nia procesu hermeneutycznego Leslie J. Francis i Andrew Village zaaplikowali 
koncepcję funkcji psychicznych Junga do badania recepcji tekstu biblijnego 
w formie m e t o d y  i n t e r p r e t a c j i  i   p r z e p o w i a d a n i a  s ł o w a  B o-
ż e g o  w   l i t u r g i i  S I F T11. Jako podstawę teologiczną różnic indywidual-
nych Francis wskazuje biblijny przekaz na temat stworzenia człowieka jako 
kobiety i mężczyzny w ich odmienności (Rdz 1, 27) oraz psychologię różnic 
indywidualnych wyrażoną w  koncepcji funkcji psychologicznych. Nazwa 
SIFT pochodzi od czterech wspomnianych funkcji: sensing, intuition, feeling 
i thinking, i definiuje metodę interpretacji fragmentów Biblii w taki sposób, by 
odwoływały się one do tych funkcji. Przewiduje ona akcenty w interpretacji, 
które mogą występować u osób preferujących wrażenia, intuicję, uczucie bądź 
myślenie. Stosując tę metodę, kaznodzieja może np. tak zinterpretować dany 
tekst, aby mógł oddziaływać na wszystkie preferencje funkcjonalne występu-
jące u słuchaczy12. 

P r e f e r u j ą c y  p e r c e p c j ę  będzie cenił interpretacje, które poruszają 
w tekście szczegóły, zwłaszcza oddziałujące na zmysły; konkrety, literalne ro-
zumienia tekstu, jego aktualność. Te typy ujawniają większą skłonność do in-
terpretacji wrażeniowych niż intuicyjnych, i odwrotnie. P r e f e r u j ą c y  i n-
t u i c j ę  będzie cenił interpretacje, które rozbudzają wyobraźnię i wydobywają 
nowe możliwości i wyzwania; analogie, pomysły, idee nadrzędne i szersze kwe-
stie. P r e f e r u j ą c y  u c z u c i e  będzie cenił interpretacje, które podkreśla-
ją wartości i relacje międzyludzkie; współodczuwanie z bohaterami narracji, 
9 Zob. G. Siwek, Kaznodzieja – pierwszym słuchaczem Słowa Bożego, w: Słuchacz Słowa, 

red. W. Przyczyna, Kraków 1998, s. 117–127; W. Przyczyna, Kaznodziejstwo dwudziestego 
pierwszego wieku. Artykuł dyskusyjny, „Ateneum Kapłańskie” 2001, z. 554, s. 30–37; S. Dyk, 
Hermeneutyka słowa Bożego w liturgii, „Studia Pastoralne” 7 (2011), s. 148–165.

10 Zob. S. Dyk, Zasady interpretacji tekstu biblijnego w  praktyce kaznodziejskiej, http://
perspectiva.pl/perspectiva_LSTH_pdf/pdf/p14/9-Dyk.pdf (dostęp: 21 lipca 2016); tenże, 
Liturgia miejscem interpretacji słowa Bożego, http://academicon.pl/old/sites/academicon.
pl/files/strony_od_znkul_2010_1_srodek_dyk_33-46.pdf (dostęp: 21 lipca 2016).

11 L.J. Francis, A. Village, Preaching with all our souls…, dz. cyt.; W. Chaim, Metoda interpretacji 
i przepowiadania słowa Bożego…, dz. cyt., s. 12.

12 Zob. L.J. Francis, Psychological type and biblical hermeneutics: SIFT method of preaching, 
„Rural Theology” 1 (2003), s. 13–23; L.J. Francis, A. Village, Preaching with all our souls…, 
dz. cyt.
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chęć zrozumienia ich myśli, motywów, emocji, szukanie zastosowań w rela-
cjach międzyludzkich. Te typy wykazują preferencję bardziej dla interpretacji 
uczuciowej niż myślowej, i odwrotnie. P r e f e r u j ą c y  m y ś l e n i e  będzie 
cenił interpretacje tekstu, które zawierają myśli, koncepcje i abstrakcyjne za-
sady; poszukiwanie i  analizowanie myśli zawartych w  tekście, odniesień do 
prawdy, ich znaczenia dla teologii, moralności13. Te różne sposoby interpre-
towania tekstu nie wykluczają się wzajemnie, natomiast teoria typów psycho-
logicznych w swej istocie sugeruje, że ludzie przystępujący do tekstu używają 
najpierw funkcji percepcyjnych, a następnie funkcji oceniających przy decy-
dowaniu o jego znaczeniu14.

Jedną z  dróg spotkania z  tekstem biblijnym jest próba utożsamienia się 
z postaciami biblijnych wydarzeń i wypowiedzi. Zdolność do wyobrażania sie-
bie w sytuacjach biblijnych różni się u ludzi zależnie od płci i od dominującej 
funkcji. Wśród osób badanych przez Village’a ok. 65% było w stanie wyobrazić 
sobie siebie w scenie uzdrowienia (Mk 9, 14–29), podczas gdy 35% nie potra-
fiło tego zrobić15. Z badań psychologiczno-pastoralnych wynika, że zarówno 
świeccy, jak i duchowni wykazują zróżnicowanie w interpretacji odczytywa-
nych perykop biblijnych, a wiąże się ono m.in. z preferencjami poznawczymi16. 

1.3. Horyzonty interpretacji biblijnej

Metafora horyzontu odwołuje się do doświadczenia spotkania z widokiem 
nadpływającego statku. Horyzont jest czymś, w czym się poruszamy i co po-
rusza się razem z nami. Koncepcja horyzontów w interpretacji Biblii dotyczy 
różnych sposobów zajmowania się tekstami biblijnymi. Nawiązując m.in. do 
pojęcia horyzontu u  Gadamera (1960) oraz „światów tekstu” Ricœura, An-
drew Village proponuje badanie recepcji Biblii z  zastosowaniem trzech od-
miennych „h o r y z o n t ó w  z a i n t e r e s o w a n i a”, które mogą występować 
w trakcie czytania Biblii: a u t o r a, t e k s t u  i   c z y t e l n i k a. W badaniach 
biblijnych odpowiada to odczytywaniu tekstów biblijnych za pomocą różnych 
13 A. Village, Psychological type and biblical interpretation among Anglican clergy in the UK, 

„Journal of Empirical Theology” 23 (2010), nr 2, s. 179–200; L.J. Francis, S.H. Jones, Life 
in the eucharistic community: An empirical study in psychological type theory and biblical 
hermeneutics reading John 6:5−15, „Pastoral Psychology” 63 (2014), nr 3, s. 281–290.

14 Zob. L.J. Francis, A. Village, Preaching with all our souls…, dz. cyt.
15 A. Village, The influence of psychological type preferences on readers trying to imagine them-

selves in a  New Testament healing story, „HTS Teologiese Studies/Theological Studies” 
65 (2009), nr 1.

16 Zob. A.Village, L.J. Francis, The relationship of psychological type preferences to biblical inter-
pretation, „Journal of Empirical Theology” 18 (2005), nr 1, s. 74–89; A.Village, Psychological 
type and biblical interpretation among Anglican clergy in the UK, dz. cyt.
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metod: historycznej, krytyczno-literackiej oraz ukierunkowanej na czytelnika 
(reader-centered). Horyzont stanowi fundamentalny aspekt zadania interpre-
tacji, ważny znacznik w  definiowaniu naukowego badania Pisma Świętego. 
Naukowe podejście obejmuje wszystkie trzy światy, trzy w pewnej mierze od-
różnialne aspekty horyzontu: autora, tekst i czytelnika17. 

Pierwszy aspekt dotyczy zakresu, w  jakim ktoś jest świadomy istnienia 
horyzontów, tzn. czy postrzega tekst jako napisany dla innej kultury i w  in-
nym czasie. Stopień postrzeganej przez czytającego Pismo obcości lub „inno-
ści” można traktować jako miarę o d d z i e l a n i a  h o r y z o n t u  (horizon 
separation). Wysoki stopień oddzielania (separacji) sugeruje, że tekst odnosi 
się do czegoś, co należy do innego świata, że sprawy, o których mówi, kiedyś 
były inne i są niejasne dla współczesnego czytelnika. Niski stopień oddzielania 
sugeruje, że tekst jest przejrzysty, odnosi się do spraw, które zdają się dla czy-
telnika codziennością18.

Drugim aspektem horyzontu jest z a s t o s o w a l n o ś ć  (applicability), 
czyli zakres, w  jakim tekst ma przesłanie użyteczne dla życia czytelników. 
Istnieje możliwość, że ktoś postrzega tekst jako całkowicie przejrzysty wraz 
z  obowiązującym znaczeniem, lecz to znaczenie nie ma konkretnego wpły-
wu na jego życie. Natomiast wydaje się mało prawdopodobne, by osoby, które 
postrzegają tekst jako zupełnie sobie obcy, niejasny i mętny, znalazły w nim 
coś do zastosowania w  ich konkretnej sytuacji. Wysoki stopień oddzielania 
może się zatem wiązać z niską stosowalnością, chociaż odwrotna zależność nie 
zawsze jest prawdziwa. Zastosowalność perykopy sprawia, że większość chrze-
ścijan świeckich czyta Biblię. Jeśli naukowca może cieszyć samo poruszanie się 
w tekście, to większość zwykłych czytelników poszukuje tego, czego perykopa 
uczy ich na temat wiary i życia według niej19.

To prowadzi do trzeciego aspektu, mianowicie do p r e f e r e n c j i  h o-
r y z o n t u  (horizon preference). Czy zwykli czytelnicy Pisma, widząc aspek-
ty wskazujące przede wszystkim wstecz na ludzkiego autora tekstu, pozostają 
w świecie stworzonym przez tekst, czy też wprowadzają go w swój własny świat 
i w pewien sposób włączają weń to, co robią i w co wierzą? Oczywiście, mogą 
łączyć te rzeczy w jakiejś kombinacji, lecz przynaglani do przyjęcia tylko jed-

17 Zob. A.Village, The Bible and lay people: an empirical approach to ordinary hermeneutics, 
Aldershot 2007, s. 79n.; tenże, Biblical interpretative horizons and Anglican readers of the 
Bible: An empirical enquiry, w: The Bible in the Life of the Church, red. C. Amos, M. Percy, 
I. Markham, Norwich 2013, s. 79n.

18 Tenże, Biblical interpretative horizons and ordinary readers: An empirical study, „Research 
in the Social Scientific Study of Religion” 17 (2006), nr 1, s. 157–176.

19 Tenże, The Bible and lay people…, dz. cyt., s. 82.
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nego z trzech horyzontów ci, którzy zauważają między nimi tylko nieznaczny 
dystans, powinni z większą łatwością interpretować perykopę wewnątrz włas-
nego świata, podczas gdy ci, którzy są świadomi oddzielania, będą skłonni do 
rozumienia fragmentu jako powiązanego przede wszystkim ze światem autora. 
W ten sposób preferencja może się wiązać z oddzielaniem horyzontu i zasto-
sowalnością.

Do niedawna przyjmowano niczym aksjomat, że czytelnicy wykształceni 
biblijnie postrzegają tekst jako okno do oryginalnego autora, a niewykształce-
ni w dużej mierze nie są go świadomi i korzystają z tekstu jako przewodnika 
w codziennym życiu. Jednak nie istnieje prosta definicja tego, co konstytuuje 
naukowe podejście do Pisma. Po drugie, wzrastająca dostępność wykształ-
cenia i wiedzy może oznaczać, że świeccy czytelnicy, którzy nie są formalnie 
wykształceni w  dziedzinie biblijnej, mogą podchodzić do Pisma, zwracając 
uwagę na różne horyzonty. Te trzy aspekty: oddzielenie, zastosowalność oraz 
preferencja horyzontu, zdają się ważnymi parametrami pomiaru także u zwy-
kłych czytelników. Odwołują się one do niektórych kluczowych aspektów teo-
rii hermeneutyki biblijnej i mogą pomóc w zwróceniu uwagi na pewne istotne 
różnice między zwykłymi czytelnikami a czytelnikami teologicznie wykształ-
conymi. W celu zbadania tego opracowano metody ilościowego pomiaru od-
dzielania, zastosowalności oraz preferencji horyzontu wśród zwykłych czytel-
ników20. 

Od ponad dwu dekad podejmowane są badania na temat tego, jak wierni 
w kościołach kontaktują się z Pismem Świętym oraz w  jaki sposób je inter-
pretują. Badania służyły uzyskaniu odpowiedzi, jak bardzo zwykli wierni oraz 
duszpasterze są świadomi „rozziewu” (gap) między własnym światem a świa-
tem znaczenia nadanego tekstowi przez autora. Czy faworyzują jeden z hory-
zontów, a jeśli tak, to co kształtuje tę preferencję?21 

Psychologicznie, dla badania horyzontów najważniejsze są dwie funkcje 
wartościujące, za pomocą których ludzie podejmują decyzje. Typy uczucio-
we (F) preferują przetwarzanie informacji w  sposób subiektywny, odnosząc 
je bardziej do osobistych wartości i odniesień interpersonalnych niż do abs-
trakcyjnych zasad. Cenią sobie współczucie i miłosierdzie, zwykle są taktowni 
i empatyczni, nawet kosztem sprawiedliwości i konsekwencji. Typy myślowe 
(T) preferują przetwarzanie informacji w  sposób obiektywny, odnosząc się 
bardziej do logiki i  zasad niż do relacji interpersonalnych i  wartości osobi-
stych. Cenią sobie uczciwość, sprawiedliwość i zwykle są autentyczni, nawet 

20 Tamże, s. 82.
21 Tenże, Biblical interpretative horizons and Anglican readers of the Bible…, dz. cyt.
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kosztem zgody. Chociaż preferencja horyzontu nie jest natury czysto psycho-
logicznej, to w pewien specyficzny sposób może być jednym z kilku czynni-
ków, które wyjaśniają, dlaczego niektórzy ludzie czytają Pismo jako zalecenia 
na temat tego, jak należy żyć obecnie, podczas gdy inni widzą je jako opis świa-
ta, w którym Pismo powstawało.

Horyzonty są powiązane z  poglądami na temat Biblii, bowiem to, gdzie 
poszukujemy znaczenia, zależy po części od tego, co myślimy o czytanym tek-
ście. Postrzeganie Biblii jako pism naszych przodków, które mówią nam, jak 
oni rozumieli Boga i wypracowywali swoją wiarę, będzie nas kierować w świat 
poza tekstem. Będziemy uważni na dzielący nas rozziew oraz mniej ufni wo-
bec zbyt łatwego przenoszenia ich doświadczenia na nasze. Postrzeganie Pi-
sma jako słowa Bożego kierowanego do nas będzie nas zachęcać do zajęcia 
miejsca w wyobrażonym świecie tekstu i stosowania tego, co odkrywamy, do 
naszego rozumienia życia i wiary. Nie jest to różnica rodzaju, lecz akcentu (em-
phasis) i stopnia22.

1.4. Konserwatyzm biblijny

Konserwatyzm biblijny cechuje się przekonaniem, że Biblia jest raczej 
„Bogiem mówiącym do nas”, niż że w niej „nasi przodkowie w wierze prze-
mawiają do nas”. Konserwatywne rozumienie może działać na rzecz poczucia 
bezpośredniości, które przy liberalnych poglądach jest mało osiągalne. Kon-
serwatyzm biblijny jest postawą silnie powiązaną ze sposobem odczytywania 
Pisma. „Konserwatywni” postrzegają je jako natchnione słowo Boże, autory-
tatywne w sprawach wiary i obyczajów, nieomylne lub bezbłędne w tym, co 
mówi. Osoby mające bardziej liberalne poglądy uważają Biblię za ważną, lecz 
oferowana w niej prawda jest „równoważna” z innymi źródłami bądź normami 
życia według wiary. Według Andrew Village’a, to kluczowe stanowisko może 
być bezpośrednio ważniejsze w interpretacji aniżeli różnice między tradycjami 
religijnymi, do których ludzie należą23.

1.5. Literalizm biblijny

Literalizm biblijny rozumiany jest jako uznawanie wszystkiego w  Biblii 
za dosłowne słowo Boże, w  przeciwieństwie do niedosłownego traktowania 
pewnych jej fragmentów24. Decyzja, czy jakieś wydarzenie rzeczywiście miało 
22 Tamże.
23 Zob. tenże, The Bible and lay people…, dz. cyt., s. 57n.
24 S. Stroope, Education and religion: Individual, congregational, and cross-level interaction ef-

fects on biblical literalism, „Social Science Research” 40 (2011), s. 1478–1493.
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miejsce, zdaje się opierać na połączeniu ogólnych przekonań doktrynalnych 
na temat Biblii, wiarygodności zdarzenia i doktrynalnej wagi z nim powiąza-
nej. Pewne czynniki pozwalają przewidywać poziom liberalizmu: wykształce-
nie ogólne, wykształcenie teologiczne, doświadczenie charyzmatyczne i czę-
stotliwość czytania Biblii25. Większość świeckich chrześcijan może dosłownie 
wyznawać prawdę o  „wielkich cudach” życia Jezusa (np. dziewicze poczęcie 
i narodzenie, zmartwychwstanie), natomiast mogą występować subtelne, lecz 
ważne różnice w sposobie interpretowania innych wydarzeń biblijnych, cudów 
i opowiadań. Literalizm niezróżnicowany występuje, gdy wszystkie wydarze-
nia i opowiadania przyjmowane są jako te, które rzeczywiście się zdarzyły, na-
tomiast zróżnicowany, gdy treści są przyjmowane zależnie od tego, co zostało 
opisane. Literalizm może być powiązany z takimi czynnikami, jak konkretna 
tradycja, z  inklinacjami religijnymi pewnych grup (kobiety, seniorzy, osoby 
z  niskim wykształceniem)26. Village stwierdził, że u  duchownych anglikań-
skich wystąpiła pozytywna korelacja między preferencją zmysłowości a litera-
lizmem biblijnym, po uwzględnieniu wpływu ogólnego konserwatyzmu biblij-
nego i tradycji wyznaniowej27.

2. Metodologia badań własnych 

2.1. Problem i hipotezy, zmienne, metody badań

Pierwsze pytanie badawcze dotyczy profilu typu psychologicznego polskich 
duchownych oraz tego, czy profile duchownych diecezjalnych i zakonnych róż-
nią się od siebie; ponadto na ile uzyskane wyniki wykazują podobieństwo do 
osiągniętych w analogicznych badaniach znanych w literaturze przedmiotu.

Drugie pytanie dotyczy różnic między porównywanymi grupami w zakre-
sie stosunku do Biblii w różnych aspektach, jako zmiennej zależnej: zaangażo-
wanie w role biblijnego opowiadania, wybór preferowanej interpretacji SIFT, 
konserwatyzm biblijny, literalizm biblijny, separacja horyzontu i preferencja 
horyzontu. Zmienną niezależną w  tych badaniach jest socjologiczno-religij-
na przynależność do duchowieństwa diecezjalnego bądź zakonnego. Można 
zakładać, że badane grupy będą się różnić w  zakresie badanych zmiennych 
zależnych. 

25 Zob. A. Village, Factors shaping biblical literalism: A study among Anglican laity, „Journal of 
Beliefs and Values” 26 (2005), nr 1, s. 29–38.

26 Tenże, The Bible and lay people…, dz. cyt., s. 62n.
27 Tamże; tenże, Biblical literalism among Anglican clergy: What is the role of psychological 

type?, „Mental Health, Religion and Culture” 15 (2012), nr 9, s. 955–968.
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2.2. Próba badawcza i przebieg badań

Badania kapłanów diecezjalnych zostały przeprowadzone podczas spo-
tkań stałej formacji księży wikariuszy pierwszych lat po święceniach diecezji 
rzeszowskiej (N = 54), w ramach warsztatów homiletycznych w maju i paź-
dzierniku 2014 roku. Wyniki badań wśród kapłanów zakonnych Zgromadze-
nia Redemptorystów pochodzą z ankiet rozprowadzanych przy okazji dorocz-
nych rekolekcji oraz zjazdu misjonarzy i  rekolekcjonistów (N = 25) w  roku 
2015. Badania rzeszowskie prowadzono dwuetapowo ze względu na realiza-
cję warsztatów homiletycznych. Z kwestionariuszy rozprowadzonych w Rze-
szowie do poniższych porównań wybrano wyniki metod, które znajdowały 
się w  zestawie wypełnionym przez redemptorystów. Instrukcje do obydwu 
zestawów metod były identyczne28. Zastosowane zostały metody z dwóch ze-
stawów: „Osobowość w przepowiadaniu” (Personality and Preaching) Angeli 
Butler i Leslie J. Francisa oraz „Biblia i duchowieństwo” (The Bible and Clergy 
Survey) Andrew Village’a i Leslie J. Francisa29. Tłumaczenie (dwukierunkowe 
przez siedem osób) i adaptację każdej z metod związanych z problematyką bi-
blijną przeprowadził autor artykułu zgodnie z zasadami tłumaczenia, podda-
jąc ostateczną wersję ocenie kilkunastu sędziów – psychologów.

2.3. Metody badań 

2.3.1. Myers-Briggs Wskaźnik Typów

Typy psychologiczne zdiagnozowano metodą Myers-Briggs Wskaźnik Ty-
pów (Myers-Briggs Type Indicator – MBTI), pozwalającą uzyskać wskaźniki 
ośmiu przeciwstawnych preferencji. MBTI jest kwestionariuszem z  wymu-
szonym wyborem wskazania preferencji między dwoma orientacjami (ekstra-
wersja–introwersja), dwoma funkcjami percepcyjnymi (wrażenia–intuicja), 
dwoma funkcjami oceniającymi (myślenie–uczucie) i  dwoma postawami 
(wartościowanie–perceptywność). W badaniach zastosowano metodę MBTI 
w tłumaczeniu i adaptacji Zenona Uchnasta30.

28 Szczegółowye wyniki badań w Rzeszowie znajdują się w: W. Chaim, Profil typu psycholo-
gicznego, interpretacja Biblii i głoszenie Słowa Bożego. Badania empiryczne, „Resovia Sacra” 
22 (2015), s. 45–69.

29 Dziękuję serdecznie Przew. Prof. Leslie J. Francisowi (University of Warwick) i Przew. Prof. 
Andrew Village’owi (York St John University) w Wielkiej Brytanii za udostępnienie metod 
oraz życzliwe dzielenie się wynikami swoich badań.

30 Z. Uchnast,Charakterystyka psychometryczna MBTI (nieopublikowany maszynopis, Zakład 
Psychologii Ogólnej KUL JPII), Lublin 2007.
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Preferencja między I–E jest szacowana przez pytania w rodzaju: Kiedy je-
steś w grupie ludzi, to raczej: a) włączasz się do rozmowy w grupie (ekstrawer-
sja), czy b) rozmawiasz w tym czasie z jedną osobą (introwersja)?

Preferencja między S–N jest oceniana za pomocą pytań w rodzaju: Jako 
przyjaciela chciałbyś mieć raczej: a) kogoś, kto zawsze wpada z nowymi pomy-
słami (intuicja), czy b) kogoś, kto obu nogami stąpa po ziemie (wrażenia)?

Preferencja między T–F jest oceniana przez pytania w rodzaju: Czy wolisz 
częściej, aby: a) twoje serce rządziło twoją głową (uczucie), czy b) twoja głowa 
rządziła twoim sercem (myślenie)? 

Preferencja między P–J jest oceniana za pomocą pytań w rodzaju: Kiedy 
wychodzisz niekiedy na cały dzień, to raczej: a) planujesz, co będziesz robił i kie-
dy (wartościowanie), czy b) po prostu idziesz (perceptywność)?

MBTI uwzględnia 16 pełnych typów psychicznych, będących kombina-
cjami czterech podwójnych opcji: dwóch orientacji, ekstrawersji (E) i  intro-
wersji (I); dwóch funkcji spostrzegania, czyli zmysłowości (S) i intuicyjności 
(N); dwóch funkcji oceniających, czyli myślenia (T) i uczucia (F); oraz dwóch 
postaw wobec świata zewnętrznego, czyli osądzania (J) i perceptywności (P). 
MBTI w wersji G złożony ze 126 pozycji posiada bogatą literaturę potwierdza-
jącą wysoką rzetelność i stabilność testu. Współczynniki alfa Cronbacha dla 
wersji polskiej (N = 693, studenci) wynoszą: E = 0,77; I = 0,77; S = 0,77; N = 
0,66; T = 0,76; F = 0,61; J = 0,81; P = 0,8131.

2.3.2. Metoda interpretacji i przepowiadania słowa Bożego SIFT 

Perykopa biblijna w badaniach pochodziła z Ewangelii św. Marka 9, 14–2932. 
Najpierw osoba badana miała się wypowiedzieć, czy i w jakim stopniu utożsa-
mia się z bohaterami sceny biblijnej o uzdrowieniu opętanego. 

Sprawdzeniu preferencji w  zakresie interpretacji perykopy służyło wy-
pełnienie testu według Metody interpretacji i przepowiadania słowa Bożego 
SIFT33, z serią stwierdzeń z wymuszonym wyborem odnoszących się do pe-
rykopy Mk 9, 14–29. Po zdaniach wprowadzających (10 krótkich, kolejnych 

31 I.B. Myers, M.H. McCaulley, Manual: A guide to the development a nd use of the Myers- 
-Briggs Type Indicator, Palo Alto 1990; Z. Uchnast, Charakterystyka psychometryczna MBTI, 
dz. cyt.

32 W kwestionariuszu umieszczono fragment wzięty z Biblii Poznańskiej. Jej tekst jest naj-
bliższy przekładowi angielskiemu stosowanemu w oryginalnym kwestionariuszu. Z tekstu 
usunięta została numeracja wierszy.

33 L.J. Francis, P. Atkins, Exploring Mark’s Gospel: An aid for readers and preachers using Year 
B of the Revised Common Lectionary, London 2002; L.J. Francis, Psychological type and 
liturgical preaching: the SIFT method, „Liturgy” 2006, nr 3, s. 11–20; W. Chaim, Metoda 
interpretacji i przepowiadania słowa Bożego ‘SIFT’, dz. cyt. 
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fragmentów perykopy) następowały dwa zestawy po dwie pary stwierdzeń: 
jedna para odnosząca się do procesu spostrzegania (wrażenia względnie intu-
icja), a druga do procesu osądzania (uczucie względnie myślenie). Dla przy-
kładu przytoczmy jeden z zestawów: 

Kiedy zły duch zobaczył [Jezusa], natychmiast począł szarpać chłopca… 
a. Chodzi tutaj o szerszą i głębszą walkę, która się rozgrywa (N) 
b. Widok Jezusa wywołuje gwałtowną reakcję złego ducha (S) 
 
a. To dowód na to, że chłopiec jest wciągnięty w bitwę dobrych i złych mocy 
(T) 
b. Współczuję chłopcu, który pewnie nie wiedział, co się z nim dzieje (F)

Respondenci byli proszeni o wybranie i zaznaczenie z każdej pary jedne-
go preferowanego przez siebie stwierdzenia (a lub b). Odcinki interpretacyj-
ne zostały wybrane z szerszej puli stwierdzeń zaproponowanych przez Villa-
ge’a i Francisa (2005) i sprawdzonych przez zespół naukowców z doświadcze-
niem stosowania typów psychologicznych w  badaniach religijności. Z  tego 
zbioru do metody wybrano dziesięć par dla wymiaru wrażenia–intuicja i dzie-
sięć par dla wymiaru uczucie–myślenie. Każda z preferencji była szacowana 
przez liczbę wyborów interpretacyjnych poszczególnego typu; w  ten sposób 
punkty dla każdej z funkcji wewnątrz procesu psychologicznego (spostrzega-
nie lub osądzanie) wzajemnie się uzupełniały, sumując się do dziesięciu34.

2.3.3. Separacja horyzontu

Metoda zastosowana tutaj do perykopy Mk 9, 14–29 służy określeniu, 
w jakim stopniu badani postrzegali różnicę między swoim światem a światem 
tekstu. Kwestionariusz zawierał 11 stwierdzeń, dających miarę oddzielenia ho-
ryzontu. Badani byli proszeni o odpowiedź, na ile się z nimi zgadzają bądź nie, 
za pomocą jednej z pięciu możliwych reakcji (skala Likerta): „zdecydowanie 
tak, tak, nie mam zdania (nie jestem pewny), nie, zdecydowanie nie”. Dzięki 
liczbowemu kodowaniu każdej pozycji i dodaniu punktów z całego kwestio-
nariusza uzyskano skalę wyrażającą zakres oddzielania horyzontu; wysoki wy-
nik wskazywał na osobę świadomą rozbieżności między horyzontami; niski 
cechował osobę skłonną do niezauważania „odmienności” fragmentu Biblii. 
Skala oddzielania horyzontu w finałowej wersji siedmiu pozycji ma akcepto-
walną rzetelność (alfa Cronbacha = 0,72)35. 

34 A. Village, Psychological type and biblical interpretation among Anglican clergy in the UK, 
dz. cyt., s. 185.

35 Tenże, The Bible and lay people…, dz. cyt., s. 83.
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Przykładowe pozycje skali: 
1) Nie potrzebuję żadnej interpretacji, aby zrozumieć to opowiadanie; 
2) Trudno mi w tym opowiadaniu zobaczyć odniesienie do mojego życia.
Wysoki wynik w skali oznacza, że jednostka postrzega w tekście szerokie 

oddzielenie perspektywy obecnej i historycznej.
Zastosowalność odnosi się do tego, czego ustęp może nauczyć oraz czy 

zawiera przesłanie od Boga. Skala mierząca stosowalność składa się z sześciu 
pozycji i ma dobry poziom rzetelności (alfa Cronbacha = 0,84). W badaniach 
Village’a prawie każdy z respondentów uważał, że z opowiadania mógłby się 
czegoś nauczyć, a niewielu uważało, że nie ma ono znaczenia. Około trzech 
czwartych rozumiało ustęp w sensie przemawiania przez Boga lub nauczenia 
ich modlitwy i praktyki wiary, wskazując duży stopień stosowalności dla więk-
szości osób w tej próbce. Istniało mocne powiązanie między oddzielaniem ho-
ryzontu i stosowalnością (r = –0,57, df = 319, p < 0,001), tak że osoby postrze-
gające oddzielanie horyzontów były mniej skłonne do widzenia opowiadania 
jako czegoś, co ma im coś do powiedzenia o ich życiu36.

2.3.4. Preferencja horyzontu 

Preferencja horyzontu była mierzona za pomocą ośmiu pytań wymuszone-
go wyboru, z których każde miało stwierdzenie powiązane z autorem, tekstem 
lub czytelnikiem horyzontu. Przez „autora” rozumiany jest pisarz natchniony, 
pozycje „tekst” odnosiły się do opowiadania jako takiego, a „czytelnik” do za-
stosowania tego opowiadania „dziś”. Ta część badań rozpoczynała się słowami: 
„To opowiadanie ma kilka aspektów…”. Każde pytanie zawierało jedną pozycję 
odnoszącą się do horyzontu autora, jedną do horyzontu tekstu i jedną do ho-
ryzontu czytelnika. Uczestnicy byli proszeni o wybranie i zaznaczenie jednej 
preferowanej przez siebie pozycji (a, b lub c)37. Przykładowa pozycja skali:

Zdarzenie pokazuje, że: 
a. uczniowie nie zawsze byli w stanie uzdrowić ludzi (T) 
b. współbracia Ewangelisty, tj. chrześcijanie, nie zawsze byli w stanie  
    uzdrawiać ludzi (A) 
c. ludzie, za których uzdrowienie modlimy się, nie zawsze są uzdrawiani (C).

Zsumowanie liczby wyborów autora, tekstu i  czytelnika daje punkty dla 
każdego horyzontu. Maksimum punktów wynosiło 8, jeśli konkretny horyzont 
był wybierany konsekwentnie w każdej pozycji, a minimum 0, jeśli w ogóle nie 
był wybierany. Punkty dla poszczególnych horyzontów nie są całkowicie nie-
36 Tamże, s. 83.
37 Tenże, Biblical interpretative horizons and Anglican readers…, dz. cyt., s. 164.
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zależne, ponieważ wysoki wynik w którymś z nich pociąga za sobą niski wynik 
przynajmniej w jednym z pozostałych dwu. Niemniej daje to możliwość szaco-
wania czynników, które mogą kształtować preferencję horyzontu38.

2.3.5. Skala literalizmu biblijnego (SLB) 

SLB jest złożona z 10 pozycji odnoszących się do wydarzeń w Biblii. Pozy-
cje te obejmują szereg biblijnych zdarzeń ze Starego Testamentu (Adam i Ewa, 
Noe, Mojżesz i plagi, zburzenie murów Jerycha, Dawid i Goliat, Jonasz) i No-
wego Testamentu (dziewicze poczęcie Jezusa przez Maryję, cud nakarmienia 
pięciu tysięcy mężczyzn, przemiana wody w wino w Kanie, wskrzeszenie Łaza-
rza). Respondenci zaznaczają, czy dane zdarzenie zaistniało rzeczywiście, czy 
jest fikcyjnym opowiadaniem. Skala typu Likerta odpowiedzi na poszczególne 
pytanie rozciąga się od „zdecydowanie fikcyjne” (= 1) do „zdecydowanie rze-
czywiste” (= 5). SBL ma wysoki współczynnik rzetelności wewnętrznej (alfa 
Cronbacha = 0,92) uzyskany w badaniach 404 dorosłych świeckich anglika-
nów różnych tradycji39.

Średnie wyniki dla poszczególnych pozycji zostały użyte do oceny stopnia 
literalnego przekonania o poszczególnych wydarzeniach w ramach tej samej 
populacji; im wyższa punktacja, tym bardziej literalne przekonania. Suma in-
dywidualnych punktów została wykorzystana jako pojedyncza miara literali-
zmu biblijnego, który może wynosić od 10 punktów (wszystkie pozycje zazna-
czone jako „zdecydowana fikcja”) do 50 punktów (wszystkie pozycje zazna-
czone jako „zdarzenia zdecydowanie prawdziwe”)40. 

2.3.6. Skala konserwatyzmu biblijnego (SKB) 

SKB (Bible Scale) jest metodą pomiaru postawy konserwatywnej bądź libe-
ralnej w stosunku do Biblii. Jest złożona z 12 pozycji odnoszących się do auto-
rytetu, nieomylności, wyłączności oraz literalnej interpretacji Biblii. W bada-
niach przeprowadzonych wśród 404 świeckich anglikanów uzyskano wysoki 
współczynnik rzetelności (alfa Cronbacha = 0,92). Skala jest stosowana m.in. 
do pomiaru znaczenia kanonu biblijnego (po wyłączeniu czterech pozycji od-

38 Tenże, The Bible and lay people…, dz. cyt., s. 84.
39 Tenże, Biblical literalism among Anglican clergy…, dz. cyt.; tenże, Biblical literalism: a test 

of the compensatory schema hypothesis among Anglicans in England, „Review of Religious 
Research” 54 (2012), nr 2, s. 175–196.

40 Tenże, Factors shaping biblical literalism: A study among Anglican laity, „Journal of Beliefs 
and Values” 26 (2005), nr 1, s. 29–38; tenże, The Bible and lay people: An empirical approach 
to ordinary hermeneutics, dz. cyt., s. 57n. 
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noszących się do liberalizmu) dla jednostki jako źródła autorytetu i wskazań 
w życiu41. 

3. Profil psychologiczny księży diecezjalnych i zakonnych – 

prezentacja wyników

a) Celem zastosowania testu MBTI było zdiagnozowanie profilu psycho-
logicznego badanych grup, który byłby informacją w dyskusji na temat osobo-
wości polskich duszpasterzy zwyczajnych i nadzwyczajnych. Tabela 1 przed-
stawia liczbowe i procentowe dane na temat księży diecezjalnych (wikariuszy).

Tabela zawiera dane dotyczące profilu kapłanów diecezjalnych: rozkład 
kompletnych typów, dychotomiczny układ preferencji, rozkład preferencji 
w  parach (temperamenty) oraz rozkład typów ekstrawertywnych, intrower-
tywnych i dominujących.

Tabela 1. Kapłani diecezjalni
16 kompletnych typów Preferencje dychotomiczne
ISTJ ISFJ INFJ INTJ E n = 22 41,0%
n = 17 n = 5 n = 2 – – – – I n = 32 59,0%
31,5% 9,3% 3,7% – – – –
+++++++ ++++++ ++++ S n = 45 83,0%
+++++++ +++ N n = 9 17,0%
+++++++
+++++++ T n = 29 54,0%
++++ F n = 25 46,0%

J n = 40 74,0%
P n = 14 26,0%

ISTP ISFP INFP INTP
n = 2 n = 3 n = 3 – – – – Pary i temperamenty
3,7% 5,6% 5,6% – – – – IJ n = 24 44,0%
++++ ++++++ ++++++ IP n = 8 15,0%

EP n = 6 11,0%
EJ n = 16 30,0%

ST n = 29 54,0%
SF n = 16 30,0%

41 Tenże, Assessing belief about the Bible: a study among Anglican laity, „Review of Religious 
Research” 46 (2005), nr 3, s. 243–254. 
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ESTP ESFP ENFP ENTP NF n = 9 16,0%
---- n = 2 n = 4 – – – – NT n = 0 0,0%
---- 3,7% 7,4% – – – –

++++ ++++++ SJ n = 38 70,0%
++ SP n = 7 13,0%

NP n = 7 13,0%
NJ n = 2 4,0%

TJ n = 27 50,0%
TP n = 2 4,0%
FP n = 12 22,0%
FJ n = 13 24,0%

IN n = 5 9,0%
EN n = 4 7,0%

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ IS n = 27 50,0%
n = 10 n = 6 – – – – – – – – ES n = 18 34,0%
18,5% 11,1% – – – – – – – –
++++++ ++++++ ET n = 10 18,0%
++++++ +++++ EF n = 12 22,0%
++++++ IF n = 13 24,0%
+ IT n = 19 36,0%
Typy ekstrawertywne Typy introwertywne Typy dominujące

n %  n % n %
E–TJ 10 18,0% I–TP 2 4,0% Dt. T 12 22,0%
E–FJ 6 11,0% I–FP 6 11,0% Dt. F 12 22,0%
E–SP 2 4,0% IS–J 22 41,0% Dt. S 24 44,0%
E–NP 4 7,0 IN–J 2 4,0% Dt. N 6 12,0%

 
Młodzi duszpasterze diecezjalni ujawniają preferencję introwersji przed 

ekstrawersją (59% do 41%), prawie pięciokrotną przewagę preferencji percep-
cji nad intuicją (83% do 17%), nieznaczną preferencję myślenia nad uczuciem 
(54% do 46%) oraz silną preferencję sądzenia nad perceptywnością (74% do 
16%). W aspekcie funkcji poznawczych, włączonych w proces hermeneutycz-
ny, najwięcej jest percepcyjnych, najmniej intuicyjnych, przy względnej rów-
nowadze myślenia i uczucia. W obszarze czerpania energii życiowej (E–I) wy-
stępuje preferencja introwersji nad ekstrawersją (59% do 41%), a w postawie 
do świata zewnętrznego (J–P) silna preferencja sądzenia nad perceptywnością 
(74% do 26%).
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Proporcje w  terminach „temperamentów duszpasterskich” ukazują, że 
wśród badanych występują kolejno: SJ (70%) – strażnik, NF (17%) – ideali-
sta, SP (13%) – rzemieślnik. Nie pojawia się w ogóle temperament NT, czyli 
racjonalista. Przyglądając się rozkładowi kompletnych 16 typów, nietrudno 
zauważyć, że niektóre w ogóle nie występują. Spośród typów introwertywnych 
brak jest INTJ oraz INTP, a spośród ekstrawertywnych nieobecne są aż cztery: 
ESTP, ENTP, ENFJ i ENTJ. Dominuje typ osobowości ISTJ (31%), a następny 
w kolejności jest ESTJ (18%). Spośród typów introwertywnych wystąpiły jesz-
cze ISFJ (9%), ISFP i INFP (po 6%), oraz INFJ i ISTP (po 4%). Spośród typów 
ekstrawertywnych wystąpiły także ESFJ (11%), ENFP (7%) oraz ESFP (4%). 
W  terminach typów dominujących występują kolejno: percepcyjny (45%), 
myślowy (22%), uczuciowy (22%), intuicyjny (12%)42.

Poniższa tabela przedstawia dane na temat profilu kapłanów zakonnych: 
rozkład kompletnych typów, dychotomiczny układ preferencji, rozkład prefe-
rencji w parach (temperamenty) oraz rozkład typów ekstrawertywnych, intro-
wertywnych i dominujących.

Tabela 2. Kapłani zakonni
16 kompletnych typów Preferencje dychotomiczne
ISTJ ISFJ INFJ INTJ E n = 9 36,0%
n = 8 – – – – – – – N = 1 I n = 16 64,0%

32,0% – – – – – – 4,0%
+++++++   ++++ S n = 21 84,0%
+++++++  N n = 4 16,0%
+++++++
+++++++ T n = 19 76,0%
++++ F n = 6 24,0%

J n = 17 68,0%
P n = 8 32,0%

ISTP ISFP INFP INTP
n = 3 n = 2 n = 2 – – – – Pary i temperamenty

12,0% 8,0% 8,0% – – – – IJ n = 9 36,0%
+++++++ ++++++ ++++++ IP n = 7 28,0%
+++++ ++ ++ EP n = 1 4,0%

EJ n = 8 32,0%

42 Zob. W. Chaim, Profil typu psychologicznego, interpretacja Biblii…, dz. cyt.
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ST n = 18 72,0%
SF n = 3 12,0%

ESTP ESFP ENFP ENTP NF n = 3 12,0%
– – – – – – – n = 1 – – – – NT n = 1 4,0%
– – – – – – – 4,0% – – – –

 ++++ SJ n = 16 64,0%
 SP n = 5 20,0%

NP n = 3 12,0%
NJ n = 1 4,0%

TJ n = 16 64,0%
TP n = 3 12,0%
FP n = 5 20,0%
FJ n = 1 4,0%

IN n = 3 12,0%
EN n = 1 4,0%

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ IS n = 13 52,0%
n = 7 n = 1 – – – – – – – – ES n = 8 32,0%
28,0% 4,0% – – – – – – – –
+++++++ ++++ ET n = 7 28,0%
+++++++  EF n = 2 8,0%
+++++++ IF n = 4 16,0%
+++++++ IT n = 12 48,0%
Typy ekstrawertywne Typy introwertywne Typy dominujące

n %  n % n %
E–TJ 7 28,0% I–TP 3 12,0%  Dt. T  10 40,0%
E–FJ 1 4,0% I–FP 4 16,0%  Dt. F  5 20,0%
E–SP 0 0,0% IS–J 8 32,0%  Dt. S  8 32,0%
E–NP 1 4,0% IN–J 1 4,0%  Dt. N  2 8,0%

Kapłani zakonni posługujący w Kościele zasadniczo przez duszpasterstwo 
nadzwyczajne (misje, rekolekcje) ujawniają preferencję introwersji w stosunku 
do ekstrawersji (64% do 36%), ponad pięciokrotną przewagę percepcji nad in-
tuicją (84% do 16%), myślenia nad uczuciem (76% do 24%) oraz sądzenia nad 
perceptywnością (68% do 32%). W aspekcie funkcji poznawczych, aktywnych 
w procesie hermeneutycznym, najwięcej jest percepcyjnych, w pobliżu na dru-
gim miejscu są myślowi; myślenie dominuje u prawie jednej czwartej bada-
nych, a najmniej jest osób z przewagą intuicji. W obszarze czerpania energii 
życiowej (E–I) występuje preferencja introwersji nad ekstrawersją (64% do 
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36%), a w postawie do świata zewnętrznego (J–P) silna preferencja sądzenia 
nad perceptywnością (68% do 32%).

Proporcje w  terminach „temperamentów duszpasterskich” ukazują, że 
wśród badanych występują kolejno: SJ (64%) – strażnik, SP (20%) – rzemieśl-
nik, NF (12%) – idealista, NT (4%) – racjonalista. Przyglądając się rozkłado-
wi kompletnych 16 typów, łatwo zauważyć, że niektóre w ogóle nie wystąpiły. 
Spośród typów introwertywnych brak jest ISFJ, INFJ oraz INTP, a spośród eks-
trawertywnych nieobecne są: ESTP, ESFP, ENTP, ENFJ i ENTJ. Dominuje typ 
osobowości ISTJ (32%), następny w kolejności jest ESTJ (27%). Spośród ty-
pów introwertywnych wystąpiły jeszcze ISTP (12%), ISFP i INFP (po 8%) oraz 
INTJ (4%). Spośród typów ekstrawertywnych wystąpiły także ESFJ i ENFP (po 
4%). W terminach typów dominujących występują kolejno: myślowy (40%), 
percepcyjny (32%), uczuciowy (20%), intuicyjny (8%). 

Porównanie średnich wyników obu grup pozwala na stwierdzenie, że jedy-
nie w wymiarze myślenie–uczucie różnią się one od siebie istotnie na poziomie 
p < 0,0001: F (dla prób niezależnych) = 17,67; MKD = 1,46, odch. stand. = 0,50; 
MKZ = 1,24, odch. stand. = 0,55. Zakonnicy bardziej niż diecezjalni preferują 
myślenie; diecezjalni bardziej niż zakonnicy preferują uczucie.

b) Kolejną zmienną zależną jest stosunek do Biblii, mierzony w  kilku 
aspektach. W tabeli 3 zestawione zostały wyniki porównań w kolejnych meto-
dach badań43. 

  44

Tabela 3. Wyniki porównań
Test/Zmienna Grupy N Średnia Odch. stand. Test F44 p < 
Wyobrażenie siebie jako 
uczestnika wydarzenia 

KD
KZ

30
25

1,03
1,16

0,18
0,37

12,60 0,001

Utożsamienie się 
z postacią biblijnej sceny 

KD
KZ

30
25

1,13
1,16

0,35
0,37

 0,30 0,586

Poczucie związku 
z bohaterami zdarzenia 

KD
KZ

54
25

1,7
3,0

1,65
0,79

64,20 0,0001

Separacja horyzontu KD
KZ

54
25

14,30
25,24

13,33
5,13

107,01 0,0001

Preferencja horyzontu – 
Tekst 

KD
KZ

29
25

3,14
2,56

1,71
1,73

 0,03 0,867

43 Grupa księży diecezjalnych oznaczona jest symbolem KD, natomiast grupa księży zakon-
nych oznaczona jest symbolem KZ. Liczebność grupy KD zmienia się ze względu na zmie-
niającą się liczbę osób, które wypełniły poszczególne testy.

44 Test Levene’a jednorodności wariancji, dla prób niezależnych.
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Preferencja horyzontu – 
Autor 

KD
KZ

29
25

1,28
1,64

0,99
1,60

 3,70 0,060

Preferencja horyzontu – 
Czytelnik 

KD
KZ

29
25

3,55
3,80

1,78
2,18

 1,22 0,275

SIFT_S (percepcja) KD
KZ

30
25

6,97
6,44

1,22
1,36

 0,39 0,535

SIFT_I (intuicja) KD
KZ

30
25

2,87
3,56

1,33
1,36

 0,00 0,983

SIFT_F (uczucie) KD
KZ

30
25

3,90
4,68

1,45
1,99

 1,93 0,171

SIFT_T (myślenie) KD
KZ

30
25

5,90
5,28

1,63
1,97

 0,72 0,401

Skala konserwatyzmu 
biblijnego 

KD
KZ

54
25

1,90
3,42

1,76
0,62

138,74 0,0001

Skala literalizmu KD
KZ

54
25

2,45
4,26

2,24
0,56

294,77 0,0001

Stopień możliwej identyfikacji z postaciami biblijnymi (Mk 9, 14–29) róż-
nicuje porównywane grupy w sposób istotny, na poziomie p < 0,001; istotnie 
częściej swój udział w  tej historii potrafiliby sobie wyobrazić duchowni za-
konni. Utożsamienie siebie z konkretną postacią biblijnej sceny nie różnicuje 
w  istotny sposób badanych grup. Poczucie związku z  bohaterami zdarzenia 
jako jego współuczestnika w istotnie wyższym stopniu wyrażają także kapłani 
zakonni, na poziomie p < 0,0001. 

Separacja horyzontu w odczytywanym tekście jest zdecydowanie wyraź-
niejsza w grupie kapłanów zakonnych; jest to różnica na wysokim poziomie 
istotności p < 0,000145.

Preferencja horyzontu w obszarze „Tekst – Autor – Czytelnik” w podejściu 
do tej perykopy biblijnej nie różnicuje w istotny sposób obu porównywanych 
grup. Największa różnica, zbliżona do istotnej (p = 0,06), wystąpiła „na ko-
rzyść” księży zakonnych w wyborze preferencji horyzontu autora.

W  wyborze interpretacji tekstu, sprofilowanych według funkcji psycho-
logicznych metodą SIFT, porównywane grupy nie wykazują istotnych różnic, 
chociaż w  pewnym stopniu księża diecezjalni częściej niż zakonni zdają się 
zwracać uwagę na interpretację zmysłową i  myślową, natomiast zakonnicy 
częściej niż diecezjalni na interpretację uczuciową oraz intuicyjną. 

W  Skali konserwatyzmu biblijnego istotnie wyższy wynik, na poziomie 
istotności p < 0,0001, uzyskali kapłani zakonni. Analogicznie, na bardzo istot-
45 Perspektywa historyczna vs współczesna w  podejściu do opowiadania biblijnego Mk 9, 

14–29.
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nym poziomie (p < 0,0001), różnią się obie grupy w Skali literalizmu biblijne-
go, przy czym kapłani zakonni bardziej dosłownie przyjmują znaczenie biblij-
nych zdarzeń. 

c) Praktyki religijne i zaangażowanie pastoralne były kolejną grupą porów-
nywanych zmiennych. Badani odpowiadali na pytania o  swój wiek, miejsce 
pochodzenia, wiek wyboru powołania kapłańskiego (zakonnego), wykształ-
cenie, liczbę lat posługiwania, satysfakcję z pracy duszpasterskiej, środowisko 
dotychczasowej posługi, częstotliwość osobistego korzystania z Biblii, poczu-
cie, że Bóg zwraca się bezpośrednio przez słowa Biblii, doświadczenie nagłego 
nawrócenia, glosolalię i dawanie proroctw, doświadczanie nadprzyrodzonych 
wizji, praktykę nakładania rąk, organizowanie kręgów biblijnych, częstotli-
wość wygłaszania homilii.

Istotna różnica między grupami (p < 0,001) wystąpiła pod względem lat 
kapłaństwa: KD – średnio 3, KZ – średnio 24. Wystąpiły także istotne różnice 
w  zakresie umiejętności (daru) mówienia językami (glosolalia) (p < 0,001): 
w grupie diecezjalnej jedna osoba deklaruje częste posługiwanie się językami, 
natomiast w grupie zakonnej jest pięć osób mówiących językami, trzy osoby 
zgłaszają modlitwę językami w przeszłości i trzy obecnie często modlą się w ję-
zykach.

4. Podsumowanie i dyskusja wyników

Wyniki wykazują, że profil psychologiczny duchownych diecezjalnych 
różni się nieznacznie od profilu duchownych zakonnych jedynie w wymiarze 
„myślenie–uczucie”. Wyższy średni wynik w  funkcji myślenia (MKZ = 14,08, 
MKD = 13,57) u zakonników nie przekłada się na wyższy średni wynik w wy-
borze interpretacji myślowej SIFT_T. Obie grupy w takim samym procencie 
ujawniły silną preferencję zmysłowości nad intuicją. Podobnie obie grupy 
wykazują preferencję osądzania nad perceptywnością oraz zbliżony poziom 
preferencji introwersji nad ekstrawersją. Także kolejność wyboru interpretacji 
perykopy metodą SIFT jest taka sama: SIFT_S, SIFT_T, SIFT_F, SIFT_I. 

W terminach typów dominujących u kapłanów diecezjalnych stwierdzo-
no następującą kolejność: zmysłowy (44%), myślowy (22%), uczuciowy (22%), 
intuicyjny (12%); natomiast u zakonnych: myślowy (40%), zmysłowy (32%), 
uczuciowy (20%), intuicyjny (8%). U księży diecezjalnych nie pojawiły się typy 
INTJ, INTP, ENTP i  ENTJ, podobnie wśród zakonnych, z  wyjątkiem INTJ. 
U  zakonników uwidoczniła się przewaga typu ISTP (12%) w  porównaniu 



641Władysław Chaim CSsR

z diecezjalnymi (3,7%). Z kolei typ ISFJ wystąpił u 9,3% diecezjalnych, podczas 
gdy nie pojawił się w ogóle u zakonników. Typ ESFJ wystąpił u 11,1% księży 
diecezjalnych, a jedynie u 4% zakonnych. 

Badana próbka duchownych nie jest reprezentatywna, lecz może nasuwać 
pytanie: czy brak tych typów wśród duszpasterzy nie łączy się z deficytem np. 
głębokiego życia wewnętrznego i kreatywności duszpasterskiej, które są ko-
nieczne zwłaszcza w zmieniających się warunkach życia i Kościoła? Czy nadą-
żamy za potrzebą nowych form posługi z jednej strony, a z drugiej z konieczną 
troską o wiernych, którzy wymagają poprowadzenia „na głębię” i przewodze-
nia im w rozwoju życia duchowego?

Łącząc wyniki uzyskane na niewielkiej polskiej próbce (razem N = 79), 
zauważmy, że wśród polskich rzymskokatolickich duchownych najwięcej jest 
typów ISTJ i ESTJ; przeważa introwersja nad ekstrawersją, percepcja nad intu-
icją, myślenie nad uczuciem, sądzenie nad perceptywnością. Dla porównania, 
księża katoliccy w Australii (N = 306) w 42% ujawniają ekstrawersję i w 58% 
introwersję; w 77% perceptywność i 23% intuicyjność; w 33% myślenie i 67% 
uczucie; w 84% sądzenie i 16% perceptywność. Dominacja typów przedsta-
wiała się następująco: percepcyjny (48,7%), uczuciowy (27,8%), intuicyjny 
(13,7%) i  myślowy (9,8%). W  układzie kompletnych typów najwięcej było 
ISFJ (24,8%), ISTJ (18,0%), oraz ESFJ (17,3%)46. Badania wśród księży katolic-
kich w Wielkiej Brytanii (N = 79) stwierdziły z kolei jasną preferencję uczucia 
(79%) nad myśleniem (22%)47. Amerykańskie studium na próbce 55 księży 
katolickich wykazało wyraźną preferencję introwersji (67%) nad ekstrawersją, 
percepcji (64%) nad intuicją, sądzenia (91%) nad perceptywnością oraz rów-
nowagę między myśleniem (49%) i uczuciem (51%). Spośród pełnych typów 
najwyższą pozycję uzyskał typ ISTJ (27%) w  porównaniu z  populacją męż-
czyzn USA na poziomie 16%48. 

Poniekąd, zgodnie z brakiem zasadniczych różnic w profilu psychologicz-
nym badanych grup, także w wyborze jednej z czterech interpretacji peryko-
py Marka (SIFT) nie wystąpiły istotne różnice. Natomiast z obliczeń korelacji 
między preferencjami psychologicznymi (MBTI) oraz identyfikacją z posta-
ciami w perykopie (Mk 9, 14–29) wynika, że identyfikacja z osobą z  tłumu 
46 L.J. Francis, R. Powell, M. Robbins, Profiling catholic priests in Australia. An empirical study 

applying psychological type theory, w: Catholics and catholicism in contemporary Australia: 
Challenges and achievements, red. A.W. Ata, Melbourne 2012, s. 282–298. 

47 Ch.L. Craig, B. Duncan, L.J. Francis, Psychological type preferences of Roman Catholic priests 
in the United Kingdom, „ Journal of Beliefs and Values” 27 (2006), nr 2, s. 157–164.

48 J. Burns, L.J. Francis, A. Village, M. Robbins, Psychological type profile of Roman Catholic 
priests: An empirical enquiry in the United States, „Pastoral Psychology” 62 (2013), nr 3, 
s. 239–246.
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dodatnio koreluje (r Pearsona) z ekstrawersją (0,29, p < 0,05) i ujemnie z intro-
wersją (–0,31, p < 0,05), natomiast identyfikacja z konkretną postacią koreluje 
dodatnio z perceptywnością (0,30, p < 0,05), a ujemnie z osądzaniem (warto-
ściowaniem) (–0,31, p < 0,05) 49.

Wyższe wyniki księży zakonnych w  aspekcie wyobrażenia siebie jako 
uczestników biblijnego wydarzenia, poczucie związku uczuciowego z jego bo-
haterami oraz częstsze wybieranie interpretacji perykopy intuicyjnej (SIFT_I) 
i perykopy uczuciowej (SIFT_F) może być związane z doświadczeniem wyni-
kającym z różnic w wieku i doświadczeniu duszpasterskim. 

Wyobrażanie sobie siebie jako uczestnika zdarzenia, utożsamianie się 
z jedną z postaci oraz poczucie związku z nią łączy się (N = 50, r Pearsona) 
z wyborem interpretacji według metody SIFT: wyobrażenie swojego uczest-
nictwa w  zdarzeniu – z  SIFT_F (0,38, p < 0,01), SIFT_T (–0,34, p < 0,05); 
utożsamianie się z  konkretną postacią – SIFT_F (0,39, p < 0,01), SIFT_T 
(0,34, p < 0,01); z poczuciem związku z postacią: a) Jezusa – SIFT_N (0,31, 
p < 0,05); b) chłopca – SITF_S (–0,29, p < 0,05); c) ojca chłopca – SIFT_F 
(–0,30, p < 0,05), SIFT_T (0,35, p < 0,01). 

Zdecydowanie wyższa umiejętność separacji horyzontu (p < 0,0001) 
w  grupie księży zakonnych może wynikać z  różnicy doświadczenia między 
młodymi księżmi diecezjalnymi i  doświadczonymi zakonnikami. Podobnie 
można interpretować wyższy, zbliżający się do istotnego (p = 0,06), poziom 
zwracania uwagi na horyzont autora perykopy. 

Porównywane grupy różnią się istotnie między sobą w zakresie postawy wo-
bec Biblii, wyrażonej różnicą w poziomie konserwatyzmu i literalizmu biblijne-
go (p < 0,0001). Wyższy poziom konserwatyzmu i liberalizmu biblijnego może 
się wiązać z różnicami wieku życiowego i doświadczeniu, ale również z wpły-
wem wykształcenia biblijnego, które ćwierć wieku temu mogło być bardziej 
konserwatywne. Ponadto, zwykle z upływem lat i nabywanym doświadczeniem 
poglądy stają się bardziej tradycyjne, i to nie tylko w kwestiach religijnych.

Czy wobec uzyskanych wyników można stwierdzić, że orientacje psycho-
logiczne (ekstrawersja, introwersja), funkcje percepcyjne (percepcja, intu-
icja), funkcje oceniające (myślenie, uczucie), postawy wobec świata (sądzenie, 
perceptywność) nie rzutują na sposób interpretacji tekstu biblijnego? Wpływ 
na wyniki może mieć kilka czynników; być może samo tłumaczenie SIFT 
należałoby lepiej adaptować językowo, by wyraźniej precyzowały specyfikę 
poszczególnych funkcji. Na nieostrość wyników mógł wpłynąć dobór prób; 

49 Korelacje obliczono na próbce na zbiorze KD w połączeniu z księżmi studiującymi homi-
letykę w KUL (N = 50).
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w przyszłości należy porównywać grupy podobne wiekowo. Nie bez znaczenia 
były odmienne warunki przeprowadzania badań, co wiąże się z motywacją do 
nich; wydaje się, że gdyby w grupie księży zakonnych znalazła się reprezen-
tatywna próbka, wiekowo podobna, z odpowiednią motywacją do badań, jak 
w  przypadku Rzeszowa – co nie mogło zostać zapewnione, ponieważ duża 
część obecnych na zjeździe zakonników, zwłaszcza młodych ojców, nie przy-
jęła zaproszenia do udziału w badaniach, a część tych, którzy kwestionariusze 
pobrali, nie odesłała ich – mogłoby to mieć wpływ na uzyskane wyniki. Więcej 
informacji na temat związku między porównywanymi zmiennymi – np. mię-
dzy preferencjami psychologicznymi i stosunkiem do Biblii – mogłyby wnieść 
bardziej zaawansowane techniki statystyczne na obydwu grupach łącznie.

Czy można przedstawione wyniki przenieść do refleksji nad praktyką 
duszpasterską? Z  wielką ostrożnością, z  racji niereprezentatywności i  wyżej 
wymienionych braków. Jeśli rzeczywiście profil psychologiczny duchownych 
diecezjalnych i  zakonnych byłby podobny, to istnieje niebezpieczeństwo, że 
zgodnie z danymi w literaturze przedmiotu oferta duszpasterska, kaznodziej-
ska obu stanów w Kościele jest podobna, a zatem kierowana do wiernych o po-
dobnej strukturze psychologicznej, z  pominięciem pozostałych. Nie znamy 
wystarczająco profilu polskiej populacji ochrzczonych, praktykujących, nie-
praktykujących, zdystansowanych, odchodzących z  Kościoła czy niewierzą-
cych, by moc stawiać hipotezę, że jedną z przyczyn istniejącego stanu rzeczy 
może być brak takiego przekazu (forma jest także przekazem), który trafiałby 
np. do typów ekstrawertywnych, intuicyjnych. Również niereprezentatywne 
badania młodzieży akademickiej (N = 119) pozwoliły na uzyskanie pewnych 
informacji odnośnie do jej profilu psychologicznego50. U młodzieży tej (Lu-
blin, Rzeszów, Zamość) wystąpiły wszystkie kompletne typy, przy czym naj-
częstszymi okazały się: ISTJ (16%), ESFJ (13%), ISFJ (12%) oraz INFJ, INFP 
i ESFP (po 8%). U studentów ujawnił się następujący rozkład preferencji psy-
chologicznych: równowaga ekstrawersji (50%) i  introwersji (50%), przewaga 
zmysłowości (63%) nad intuicją (37%), uczucia (59%) nad myśleniem (41%) 
oraz sądzenia (69%) nad perceptywnością (31%). Warto zauważyć m.in., że 
obok pewnych podobieństw psychologicznych między księżmi i  studentami 
istnieją różnice skłaniające do refleksji duszpasterskiej. 

W historii Kościoła instytuty zakonne powstawały zwykle z potrzeby wy-
rażenia jakiegoś ważnego, a brakującego jego aspektu, zaspokojenia „niedoin-
westowanych” potrzeb wiernych, jako komplementarne uzupełnienie regular-
nego duszpasterstwa parafialnego. Czy nadal odgrywają tę rolę? Czy po prostu 

50 W. Chaim (artykuł przygotowywany do druku).
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dublują to, co robi regularne duszpasterstwo? Jakie psychologiczne determi-
nanty mają wpływ na aktualny kształt obecności zakonów? Czy brak zróżni-
cowania nie nasuwa pytania o zmniejszanie się zapotrzebowania na zakonne 
specjalistyczne prace apostolskie?

Na kolejnym etapie poszukiwań należałoby posłużyć się reprezentatyw-
nymi i  odpowiednio licznymi próbami badawczymi, sprofilowanymi m.in. 
w aspekcie rodzaju doświadczeń duszpasterskich, np. pierwsze lata po świę-
ceniach lub z dłuższym stażem pracy w parafii z jednej strony i pracy misjo-
narskiej z drugiej. Prawdopodobnie sprofilowanie grup według konkretnych 
zakonów (zgromadzeń) przyniosłoby informacje dotyczące przyczyn ich 
atrakcyjności dla określonych grup adresatów ich duchowości czy sposobów 
przepowiadania. Przypuszczalnie w  tym przypadku podobieństwa się przy-
ciągają. Do pytań, na które należałoby odpowiedzieć za pomocą przyszłych 
badań, należy także pytanie o czynniki kształtujące konserwatyzm i literalizm 
biblijny u osób świeckich. Należałoby także uzyskać orientację co do sposo-
bów czytania Pisma Świętego u wiernych.

Gdyby zaproszenie do badań kierowane do Współbraci redemptorystów 
w ramach tych badań spotkało się z pozytywną odpowiedzią, to ich wyniki 
ze względu na reprezentatywność i  liczbę mogłyby dać więcej wyrazistszych 
informacji związanych także z  tym, co nazywany duchowością redemptory-
stowską, redemptorystowskim stylem czy specyfiką przepowiadania, jeżeli to 
określenie jest jeszcze zasadne. Ale nawet niewielki procent tych, którzy pod-
jęli się wypełnienia kwestionariusza, pozwala na pewną orientację i zachęca do 
kontynuowania dociekań na temat psychologicznych uwarunkowań i kształtu 
duszpasterstwa, w tym kaznodziejstwa.
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Summary 
Psychological type profile and attitude toward the Bible among diocesan  

and religious priests in Poland – a pilot study

To characterise the personality of the clergy diocesan (N = 54) and religious one (N = 25) was used 
Jung’s theory of psychological type and the Myers-Briggs Type Indicator (G) method. The attitude towards 
the Bible was evaluated by the following test methods: the SIFT method (Mark 9:14–29), Bible scale (biblical 
conservatism), Horizon preference, Horizon separation, and Literalism scale. The results showed that dioce-
san priests preferred introversion (59%), sensing (83%), thinking (54%) and judging (74%), while religious 
priests preferred introversion (64%), sensing (84%), thinking (76%) and judging (68%). The both groups of 
clergy differ significantly (p < 0.0001) in the dimension thinking/feeling. Among diocesan priests the most 
common types were ISTJ (31%) and ESTJ (18%), whereas the common types of monastic priests were ISTJ 
(32%) and ESTJ (28%). In relation to the Bible it was established that religious priests easier then diocesan 
imagine themselves as participants of the story (p < 0.001), they stronger indentify themselves with the cha-
racters (p < 0.0001) and easier make horizon separation (p < 0.0001). Religious priests scored significantly 
higher results on the biblical conservatism scale (p < 0.0001) and on the literalism scale (p < 0.0001). Psy-
chological type profile of the Polish catholic clergy was compared with the analogue studies from Australia, 
the USA, the UK and the latest research among academic youth in Poland. The implication of these findings 
are discussed for developing the capacity of pastoral in light of the redemtorists charisma in the pastoral and 
evangelizing fields.

Władysław Chaim CSsR – doktor psychologii religii (KUL), zajmuje się psychologią komunikacji inter-
personalnej, psychologią religii, psychologią kaznodziejstwa i homiletyką. Członek Stowarzyszenia Psycho-
logów Chrześcijańskich i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktualnie mieszka w Zamościu. Pracuje 
jako misjonarz i rekolekcjonista. Prowadzi spotkania biblijne metodą bibliologu i bibliodramy, służy pomocą 
w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych, osobowościowych i duchowych. Opublikował m.in. książkę 
Psychologiczna analiza religijności niespójnej.





Spis treści

Od Redaktora  ..........................................................................................................  5
Od Prowincjała  .......................................................................................................  7

Filozofia

Dobrochna Dembińska 
Moja krótka historia filozofii starożytnej (V)  ..............................................  11

Bartłomiej K. Krzych  
Le péché originel – la rédemption et la solidarité du genre humain  
avec Adam et avec Jésus-Christ. Un court commentaire au De malo  
(IV, 1, co.) de saint Thomas d’Aquin  ..............................................................  47

Ks. Tadeusz Pabjan  
Idea samoograniczenia Boga jako argument teodycei  ................................  55

Wiesław Setlak 
Antropologia i historiozofia Aureliusza Augustyna.  
Kilka uwag o istocie myśli filozoficznej doktora Kościoła  
i jej kulturotwórczej mocy  ..............................................................................  69

Fr. Damian Ilodigwe 
Bradley’s account of ideal morality: Self-realization  
and its equivocations  .......................................................................................  81

Jan Krasicki 
„Jedyny znak”. Druga podróż do Egiptu Włodzimierza Sołowjowa ........  107

Piotr Koprowski  
Jezus Ignacego Radlińskiego na tle XIX-wiecznych ujęć  
religioznawczych  ............................................................................................  129



648 Studia Redemptorystowskie  

Teologia

Ks. Marek Kluz 
Maryja a posłannictwo moralne Kościoła w świecie  ................................  139

Dariusz Adamczyk  
Budowanie sprawiedliwości i pokoju w świetle  
adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ecclesia in Africa  ............................  157

Ks. Przemysław Filipkiewicz 
Odnowa liturgiczna w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.  
Wybrane aspekty  ............................................................................................  169

Ks. Damian Chrzanowski 
Interpretacja Mowy misyjnej w Lekcjonarzu mszalnym  ...........................  189

Dorota Lekka 
Kształtowanie się teologii obrazu religijnego  .............................................  213

Andrzej Makowski CSsR 
Misja kontynentalna – nawrócenie duszpasterskie  
według Dokumentu z Aparecidy  .................................................................  233

Ryszard Hajduk CSsR 
La actividad de San Clemente Hofbauer como ejemplo  
de la contextualización pastoral  ...................................................................  247

Prawo

Ks. Michał Turkowski 
The authority of sanctification in IV Archdiocesan of Warsaw Synod  
and III Gdansk Synod in relation to statutes of II Plenary Synod  ...........  265

Andrzej Kukła CSsR  
Un incubatore per la vita? I dilemmi della maternità surrogata  ..............  283

Ks. Ginter Dzierżon 
Zmiany zapisów kanonów w księdze I Normy ogólne  
Kodeksu prawa kanonicznego dokonane na mocy motu proprio  
De concordia inter Codices  ............................................................................  305

Marta Olkowicz 
Problematyka umów, zwłaszcza alienacji, na podstawie  
Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku oraz prawa polskiego  ..........  317

Ks. Piotr Kroczek 
Czy poglądy związku wyznaniowego na jego stosunek do państwa  
powinny być obecne w poświęconej mu ustawie?  .....................................  337



649

Historia

Zbigniew Landowski 
„Nieświęci święci” w sufizmie. Kult mistrzów sufickich  ..........................  355

Stanisław Bafia CSsR 
Bernard z Clairvaux i wyprawy krzyżowe  ..................................................  373

Ks. Jan Wiśniewski 
Święta czy grzeszna? – kobieta średniowiecza  ...........................................  409

Anna Wysokińska-Zajchowska 
Chrześcijaństwo w Japonii. Od wczesnego chrześcijaństwa  
do Kakure Kirishitan  ......................................................................................  425

Ks. Marek Jodkowski 
Początki działalności Towarzystwa św. Wojciecha  
w diecezji warmińskiej w połowie XIX wieku  ...........................................  437

Andriy Oliynyk CSsR 
Sakralny charakter domu rodzinnego w duchowo-kulturowej  
tradycji Ukraińców  ........................................................................................  455

Varia

Ks. Ignacy Bokwa 
Dialog chrześcijańsko-muzułmański w kontekście migracji ludności  ...  475

Ks. Wiesław Przyczyna 
Nauczanie papieża Franciszka i polskich biskupów o uchodźcach  
w odbiorze Polaków  .......................................................................................  493

Ks. Marek Filipczuk 
Politica al servizio dell’uomo cioè dimensione etica della politica ..........  505

Ks. Józef Młyński 
Autorität und Funktion der Familie unter den Bedingungen  
der Gegenwart  ................................................................................................  523

Anna Zellma 
Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie – między tradycją  
a współczesnością  ..........................................................................................  543

Ks. Michał Borda, Roman Solecki 
Duchowa sfera wychowania w życiu młodzieży  ........................................  555

Ks. Roman Ceglarek  
Realizacja zasady chrystocentryzmu w programach nauki religii  
w polskich szkołach powszechnych w latach 1932–1939  .........................  571

Spis treści



650 Studia Redemptorystowskie  

Maria Piechocka-Kłos 
Postaci św. Michała Archanioła i św. Gabriela Archanioła  
w herbach polskich miast  .............................................................................  587

Ks. Cezary Opalach 
Rodzina pochodzenia a relacja małżeńska w dorosłości  ..........................  601

Władysław Chaim CSsR 
Profil typu psychologicznego i stosunek do Biblii duchownych  
diecezjalnych i zakonnych w Polsce – badania pilotażowe  ......................  619



Contents

Chief Editor’s preface  .............................................................................................  5
Provincial’s preface  .................................................................................................  7

Philosophy

Dobrochna Dembińska 
My brief history of ancient philosophy (V)  ..................................................  11 

Bartłomiej K. Krzych 
Original sin – salvation and solidarity of the mankind with Adam  
and Jesus Christ. A brief comment on Thomas Aquinas’ De malo  
(IV, 1, co.)  ..........................................................................................................  47 

Fr. Tadeusz Pabjan 
The idea of God’s self-limiting as an argument of theodicy  .......................  55

Wiesław Setlak  
Anthropology and historiosophy of Aurelius Augustine.  
A few notes on the essence of the Doctor of the Church’s philosophical 
thought and its cultural power  .......................................................................  69

Fr. Damian Ilodigwe  
Bradley’s account of ideal morality: Self-realization  
and its equivocations  .......................................................................................  81

Jan Krasicki 
“The only sign”: Vladimir Solovyov’s second journey to Egypt  ..............  107

Piotr Koprowski 
Jesus of Ignacy Radliński relating to 19th-century religious study  
presentations  ...................................................................................................  129



652 Studia Redemptorystowskie  

Theology

Fr. Marek Kluz 
Mary and the Church’s moral mission in the world  ..................................  139

Dariusz Adamczyk 
Building justice and peace – in the apostolic exhortation  
Ecclesia in Africa of John Paul II  ..................................................................  157

Fr. Przemysław Filipkiewicz
The liturgical renewal in terms of Joseph Ratzinger/Benedict XVI.  

Chosen aspects  ...............................................................................................  169
Fr. Damian Chrzanowski  

Interpretation of Mission discourse in the lectionary  ................................  189
Dorota Lekka  

The shaping of the theology of the religious image  ...................................  213
Andrzej Makowski CSsR 

Continental mission – pastoral conversion according to  
the Aparecida Document  ...............................................................................  233

Ryszard Hajduk CSsR 
The activity of St. Clement Hofbauer as an example of  
pastoral contextualization  .............................................................................  247

Law

Fr. Michał Turkowski 
The authority of sanctification in IV Archdiocesan of Warsaw Synod  
and III Gdansk Synod in relation to statutes of II Plenary Synod  ...........  265

Andrzej Kukła CSsR 
A life incubator? The dilemmas of surrogate maternity  ...........................  283

Fr. Ginter Dzierżon 
Modifications of the text of Book I General Norms of Code of  
Canon Law introduced on the strength of De concordia inter Codices  ...  305

Marta Olkowicz 
The issue of contracts, especially alienation, based on the Code of  
Canon Law 1983 and the Polish law  ............................................................  317

Fr. Piotr Kroczek 
Do the views of a religious organization about its relations with a state 
should be present in the law about the organization?  ...............................  337



653

History

Zbigniew Landowski 
“Unholy saints” in Sufism. The cult of Sufi masters  ..................................  355

Stanisław Bafia CSsR 
Bernard of Clairvaux and the crusades  .......................................................  373

Fr. Jan Wiśniewski 
Holy or sinful? – the medieval woman  .......................................................  409

Anna Wysokińska-Zajchowska 
Christianity in Japan. From early Christianity to Kakure Kirishitan .......  425

Fr. Marek Jodkowski 
The beginnings of the St. Adalbert Association’s activity  
in the Warmia Diocese in the middle of the 19th century  .........................  437

Andriy Oliynyk CSsR 
The sacred dimension of the family house in the spiritual  
and cultural tradition of Ukrainians  ...........................................................  455

Varia

Fr. Ignacy Bokwa 
Christian–Muslim dialogue in the context of migration of population  ....  475

Fr. Wiesław Przyczyna 
Polish Catholics’ reception of the teaching of Pope Francis  
and Polish bishops on refugees  ....................................................................  493

Fr. Marek Filipczuk 
Politics in man’s service or ethical dimension of politics  .........................  505

Fr. Józef Młyński 
The authority and functioning of the family in the context of  
contemporary conditions  ..............................................................................  523

Anna Zellma 
Didactics of family life education – between tradition  
and the present day  ........................................................................................  543

Fr. Michał Borda, Roman Solecki 
The spiritual sphere of upbringing in the life of the youth  ......................  555

Fr. Roman Ceglarek 
Realisation of Christocentrism in Religious Education programmes  
in Polish primary schools in 1932–1939  .....................................................  571

Contents



654 Studia Redemptorystowskie  

Maria Piechocka-Kłos 
The figures of the Archangels Michael and Gabriel in the coats of  
arms of Polish cities  .......................................................................................  587

Fr. Cezary Opalach 
The family background and the marital relationship in adulthood  ........  601

Władysław Chaim CSsR 
Psychological type profile and attitude toward the Bible  
among diocesan and religious priests in Poland – a pilot study  ..............  619





Zdjęcia na okładce:
© zoe; polis poliviou; Anton Balazh; Mariusz Blach by Fotolia.com
© Photos.com
© M. Pawliszyn

Redakcja językowa, korekta:
Paulina A. Lenar, Magdalena A. Dobosz

Projekt okładki:
Paulina A. Lenar

Design, skład, okładka:
Tomasz Sekunda

© Wydawnictwo HOMO DEI
ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków
tel. 12 656-29-88
www.homodei.pl
e-mail: dystrybucja@homodei.pl

Druk:
Poligrafia Redemptorystów, Tuchów


