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Oddany właśnie do rąk Czytelników dziesiąty numer „Studiów 
Redemptorystowskich” wieńczy 10 lat pracy. Pierwszy tom rocznika 
ukazał się w 2003 roku z okazji 100-lecia istnienia Wyższego Semina-
rium Duchownego Redemptorystów w Polsce. W słowie wstępnym 
do niego czytamy takie słowa: „[jubileusz] to czas, który zobowiązu-
je do nowych zadań, podjętych z myślą o nadciągającej przyszłości”. 
Ten może nad miarę patetyczny ton nie traci na znaczeniu również 
z racji obecnego jubileuszowego tomu. Napotykamy bowiem wciąż 
nowe zadania, wyzwania i  oczekiwania. Intelekt, myślenie wciąż 
wydają się nie być w  cenie. Otaczającą nas rzeczywistością rządzą 
nadmierne emocje, potok niepotrzebnych słów, wszechobecna agre-
sja i wzajemne oskarżenia. Nie ulega wątpliwości, że każdy przejaw 
rzetelnego myślenia, każda próba uczciwego namysłu wydają się nie-
zwykle ważne i potrzebne.

Doczekaliśmy się uznania ze strony Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, które naszemu rocznikowi przyznało punkty 
ministerialne; jesteśmy indeksowani w międzynarodowej bazie cza-
sopism naukowych Copernicus. Wolno zatem mniemać, że war-
to kontynuować podjęte 10 lat temu dzieło. W  nowym numerze 
Czytelnik znajdzie artykuły z fi lozofi i, teologii, historii i prawa. Swo-
je przemyślenia autorzy zamieścili nie tylko w  języku polskim, ale 
też rosyjskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Nowością jest 
inauguracja ankiety: Czy fi lozofi a ma coś do powiedzenia ludziom 
„prostego serca”?. W kolejnych numerach polscy fi lozofowie będą od-
powiadać na to intrygujące pytanie.

Dziękując wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do powstania poprzednich numerów, zachęcamy do lektury jubile-
uszowego tomu. Chętnych zapraszamy do publikowania w roczniku 
naukowym „Studia Redemptorystowskie”.

Od redakcji
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filozofia
część pierwsza



Ankieta filozofów:
Czy filozofia ma co do powiedzenia 

ludziom „prostego serca”?

Questionnaire form of philosophers:
Does philosophy have something to say for 

people of the „straight heart”?

Słowo wstępne 

Czym jest prostota? Kim jest człowiek p r o s t e g o  s e r c a? Jak oddzielić 
prostotę od prostactwa? Zdajmy się na pierwsze intuicje. Prostota zakłada jakiś 
porządek i  ład. Dotyczą one zarówno wewnętrznej struktury danej osoby, jak 
i jej odniesienia do świata. Jedno warunkuje drugie. Chodzi o dojrzałość w sferze 
emocji, woli, rozumu. Nie jest ona jednak efektem wnikliwego studium, godzin 
poświęconych na samokształcenie. Ona po prostu jest, ukształtowana w środo-
wisku, w którym się żyło, nabyta wraz z okolicznościami, jakie w życiu zaszły. 
Człowiek prostego serca nie jest prostakiem. Ten drugi jest na wskroś nieupo-
rządkowany. Ani emocje, ani wola, ani rozum nie funkcjonują u niego we właści-
wy sposób. Jedno działa kosztem drugiego, reaguje bez względu na racje, zasady, 
okoliczności. Prostak nie słucha rozsądku, reaguje, nie bacząc na skutki, jakie 
może wywołać w otoczeniu.

Człowiek o  p r o s t y m  s e r c u  jest wewnętrznie szczęśliwy. Prostak jest 
zmęczony sobą i  ludźmi, z którymi nie potrafi  i nie chce żyć. Prostota czerpie 
szczęście z chwili obecnej. Prostak, może wbrew pozorom, jest zawsze nieszczę-
śliwy. Pytał kiedyś Brat Roger: „Czyż niezmącona radość i pogodne usposobienie 
nie są przejawem ducha prostoty?”. I jeszcze jedno. C z ł o w i e k  p r o s t y  wie, 
że nie musi rozumieć wszystkiego i wszystkich. To, czego nie pojmuje, inni rozu-
mieją lepiej, pełniej i głębiej. Świadomość ta nie jest dla niego powodem frustracji.

Czy tacy ludzie mogą skorzystać z dorobku fi lozofi i? Czy fi lozofi a, pogrążona 
w zagadnieniach sylogizmów, wnioskowań, abstrakcji, interpretacji, empiryzmu, 
idealizmu, obiektywizmu, subiektywizmu, dowodów na istnienia Boga i sporów 
o istnienie człowieka, może wesprzeć owo p r o s t e  spojrzenie na świat? A może 
przeciwnie, jest niebezpieczna i groźna, odbiera niewinność patrzenia na rzeczy-
wistość, poraża sceptycyzmem, uświadamia nieporadność języka?

W  zainicjowanej na poniższych stronach ankiecie znani i  cenieni polscy 
fi lozofowie starają się odpowiedzieć na te pytania.

Mirosław Pawliszyn CSsR
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Dobrochna Dembińska-Siury 
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„W jednej ze swych ostatnich prac Arystoteles opowiada, jak to pewnemu 
korynckiemu rolnikowi zdarzyło się przeczytać platońskiego Gorgiasza i »na-
tychmiast porzucił swoje gospodarstwo i winnicę, a duszę powierzył Platonowi; 
i obsiewał ją odtąd i uprawiał platońską fi lozofi ą«. Czyżby to była sfabulary-
zowana autobiografi a? Być może młody Arystoteles czytał w Stagirze dialogi 
Platona i uwiodła go wówczas Pani Filozofi a”.

Domysł autora tego fragmentu jest dość prawdopodobny i  zdaje się do-
brze wyjaśniać pojawienie się młodziutkiego Arystotelesa w Atenach, co wcale 
nie było takie oczywiste. Miał on bowiem wówczas 17 lat i wędrował do Aten 
z odległej Macedonii. Zapewne istnieją lepsze przykłady ludzi „prostego serca” 
niż Arystoteles, który był synem lekarza związanego z dworem władcy i czytał 
dialogi Platona. A jednak ten młodzieniec wkraczał dopiero w okres formowa-
nia i stawał przed wyborem drogi życia.

Jeżeli jednak przyjąć bardzo dosłowne rozumienie owej prostoty serca jako 
stanu całkowitego nieskażenia wiedzą fi lozofi czną, a wszelką inną w stopniu 
niewielkim, to starożytność i w tym przypadku dostarcza wymownych przy-
kładów. Sokrates, jeden z największych greckich fi lozofów, którego nauka wy-
myka się wprawdzie jednoznacznej interpretacji, lecz zarazem do którego 
duchowego dziedzictwa przyznawało się aż pięć greckich szkół fi lozofi cznych, 
nie pochodził ani z rodziny znaczącej, ani wykształconej. Jego ojciec, Sofro-
niskos, był kamieniarzem, a  matka, Fajnareta, położną. Z  kolei do uczniów 
Sokratesa należał niejaki Simon, szewc, do którego warsztatu fi lozof miał  czę-
sto zachodzić i  tam wdawać się w rozmowy z  ludźmi. Simon owe dyskusje 
spisywał tak, jak je pamiętał. W starożytności cieszyły się one popularnością 
i funkcjonowały pod nazwą „szewskich dialogów”; niektórzy z badaczy utrzy-
mują, że to one najwierniej oddawały naukę Sokratesa, niestety jednak nie za-
chowały się do czasów obecnych.

Przywołam jeszcze dwie postaci: Polemona, jednego ze scholarchów Aka-
demii, oraz Kleantesa, ucznia stoika Zenona, po którym stanął na czele szko-
ły. Polemon za młodu nie miał nic wspólnego z fi lozofi ą; jak podaje Diogenes 
Laertios, „był rozpustnikiem i hulaką”. Jednego razu, po wypiciu znacznej ilo-
ści wina i namówiony przez przyjaciół, wtargnął na wykład akademika Kse-
nokratesa, który właśnie mówił o cnocie umiarkowania. „Młodzieniec zaczął 
przysłuchiwać się z  uwagą i  wkrótce znalazł się w  sidłach fi lozofi i”. Z  kolei 

Kleantes, za młodu pięściarz, był tak biedny, że nie stać go było nawet na chiton 
(Diogenes pisze, że gdy się to przypadkiem ujawniło, Ateńczycy ofi arowali mu 
„delikatnie tkaną bieliznę”). Aby móc zajmować się fi lozofi ą i słuchać wykładów 
Zenona, Kleantes ciężko pracował, m.in. nocami „pompował wodę w ogrodach”, 
dzięki czemu za dnia mógł ćwiczyć się w nauce.

Tych kilka przykładów pokazuje, że choć każdy z  nich zasadniczo odpo-
wiada twierdząco na zadane w tytule pytanie, to jednak różnią się one od sie-
bie. Wyłania się więc podstawowy problem: „prostota serca” jest określeniem 
bardzo niejednoznacznym i pozostaje takim nawet wówczas, gdy zawęzimy je 
do fi lozofi i. Kogo, mianowicie, należy uważać za człowieka o „prostym sercu”? 
Młodzieńca, już trochę zaznajomionego z  literaturą, ale dopiero na początku 
intelektualnego rozwoju? Owego zupełnie pozbawionego wykształcenia ko-
rynckiego rolnika? Równie niewykształconego szewca? A może podobnie nie-
wykształconego pięściarza, trudniącego się ciężką pracą fi zyczną? Człowieka 
natchnionego przez Apolla, za jakiego uważał się Sokrates, ale jeszcze fi lozo-
fi ą się niezajmującego? Czy wreszcie hulakę, nieinteresującego się niczym poza 
zmysłowymi przyjemnościami? Zapewne każdego z  nich; każdy bowiem, na-
wet trochę już oczytany Arystoteles, zanim umiłował mądrość i  w  jego życiu 
dokonał się głęboki przełom, charakteryzował się takim nieskażonym fi lozo-
fi ą sercem/umysłem; co więcej, każdy z nich trudnił się bądź miał się w przy-
szłości trudnić całkiem konkretną i  bynajmniej niefi lozofi czną działalnością. 
Wszystkich spotkanie z fi lozofi ą odmieniło lub przynajmniej zasadniczo wpły-
nęło na ich życie. Poza szewcem Simonem – o nim za chwilę – każda z  tych 
osób porzuciła dotychczasowy sposób życia i całkowicie poświęciła się fi lozofi i. 
Choć i  co do dalszych losów Simona nie można mieć całkowitej pewności. 
Wprawdzie nie ma żadnej wiadomości o tym, aby przestał zajmować się swoim 
rzemiosłem, ale być może w słowach Diogenesa należałoby taką sugestię zna-
leźć: „Simon był pierwszym fi lozofem, który pisał dialogi sokratyczne. Kiedy 
Perykles zapraszał go do siebie, obiecując mu utrzymanie, Simon odpowiedział, 
że swojej wolności słowa za nic nie sprzeda”. Zatem i ów szewc zostaje nazwany 
fi lozofem, więcej, jest chyba fi lozofem znaczącym, skoro chciał go mieć w swo-
im gronie Perykles. Z niejasnych słów Diogenesa możemy sądzić przynajmniej 
tyle, że nawet jeżeli szewc pozostał przy dotychczasowym zajęciu, to stanowiło 
już ono dla niego element marginalny, wtórne źródło utrzymania. 

Zatem na potrzeby tej krótkiej refl eksji przyjmuję następującą defi nicję tytu-
łowego „prostego serca”: jest to myśl wolna od wiedzy o fi lozofi i, na swój sposób 
nią nieskażona, właściwa ludziom, którzy pochłonięci są swoimi problemami – 
troską o byt, o sprawy zawodowe, wreszcie o doraźne, cielesne, lub szerzej, mate-
rialne przyjemności, którzy niewiele albo wcale nie myślą o czymkolwiek innym; 
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lub też ludziom, którzy z fi lozofi ą z tytułu swojego młodego wieku jeszcze się nie 
zetknęli. Konsekwencją tego jest określona postawa życiowa.

Tacy byli wspomniani przeze mnie starożytni myśliciele. I w życiu każdego 
z nich, pod wpływem raczej przypadkowego spotkania z fi lozofi ą, dokonał się 
zasadniczy przełom. Filozofi a miała wówczas moc przeobrażającą, co ukazu-
je m.in. jedna z najbardziej znanych starożytnych paraboli o ludzkim losie, jaką 
jest platoński mit jaskini. Człowieka ufającego tylko zmysłom i ograniczające-
go się do poznawania świata wyłącznie dzięki nim przedstawia jako skutego 
kajdanami, przebywającego w jaskini niewolnika. Wyzwolić się z niej może on 
właśnie dzięki wiedzy, dzięki mądrości fi lozofi i, która staje się drogą prowadzą-
cą do prawdziwego, rozciągającego się poza ową jaskinią świata. Wyjście z niej 
jest, według Platona, wstępowaniem z ciemności ku słońcu i ma charakter tak 
całkowitego zwrotu w ludzkim życiu, jak dokonywany nieraz w wirze tańca peł-
ny obrót. Stąd znana powszechnie platońska myśl, aby władzę w państwach, 
a przynajmniej w idealnym państwie, sprawowali fi lozofowie: dzięki ich rządom 
każdy członek wspólnoty będzie miał szansę poznania prawdy i przeobrażenia 
życia, a za tak wielką nadzieję warto zapłacić każdą cenę.

 Powstaje pytanie, czy tę przeobrażającą moc może mieć fi lozofi a i dzisiaj. 
Ale, skoro starożytność służy za punkt odniesienia dla tego wywodu, nale-
ży wyjaśnić, czym była w  owych czasach fi lozofi a i  jakie stawiano przed nią 
cele. W dojrzałej antycznej refl eksji rozróżniano wprawdzie fi lozofi ę teoretycz-
ną i praktyczną, jednakże dominuje w niej wymiar praktyczny. Nie traktuje się 
jej jako wysoce specjalistycznej wiedzy dostępnej dla wąskiego kręgu wtajem-
niczonych osób, które posługują się naukowym żargonem zrozumiałym tylko 
dla nich. Filozofi a miała być mądrością, a przynajmniej umiłowaniem mądro-
ści: starała się wyjaśnić, czym jest dobro i jak należy żyć, aby być szczęśliwym, 
a także jak dobrze i pięknie umierać. Owszem, próbowała też wyjaśniać naturę 
wszechświata, zabierała głos w sprawach bogów i życia po śmierci, ale i te kwe-
stie były zasadniczo bliskie jej głównemu celowi. 

Przeto fi lozofi a w starożytności była czymś innym niż dzisiaj i  stawiała so-
bie też inny cel. Nie sądzę, aby któryś z antycznych myślicieli zrozumiał popular-
ne wśród dzisiejszych etyków przekonanie, iż etyk jest jak drogowskaz: ma tylko 
wskazywać drogę, a nie nią kroczyć. Odniesienie tego współczesnego frazesu do 
starożytności pozwoli zbliżyć się do możliwej odpowiedzi na zadane w tytule py-
tanie. Dla antycznych myślicieli i dla przyglądających się im ludzi zajmowanie 
się fi lozofi ą nierozerwalnie łączyło się z  tzw. życiem fi lozofi cznym. Powszech-
nie sądzono bowiem, że prawdziwość głoszonych poglądów weryfi kuje sposób 
życia; teoria dobra i  szczęścia powinna mieć swoje praktyczne zastosowanie. 
I to właśnie ten dający się „zobaczyć” wymiar fi lozofi i przysparzał jej adeptów, 

którzy w szkołach fi lozofi cznych próbowali nauczyć się dobrej i  szczęśliwej 
egzystencji. Uczniowie Sokratesa czerpali bardziej z  przykładu jego życia 
i śmierci niż z głoszonych przez niego poglądów, które w warstwie teoretycz-
nej są dość niejasne.

Powróćmy jednak do pytania o ewentualną przeobrażającą moc fi lozofi i 
w odniesieniu do współczesnych nam ludzi „prostego serca”. Tych zaprzątnię-
tych tylko swoimi sprawami, nastawionych na zaspokajanie własnych potrzeb 
i przyjemności niewątpliwie dzisiaj nie brakuje. Można też sądzić, że są oni 
bardziej uwikłani w troskę o szarą codzienność niż ludzie czasów starożyt-
nych. Zapewne jednak nie mniej niż oni pragną zdobywać wiedzę oraz dobrze 
i  szczęśliwie żyć. Ale trzeba też zadać pytanie o  fi lozofi ę współcześnie do-
minującą: fi lozofi ę języka, fi lozofi ę analityczną, modernizm, postmodernizm, 
dekonstrukcjonizm. Czy te najpopularniejsze nurty, w najlepszym razie ćwi-
czące umysł, a w większości tylko wypełniające go pustką, mają moc dotarcia 
do człowieka, nie mówiąc już o przeobrażeniu jego życia? Czy w ogóle chcą 
ją mieć? Podobnie należy ocenić fi lozofi ę w jej wymiarze praktycznym: ety-
kę wraz z głoszącymi ją etykami-drogowskazami. Gdzie tu jest jeszcze miej-
sce na ideał życia fi lozofi cznego, który tak porywał ludzi w  starożytności? 
Działo się tak aż do jej schyłku, zważywszy na fakt, że śmierć męczenników 
pierwszych wieków chrześcijaństwa uznawano za najpoważniejszy argument 
przemawiający za prawdziwością ich wiary.

Czy zatem fi lozofi a ma coś do powiedzenia ludziom „prostego serca”? Taka, 
jaka dzisiaj dominuje, niestety nic.

Ks. Dariusz Oko
UPJPII – Kraków

 
Filozofi a, zgodnie ze swą piękną nazwą – „umiłowanie mądrości” – jest po-

szukiwaniem siłami ludzkiego rozumu wiedzy na temat rzeczy, które są naj-
ważniejsze, a  także najbardziej rozstrzygające dla całej egzystencji człowieka. 
Dlatego do jej kluczowych zadań należy m.in. znalezienie odpowiedzi na na-
stępujące pytania: Kim jest człowiek? Jaki jest sens jego życia i jak powinien on 
żyć? Jak zachowywać się wobec innych ludzi i świata? Co jest dobre, a co złe? 
Co jest ważne i najważniejsze, a co nieważne? Jaka jest hierarchia dóbr? Czy 
są jakieś zasady moralne, które trzeba zachowywać? Jaki wpływ na przyszłość 
człowieka mają jego czyny? Czego może się on spodziewać, zwłaszcza po śmier-
ci? Jak poznać prawdę? Co w ogóle możemy poznać? Czy istnieje Bóg? Jeśli tak, 
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to jaki On jest i jaką postawę powinno się wobec Niego przyjąć? A jeśli nie ist-
nieje, co wtedy? Czy człowiek może być choć w części nieśmiertelny? Czy ist-
nieje coś duchowego, czy wszystko jest tylko formą bytowania materii? A jeśli 
istnieje duch, to co jest pierwsze, bardziej podstawowe – on czy materia?

Jednak na te pytania każdy człowiek musi odpowiedzieć sobie sam, bo nie 
można żyć w odpowiedzialny sposób, nie przyjmując choćby w sposób niewy-
raźny, ukryty, jakichś odpowiedzi na powyższe (i podobne) pytania. Na wiele py-
tań, na które fi lozofi a stara się odpowiedzieć przez całożyciowy wysiłek pokoleń 
myślicieli, każdy człowiek musi odpowiedzieć sobie choćby ogólnie i tymczaso-
wo. Żeby rozpocząć kolejny dzień, trzeba widzieć w nim jakiś sens, żeby podjąć 
jakiekolwiek działania, trzeba ustalić, jakimi regułami należy się w nich kiero-
wać – zwłaszcza wobec innych ludzi oraz Boga (jeśli istnieje). Żeby rozsądnie 
organizować i porządkować swoje życie przed śmiercią, trzeba ustalić, co ma 
być po niej. Odpowiadając na te najbardziej fundamentalne pytania, człowiek 
tworzy zręby swojego światopoglądu, czyli zespołu najbardziej podstawowych 
przekonań na temat natury świata, człowieka i (ewentualnie) Boga. Jeśli całość 
tego, co powinno być poznane i dokonane przez człowieka w ciągu całego jego 
życia, porównamy do budowy współczesnego drapacza chmur, to światopogląd 
będzie stanowił jego fundamenty oraz główną stalową konstrukcję. Wszystko, 
co poza tym zostanie dodane do tego wieżowca, choćby najbardziej wymyślne 
urządzenia techniczne albo najpiękniejsze elementy architektury, meble i obra-
zy, musi spoczywać na tym fundamencie i znaleźć swoje miejsce w ramach tej 
konstrukcji. Fundament bowiem wraz ze stalowym szkieletem umożliwia całą 
budowę, podtrzymuje wszystkie elementy, ale zarazem wyznacza jej nieprze-
kraczalne granice – nie można przecież budować poza fundamentem albo kon-
struować w powietrzu, bez żadnego oparcia.

Światopogląd jest zwykle przejmowany w sposób bezkrytyczny od najbliż-
szego otoczenia, w którym się rodzimy, wzrastamy, w którym jesteśmy wycho-
wywani i kształceni. Najwięcej jego elementów pochodzi zwykle z narodowej 
(lub plemiennej) kultury, w tym zwłaszcza z religii. Dlatego na ogół ponad 90 
procent ludzi urodzonych na Malcie ma światopogląd katolicki, ponad 90 pro-
cent urodzonych w  Norwegii  światopogląd protestancki, ponad 90 procent 
urodzonych w Arabii Saudyjskiej światopogląd islamski, ponad 90 procent uro-
dzonych w Bhutanie światopogląd buddyjski oraz ponad 90 procent urodzo-
nych w Korei Północnej światopogląd „komunistyczny”. Rzetelny namysł nad 
tym faktem jest ciekawym zadaniem nie tylko dla fi lozofa, ale i dla członków 
każdej z tych kultur. Jak się przy tym wydaje, ponad 90 procent ludzi każdej kul-
tury na ogół przez całe życie pozostaje przy odziedziczonym światopoglądzie, 
nie podejmując poważniejszej refl eksji nad jego zasadnością albo możliwością 

udoskonalenia czy też nawet gruntownej zmiany (co oczywiście nie oznacza, 
że zawsze i wszędzie zachowuje wszystkie zasady swego światopoglądu). Jeżeli 
już jakieś zmiany następują (zwłaszcza w kulturach, które zaczynają się szybciej 
przekształcać), to są one zwykle wynikiem mało refl eksyjnego przyjęcia poglą-
dów, które zaczynają stopniowo dominować w świadomości zbiorowej – po-
dobnie jak przyjmowało się je w dzieciństwie.

Problemy ze światopoglądem pojawiają się na ogół dopiero wtedy, gdy dany 
człowiek sam zaczyna zastanawiać się nad jego słusznością albo gdy w  jego 
świecie powoli pojawiają się oraz konkurują ze sobą inne koncepcje. Gdy czło-
wiek uczciwie, rzetelnie i wnikliwie zaczyna rozważać te sprawy, na ogół szyb-
ko odkrywa, że wchodzi w tak wiele splątanych ze sobą problemów, iż staje się 
bezradny, podobnie jak europejski turysta przeniesiony nagle do amazońskiej 
dżungli. Nawet gdyby resztę życia poświęcił na badanie tych zagadnień, będzie 
to wciąż za mało, a może przecież przeznaczyć na to najwyżej małą cząstkę 
swojego czasu i swoich sił. Zwykle jest bardzo pochłonięty codziennością, za-
biega o  zaspokojenie egzystencjalnych potrzeb swoich i  swoich najbliższych. 
Na ile jednak jest to możliwe, człowiek powinien choć wycinek swojego czasu 
i energii poświęcić na refl eksję nad tymi tematami. Od odpowiedzi na te pod-
stawowe pytania zależy przecież sens lub bezsens całej jego egzystencji. Może 
przecież się okazać, że przyjęcie błędnych założeń oznacza utratę sensowno-
ści nawet wszystkich aspektów jego życia, podobnie jak zbyt płytki fundament 
albo zbyt słaba konstrukcja stalowa mogą spowodować zawalenie się nawet naj-
wspanialszego wieżowca.

Jednak ze względu na ogrom problemów powinno się tutaj zdecydowanie 
szukać pomocy innych, zwłaszcza samych fi lozofów, podobnie jak czyni się to 
w pozostałych dziedzinach, w których nie jest się specjalistą. Jest to przecież 
powszechna reguła, bo podobnie jak każdy prawie wszędzie jest obcokrajow-
cem, tak każdy prawie wszędzie jest laikiem. Tak jak przy projektowaniu domu 
radzimy się architektów, jak przy leczeniu lub ustalaniu zasad zdrowego życia 
radzimy się lekarzy, tak przy dążeniu do przebudowy albo lepszego uzasadnie-
nia swojego światopoglądu powinniśmy radzić się fi lozofów. To ludzie, którzy 
mogą służyć swoją wiedzą i doświadczeniem innym, ponieważ specjalizują się 
w  poszukiwaniu mądrości i  poświęcili temu wiele lat życia. W  ramach wza-
jemnej pomocy, w  ramach międzyepokowego, globalnego gromadzenia oraz 
wymiany wiedzy różnego rodzaju specjaliści, w tym także fi lozofowie, udostęp-
niają innym owoce rozwoju całej ludzkości. To rzecz jak najbardziej naturalna. 
Nie wszyscy mogą studiować medycynę, ale wszyscy powinni uczyć się od leka-
rzy zasad zdrowego życia. Podobnie nie wszyscy mogą studiować fi lozofi ę, ale 
wszyscy powinni uczyć się od myślicieli zasad mądrego postępowania.
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Jednak kiedy staramy się szukać pomocy u fi lozofów, natrafi amy na jedną za-
sadniczą trudność, mianowicie na wielość szkół i kierunków fi lozofi cznych, po-
między którymi występują nieraz poważne różnice, a także istotne sprzeczności, 
nawet wzajemne wykluczanie się i  zwalczanie. Różnice stanowisk są obecne 
w każdej dziedzinie, ale te spotykane w matematyce, architekturze czy medycy-
nie wydają się minimalne wobec tych występujących w fi lozofi i. Najwybitniejsi 
przedstawiciele poszczególnych szkół fi lozofi cznych nierzadko odmawiają nie-
mal wszelkiej wartości innym stanowiskom i szkołom, łącznie z prawem do okre-
ślania ich mianem fi lozofi cznych. Wydaje się, że panuje tu wieczna krytyka lub 
nawet wojna wszystkich przeciw wszystkim. Różnice pomiędzy poszczególny-
mi fi lozofi ami wydają się nieraz większe niż pomiędzy poszczególnymi religiami. 
Już nawet islam zdaje się bliższy chrześcijaństwu, hinduizm buddyzmowi niż he-
glizm scjentyzmowi czy marksizm personalizmowi. Jaki pożytek z takiej sytuacji 
może czerpać człowiek „prostego serca”, co może mu dać taka „fi lozofi a”, która od 
dwóch i pół tysiąca lat jest areną nieustannych sporów różnych szkół i tradycji? 
Którą lub które z nich miałby wybrać, z której miałby czerpać, które twierdzenia 
przejąć do swojego światopoglądu? Czy każdy wybór nie będzie tak przypadko-
wy i uwarunkowany, jak jego dotychczasowy światopogląd, kształtowany w nim 
od urodzenia? Czy wszelki pożytek z fi lozofi i, choćby z tego powodu, nie będzie 
iluzoryczny? Czy fi lozofi a – z racji swoich wewnętrznych sprzeczności i wyklu-
czeń – nie będzie w stanie dać mu nic więcej, niż dawały mu dotychczas kultura 
i religia jego środowiska?

Może tak być, ale nie musi. Są sposoby radzenia sobie z taką sytuacją. Jeżeli
mamy przejąć rezultaty poznania w obszarach, w których nie jesteśmy specja-
listami, a w których występują różnice zdań pomiędzy ekspertami, a następnie 
podporządkować się im, to powinniśmy zastosować jakieś racjonalne kryte-
ria rozróżnienia i wartościowania ich. Kiedy występują różnice zdań pomiędzy 
mechanikami na temat sposobu naprawy naszego samochodu albo pomiędzy 
lekarzami na temat sposobu naszego leczenia, to staramy się posłuchać tego spe-
cjalisty, który wydaje się najbardziej wiarygodny. I można tu zastosować zupełnie 
racjonalne kryteria. Pytamy wtedy zwykle: kto ma największą wiedzę i doświad-
czenie w danej dziedzinie? Kto najbardziej stara się o dobro ludzi szukających 
u niego pomocy? Kto miał dotąd największe sukcesy? Jakie są krótko- i długofa-
lowe efekty przyjęcia jego zdania i zastosowania się do niego? Czy głoszone przez 
niego twierdzenia nie są przypadkiem wewnętrznie sprzeczne albo sprzeczne 
z twierdzeniami, które wydają się pewniejsze? Dla laika są to całkiem wiarygodne 
kryteria, które pomagają mu wybrać godnego zaufania specjalistę. Jego relacja do 
specjalisty w dużym stopniu będzie relacją wiary, ale osoba, której się tak uwie-
rzy, powinna być tak bardzo krytycznie i racjonalnie wybrana, jak tylko jest to 

możliwe. Z powodu rozlicznych ograniczeń naszego poznania, które nigdy nie 
będzie całkowite, w olbrzymiej większości przypadków musimy komuś uwierzyć, 
bo nie posiadamy wystarczającej wiedzy na dany temat. Jednak każda, nawet naj-
bardziej potrzebna wiara powinna być maksymalnie racjonalna. W każdej dzie-
dzinie wiara w szerokim sensie (jako przyjęcie prawdy na zasadzie autorytetu, 
a nie własnego odkrycia) jest konieczna i nieunikniona, jednak powinna być ona 
oparta na rozumie. To rozum prowadzi do wiary, ale też zawsze ją uzasadnia, kon-
troluje, krytykuje, koryguje i rozwija. Tak jest w mechanice i medycynie, tak jest 
również w fi lozofi i i religii.

Olbrzymia różnica zdań w fi lozofi i, właściwie niespotykana w innych dzie-
dzinach, nie powinna zniechęcać do korzystania z jej dorobku. Te sprzeczności 
nie wynikają przecież z tego, jakoby fi lozofowie byli mniej utalentowani lub pra-
cowici niż przedstawiciele innych dziedzin (bo można znaleźć pośród nich wie-
lu prawdziwych geniuszów intelektu i  tytanów pracy), tylko z wewnętrznych 
trudności ich przedmiotu. Starając się rozstrzygnąć najbardziej podstawowe 
kwestie, zapewne szybko docierają do granic możliwości ludzkiego poznania 
albo nawet (daremnie) usiłują je przekroczyć. Jednak również takie niepowo-
dzenia i  sprzeczności mogą czegoś uczyć – choćby skromności poznawczej, 
otwarcia na modyfi kację swojego stanowiska i  poszukiwania sposobów jego 
ulepszenia oraz rozbudowy. Jeżeli najwięksi nawet geniusze mieli takie trud-
ności poznawcze i  tak się mylili, to przecież tym bardziej mogę mylić się ja. 
Prawie każdy z nich, nawet jeśli wygłosił wiele rzeczy nieprawdziwych, nieraz 
powiedział też wiele całkiem słusznych. Dlatego warto czytać ich teksty, zwłasz-
cza klasyków fi lozofi i. Łatwo się przekonamy, że zapoznanie się z jedną stroną 
takiego dzieła może nam dać więcej niż przeczytanie stu stron tekstów będą-
cych owocem o wiele mniejszej rzetelności poznawczej, o wiele mniej uczciwe-
go i głębokiego namysłu (np. z zakresu literatury pięknej albo bieżącej prasy). 

Z powodu olbrzymiego bogactwa tekstów trzeba dobrze wybierać, trze-
ba sobie odpowiedzieć na pytanie, czyja fi lozofi a wydaje się bardziej wia-
rygodna, w  której są najlepsze proporcje prawdy i  błędu. Która przyniosła 
obfi te, trwałe owoce jej autorowi, jego otoczeniu, a może nawet sporej czę-
ści ludzkości? Filozofi a Augustyna czy Plotyna, Kierkegaarda czy Nie-
tzschego, Poppera czy Hegla, Hildebranda czy Heideggera, Wojtyły czy 
Marksa? Tak jak wybieramy autorytety w innych dziedzinach, tak trzeba wy-
brać swojego mistrza w  fi lozofi i. Kogoś, kto rozwiązywaniu podstawowych 
problemów fi lozofi cznych poświęcił całe życie, kto przeczytał i  przemy-
ślał tysiąckrotnie więcej, niż sami będziemy kiedykolwiek w  stanie. Kogoś, 
kogo myślenie przyniosło, jak się wydaje, największe i  najpiękniejsze owo-
ce. Następnie warto czytać przede wszystkim jego prace (te oczywiście, 
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które jesteśmy w stanie zrozumieć, czyli zapewne bardziej popularne), uczyć 
się od niego jak najwięcej. Żeby nie skończyło się tylko na postanowieniach, 
dobrze jest wyznaczyć sobie jakieś obowiązkowe „pensum” lektury, np. mini-
mum trzy razy w tygodniu po pół godziny.

A to wszystko w absolutnym otwarciu na prawdę, czyli tym samym w abso-
lutnym otwarciu na zmianę naszego dotychczasowego myślenia. Warto to zro-
bić, bowiem z defi nicji fi lozofi a ma nam pomóc w poznawaniu i rozstrzyganiu 
tego, co najważniejsze. Wtedy może ona rzeczywiście przynieść nam wiele pożyt-
ku, może zafascynować, przemienić nas i nasze życie na lepsze: bardziej rozum-
ne, mądrzejsze, etyczne, a zatem piękne, błogosławione, spełnione i szczęśliwe.

Marian Grabowski
UMK – Toruń 

Ludzie „prostego serca” – czyli kto? Prostota bowiem niejedno ma imię. 
Prostym człowiekiem jest taki, który ma nieskomplikowany sposób myślenia – 
nie dostrzega złożoności świata. O człowieku niewykształconym też mówi się, 
a przynajmniej mówiono – prosty. Jest jeszcze prostota ewangeliczna: rodzaj 
cnoty – spontaniczna postawa przeciwna dwulicowości, ukrywaniu prawdzi-
wego motywu za fałszywym. Jest to zdolność swobodnego akceptowania siebie 
takim, jakim się jest. Jako taka graniczy z niewinnością. W porządku moralnym 
prostota znajduje się na drugim biegunie przewrotności, pokrętności. W ślad za 
nią podąża też prostactwo – brak subtelności w odbiorze świata. Należy jednak 
pamiętać, że prosty nie znaczy prostak. To odróżnienie jest ważne, ale chyba 
tylko teoretyczne. Prostactwo w sensie braku refl eksyjności wydaje się pewną 
nieuniknioną ceną prostoty. Afi rmować prostotę to awansem zgodzić się na ko-
nieczną dozę prostactwa. 

Tak pojawia się kwestia postaw wobec ludzi prostych. Są oni zagubieni 
w świecie skomplikowanych treści, subtelności zachowań, których nie rozu-
mieją, tęsknią za czymś mniej złożonym. Niezbyt się ich lubi, chociaż w każ-
dym z  nas jest zarówno coś z  prostaka, jak i  prostaczka. Tyle tylko, że nie 
zaglądamy do tych obszarów. Prostota pozostaje sama dla siebie nieuchwytna. 
Trzeba pewnej złożoności umysłu, by ją dostrzec, chociaż bywa ona również 
tak uderzająca, że nie sposób jej przegapić. Nie ma sensu dalej rozwijać istoty 
tego fenomenu, by zauważyć sprzeczność między człowiekiem „prostego ser-
ca” a fi lozofem.

Filozofowanie, tak jak je jeszcze ciągle rozumiemy, zakłada pewien rodzaj 
refl eksyjności. Naszą uwagę przykuwa to, co w  potocznym doświadczeniu 

pojawia się jako oczywiste, nieproblematyczne lub abstrakcyjne: oderwane 
od rzeczywistości. W fi lozofowaniu, a  jeszcze bardziej w uprawianiu nauki, 
uwagę skupia się na subtelnościach, wyrafi nowanych detalach. Ludzie prości 
nie mają zdolności do takich mentalnych zabiegów. Przeciwnie, w ich świe-
cie pełno oczywistości, których nigdy nie sproblematyzują. Zadowalają ich 
nie teoretyczne, ogólne prawdy wyrażające złożoność powiązań rozmaitych 
elementów rzeczywistości, ale proste wskazówki praktyczne. Obchodzi ich 
nie tyle obowiązująca reguła, ile, w najlepszym razie, jej zastosowanie do wła-
snej sytuacji. Filozofi ę pasjonuje nazywanie, nakładanie na rzeczywistość siat-
ki pojęć. Ludzie „prostego serca” nie potrafi ą tego za grosz – są praktycznie 
niemi wobec świata.

Mamy więc napięcie, może nawet nieunikniony rozłam. Chyba że fi lozof 
uchwyci wartość ludzkiej prostoty sercem, i zrobi to na tyle mocno, by móc jej 
służyć. Można nią bowiem pogardzać, wykorzystywać ją bez skrupułów, drwić 
z niej, ale można też rozpoznać jej wartość: zdumiewać się nią, troszczyć się o nią, 
wreszcie wziąć ją w obronę – pomóc jej tam, gdzie sama się gubi. 

W tej ostatniej roli daje się także obsadzić fi lozofi a. Można fi lozofować tak, 
by pomagać temu prostemu i sercem, i umysłem. Nie edukować, karmiąc tre-
ściami zbyt trudnymi i  wprowadzającymi zamieszanie, których ten „prosty 
sercem” nigdy nie ogarnie, ale służyć tak, by prostota mogła w całej swej wspa-
niałości rozbłysnąć. 

Człowiek bowiem dostał ją w jakimś celu. Nie jest ona tylko elementem jego 
tożsamości, jego sposobem bycia. Dzięki swej prostocie ma on spotkać Nieskoń-
czenie Prostego, czyli Boga. Filozofi a, która pomaga w odzyskiwaniu pierwotnej 
prostoty i twórczo kształtuje ją w sensie jednoznaczności odniesień, oczyszczenia 
tego, co ważne, ze zbędnego skomplikowania, pokazania żywotności tego, co pro-
ste, lecz przez to nudne, ma głęboki sens i ogromne pole do popisu. 

Takie fi lozofowanie istnieje. Od kilku lat próbuję się go uczyć. Punktem wyj-
ścia stało się czytanie tą metodą Ewangelii. Trudno bowiem o teksty prostsze. 
Sposobem ich rozważania jest umieszczenie przeczytanego fragmentu w kon-
tekście najbardziej elementarnej wiedzy o człowieku i świecie. Dysponuje nią 
każdy, ale zwykle nie nadaje jej specjalnego poznawczego znaczenia. Poza tym 
nosi ją w sobie przyswojoną w niepotrzebnie skomplikowany sposób, czasem 
zakłamaną. Chodzi tu, powtórzę, o wiedzę o tym, co zwyczajne, codzienne, tak 
oczywiste, że niedostrzegane. Filozofi a jest tu antropologią. Metoda refl eksji 
nad ewangelicznym fragmentem polega na uporczywym rozpoznawaniu ele-
mentarnych zarysów ludzkiego świata, na odwoływaniu się do rudymentarnej 
wiedzy antropologicznej.

To punkt startu, a zarazem sposób postępowania. Popatrzmy na przykłady, 
które ilustrują tę metodę.
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Pierwszy bazuje na podstawowej wiedzy dotyczącej ludzkiego sposobu 
dziwienia się. „Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by Go pochwycić 
w mowie. Posłali do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby 
Mu powiedzieli: »Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i  drogi Bożej 
w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę 
ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, 
czy nie?«. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: »Czemu wystawiacie Mnie 
na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!«. Przynieśli Mu denara. 
On ich zapytał: »Czyj jest ten obraz i napis?«. Odpowiedzieli: »Cezara«. Wów-
czas rzekł do nich: »Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, 
co należy do Boga«. Gdy to usłyszeli, z d z i w i l i  s i ę  i zostawiwszy Go, ode-
szli” (Mt 22, 15–22).

Wszyscy ewangeliści, którzy relacjonują tę scenę, opowiadają o  tym zdzi-
wieniu, zaś komentatorzy notorycznie je przegapiają. Spróbujmy więc skupić 
na nim uwagę. Jest ono bowiem dla nas niezwykle charakterystyczną, sponta-
niczną reakcją. 

Faryzeusze chcą podejść Jezusa – konstruują pytanie zasadzkę. Wkłada-
ją w to całą swoją inteligencję. „Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?” 
jest pytaniem niewolącym, bo wyznacza odpowiedzi. Każda z nich pogrąży 
odpowiadającego. Wygląda na to, że z tak zastawionej pułapki nie ma wyjścia. 
Efektem będzie albo utrata szacunku u pobożnych słuchaczy, dla których po-
datek na rzecz okupanta był religijnym skandalem, albo baty od Rzymian za 
nawoływanie do odmowy płacenia podatków. 

Odpowiedź Jezusa zaskakuje uczniów faryzeuszy. Są inteligentni i doceniają 
przeciwnika, który dostrzega kruczek i w mistrzowski sposób go omija. Histo-
ria z denarem niewątpliwie przypomina opowieść o jajku Kolumba czy węźle 
gordyjskim. 

Uczniowie faryzeuszy dziwią się, a przecież mogliby być skonsternowani, ba, 
nawet zawstydzeni, bo Jezus odkrywa ich podstęp, mogliby też być wściekli, że 
ich przechytrzył. Gdyby poczuli się zażenowani, to by znaczyło, że w jakimś stop-
niu dociera do nich ich niewłaściwe zachowanie. Jakoś znaleźliby się po stronie 
dobra. Gdyby zdenerwowało ich, że Jezus wymknął się z matni, wówczas odsło-
niliby nieprawość swoich serc, która gorąco pragnie cudzej szkody, i usytuowali-
by się po stronie zła. Oni zaś się dziwią. Ich reakcja wykracza poza obszar dobra 
i zła moralnego. Jest reakcją niewinną! Nie oznacza to bynajmniej, że są moralnie 
w porządku. Nie oznacza także, że ich reakcja ma pozytywną moralną wartość. 
A pomimo tego, że ich zdziwienie znajduje się poza dobrem i złem, jest czymś 
wartościowym. Na zachowanie Jezusa reagują spontanicznym podziwem dla 

cudzej inteligencji. Jest on okruchem pierwotnej niewinności i jako taki jest war-
tościowy, dobry z tego względu, że po prostu jest. 

Podziwiać mogli nie tylko inteligencję Jezusa, ale i usłyszaną treść. Podziwia-
my talent człowieka wraz z jego dziełem. Uczniowie faryzeuszy doceniają także 
ripostę: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do 
Boga”. 

 Dziwi też radykalizm odpowiedzi Jezusa. Przecież nie tylko denar jako mone-
ta podatkowa ma napis i wizerunek cezara, ale każdy denar. Jaki z tego wniosek? 
Wszystkie pieniądze, wszystkie „denary”, które posiadam, należą do cezara i trze-
ba mu je zwrócić! Także te ciężko zapracowane i te, które tak łatwo przyszły. 

Wobec tak rozpoznanego sensu wypowiedzi można się zdziwić lub zgorszyć. 
Zdumienie inspiruje do rozważań nad tym, co je wywołało. Zgorszenie zaś taką 
szansę odrzuca. Gdyby uczniowie faryzeuszy się zgorszyli, nie mogliby myśleć. 
Zgorszenie rozwija się bowiem według wzoru: zauważamy, że coś jest nonsen-
sem, a następnie defi nitywnie go odrzucamy.

Zdumiony zaś rozważa absurdalność myśli – oddaj wszystkie swoje pienią-
dze cezarowi, bo to jego monety. Co wymyśli inteligencja postawiona wobec 
paradoksu? Jeśli wśród uczniów faryzeuszy był bodaj jeden, którego trapiło py-
tanie zadane Jezusowi, to pojął, że otrzymał autentyczną odpowiedź na swoją 
rozterkę.

Głupi będzie traktował ripostę Jezusa jako ogólne pouczenie o roszczeniach 
władzy ludzkiej i boskiej oraz porządku naszych powinności wobec nich. Inte-
ligentny zrozumie w lot, że jest to pouczenie skierowane do tych, którzy mają 
serce rozdarte przez dwie wartości. Ciągle daleki jest od prawdziwego zrozu-
mienia, ale pojmuje już więcej niż głupi. 

Nie wiadomo, jaki efekt wywołało zdziwienie uczniów faryzeuszy, czy ich pre-
ceptorzy, którym z pewnością starannie powtórzyli słowa Jezusa, podzielili je, czy 
raczej ponuro przeżuwali przegraną, a może uznali, że zakpiono sobie z nich. 

Sposób, w jaki potrafi my się zdziwić, zależy od poziomu inteligencji, ale też 
od jej jakości, której nie mierzą żadne testy. Gdy umiem zachwycić się rozwią-
zaniem, które dostarczył mój konkurent, ubiegając mnie i  zagarniając palmę 
zwycięstwa, to moja inteligencja jest czysta. Gdy spytałem kogoś zaufanego 
i mądrzejszego od siebie o coś ważnego, a uzyskawszy odpowiedź, która wydała 
mi się wręcz absurdalna, pomimo tego poważnie ją rozważyłem, wówczas moja 
inteligencja jest pokorna. 

Jeśli wśród uczniów faryzeuszy jest choćby okruszyna czystej i pokornej inte-
ligencji, która staje bezradna wobec rozterki sumienia, to w zetknięciu z Jezusem, 
z Jego słowem, ona wypłynie, dopnie swego, znajdzie rozwiązanie. 
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W pytaniu, które Mu zadano, musiało być coś z niewinnej niewiedzy, bo ina-
czej nie byłoby w nim autentyzmu, a tylko samo udawanie. Gdyby było pytaniem 
całkowicie nieprawdziwym, gdyby nikomu w tej grupie nie zależało na odpowie-
dzi, wówczas Jezus ograniczyłby się tylko do odsłonięcia ich nieczystych inten-
cji. Skończyłoby się na pytaniu: „Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy”, 
i oczekiwaniu na ich odpowiedź. Człowiekowi nie można mówić prawdy, kiedy 
tego nie chce, bo tylko się go od niej oddala.

Na tym przykładzie widać sposób rozumowania, który dla prostego sercem 
jest pewnie zbyt skomplikowany. Wszystkiego nie uchwyci, wielości wątków 
nie ogarnie. Ale jeśli istnieje w nim jakiś zalążek refl eksji nad ludzkim światem 
związany z tym, co usłyszał, to zostanie pobudzony do życia. Jeśli go nie ma, to 
takie rozważanie stwarza szansę dla zdziwienia się Jezusem i niezwykłością Jego 
inteligencji. 

Drugi przykład dotyczy sfery pragnień człowieka. „Za czasów Heroda, kró-
la Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on 
żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wo-
bec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów 
Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś 
już posunęli się w latach.

Kiedy według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską 
przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, 
żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofi arę kadzenia. A cały lud modlił 
się na zewnątrz w czasie ofi ary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł Pański, sto-
jący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz 
i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: »Nie bój się, Zachariaszu! Two-
ja prośba została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu 
imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu cieszyć się będzie z jego na-
rodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już 
w  łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów 
Izraela nawróci do Pana, ich Boga; on sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą 
Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych – do rozwagi 
sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały«. Na to rzekł Zachariasz 
do anioła: »Po czym to poznam? Bo ja jestem bardzo już stary i moja żona jest 
w podeszłym wieku«. Odpowiedział mu anioł: »Ja jestem Gabriel, stojący przed 
Bogiem. I zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. 
A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to sta-
nie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie«.

Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się 
w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, zrozumieli więc, że miał 

widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły 
dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swojego domu.

Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się [z tym] przez pięć miesięcy, mó-
wiąc: »Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hań-
bę wśród ludzi«” (Łk 1, 5–25). 

Pytanie Zachariasza: „Po czym to poznam? Bo ja jestem bardzo już stary 
i moja żona jest w podeszłym wieku”, wydaje się naturalne. Gdyby nie anielska 
wnikliwość: „nie uwierzyłeś moim słowom”, któż z nas doszukałby się w nim 
niewiary? W jaki sposób rozgościła się ona w pobożnym człowieku? Przecież 
„byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie”.

Każdy z ludzi, bez wyjątku, nosi w sobie niespełnione pragnienia, niezreali-
zowane marzenia, daremne prośby. Zachariasz wygląda na kogoś, w kim bar-
dzo mocne i fundamentalne pragnienie obumarło. Żył nim latami, a ponieważ 
był kapłanem, więc przekuwał je w prośbę do Najwyższego. Znużone oczeki-
wanie na spełnienie i rozczarowanie, które narasta latami. Teraz jest stary i wie, 
że to pragnienie na zawsze pozostanie nieziszczone. Przestał już nawet prosić 
o jego realizację. 

Tymczasem stało się inaczej. Anioł mówi: „Twoja prośba została wysłuchana”. 
Pragnienie dziecka tak już obumarło w Zachariaszu, że nie ma siły go wskrzesić 
nawet anielska nowina! Boże obwieszczenie o nieprawdopodobnej zmianie, która 
wkrótce nastąpi w jego życiu, nie spotyka się z wiarą starego kapłana. Nie stać go 
na nią nawet w obliczu angelofanii.

Niemotę Zachariasza traktujemy jako karę. „A oto będziesz niemy i nie bę-
dziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, b o  nie uwierzyłeś moim 
słowom, które się spełnią w swoim czasie”. Jednak za co tu karać? Karze się win-
nych. Zachariasz nie jest może tytanem wiary, ale dlaczego ma być winien swej 
niewiary, pogłębiającej się wskutek ciągłego rozczarowania? Sądząc po pytaniu, 
jakie zadaje, nie wygląda na kogoś, kto lekceważy anielską wieść, powątpiewa 
w nią. On po prostu nie dowierza. 

W ludzkim świecie są radości, które przychodzą za późno i nie ma już sił, by 
się nimi cieszyć. Tu pojawia się Boża obietnica spełnienia tego, z czego człowiek 
zrezygnował, a czego kiedyś gorąco pragnął. Teraz pogodził się ze swoim losem. 
Pozwolił umrzeć swemu pragnieniu. Zachował się racjonalnie. Byłby uznany za 
szalonego, gdyby pomimo podeszłego wieku czekał dalej na dziecko. 

Niemota nie jest więc karą, ale życiodajną łaską! Zachariasz ma być sam 
z sobą, ma milczeć, by w tym milczeniu wszystko, co było umarłe z jego marzeń, 
pragnień, próśb, ożyło, by mógł w  dzień obrzezania Jana zaśpiewać prorocze 
Benedictus. Gabriel – anioł dobrych wieści od Boga, nie karze, ale pomaga w peł-
ni wybrzmieć związanej z nimi radości.
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Posługując się metodą antropologicznej interpretacji Ewangelii, mamy tu 
znowu odwołanie do życiowego doświadczenia. Świat pragnień, niespełnio-
nych marzeń zna każdy: wyrafi nowany myśliciel i dowolny prostaczek, który 
umie tylko odczytać tytuły tabloidów. I na tym tle pojawia się historia naro-
dzin Jana. Cudowna, a jakże, ale nie jest to cudowność całkowicie nieosiągalna. 
Patrząc z antropologicznej perspektywy, jawi się ona nie jako odległa, święta 
historia, doskonale odizolowana od doświadczenia życiowego słuchacza, ale 
jako taka, której można zapragnąć dla siebie. Bóg przecież wysyła swe anioły 
również dzisiaj, więc kto wie… Antropologiczne ujęcie pozwala robić „rachu-
nek sumienia” swoich pragnień, pozwala natrafi ć na pragnienie umarłe i kona-
jące, pozwala marzyć o aniele, który ociąga się, ale w końcu przybywa.

I przykład trzeci, odwołujący się do znajomości ludzkich zachowań w kon-
taktach z  celebrytami. Wiedza wręcz oczywista, a  jednak bardzo znacząca 
w poznawaniu Jezusa. „Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 
A  pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników 
i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie 
mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął 
się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy 
Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w  górę i  rzekł do niego: »Zacheuszu, 
zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu«.

Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, 
szemrali: »Do grzesznika poszedł w gościnę«. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do 
Pana: »Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a  jeśli kogoś w czymś 
skrzywdziłem, zwracam poczwórnie«. Na to Jezus rzekł do niego: »Dziś zbawie-
nie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem 
Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło«” (Łk 19, 1–10).

Zobaczyć znaną osobę z bliska. Ilu ludzi tego pragnie i o to zabiega. Do grupy 
takich osób należy Zacheusz. Ludzie, którzy odczuwają pragnienie tej przelotnej 
bliskości, nie pytają siebie, dlaczego tak się zachowują. Rządzi nimi wewnętrzny 
przymus. Wyglądają śmiesznie, ale ich to nie martwi. Niezdrowo ciekawi, przed-
miotowo traktujący osobę, a może po prostu intuicyjnie wyczuwający jej niezwy-
kłą wartość? Nastolatka walcząca o autograf piosenkarza, którego muzyki słucha 
godzinami. Pielgrzymi koczujący dobę na lotnisku, by z bliska spojrzeć na swego 
papieża. Przyciąganie osoby przez osobę, któremu człowiek podlega jak skrawek 
papieru sile elektryczności, jest faktem. Objawia się ono w przeróżny sposób. Jed-
nym z przykładów jest historia Zacheusza siedzącego na sykomorze. Patron tych 
wszystkich, którzy chcą znaleźć się blisko znanego człowieka. 

Abstrahując od obrzydliwie wyreżyserowanych spotkań polityków z przecięt-
nymi obywatelami, nie znam takiego przypadku, w którym celebryta poszedłby 

do domu jednego z tych tłoczących się wokół niego. „Zacheuszu, zejdź prędko, 
albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Kiedy oderwie się wzrok od 
Zacheusza i spojrzy na Jezusa podnoszącego głowę, wtedy odsłania się Jego nie-
dostrzegana nieziemskość. Celebryta ze swoim entuzjastą – obraz nie z tej ziemi!

Te trzy przykłady zastosowania przedstawionej metody pozwalają na udzie-
lenie odpowiedzi na pytanie o  jej rezultaty. Dzięki niej możemy poznawać 
Jezusa w Jego boskim człowieczeństwie przez konsekwentne odwołanie do pro-
stoty ewangelicznej narracji, ostatecznej prostoty naszego życiowego doświad-
czenia, naszej potocznej wiedzy o  człowieku i  świecie. Odsłanianie tego, co 
proste, w prosty sposób, dla prostych ludzi, którzy oprócz życiowego doświad-
czenia nie mają innej wiedzy, pozwala otworzyć nową perspektywę, w której 
widać wspaniałość człowieczeństwa Jezusa.

Ks. Jacek Grzybowski 
UKSW – Warszawa 

Wielu współczesnych postrzega fi lozofi ę jako rodzaj niegroźnych, trochę nud-
nawych, a czasami zabawnych dywagacji polegających na „liczeniu diabłów na 
końcu szpilki”. „Nie fi lozofuj” – to częsta uwaga kierowana do tych, którzy teore-
tyzują i zbyt drobiazgowo roztrząsają różnorakie problemy. Nieobecność fi lozo-
fi i w szkolnej edukacji dzieci i młodzieży powoduje, iż takie opinie, a nawet mity, 
powielane są przez całe pokolenia. Podjęta w maju 2011 roku przez Konferen-
cję Rektorów Akademickich Szkół Polskich decyzja, by wycofać fi lozofi ę z puli 
przedmiotów maturalnych, wskazuje pogłębienie tej postawy – celową deprecja-
cję fi lozofi cznej refl eksji w przestrzeni edukacyjnej i społecznej1. 

Skutkuje to ignorancją wobec faktu, że ta czcigodna nauka rozwija dociekliwe, 
krytyczne i twórcze myślenie, nie tylko rozszerzając horyzonty i pomagając w na-
bywaniu erudycji, ale przed wszystkim ukazując źródła tego, co dzieje się pośród 
nas. Nie zrozumiemy bowiem ani siebie samych, ani kultury, w której żyjemy, nie 
potrafi ąc dostrzec i wnikliwie zanalizować (często ukrytej) fi lozofi cznej genezy 

1 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zaproponowała skreślenie z przedmiotów 
maturalnych następujących przedmiotów: filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia mu-
zyki, historia sztuki, wiedza o tańcu. Zob. Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 6 ma-
ja 2011 r. w sprawie nowych zasad egzaminu maturalnego, podpisana przez prof. dr hab. Katarzynę 
Chałasińską-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w: http://www.krasp.org.pl/pl/uchwa-
ly/uchwaly_krasp (dostęp: 12 października 2012).
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i inspiracji tkwiących w dziełach sztuki, projektach kulturowych, koncepcjach 
politycznych, wyzwaniach cywilizacyjnych. Wszystko, co postrzegamy i czego 
doświadczamy – kultura i cywilizacja, władza i polityka, sztuka i nauka – za-
równo w kontekście historycznym, jak również w perspektywie współczesnych 
skojarzeń związanych z rozumieniem tych pojęć, ma swe głębokie fundamen-
ty w fi lozofi i. 

Uważam, że tym bardziej jest to ważne dziś, gdy globalizacja wywarła za-
sadniczy wpływ na sposób, w jaki człowiek doświadcza czasu, przestrzeni, ko-
munikacji, władzy i relacji społecznych, a kultura edukacyjna dramatycznie się 
obniża. Idei kultury jako sposobu życia i wiedzy, a także podstawy społecznych 
zachowań przeciwstawia się koncepcję kultury jako zbioru informacji i tożsa-
mości, dostępnych szybko i w sposób skondensowany na globalnym rynku idei. 
Bez pogłębionej refl eksji na ten temat internetowo-globalny projekt będzie pa-
nował nad nami, a nie my nad nim.

Z  pomocą przychodzi marginalizowana i  często wyśmiewana fi lozofi a. 
Wspomaga, co istotne, nie tylko wysoko wykształconych, ale głównie jest ra-
tunkiem dla tych, którzy wciąż jeszcze mają serce otwarte na prawdę i dobro. 
Przede wszystkim bowiem fi lozofi a uczy zadawania bezinteresownych pytań, 
z których najtrudniejsze, a jednocześnie najprostsze brzmi: dlaczego? Tego na-
uczyli nas wiele wieków temu Grecy. Najlepszy klimat, by powstało wolne i ni-
czym nieskrępowane pytanie o przyczynę świata, panował zaś w Jonii za sprawą 
politycznej wspólnoty ówczesnych obywateli miast-państw. Zdziwienie wol-
nych Greków jest zatem początkiem fi lozofowania2. Ono otwiera drogę i po-
zwala szukać uzasadnień wraz z ich racjonalnymi, merytorycznymi i  jasnymi 
odpowiedziami. Dlatego do dziś fi lozofi a jest istotna nawet dla osób proste-
go serca, uczy bowiem myślenia, krytyczności, zadawania pytań, nieunikania 
wielkich i trudnych tematów. Dzieje się tak, ponieważ nauka ta jest przemoż-
nym dziedzictwem, głosem, który dochodząc do nas z  dalekiej przeszłości 
(Platon, Arystoteles, Boecjusz, św. Tomasz), wciąż mówi o sprawach kluczowych 
i  aktualnych. Stąd kultura pozbawiona fi lozofi cznych treści zubaża człowie-
ka. Tylko dzięki fi lozofi i może być ona par excellance humanistyczna3. Poprzez 
fi lozofi czne pytania nawet prości ludzie mogą wejść w tradycję takich inspiracji, 
które czynią człowieka nie tyle sprawnym w zarządzaniu, ile lepszym w życiu. 
Dlatego w edukacji humanistycznej powinien być obecny jeden z podstawo-
wych wymogów osobowej natury człowieka – dążenie ku prawdzie.

 Dopiero z tej perspektywy można zobaczyć, że każdy człowiek ma dostęp do 
najgłębszych fi lozofi cznych treści – zawsze bowiem u ich podstaw tkwi umiło-

2  Zob. J.P. Vernant, Człowiek Grecji, tłum. P. Bravo, Warszawa 2000, s. 67.
3  Por. M.A. Krąpiec, Człowiek, kultura, uniwersytet, Lublin 1982, s. 348.

wanie mądrości. Fundamentów cywilizacji Zachodu, wbrew współczesnym opi-
niom, nie stanowią technologia i ekonomia, ale to, co zawsze ożywiało tę kulturę, 
a co Grecy nazwali théoria – widzenie rozumne, kontemplatywne – dostępne 
każdemu człowiekowi, który, bez względu na wykształcenie i erudycję, potrafi  za-
dać pytanie o przyczynę i odważy się za nim podążyć.

Dostrzeżenie tego pozwala zrozumieć, dlaczego ci, którzy rozpoczęli przy-
godę z fi lozofi ą, mimo różnicy wieku, wykształcenia, posiadanej wiedzy, statu-
su społecznego, zawodu czy pochodzenia tworzą szczególną wspólnotę. Wszyscy 
bowiem podlegają tej samej wiążącej mocy prawdy, a jej zdobycie stanowi cel po-
dejmowanych wysiłków. Ostateczną nagrodą jest nie tyle wiedza (odpowiedź na 
pytanie „jak?”), ile mądrość (odpowiedź na pytanie „dlaczego?”). 

Wydaje się, że jest to szczególnie ważne dziś, gdy informacyjny skrót, myślenie 
gotowymi schematami i medialny obraz zdominowały wysiłek intelektualny, roz-
mowy, życiowe wybory. Filozofi a bowiem pojawiła się w opozycji do mitów i do-
gmatycznych, często nieracjonalnych form sankcjonowania świata. 

Odcięci od fi lozofi i, a zatem od analizy źródeł kultury, popełniamy więc błąd, 
który może mieć ogromne konsekwencje cywilizacyjne. Refl eksja fi lozofi czna, 
zawsze obecna w ludzkiej twórczości, staje się szansą rzetelnej i merytorycznej 
oceny tego, co przynosi współczesność. Bez demonizowania, ale i bez naiwnego 
zachwytu, tak aby odrzucić to, co błędne, a zachować to, co cenne i prawdziwe. 
Mimo przeciwności i niesprzyjającego klimatu także dziś fi lozofi a z uporem szu-
ka racjonalności, wie bowiem, że kiedy uśnie rozum, obudzą się demony.
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Dobrochna Dembińska-Siury – prof. dr hab., absolwentka studiów 
historycznych i fi lozofi cznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1972 
roku pracuje w  Instytucie Filozofi i UW; tam uzyskała stopień doktora, 
doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Przedmiot jej zainteresowań 
stanowi fi lozofi a starożytna, zwłaszcza zagadnienie początków fi lozofi i, 
nurt platonizmu i neoplatonizmu oraz czasy spotkania fi lozofi i greckiej 
z myślą chrześcijańską.

Ks. Dariusz Oko – dr hab., święcenia kapłańskie przyjął w roku 1985. 
W 1991 roku obronił pracę doktorską z fi lozofi i na Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim w Rzymie. Od 1992 roku pracownik naukowy. W 1996 roku 
obronił na PAT pracę doktorską z teologii, a w 2011 habilitację z fi lozofi i.

Marian Grabowski – prof. dr hab. fi zyki teoretycznej, profesor zwyczaj-
ny nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Filozofi i Chrześcijańskiej 
Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Zajmuje się aksjologią nauki, 
etyką, antropologią fi lozofi czną.

Ks. Jacek Grzybowski – doktor, ur. w 1973 roku, adiunkt na Wydziale 
Filozofi i UKSW w Warszawie i wykładowca na Papieskim Wydziale Teo-
logicznym w Warszawie, autor książek i artykułów naukowych z dziedzi-
ny historii fi lozofi i, historii idei politycznych i fi lozofi i kultury.
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Człowieczestwo w wizji 
polskich twórców awangardowych 

doby dwudziestolecia midzywojennego. 
Kilka uwag i refleksji

Słowa kluczowe:  człowieczeństwo, twórcy awangardowi, sztuka awangardo-
wa, „energia”, „nowoczesne” życie
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Wiele wskazuje na to, że interpretacja znacznej części faktów, wydarzeń 
z  zakresu historii politycznej, społeczno-gospodarczej, a  także zjawisk i  ten-
dencji ideowych dwudziestolecia międzywojennego może – i powinna – sięgać 
wstecz, niekiedy aż do początków okresu nowożytnego, czyli XV–XVI wieku. 
Zrozumienie określonych idei, kwestii czy też problemów lat 1918–1939 by-
łoby utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe, gdybyśmy nie posiadali wiedzy 
o tym, w jaki sposób się one rodziły – a owe „narodziny” rozciągają się na dzie-
sięciolecia, a nawet stulecia. Z drugiej jednak strony, warto pamiętać o tym, iż 
w międzywojniu dają się wyodrębnić również takie procesy i wydarzenia, które 
nie wykrystalizowały się w ciągu wielu lat, lecz „powstały” nagle, nieoczekiwa-
nie. Nieprzygotowane i nieprzeczuwane przez reprezentantów europejskich elit 
dawały nierzadko początek nowej jakości, określonemu zwrotowi bądź przeło-
mowi. Łączne rozpatrywanie zjawisk z jednej i z drugiej grupy owocuje przy-
bliżeniem się do prawdy o obliczu rzeczonej epoki. Moim zamiarem nie jest 
konstruowanie całościowej, historyczno-kulturowej syntezy dwudziestolecia 
międzywojennego1, lecz jedynie uwypuklenie kilku czynników współtworzą-
cych jedną z ówczesnych wizji człowieczeństwa i  tym samym w określonym 

1 Charakter syntetyczny mają m.in. następujące prace dotyczące okresu 1918–1939: L. Eustachiewicz, 
Dwudziestolecie 1919–1939, Warszawa 1982; J. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 
1990; A. Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914–1944, Warszawa 1995; E. Balcerzan, Poezja polska w la-
tach 1918–1939, Warszawa 1996.
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stopniu intelektualno-duchowy i emocjonalny styl i klimat okresu 1918–1939. 
Wizji – dodajmy – autorstwa polskich twórców awangardowych2. 

1. Europejczyk po I wojnie światowej

Do grona „eksplodujących” nieoczekiwanie czynników wywierających zna-
czący wpływ na kształt ideowy epoki należą m.in. nowatorskie przeobrażenia 
w dziedzinie sztuki3. Po I wojnie światowej (1914–1918) ta ostatnia zmieniła 
się, podobnie jak świat człowieka-mieszkańca Europy, szybko i radykalnie. Gdy 
zamilkły działa, przebrzmiały ostatnie strzały na polach bitew, okazało się, że 
Europejczycy zaczęli ujawniać nowe, dotychczas nierozpoznane i niewyartyku-
łowane cechy, postawy i potrzeby. „Każdy z tych ludzi przyniósł z sobą bezład-
ną zbieraninę obrazów i niewyjaśnionych odczuć, zabazgrane w pamięci szeregi 
osób, rozszarpane krajobrazy z powtykanymi w nie obcymi nazwami, w nogach 
została jakby świadomość bez liku przemaszerowanych kilometrów, to wszyst-
ko, co się schowało w sobie na użytek własnej zadumy albo nieopanowanych 
opowiadań w  jakimś (…) kółku, opowiadań (…) często nastrojonych na ton 
»starego wiarusa«, najniebezpieczniejszy dla spokoju ludzkości”4. 

Wyłonił się nowy rys życia zbiorowego, sfera ludzkiej codzienności została 
naznaczona niedostrzeganymi wcześniej duchowymi jakościami, doznaniami. 
Te ostatnie wraz z upływem czasu intensyfi kowały się, nasilały. „Niepodobna 
się temu dziwić, skoro rzeczy, które [w czasie Wielkiej Wojny] się [Europej-
czykom] wydarzyły, przechodziły wszystko, co mogłaby zmieścić ich wyobraź-
nia, jeśli przypuścić taką siłę wyobraźni u  ludzi określonych najcichszym 
przeznaczeniem, (…) prowadzących pług, kierujących miotłą na ulicach, roz-
dających bilety w tramwaju, (…) patrzących (…) z okienka jakiegoś urzędu”5. 

2 Jedną z podstawowych cech dwudziestolecia międzywojennego jest wielokierunkowość poszukiwań 
ideowo-artystycznych. Najbardziej eksperymentowano w kierunkach, które można ogólnie określić 
mianem awangardowych. Wyrosły one zarówno z ogólnoeuropejskiej fali nowatorstwa, jak i z pol-
skich doświadczeń. Spośród rodzimych twórców awangardowych, realizujących się przede wszyst-
kim na niwie poezji, na uwagę zasługują zwłaszcza skamandryci, skupieni wokół pisma „Skamander” 
(m.in. Jan Lechoń, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski), 
ekspresjoniści, związani z wydawanym w Poznaniu czasopismem „Zdrój” (m.in. Jerzy Hulewicz, Jan 
Stur, Emil Zegadłowicz, Józef Wittlin), futuryści, publikujący w warszawskiej „Nowej Sztuce” (m.in. 
Anatol Stern, Brunon Jasieński, Aleksander Wat), oraz twórcy związani z tzw. Awangardą Krakowską 
(głównie Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jalu Kurek, Jan Brzękowski), piszący do „Zwrotnicy”. Z ich 
bogatego, zróżnicowanego dorobku wybieram teksty o charakterze programowym. 

3 Zob. interesujące porównanie założeń ideowych i specyfiki działania twórców okresu międzywo-
jennego i czasów współczesnych (drugiej połowy XX wieku): Janusz Żernicki – poeta osobny, red. 
A. Korzus, Toruń 2002, s. 145–146; K. Dybciak, Dwa dwudziestolecia – międzywojenne i najnowsze, 
„Topos” 2010, nr 2–3, s. 7–16.

4 J. Parandowski, Dzieła wybrane, t. 3, Warszawa 1957, s. 105.
5 Tamże, s. 106.

W  kręgach zwykłych mieszkańców Europy ujawnił się nieznany dotąd typ 
ludzkiej podmiotowości, w pewnym sensie narodziło się nowe człowieczeń-
stwo. Uobecniło się ono jako określona ilość energii, sprowadziło się do pra-
gnienia samorealizacji, „wyładowania się”. Potrzeba owego „wyładowania się” 
stała się donioślejsza od troski o wpisanie się w „obowiązujące” sensy kulturo-
we czy też o respektowanie zasad społecznych. Sprostanie tak postrzeganemu 
powołaniu nie może nastąpić w realiach kultury zastanej, trzeba tego dokonać 
na innej płaszczyźnie, w innym wymiarze. Nie jest to zadanie łatwe, ale z pew-
nością możliwe do wykonania.

„Zdaje się, że wszystko (…) już zostało rozstrzygnięte, że (…) wszystko, co 
zdołałby o tym powiedzieć cały dzisiejszy świat myślący, zostało już dawno po-
wiedziane. (…) Wydawałoby się, że jeśli wszyscy to samo wiedzą, to samo czu-
ją i tego samego nie chcą, tedy nie może być miejsca, choćby tak małego, by 
się na nim utrzymała bodaj iskierka. Tymczasem znajduje się go tyle, że może 
wybuchnąć pożar, który obejmie pół świata”6. Dotychczasowe realia kulturowe 
nowemu człowieczeństwu już nie wystarczały, nie były w stanie go udźwignąć. 
Z tego względu chciano je albo po prostu odrzucić, albo ujarzmić, albo znisz-
czyć w wyniku wielkiego „pożaru”.

Różnorodność propozycji zachowań wobec zastanych znaczeń szła w parze 
z gotowością do obdarzenia sensem „źle obecnych”, niedostatecznie wyekspo-
nowanych, niebędących przedmiotem pogłębionych analiz „cząstek” w potoku 
ludzkich doświadczeń. „Doprawdy, czy ma to jakąś wartość, że tyle świetnych 
mózgów wprzęgło się w dalekie sprawy ważenia i pomiarów gwiazd, ruchu elek-
tronów, kształtowania się plazmy, że tak głęboko zapuszczono sondę w oceany, 
aby rozpoznać warunki życia ryb głębinowych, i  tak gorliwie orze się ziemię, 
by w  jej warstwach odczytać losy skał i odnaleźć ślad zaginionego człowieka 
– czy ma to jakiekolwiek znaczenie wobec nieposkromionej, niewymierzonej, 
niezbadanej natury ludzkiej”7. Przed 1914 rokiem siłą warunkującą nieustan-
ne poszukiwanie pełni człowieczeństwa, wspierającą dążenie do optimum do-
znania egzystencjalnego była energia napędzająca trwanie i rozwój cywilizacji 
europejskiej. Doświadczenie I wojny światowej uczyniło tę energię siłą destruk-
cyjną, ex defi nitione wrogą jednostce ludzkiej i człowieczeństwu. Istnienie prze-
stało być zapowiedzią „lepszego” losu, „ocieplenia” świata. Ten ostatni odsłonił 
– w swoich wielorakich wymiarach – obojętną obcość, brutalność. W efekcie 
„nasz wzrok ogarnął dalekie obszary (…) nędzy ludzkiej, na kształt (…) odurza-
jącej nieskończoności, która się przegląda w dwóch przeciwległych zwiercia-
dłach”. Nie przemówił zadowolony z życia, spełniony na wielu płaszczyznach 

6 Tamże, s. 107.
7 Tamże, s. 108.
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swojej aktywności Europejczyk, lecz „bezimienny i skazany na milczenie czło-
wiek z okopów, [człowiek, który] odnalazł całą swą nędzę i całą wielkość swoje-
go bezużytecznego bohaterstwa”8. 

Miejsce osób zakorzenionych w określonej tradycji kulturowej, spędzają-
cych czas „w spokojnych domach, przy ciepłym piecu i pełnej misie”, zajęli ci, 
którzy przypominali „człowieka pierwotnego, zmaltretowane zwierzę ludz-
kie, odwrócone tyłem do całej kultury, zaprzątnięte elementarnymi sprawami 
jedzenia, trawienia, spoczynku, popędu płciowego w  tych wszystkich mo-
mentach, które (…) pozostają wolne od zabijania”9. W tej sytuacji najistotniej-
sze jest to, by nie rezygnując z analiz antykonformistycznych doświadczeń, 
będących jednym z następstw konfl iktu z lat 1914–1918, wejść z powrotem na 
drogę nadziei, wiary w lepsze jutro, w ład i harmonię świata oraz możliwości 
twórcze jednostki ludzkiej. „Nie wolno człowiekowi zamknąć swego horyzon-
tu obrazem wiekuistego chaosu. Musimy wierzyć, że przed nami są wielkie 
i osiągalne ideały i że ludzkość powoli (…) w (…) przyszłości spełni marzenia 
swych momentów mądrości”10.

Stan umysłów zwykłych ludzi, którzy usiłowali – często bezskutecznie – wy-
razić istotę wielkiego novum w zakresie doświadczeń natury egzystencjalno-kul-
turowej, na różne sposoby próbowali określać twórcy, ludzie pióra: fi lozofowie, 
poeci, pisarze, artyści. „Są (…) miliony tych, co milczą, bo swym powolnym sło-
wem nie mogą doścignąć (…) wartkich i niezrozumiałych wypadków”11, m.in. 
tego, iż tradycyjne obyczaje, utrwalone sposoby myślenia i oceniania rzeczy tra-
cą swoje uzasadnienia, a wypracowane struktury i więzi – legitymizację. Osoby, 
które dzięki przygotowaniu warsztatowemu i posiadanemu talentowi sprawniej 
od owych „milionów” posługują się słowem, zarówno mówionym, jak i pisa-
nym, powinny podjąć trud „wyprowadzenia z niekształtnej miazgi poszczegól-
nych faktów, z mnóstwa [indywidualnych ludzkich] doświadczeń wyprowadzić 
wizję całkowitą i wyraźną. Byłoby haniebną szkodą dla ludzkości, gdyby (…) te 
rzeczy przemilczały, gdyby im pozwoliły zakrzepnąć”12.

2. Poszukiwania i fascynacje twórców awangardowych

Czy twórcom doby dwudziestolecia międzywojennego udało się trafnie i pre-
cyzyjnie uchwycić „inność” człowieka, która pojawiła się – jako nowa jakość – jesz-
cze w czasie I wojny światowej? Wiele wskazuje na to, że tak. Zaczęli oni szukać 

8 Tamże, s. 109.
9 Tamże, s. 109–110.
10 Tamże, s. 111.
11 Tamże, s. 110.
12 Tamże, s. 112. Zob. także E.M. Remarque, Na Zachodzie bez zmian, tłum. S. Napierski, Warszawa 1996.

dróg do prawdziwych ludzkich doznań, zarówno „głębszych”, jak i  „płodniej-
szych” od historycznie wytworzonych norm postępowania, wzorców zacho-
wań. Pragnęli przyjąć rolę wyrazicieli i – w mniejszym lub większym stopniu 
– nosicieli tych stanów duchowych, na które nie wywierają wpływu przymu-
sy kulturowe, różnorakie konwencjonalne powinności i  reguły; stanów, które 
prowadzą „w głąb”, ku biologicznym fundamentom istnienia człowieka i są zna-
kiem krytycyzmu bądź dystansu wobec sztafażu współtworzącego dziedzictwo 
przeszłości. Nad tę ostatnią przedkładali teraźniejszość, postrzeganą jako swo-
iste kryterium prawdy, umożliwiające zdemaskowanie każdego martwego prze-
kazu kulturowego z minionych czasów. Z drugiej strony, trzeba pamiętać o tym, 
iż nie zawsze chodziło im o przekreślenie historii jako takiej. Postulowali oni 
raczej – i starali się ów postulat realizować w praktyce – skupienie uwagi na 
doznaniu „tu i  teraz”, uchwycenie specyfi ki określonej chwili, chwili „czystej”, 
nieujętej w karby temporalności13. Czas teraźniejszy, zawieszając pamięć, stwa-
rza klimat sprzyjający prześwietleniu ludzkiej duszy w określonym momencie 
czy też takiej transformacji konkretnego doświadczenia historycznego, by przy-
brało ono formę swoistej zbiorowej emocji14.

Kontestując kulturowy wzór człowieczeństwa wypracowany w  przeszło-
ści, twórcy międzywojenni, zwłaszcza ci, którzy współtworzyli nowatorskie, 
awangardowe ruchy o  charakterze literackim15, wskazywali na konieczność 
odwoływania się do naturalnych, pierwotnych źródeł energii życiowej. Ujaw-
nienie, a następnie wyeksponowanie biologicznej prawdy o naszej egzystencji 
oznacza – w ich przekonaniu – zgodę na swego rodzaju zatracenie się czło-
wieka jako suwerennego podmiotu. Jednostka ludzka przestanie pracować 
nad swoją podmiotowością, petryfi kować będące jej udziałem treści życiowe 
i przekształcać je w konwenanse w imię pragnienia pełni życia, bezświadomej 
euforii i intensywnych doznań. Uwolni się od różnorakich powinności, wzno-
sząc się na inny poziom egzystencji duchowej, naznaczony potrzebą zbliżenia 
się zarówno wszystkich ludzi, jak i wszelkich przejawów życia. Dusza rodzaju 
ludzkiego da o sobie znać swoistym splątaniem intencji i emocji, wyładowa-

13 Por. G. Poulet, Metamorfozy czasu, Warszawa 1977.
14 Zob. na gruncie europejskim m.in. M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, t. 1–7, 1913, 1919–

1927, a na polskim chociażby J. Lechoń, Poezje, oprac. R. Loth, Wrocław 1990, s. 16–21. Interesu-
jąco na temat powieści Marcela Prousta zob. M. Butor, Powieść jako poszukiwanie, tłum. J. Guze, 
Warszawa 1971, s. 208–274; T. Boy-Żeleński, Wstęp, w: M. Proust, W stronę Swanna, Warszawa 
1956, s. 5–20. Warto dodać, że Tadeusz Boy-Żeleński przetłumaczył w latach 1937–1939 z języ-
ka francuskiego na polski pięć z siedmiu tomów W poszukiwaniu straconego czasu (t. 1: W stronę 
Swanna, t. 2: W cieniu zakwitających dziewcząt, t. 3: Strona Guermantes, t. 4: Sodoma i Gomora, 
t. 5: Uwięziona). 

15 Za swoisty prawzór programów tych ruchów uznać można Manifest futurystyczny Filippa Tommasa 
Marinettiego z 1909 roku. Zob. Artyści o sztuce, oprac. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1963.
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niem się nieokiełznanej energii na płaszczyźnie życia codziennego, w sferze 
uczuć, na niwie artystycznej, w polityce16.

Wszystko zostaje sprowadzone do poziomu przeciętności. Nie może, zdaniem 
twórców-nowatorów, być mowy o podziale ludzi na geniuszy i zwykłych zjadaczy 
chleba. Nosicielem nowych ideałów jest człowiek z tłumu: urzędnik, robotnik, 
przechodzień, osoba z poczekalni dworcowej… Nie ma on budzić współczucia, 
litości, lecz podziw, zachwyt, a także – przynajmniej od czasu do czasu – obawę, 
lęk. To właśnie w nim i w jego środowisku znajduje się źródło życia. Na ulicy, na 
dworcu, w sklepie, w zakładzie pracy należy szukać prawdy i piękna17. Tylko tam 
jest w stanie odrodzić się nowa sztuka, sztuka, która w niczym nie będzie przypo-
minała tego, co kostnieje i wyrodnieje w salonach i muzeach, a przez niektórych 
określane jest mianem tzw. sztuki wysokiej. Tę ostatnią, wywiedzioną – w prze-
świadczeniu awangardystów – z doznania indywidualności, dążącą do dyskredy-
tacji prawa permanentnego wyładowywania się energii, przeciwstawiano sztuce 
będącej sojusznikiem energii obecnej w ruchu materii i w żywym, pulsującym 
ludzkim tłumie.

Nowa sztuka nie będzie tworzona z myślą o gronie wybranych, obdarzonych 
umiejętnością wnikania w świat ducha. Autorzy dzieł z jej zakresu, nieokreślający 
siebie samych mianem „powołanych”, niepodtrzymujący charakterystycznej dla 
minionych czasów mitologii artysty-kapłana, wtajemniczonego w sekrety wyra-
fi nowanego piękna, przenikającego istotę wartości „wysokich”, dadzą się poznać 
jako zwolennicy deprecjacji wszelkiego rodzaju niepowtarzalności, ambasado-
rzy swoistej syntezy emocji, pragnień i potrzeb uwznioślających z degradującymi, 
a także „prawa” wielkiej liczby i postrzegania rzeczywistości przez pryzmat „wy-
miaru masowego”18. Europejskim twórcom awangardowym nie chodziło o to, by 
powstał kolejny projekt z zakresu sztuki, a nowi artyści otrzymali swoją szansę, 
podobnie jak niegdyś artystycznie zorientowani reprezentanci starszych genera-
cji. Ciągłość historii sztuki miała zostać radykalnie przerwana; w obrębie nowego 
świata, który zamierzano zbudować, nie było miejsca na sztukę inną niż awangar-
dowa. W „pałacu sztuki” nie mogła w żadnym wypadku znajdować się „komnata”

16 Na temat przejawów takiego postrzegania rzeczywistości zob. m.in. A. Słonimski, Poezje zebra-
ne, Warszawa 1964; J. Tuwim, Dzieła, Warszawa 1955; J. Kaden-Bandrowski, Generał Barcz, oprac. 
M. Sprusiński, Wrocław 1975; A. Kowalczykowa, Liryki Słonimskiego 1918–1935, Warszawa 1967; 
J. Stradecki, W kręgu Skamandra, Warszawa 1977; J. Sawicka, Julian Tuwim, Warszawa 1986; 
W. Wójcik, Nadzieje i złudzenia. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, Kato-
wice 1978; M. Sprusiński, Juliusz Kaden Bandrowski. Życie i twórczość, Kraków 1971.

17 Por. uwagi na temat popularnego w XIX wieku gatunku zwanego szkicem fizjologicznym: 
P. Koprowski, W kręgu romantyzmu. Kształtowanie się struktur światopoglądowych Iwana Turgie-
niewa, Gdańsk 2008, s. 190–196. 

18 Szerzej na ten temat zob. S. Jaworski, Awangarda, Warszawa 1992; Z. Leśnodorski, Wspomnienia 
i zapiski, Kraków 1959; A. Ważyk, Dziwna historia awangardy, Warszawa 1976; J. Sławiński, Kon-
cepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, Wrocław 1965.

starej sztuki, której cechami charakterystycznymi są: „bezpłciowość; niemoc za-
płodnienia (…) tłumów; spokojny, paseistyczny samogwałt w cieniu melancho-
lijnych pracowni”19. W imię walki o nową wrażliwość artystyczną, wychodzącą 
naprzeciw potrzebom człowieka czasów powojennych, konieczne jest odcięcie 
się od dotychczas obowiązujących kodeksów estetycznych, wzorów i norm. „Nie 
wolno (…) nikomu tworzyć i konstruować tak, jak to czyniło się już kiedyś przed 
nim. (…) Sztuka – czytamy w Manifeście w sprawie poezji futurystycznej Bruno-
na Jasieńskiego – jest tworzeniem rzeczy nowych. Artysta, który nie tworzy rze-
czy nowych i niebywałych, a przeżuwa jedynie to, co było przed nim zrobione, po 
paręset razy – nie jest artystą”. Każdy twórca powinien pamiętać o konsekwen-
cjach tego, iż odbiorcą jego dzieł są masy, prości, zwykli ludzie „z tłumu”. „Czło-
wiek współczesny zajęty jest przez 8 godzin pracą fachową. Pozostałe 4 godziny 
ma na jedzenie, załatwianie interesów życiowych, sport, rozrywki, utrzymywa-
nie stosunków towarzyskich, miłość i sztukę. Na samą sztukę przypada u prze-
ciętnego człowieka współczesnego od 5 do 15 minut dziennie. Dlatego sztukę 
otrzymywać musi w specjalnie spreparowanych przez artystów kapsułkach, za-
wczasu oczyszczoną z wszelkich zbyteczności i podaną mu w formie zupełnie go-
towej, syntetycznej”20. Przywiązujący wagę do tych ostatnich czynników procesu 
twórczego artyści powinni zrezygnować m.in. z pytań o Boga, o transcendentne 
źródła człowieczeństwa, o odwieczne, „przeklęte” problemy natury fi lozofi cznej. 
„Sztuka nasza nie jest (…) wyrazem naszych dążeń ku zaświatom Boga (religia), 
ani roztrząsaniem odwiecznych problemów (fi lozofi a)”21. Powinna ona przede 
wszystkim wypowiadać się w kwestiach, które najbardziej frapują tłum. Składa-
ją się na nie sensy: biologiczny, moralno-egzystencjalny, estetyczny, polityczny, 
a ich światopoglądowym fundamentem jest swoisty naturalizm. „Pochwalamy ży-
cie, które jest wiecznym mozolnym zmienianiem się – ruch, motłoch, kanaliza-
cję i Miasto. (…) Romantyczny smęt róż i słowików dawno przestał już na nas 
działać. Egzaltuje nas tłum, pojęty jako gigantyczna fala obracającej się turbiny”22. 
Artyści awangardowi byli przeświadczeni o tym, iż stojącym przed nimi zada-
niem jest – najogólniej rzecz ujmując – nadawanie sensu „wyładowaniom” energii 
życia. Ta ostatnia, mimo iż nierzadko jawi się jako zjawisko pozbawione racjo-
nalnej motywacji, może – i powinna – stać się przedmiotem analiz, dociekań, 
refl eksji. Poświęcenie się tej problematyce znaczna część twórców międzywojen-
nych utożsamiała ze swego rodzaju „walką (…) o wytworzenie dnia jutrzejszego”, 
czyli kształtowanie nowych postaw, nowych dyspozycji, jakości człowieczeń-

19 A. Lam, Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917–1923, Kraków 1976, s. 215.
20 Tamże, s. 216.
21 Tamże, s. 217.
22 Tamże, s. 217–218.
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stwa. Podkreślali oni, że pragną być „uczciwymi i świadomymi pracownikami”23, 
pełnymi twórczej pasji i  zaangażowania, dyskredytującymi wszelkie przejawy 
lenistwa i  konformizmu. „Odrywamy od organizmu życia przyczepionych do 
niego jak pijawki zarozumiałych pasożytów, nazywających siebie poetami, kar-
miących się cudzą pracą i nieprodukujących w zamian nic. [Powinni oni zostać] 
pociągnięci (…) do odpowiedzialności przed społeczeństwem”24.

Idee twórców nowej sztuki ujawniają, jak się wydaje, raczej ducha dwudziesto-
lecia międzywojennego, aniżeli wynikają z rozpoznania, jakkolwiek rozumianej, 
prawdy. Dodać trzeba jednak, iż za widoczną fascynacją określonymi rozwią-
zaniami czy też projektami zawsze krył się w przypadku tego środowiska jakiś 
powód, jakieś racje, których nie można stracić z pola widzenia, gdy próbuje się 
przedstawić społeczno-kulturowe oblicze omawianej epoki. Zgodzić się można 
z opinią, że „powodzenie pewnych idei (…) objawia nam sytuację duchową i eg-
zystencjalną wszystkich tych, dla których owe idee (…) stanowią coś w rodzaju 
soteriologii”25. Popularność określonych idei świadczy jednak również o pragnie-
niu „naznaczenia” nimi świata, włączenia ich w jego krwiobieg. W zależności od 
tego, w jakim stopniu i zakresie uda się ów zamiar zrealizować, będziemy mieli 
do czynienia albo ze stanem względnej równowagi między różnymi elementami 
konstytuującymi wspomniane idee, albo z dominacją jednych, a nieobecnością 
innych treści. W żadnym wypadku nie zostaniemy jednakże pozbawieni możli-
wości dokonania wyboru, co z określonych względów nam odpowiada. Sytua-
cja ta jest pozytywnym następstwem przenikania dorobku twórczego (lub jego 
fragmentów) elit do sfer życia osób „z  tłumu”. Twórcy międzywojenni zaryso-
wali przed tymi ostatnimi i – co jest oczywiste – przed sobą różnorodność wy-
borów, obleczonych w merytoryczny kształt idei: opcje polityczne albo utopie 
o charakterze społecznym; wejście w stan zbiorowej ekstazy, poddanie się eufo-
rii wyzwolenia od „realności”, a może doświadczenia wynikające z przekonania 
o nadchodzącej katastrofi e cywilizacji europejskiej. Uczynili tak, wychodząc z za-
łożenia, że Europa po Wielkiej Wojnie znajduje się w swoistym chaosie „stawa-
nia się”, nie wie jeszcze, jaką drogę wybierze i – w efekcie – wszystko może się 
zdarzyć. „Jeszcze – podkreślali polscy twórcy z kręgu »Skamandra« – świat (…) 
nie wyjrzał spod ziemi, jeszcze kształty jego są domniemaniem, ale drżenie, ja-
kie wszyscy czujemy pod stopami, świadczy, iż wstaje już i podnosi się, a zna-
ki mówią, że strumień krwi przepływającej przez miliony jego serc płynie także 
i przez nasze. Dlatego nie możemy nienawidzić świata, droga nam jest ziemia 
i nie chcemy się jej zapierać, bo musielibyśmy zaprzeć się siebie. Nazbyt silnie 

23 Tamże, s. 217.
24 Tamże, s. 218. Por. krytyczne uwagi o twórcach awangardowych: I. Fik, Wybór pism krytycznych, 

oprac. A. Chruszczyński, Warszawa 1961, s. 126–135.
25 M. Eliade, Okultyzm, czary, mody kulturalne, tłum. I. Kania, Kraków 1992, s. 9.

związaniśmy z  jej okrwawionym globem”26. W  związku z  tym chcą wywierać 
– choćby w minimalnym zakresie – wpływ na kształt powojennego kontynen-
tu europejskiego. „Chcemy w dziele naszym zawrzeć (…) naszą miłość, chcemy 
śpiewać nowy świat i uczyć go pieśni o sobie”27. Twórcy awangardowi wskazy-
wali, że ich działalność nie ma nic wspólnego z  indoktrynacją, z nawracaniem 
Europejczyków na jedynie prawdziwą „wiarę”, światopogląd, sposób bycia. „Nie 
kusi nas kaznodziejstwo, nie pragniemy nikogo nawracać, ale chcemy zdobywać, 
porywać, zapalać serca ludzi, chcemy być (…) tymi (…) istotami, co na migotliwej 
powierzchni życia znajdują największe głębie, (…) widzą objawienie (…) prawd, 
[i] wielką, (…) niepomniejszoną twarz świata”28.

3. Awangardystów wizja człowieczeństwa i próby jej „przezwyciężenia”

Preferowana przez twórców awangardowych międzywojnia wizja człowie-
czeństwa – jako określonego kwantum energii – mogła, jak się wydaje, genero-
wać nie tylko pozytywne, lecz również negatywne jakości. Z jednej strony kusiła 
przeświadczeniem o bogactwie, różnorodności i wielowymiarowości doznań, 
odczuć jednostki ludzkiej, z drugiej zaś – za sprawą tego samego przeświad-
czenia – niejako zachęcała do rozmywania wewnętrznej spójności człowieka, 
do jego depersonalizacji. Człowiek zdobywał – w efekcie konstatacji zmienno-
ści natury i jego samego, a następnie zanurzenia się w owym „potoku” – nowe 
doświadczenia na polu egzystencji, tracąc jednak poczucie siebie jako instan-
cji moralnej. Okazało się, że zaczął tracić umiejętność rozpoznawania sensów 
swoich zachowań, przestawał wierzyć w możliwość udanego samospełnienia, 
samorealizacji, zbudowania własnego losu. Sukcesywnie zacierały się granice 
jego podmiotowości i – w konsekwencji – znikała granica oddzielająca to, co 
przyjęte i przyswojone, od tego, co zostało wypracowane samodzielnym wysił-
kiem. Niezmiernie trudne – jeśli w ogóle możliwe – stało się w tej sytuacji do-
konywanie wyborów o charakterze światopoglądowym. Nie wystarczyło tylko 
powołać się na określony autorytet – a na to w zasadzie jedynie jednostkę ludz-
ką było stać – by odzyskać podmiotowość. Tę ostatnią mamy wówczas, kiedy 
istnieje w nas żywa intuicja moralna, na której straży stoi podmiotowe „ja”.

Znaczna część twórców doby dwudziestolecia międzywojennego pod-
jęła próbę odnalezienia podstaw człowieczeństwa w  sferach, które znajdo-
wały się poza kulturowym wyposażeniem osoby ludzkiej. Zanurzenie tej 
ostatniej w barwnym trwaniu świata, w pozaintelektualnym wymiarze istnie-
nia zaowocowało jej swoistym rozstrojeniem, moralnym paraliżem i nadmierną 
26 Cyt. za: J. Zacharska, Skamander, Warszawa 1977, s. 104–105.
27 Cyt. za: tamże, s. 107.
28 Cyt. za: tamże, s. 108. Por. K. Irzykowski, Pisma, red. A. Lam, Kraków 1976, s. 16–26.
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„lekkością” w odniesieniu do odpowiedzialności za własne zachowania. Utra-
ta przez nią wiary w zdolność do określenia swoich powinności, stające się jej 
udziałem przekonanie, że sfera duchowa wymknęła się ocenom i  rozpozna-
niom, a wybory wewnętrzne to tylko relikt przeszłości, świadczą nie tylko o kie-
runku indywidualnej reorientacji ideowej. Są również zapowiedzią kryzysu 
kultury. Staje się on bowiem widoczny wówczas, kiedy określone ludzkie zbio-
rowości wyrzekają się tego, co nadaje sens ich życiu i strzeże prawomocności 
wytworzonej przez nie więzi. Zaczyna przybierać konkretny kształt, jeśli lu-
dzie dochodzą do przekonania, iż są rzeczy o wiele bardziej frapujące niż troska 
o świat i jego naprawę. Świat zaczyna zmierzać ku katastrofi e od chwili, kiedy 
jego mieszkańcy przestają darzyć go miłością, kiedy nie są w stanie wykrzesać 
z siebie iskierki odpowiedzialności za „tu i teraz”29.

Czy twórcy międzywojenni, zwłaszcza awangardowi, podjęli próbę sprosta-
nia tak zarysowującej się wizji człowieczeństwa, człowieczeństwa niezakorzenio-
nego w tradycji, zamkniętego w kręgu konieczności biologiczno-witalistycznych? 
Wiele wskazuje na to, że tak. Świadczy o tym chociażby ewolucja myśli niektó-
rych spośród nich. W  kontekście interesującej mnie problematyki wspomnieć 
można m.in. o twórczości Jerzego Lieberta (1904–1931). Początkowo autor Dru-
giej ojczyzny dawał wyraz swoim panteistycznym upodobaniom, gloryfi kował eg-
zystencję pozbawioną pierwiastków intelektualnych, nawoływał do uwolnienia 
się od stanów zrodzonych na podłożu rozumu: smutku, zniechęcenia, goryczy, 
zwątpienia. Później nastąpiło przesunięcie akcentów: pojawiły się pytania o wy-
pełnienie przestrzeni wnętrza jednostki ludzkiej określonymi treściami, o sposób 
intensyfi kacji doznań człowieka „wewnętrznego”. Metaforyka świata natury, ko-
smosu zaczęła ustępować miejsca wartościom „wyższym”, m.in. takim jak miłość, 
powołanie, transcendencja. W świecie idei Lieberta sukcesywnie rosła w siłę po-
trzeba wyodrębnienia z universum wszechświata osoby ludzkiej jako specyfi czne-
go, obudowanego wartościami istnienia. Procesowi temu towarzyszyła symbolika 
związana ze sferą sacrum. Symbolika ta – wespół z „czytelną” warstwą treściową 
– nadawała rozważaniom twórcy odcień religijny. Ponadto niezmiernie istotne 
jest to, iż sensy religijne zaczęły odgrywać rolę swoistego centrum, wokół które-
go zaczęło konstytuować się człowieczeństwo jako zjawisko podmiotowe. Poszu-
kiwanie Boga w świecie, w którym wiara jest nieustannie zagrożona, oznaczało 
wyjście z „potoku” doznań energetycznych, zerwanie z witalistycznymi fascyna-
cjami. Egzystencja człowieka przestała być nieujarzmioną pokusą uczestnictwa 
„we wszystkim”. Nabrała pewnych sensów, ożyła. Jako zwarta jakość mogła stanąć 
do swoistej konfrontacji z otoczeniem. Jednostka ludzka, mająca tak pożądane 
29 Por. S. Morawski, Niewdzięczne rysowanie mapy… O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury, 

Toruń 1999; tenże, W Janusowym widnokręgu, w: Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, 
Warszawa 1999, s. 287–308.

zakorzenienie w tym, co nie jest jedynie irracjonalnym „potokiem” energetycz-
nych przesileń i przemieszczeń, odzyskała – w wizji Lieberta – podmiotowość, 
zdolność dokonywania suwerennych wyborów oraz umiejętność brania odpo-
wiedzialności za siebie i świat30.

Religijne wątki myśli Lieberta, wyodrębnione przezeń z własnych przemyśleń 
w latach 20. XX wieku, można usytuować w kontekście wspomnianego kryzysu 
kultury. Wybór sacrum, a nie rozmytego, zorientowanego witalistycznie profa-
num uzyskuje wówczas formę decyzji o charakterze intelektualnym. Postawie-
nie na tę rzeczywistość, zogniskowanie wokół niej całej egzystencji może, jak się 
wydaje, zostać odczytane jako skuteczna metoda podmiotowego „zabezpieczenia 
się” przed zwątpieniem w doniosłość sfery wartości „wysokich”, przed kryzysem 
kulturowym. Wartości religijne stały się w tym przypadku przestrzenią nobilitacji 
„prawdziwego” człowieczeństwa.

W podobnej perspektywie mogą być również postrzegane rozważania Bole-
sława Micińskiego (1911–1943) i Ludwika Frydego (1912–1942) z lat 30. XX wie-
ku. Młodzi myśliciele i krytycy literaccy podkreślali, iż jednostka ludzka, żyjąca 
w określonych czasach historycznych i zarazem zanurzona w żywiole istnienia, 
nie tylko może, ale wręcz powinna poznać źródła wartości „wysokich”. Jawią się 
one jako skrawek twardego lądu otoczony zewsząd przez ocean zmienności, nie-
stałości, tymczasowości. Hołdująca im osoba będzie suwerennym podmiotem, 
a nie – jak w przypadku preferowania innych wariantów egzystencji – jedynie 
„wiązką doznań”, ośrodkiem, w którym kumulują się „ściągane” z wielu sfer wra-
żenia i odczucia, czy też nosicielką narzuconych jej przez otoczenie ról społecz-
nych. Problemy związane ze specyfi ką i uwarunkowaniami ludzkiego istnienia 
znalazły się w centrum zainteresowań Micińskiego i Frydego. Obydwaj twórcy 
wskazywali na wielką wagę i znaczenie autokreacji w rozumieniu moralnym, na 
obowiązek kształtowania przez człowieka osobowości. „Jak detektyw poszukuje 
zbrodniarza, badając popiół tytoniowy, tak [oni] doszukiwali się przede wszyst-
kim »osobowości« w konwencji literackiej”31. Stali na stanowisku, że na temat 
dzieł literackich, wykreowanych przez autorów postaci oraz zaprezentowanych 
idei wypowiadać się powinni przede wszystkim ci, którzy nie mają rozbitej, zdez-
organizowanej osobowości i zawsze są w stanie przeprowadzić – w odniesieniu 
do swojego postępowania – swoisty rachunek sumienia. Jako krytykom przyświe-
cała im odpowiedzialność za wydawane opinie. Była ona – przynajmniej w jakimś 
stopniu – konsekwencją tego, że ich poglądy na temat literatury pięknej były po-
glądami na siebie samych i odwrotnie: sądy o własnym „ja” Miciński i Fryde odno-
sili również do osób ze świata artystycznej fi kcji. Charakterystyczny jest pod tym 

30 J. Liebert, Pisma zebrane. Poezja – proza – listy, oprac. S. Frankiewicz, t. 1–2, Warszawa 1977.
31 W.P. Szymański, Moje dwudziestolecie 1918–1939, Kraków 1998, s. 570.
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względem m.in. list Micińskiego do Jarosława Iwaszkiewicza (1894–1980) z maja 
1938 roku, w którym czytamy: „»Ciągle jeszcze mówię o sobie« i dlatego tak trud-
no pisać do Ciebie. Nie umiem mówić o niczym innym. (…) Ostatecznie wszystko 
poznajemy poprzez modyfi kację naszych własnych aktów psychicznych”32.

Swego rodzaju zstąpieniem do świata podświadomości człowieka, anali-
zą wnętrza jego duszy, ale w oglądach i w „prześwicie” doświadczeń wielkich 
bohaterów literatury europejskiej (m.in. Odyseusza, Robinsona Kruzoe, Pana 
Pickwicka) są Podróże do piekieł Micińskiego. W zbiorze szkiców znalazły od-
zwierciedlenie problemy i  dylematy natury fi lozofi cznej, takie jak: specyfi ka 
ludzkiego poznania, człowieczeństwo wobec dobra i zła, los jednostki a wiedza 
o wartościach, uwarunkowania i determinanty dokonywanych przez człowie-
ka wyborów. Myśliciel preferował, jak można sądzić, człowieczeństwo „aktyw-
ne”, podmiotowe, odważnie przekraczające granice determinizmu, gotowe do 
konfrontacji z  przeciwnościami losu, z  godnością przyjmujące „konieczno-
ści” kosmiczne i egzystencjalne: upływ czasu i przemijanie, kruchość cielesną, 
śmierć. Tak pojmowane człowieczeństwo wzmacniają dodatkowo niezmien-
ne idee, nieulegające wpływom i oddziaływaniom niepewności, lęku, rozpaczy. 
Można je odnaleźć w świecie literatury, dlatego świat ów warto i trzeba pozna-
wać. W rzeczywistości literackiej nie znajdziemy jednak, zdaniem Micińskiego, 
przeciwwagi dla zagrożeń, jakie niesie realne „tu i teraz” i… proces „rozszyfro-
wywania” samych siebie. W  takiej sytuacji możemy z  jednej strony liczyć na 
Bożą pomoc, wsparcie, i z pewnością się nie zawiedziemy, z drugiej zaś próbo-
wać, nie zawieszając transcendencji, uznać się za instancję moralną i z niej wy-
wieść wartości łagodzące swoisty ból istnienia. Wydaje się, że takie postawienie 
problemu autor Podróży do piekieł uważał za rozwiązanie optymalne, dopusz-
czające możliwość dokonania przez jednostkę ludzką wewnętrznego wyboru, 
możliwość świadomego kierowania nim. Byłby to jednak specyfi czny wybór, 
gdyż w trakcie podejmowania tego aktu nie wyszlibyśmy poza określony krąg, 
a opowiedzenie się za jedną opcją nie oznaczałoby odrzucenia czy też zdyskre-
dytowania drugiej. Wiele wskazuje na to, że rysujący się dylemat może zostać 
rozwiązany, jeśli – analizując myśl Micińskiego – uwzględni się fi lozofi ę religii 
Immanuela Kanta (1724–1804). Polski myśliciel był urzeczony nie tylko ideami 
królewieckiego fi lozofa, ale robiło na nim również wrażenie uporządkowane, 
pedantyczne życie codzienne autora Religii w obrębie samego rozumu33. Miciń-
ski podzielał jego przeświadczenie, iż moralność jest w istocie czymś wyższym, 
niż mogłoby się w pierwszej chwili wydawać, i z tego względu należy postrze-
gać ją w kategoriach religii. Wyniesienie moralności do poziomu religijnego nie 
32 B. Miciński, Pisma, Kraków 1970, s. 422.
33 O fascynacji Bolesława Micińskiego Immanuelem Kantem wiedzieli doskonale jemu współcześni. 

Zob. Z. Zarębianka, Jarosław Iwaszkiewicz z tomu „Lato 1932”, „Topos” 2008, nr 6, s. 93–96.

dokonało się u Kanta pod wpływem ducha epoki oświecenia, która wierzyła 
w postęp ludzkości: moralny, cywilizacyjny, naukowy, lansowała tezę o dobru 
tkwiącym w naturze człowieka, w której objaśniano rzeczywistość z pominię-
ciem odziedziczonej tradycji i objawienia Bożego, przyzwalano na ontologicz-
ną i egzystencjalną degradację idei Boga34, lecz było następstwem spojrzenia na 
jednostkę ludzką poprzez pryzmat tkwiącego w niej zła. Filozof skonstatował 
obecność w człowieku zarówno dobrego, jak i złego pierwiastka oraz ich wal-
kę o panowanie nad nim. Zło jest – w jego przekonaniu – ściśle związane z na-
turalną predyspozycją istoty ludzkiej do kierowania się własnym szczęściem. 
Sama ta skłonność nie jest czymś złym, ale kierowanie się nią przy podejmowa-
niu decyzji o wyborze opcji moralnej – już tak. Nie można podważyć tego, że 
człowiek jest z natury przede wszystkim egoistą. Z drugiej jednak strony, musi-
my – jeśli nie chcemy traktować moralności w kategoriach fi kcji – zdawać sobie 
sprawę z tego, iż wymaga się od niego postawy rozbieżnej z jego pierwotnym 
potencjałem. Mimo to jednostka ludzka jest zdolna do postępowania moralne-
go, a więc bezinteresownego, wynikającego z czystego szacunku dla rządzące-
go tą sferą prawa. „Obiektywna” moralność, oparta na określonej maksymie, 
nie tylko jest możliwa. Jawi się również jako „rzecz” napawająca optymizmem 
i zarazem zdziwieniem, bo jak tu się nie dziwić – pyta Kant – skoro drzewo 
(tj. człowiek) jest złe, a rodzi dobre owoce35.

Autor Podróży do piekieł zadawał pytania o iście kantowskiej proweniencji: 
dlaczego bardziej pociąga człowieka zło, ciemność, chaos niż sfera ładu, harmo-
nii, jasności? Dlaczego dobro postrzegane jest przez niektórych jako kamufl aż 
ukrywający różnego rodzaju zagrożenia? Jak wyprowadzić maksymę etyczną 
z człowieczeństwa, które frapuje piekło duszy? Mimo iż Miciński zadał tak dra-
matyczne, koncentrujące się wokół zła pytania, nie oznacza to, że odgrywają one 
najistotniejszą rolę w całym systemie myślowym młodego krytyka. Chciał on ra-
czej, podobnie jak wcześniej uczynił to fi lozof z Królewca, zwrócić w ten sposób 
uwagę na zagadnienie nadrzędne – nadrzędne, zwłaszcza kiedy pozna się i da 
się zauroczyć całą jego głębią. Zagadnienie to można ująć w pytaniu: „skąd do-
bro?”. Miciński znajdował się, jak się wydaje, pod urokiem kantowskiej idei rozu-
mu transcendentalnego. Z pewnością podpisałby się pod wypowiedzią autora 
Religii w  obrębie samego rozumu, pełnego podziwu dla samego faktu istnie-
nia moralnego prawa: „Jest jednak coś takiego w naszej duszy, co dostrzeżone 

34 C.L. Becker, Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów, Poznań 1995; U. Im Hof, Europa oświe-
cenia, Warszawa 1995; N. Postman, W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą 
przyszłość, Warszawa 2001; P. Koprowski, Religia… ale jaka? Kryzys świadomości Europejczy-
ków w XVIII wieku, w: Laicyzacja i sekularyzacja społeczeństwa nowożytnego (XVI–XVIII w.), 
red. J. Wiśniewski, Olsztyn 2008, s. 219–230.

35 I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 1993, s. 68.
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w należyty sposób nie przestaje być przedmiotem najwyższego podziwu, a po-
dziw jest przy tym uzasadniony i  duchowo podniosły: jest to obecna w  nas 
źródłowa moralna predyspozycja w  ogóle. – Co takiego jest w  nas (można 
spytać samego siebie), dzięki czemu my – istoty stale związane z naturą wie-
lorakimi potrzebami – zostaliśmy zarazem w (znajdującej się w nas) idei tak 
dalece wyniesieni ponad te potrzeby, że je wszystkie mamy za nic, a  nas sa-
mych uważamy za niegodnych istnienia, jeśli wbrew prawu oddajemy się ich 
zaspokojeniu, które przecież mogłoby nasze życie uczynić bardziej pociągają-
cym? (…) Ciężar tego pytania musi odczuwać najgłębiej każdy, najprostszy na-
wet człowiek”36. Prawo moralne nie jest – wedle Kanta – częścią praw natury, 
a  jego obowiązywanie nie jest tak samo konieczne i naturalne, jak oczywiste 
i niezbędne są prawa fi zyki. Posiadając wielką wartość dla życia człowieka jako 
jednostki i członka zbiorowości, wskazuje ono na swoje boskie pochodzenie. 
Zanim naukę o prawie moralnym mógł poznać czysty rozum praktyczny, ob-
jawiła się ona ludzkości w  formie ponadnaturalnej, w  postaci religii. Wiedza 
z tego zakresu została przedstawiona jako „niebiańska”, przychodząca z nieba, 
a rozpropagowana przez Jezusa z Nazaretu. Pojawienie się tego ostatniego wią-
zało się z ukazaniem człowieczeństwa w jego świętości, ale również w wymia-
rze praktycznym. Najważniejszym spośród wszystkich cudów „rozgrywających 
się” w kręgu religii chrześcijańskiej jest ten, który mówi o wyjątkowości, niepo-
wtarzalności, fenomenie samej moralności jako takiej. Chrześcijaństwo można 
– w przeświadczeniu Kanta – uznać za naukę o świętości moralnego prawa i za-
razem za specyfi czny wyraz świadomości niezwykłości tego faktu.

W kontekście powyższych rozważań zarysowany przez Micińskiego wybór 
rodzaju oparcia czy też typu „twierdzy”, do której można się schronić w potrzebie, 
świadczy, jak się wydaje, z jednej strony o zamiarze dowartościowania religii, jej 
uprawomocnienia w laicyzującej się umysłowości europejskiej okresu międzywo-
jennego, z drugiej zaś o chęci uniknięcia posądzeń o deprecjację ludzkiej podmio-
towości. Autor Podróży do piekieł z fi lozofi i religii Kanta wyniósł przeświadczenie, 
że ustanawiając swoiste granice dla tej ostatniej, stworzyć można zarazem prze-
strzeń dla wiary. Człowiek, nawet jeśli jest niezależnym twórcą, wybierającym 
optymalne dla siebie rozwiązania, nie może być ośrodkiem religii. Trzeba jednak 
„zabezpieczyć” mu możliwość wyboru i – co równie istotne – niczego mu nie na-
rzucać. Miciński nie dawał przyzwolenia na marazm intelektualny, bezczynność, 
niechęć do podejmowania decyzji o charakterze światopoglądowym. Zwątpienie 
w celowość aktywności życiowej nie rozgrzesza nikogo z apatii, z braku siły woli. 
Przejawem takiej niemocy jest, zdaniem myśliciela, niedokonanie wyboru bez-
piecznej „twierdzy” w czasie zagrożenia. Wziąwszy pod uwagę fakt, iż obie opcje 

36 Tamże, s. 73.

wiążące się z tymże wyborem zakotwiczone są w transcendencji, można powie-
dzieć, że wedle Micińskiego najlepszym – i jedynym – panaceum na kryzys kul-
tury jest zwrócenie się w stronę Boga i religii.

Na zjawiska kryzysowe występujące w  wielu dziedzinach życia ludzkiego 
zwrócił uwagę również Ludwik Fryde. To one – w przekonaniu krytyka literackie-
go – uformowały młodą generację twórców awangardowych. Ci ostatni potrak-
towali człowieczeństwo jako obszar różnorakich eksperymentów, doświadczeń, 
umieścili je w nurcie „wyładowań energetycznych”, w „czystych” nurtach trwa-
nia. W  efekcie stało się ono zjawiskiem pozbawionym sankcji moralno-etycz-
nych, a więc w istocie absurdalnym. W utworach literackich drobiazgowa analiza 
psychologiczna doprowadziła do zatracenia się charakteru jednostki ludzkiej, 
będącego elementem spajającym całą osobowość. Nastąpiła – ze wszech miar 
niewskazana – redukcja życia psychicznego do kilku elementarnych popędów, 
przejście z dziedziny psychologii do sfery fi zjologii. Fryde podkreślał, że korzy-
stanie z tego typu narzędzi nie jest gwarancją poznania nieznanych aspektów du-
chowości człowieka, m.in. poczucia winy i odpowiedzialności. Często jest tak, że 
siląc się na oryginalność, w istocie ograniczamy kreację postaci literackich. Nie 
potrafi my dotrzeć chociażby do wartości „wysokich”, które również powinny być 
wpisane w świat bohaterów literatury. W tej sytuacji ci ostatni, ale również ich 
realnie żyjący kreatorzy tracą poczucie egzystencji jako zadania. Życie staje się 
bezkształtną „miazgą doznań”, jego przestrzeń zaczyna sukcesywnie zawłaszczać 
relatywizm etyczny. Akceptacja wszystkich form zachowań prowadziła do roz-
mycia pojęcia winy, grzechu, kary37.

Myśliciel, zaniepokojony nasilaniem się destrukcyjnego – w jego opinii – re-
latywizmu, apeluje o to, by wydobyć się z uzależnień chwili, a także własnej psy-
chiki i podjąć działanie w imię czegoś wyższego, z obiektywnego punktu widzenia 
bardziej wartościowego. Owym „czymś” jest, zdaniem Frydego, religia chrześci-
jańska, przeżywająca w Europie międzywojennej swoisty renesans, podbijająca 
serca i umysły części intelektualistów, ludzi pióra. Kryzys wartości – jeden spo-
śród wielu kryzysów trapiących Europejczyków po Wielkiej Wojnie – można 
i  trzeba przezwyciężyć poprzez zakorzenienie ludzkiego jestestwa w  transcen-
dencji. Będzie to rozwiązanie wyrastające z ducha kultury europejskiej, która od 
wielu wieków przetwarza – jako autonomiczna z woli Bożej „machina” – materię, 
proch Ziemi i podnosi go ku Stwórcy38. 

37 L. Fryde, Wybór pism krytycznych, oprac. A. Biernacki, Warszawa 1966.
38 Tamże; por. J.Z. Białek, Ludwik Fryde jako krytyk literacki, Kraków 1962.
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Podsumowanie

Polscy twórcy awangardowi doby dwudziestolecia międzywojennego opowia-
dali się za posługiwaniem się na niwie ideowo-artystycznej narzędziami i tech-
nikami „nowoczesnego” życia, życia zintensyfi kowanego, „energetycznego”, ale 
pozbawionego ukształtowanej przestrzeni duchowej. Cechowała ich niechęć 
do pójścia drogą poważnego, pogłębionego intelektualnie namysłu nad kształ-
tem i specyfi ką odziedziczonego po przodkach dorobku kulturowego, do podję-
cia działań skutkujących jego rozwojem. Odejście od tegoż dorobku w kierunku 
bezwładnego strumienia „energii”, jej „dryfowania”, niezakorzenionego w niczym 
trwałym, wiąże się z brakiem zainteresowania wartościami „wysokimi”, leżącymi 
u podstaw kultury europejskiej. Człowieczeństwo w wizji awangardystów mię-
dzywojnia zostało zdegradowane, utraciło podmiotowość. Nie było już w stanie 
znaleźć oparcia w tym, co jeszcze do niedawna je gwarantowało. Właściwości no-
wej sztuki można – nie ryzykując popełnienia błędu – właściwie sprowadzić do 
jednej: jej atranscendentności. Sztuka awangardowa w okresie międzywojennym 
sukcesywnie przemieszczała się ku obrzeżom sfery człowieczeństwa. Jej repre-
zentanci poszukiwali takiej tematyki i  form wyrazu, które uchwyciłyby zmiany 
zaistniałe w obrębie tej ostatniej. Zmiany skutkujące przede wszystkim stanami 
podmiotowego „zanikania” jednostki ludzkiej, niepewnością co do stopnia i za-
kresu „posiadania” samego siebie, zawieszeniem własnej tożsamości w przestrze-
ni jakby niczyjej. W efekcie sztuka oddalała się, podobnie jak człowiek, od tego, 
co mogłoby autentycznie umocnić, zintensyfi kować człowieczeństwo, co umoż-
liwiłoby wyodrębnienie go z otoczenia, ze zbioru innych istnień, wydobycie z po-
toku „energii”. Świadomość tego stanu rzeczy mieli m.in. Miciński i Fryde, łączący 
powrót przez jednostkę ludzką do wartości z potrzebą wejścia na drogę swoistej 
ascezy wewnętrznej, z koniecznością samoograniczenia.

Summary

Humanity in view of the Polish avant-garde authors 
of the interwar period. Some notes and refl ections 

Th e article presents some comments and thoughts on the nature and uniqueness of hu-
manity in view of the Polish avant-garde authors of the interwar period. Th e last of them 
opted for applying tools and techniques of ‘modern’ life, which was intensive, ‘energetic’ but 
lacking a specifi c spiritual sphere, in ideological and artistic work. Th ey were characterised 
by reluctance to thinking over the form and signifi cance of the inherited cultural output in 
a serious and intellectually deep manner and to undertake any actions which might result 
with its further development. Humanity in the works of the interwar avant-gardists was 
undermined and lost its subjectivity. Th e avant-garde art was successively becoming tran-
scendental and was moving towards the borders of the sphere of humanity. Its representa-
tives were looking for such topics and forms which could capture changes taking place in 
this sphere. Th ese changes resulted mainly in conditions of a subjective ‘vanishing’ of a hu-
man individual, uncertainty concerning the level and scope of ‘possession’ of oneself and the 
‘suspension’ of one’s identity in as if nobody’ s space. Consequently, the art, just like human 
being, was moving away from something which could genuinely strengthen and intensify 
humanity as well as would allow to distinguish it from its ‘environment’, from the collection 
of other beings and to ‘bring it out’ from the stream of ‘energy’.

Piotr Koprowski – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie 
Historii na   Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, historyk idei, 
autor licznych artykułów i książek.
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„Bezsilno” miłoci 
jako idea wychowawcza.

Próba zbadania fragmentu myli Józefa 
Tischnera na styku filozofii i pedagogiki

Słowa kluczowe:  miłość, mistyka, ofi ara, samotność, szaleństwo, cierpliwość
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„Miłość skazuje człowieka na ogołocenie, rezygnację, na przedsmak jakie-
goś unicestwienia”1. Słowa Józefa Tischnera brzmią szokująco w czasach, kiedy 
miłość kojarzona jest raczej z zyskiem, posiadaniem, użyciem przedmiotu, któ-
ry się pokochało. Jednak nie biorą się one znikąd, nie są nieprzemyślane ani nie 
świadczą o braku wyczucia tzw. potrzeb współczesnego człowieka. W innym 
miejscu tenże fi lozof powie: „Nasza epoka nie bardzo rozumie, co to w ogóle 
jest miłość. W myśli współczesnej nie znajduję takiego autora, który by umiał 
nadać miłości właściwy wymiar. Jej rozumienie skończyło się wraz z epoką wiel-
kich mistyków”2. 

Pisanie w  takim tonie o miłości nie jest popularne. Jednak kiedy chce się 
o niej mówić w kontekście wychowania, wyznaczania jego fundamentalnych 
kierunków, trzeba sięgać do obrazów i myśli, które nie rażą powierzchownością 
ani łatwymi uproszczeniami. Tischner dostrzega przepaść pomiędzy mistycz-
nym a współczesnym myśleniem o miłości, nic tedy dziwnego, że ślady misty-
cyzmu często odnajdujemy w jego twórczości.

Oczywiście rodzi się inne pytanie. Czy mistyka ma przełożenie na wycho-
wanie, skoro zdaje się doświadczeniem dalece zindywidualizowanym, podczas 
gdy wychowanie poszukuje wzorców o charakterze ogólnym? Jest to pytanie, 
które wydaje się fundamentalne. Dotykamy tu bowiem kwestii prawomocności 
czy statusu mistyki jako takiej. Na ile jest ona możliwa do przełożenia na język 

1 J. Tischner, Jak żyć, Wrocław 1982, s. 208.
2 A. Michnik, J. Tischner, J. Żakowski, Między Panem a Plebanem, Kraków 1995, s. 366.

obiektywny, przekazywalny, w pełni zrozumiały? Ta, skądinąd ważna, kwestia 
nie jest jednak przedmiotem naszego zainteresowania.

Ograniczamy się zatem do fragmentarycznego rozważenia zagadnienia mi-
łości w ujęciu Józefa Tischnera. Nie chodzi tutaj też o całościowe ujęcie pro-
blemu, gdyż takie musiałoby rozrosnąć się do znacznie większych rozmiarów. 
Chodzi o wydobycie jednego aspektu – czegoś, co nazwę „nie-mocą miłości”, 
i o próbę wykazania, że właśnie tak doświadczana miłość może dać istotne im-
pulsy wychowawcze. Ponieważ autor niniejszego opracowania nie jest specjali-
stą z dziedziny pedagogiki, jego sugestie będą tu formułowane raczej w postaci 
pytań niż szczegółowych rozwiązań.

1. Miłość i mistyka

Skąd bierze się myśl o tym, że miłość może mieć bezsilny, pozbawiony mocy 
charakter? Jak już wspomniano, kojarzy się ona raczej z  działaniem, aktyw-
nością. Ten, kto kocha, zabiega o drugiego, czyni wszystko, by zadośćuczynić 
jego oczekiwaniom. Jego postawa jest samo-oddaniem, samo-poświęceniem. 
Nawiązując do Arystotelesa, powiedzieć można, że kochający jest w  samym 
akcie, w którym wszystko, co służy drugiemu, wydaje się możnością, wedle jego 
mniemania, z całą pewnością może zostać zaktualizowana. Miłość zatem jawi 
się jako czyn, bezgraniczne zaangażowanie, w  którym przestaje się zwracać 
uwagę na własne ograniczenia.

Czym jednak jest miłość mistyczna? Jest rodzajem oddania się w niewolę, za-
wieszenia wszelkiej aktywności. Samo-oddanie, samo-poświęcenie nie będzie tu 
zatem aktem „tracenia sił” na rzecz drugiego, a raczej rodzajem doskonałej nie-
mocy, ustaniem wszelkiej aktywności.

Przywołajmy w tym miejscu postać św. Jana od Krzyża. Mówiąc o mistycz-
nej miłości, tworzy on obraz dziesięciu stopni, „przez które dusza, przecho-
dząc kolejno, wznosi się do Boga”3. Droga rozpoczyna się od „omdlenia duszy”, 
„utraty smaku i pożądania wszystkich rzeczy”4. Dalej, owszem, przychodzi etap 
zatroskania i gorączkowych poszukiwań, w których „nawet wielkie czyny speł-
nione dla Umiłowanego uważa dusza za małe, mnogie za nieliczne, długi czas 
w miłości za krótki”5. Jednak u kresu jest upodobnienie, czysta kontemplacja, 
współbycie z Bogiem6.

Św. Faustyna zdaje się podążać wytyczoną drogą. Jej mistyczne doświadczenie 
miłości wiąże się, w punkcie wyjścia, z „gorącym pragnieniem wyniszczenia się 

3 Jan od Krzyża, Dzieła, tłum. O. Bernard od Matki Bożej, t. I, Kraków 1975, s. 496.
4 Tamże.
5 Tamże, s. 497–498.
6 Por. tamże, s. 502–503.
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dla Boga przez miłość czynną, a jednak niedostrzegalną nawet dla najbliższych 
sióstr”7, jednak u samego szczytu znajduje się niepojęte z racjonalnego punktu 
widzenia zjednoczenie, w którym niknie aktywność: „W tej chwili dusza moja 
zalana została miłością Bożą. Czuję, że jestem złączona z Panem tak ściśle, że 
nie umiem znaleźć wyrazu, którym bym mogła dobrze określić tę łączność”8.

Studiując myśl Józefa Tischnera, widzimy, że podąża on podobną drogą. 
Jednak gdzieś na samym końcu rozważań niemoc miłości znajduje swe źródło 
w trudnym do wypowiedzenia zmaganiu, wręcz cierpieniu.

Jednym z wcześniejszych tekstów, w których podjęty został szerzej wątek mi-
łości jest pochodzący z 1967 roku esej Noc zdziwienia9. Miłość ujęta jest tutaj jako 
element wybrania10, które jest jedną z tzw. sytuacji granicznych.

Przypomnijmy. Koncepcja „sytuacji granicznych” pochodzi od Karla Jasper-
sa. Człowiek poznaje samego siebie jako wrzuconego w  rozmaite „sytuacje”, 
a sytuacja, w jakiej się znajduje, jest podstawowym rysem jego istoty11. Jednak 
sytuacja opisana jest przez to, że dzieje się tutaj właśnie i  jako taka właśnie. 
Dana jest temu, kto ją przeżywa, z wnętrza jego doświadczenia. Chcąc ją ogar-
nąć całościowo, trzeba znaleźć się w innej sytuacji, która już nie jest poprzed-
nią. Sytuacje zatem zmieniają się, różnią się od siebie. Są jednak takie, które nie 
zmieniają swej istoty, pomimo że mogą zmieniać się ich przejawy, stopień prze-
żywania. Są to sytuacje o charakterze podstawowym, a dotykają samych funda-
mentów naszego istnienia. Nie sposób poza nie wyjść ani nie da się ich zmienić, 
w nich doświadczamy naszej egzystencji u samego źródła. One właśnie określo-
ne są mianem granicznych12.

W tekście Tischnera taką sytuacją graniczną jest w y b ó r  B o g a. Jaki Bóg 
zostaje wybrany? Ten, który w  samej swej istocie, w  tym, co Go stanowi, jest 
miłością. Wybrany zostaje przez Syna przychodzącego na świat. Problem za-
sadniczy polega na tym, że tenże Bóg jest oskarżany przez ludzi, do których przy-
chodzi, o zło istniejące w świecie. Co czyni ten, kto kocha drugiego, w sytuacji, 
gdy obiekt jego miłości jest oskarżany? Podstawową rzeczą jest próba zgłębie-
nia natury oskarżenia. Bierze się ono z rozpaczy, cierpienia, którego doświadcza 

7 S. Faustyna, Dzienniczek, Kraków 1979, s. 12; za: http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_
content&task=view&id=52&Itemid=57 (dostęp: 9 listopada 2012).

8 Tamże, s. 104.
9 J. Tischner, Noc zdziwienia, w: tenże, Miłość nas rozumie, Kraków 2000, s. 29–39. W tym miejscu 

konieczna jest uwaga o charakterze metodologicznym. Analizowane są tutaj artykuły, które mają 
typowo religijny, wręcz rekolekcyjny charakter. Z racji ich obrazowości i wieloznaczności analizy 
będą tylko interpretacją autora niniejszego tekstu. W związku z tym ma on świadomość, że nie jest 
to jedyna możliwa droga ich rozumienia.

10 Kontekstem rozważań jest wspomnienie uroczystości Bożego Narodzenia.
11 Por. K. Jaspers, Filozofia egzystencji, tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa 1990, s. 27.
12 Por. tenże, Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkiewicz, Wrocław 2000, s. 13.

człowiek13. Myślenie ludzkie będzie się kierowało w stronę oskarżycieli, bądź 
chcąc wykazać ich błąd, bądź potępiając ich za niemoralność czynu. Jednak 
logika miłości boskiej podąża inną drogą. „Trzeba Synowi podzielić los zrozpa-
czonych aż do końca”14. W obliczu dziejącego się zła i płynącego stąd oskarżenia 
pod adresem Boga Syn występuje w imieniu rozpaczających, staje się ich gło-
sem, sercem i sumieniem.

Zauważmy. Miłość wyrasta tu z pierwotnej jedności, a jednocześnie jedność ta 
jest ufundowana na tajemnicy miłości. Nie może być inaczej. Nie ma innego spo-
sobu opisania tej tajemnicy, nie da się jednego od drugiego oddzielić. Więzi tej nie 
jest w stanie osłabić nawet odejście Syna w tajemnicy Wcielenia ani Jego wołanie: 
„Czemuś mnie opuścił?”. Już w tych pierwszych intuicjach Tischnera znać ślad 
mistyki. Nie da się w pełni zgłębić miłości poza kategorią jedności. Paradoksalnie, 
tej ostatniej się nie odkrywa, nie obiecuje jako czegoś, co wynika z miłości. U sa-
mych źródeł są one zjednoczone, wzajemnie odniesione do siebie, wręcz upodob-
nione. Miłość zatem rodzi się z jedności i do niej prowadzi. 

Wobec takiego stanu rzeczy doświadczenie miłości staje się rzeczywiście 
„sytuacją graniczną”. Istota miłości jest niezmienna, choć różnie może być przez 
nas doświadczana. Jednak zakłada ona wewnętrzną trwałość, totalne opowie-
dzenie się na rzecz Umiłowanego. Ale jest i drugi wątek. Chodzi tu o postawę 
absolutnej solidarności z Nim. Jest to nie tylko solidarność w obronie ukocha-
nego przed oskarżeniami, niezależnie od tego, jaki jest poziom słuszności sta-
wianych zarzutów. Jest to również akt wzięcia na siebie losu innych ludzi, nawet 
jeśli los ten oskarża Umiłowanego. Postawa taka możliwa jest tylko wtedy, kiedy 
miłość rodzi się z   i   w   j e d n o ś c i.

Implikacja wychowawcza. W opisywanym kontekście miłość staje się pew-
nym wielkim zadaniem, które trzeba odkryć, tajemnicą o pierwotnym charak-
terze, którą trzeba odszukać. Jest ona, w  punkcie wyjścia, nie tyle relacją do 
osoby, ile misterium samym w sobie. Wychowanie do właściwego przeżycia mi-
łości nie może się obyć bez zwrócenia uwagi na wymiar duchowy, wręcz mi-
styczny. Pozostaje kwestią otwartą, jak w stechnicyzowanym świecie poruszać 
te trudne kwestie…

2. Miłość i ofi ara

Charakterystyczna dla miłości jest jej nieadekwatność w stosunku do spodzie-
wanego odzewu. Jak to rozumieć? Jest ona odpowiedzią, którą określić należy 
mianem wdzięczności15. Nie chodzi tu zatem o jakikolwiek rodzaj odpowiedzi, 
13 Por. J. Tischner, Noc zdziwienia, dz. cyt., s. 35.
14 Tamże.
15 Por. J. Tischner, Jak żyć, dz. cyt., s. 209.
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lecz o reakcję na otrzymane dobro. Miłość jest inicjowana, zapoczątkowywana, 
stad bierze się jej moc przekonywania. Dla niej obdarowany gotów jest na każdą 
ofi arę, na nawet najbardziej wymagającą próbę. Tischner nawiązuje tutaj do sta-
rotestamentowej opowieści o Abrahamie i ofi erze, którą ma on złożyć Bogu ze 
swojego jedynego syna. 

Mając na uwadze niedoścignione analizy Kierkegaarda, warto podjąć wą-
tek ofi ary składanej na górze Moria. W sercu mistyki zawiera się najgłębiej 
przeżywane doświadczenie samotności. Abraham, jak powie polski fi lozof, 
znajduje się w „sytuacji osoby absolutnie samotnej”16. Nie jest ona samotno-
ścią z wyboru, jest w jakimś sensie narzucona z zewnątrz. Istotne jest to, kto 
ją narzuca. Samotność z wyboru poprzedzona jest decyzją, podjętą w mniej-
szym bądź większym stopniu świadomie. Tutaj mamy jednak do czynienia 
z  sytuacją dalece bardziej dramatyczną. Tym, kto wprowadza Abrahama 
w ten stan, jest Bóg. Podkreślmy, jest to ten sam Bóg, który dał mu obietnicę 
wspólnoty wówczas, kiedy zapowiedział, iż stanie się on „ojcem wielu naro-
dów”. W momencie kiedy Abraham został wezwany do złożenia syna w ofi e-
rze, ma poczucie totalnego opuszczenia. Ten, który dał obietnicę, a następnie 
unicestwił ją wezwaniem do zadania śmierci dziecku, albo jest oszustem, albo 
drwi z Abrahama. Przeżycie samotności staje się tym bardziej dotkliwe. Nie 
jest już ono tylko brakiem obecności innych osób, jest pogłębione przez po-
czucie zdrady ze strony tego, któremu się bezgranicznie zaufało.

Przeżycie to staje się punktem wyjścia do właściwego zrozumienia miło-
ści. Miłość, która rodzi się z jedności, o czym mowa była wyżej, w paradok-
salny sposób domaga się przejścia przez doświadczenie samotności. Wolno 
nam zadać pytanie, czy tak rzeczywiście musi być: czy ofi ara jest niezbędnym 
elementem miłowania? Pytanie to, jakże często zadawane w czasach współ-
czesnych, jest jednak obce Abrahamowi. „Abraham tego pytania nigdy by na 
serio nie postawił”17, bowiem dla tego, „który miłuje, problem ofi ary nie ist-
nieje jako problem, ponieważ jego miłość nieustannie żyje jako spalająca się 
ofi ara”18. Ofi ara Abrahama to nie tylko sam akt zabicia dziecka; to również 
skazanie na samotne przeżycie tego wydarzenia. Jednak skoro raz ukochał on 
Boga, to jest czymś oczywistym, że akt ten zakłada ofi arę. Nie jest ona czymś 
narzuconym z zewnątrz, ciężarem, który trzeba unieść. Jest wpisana w samą 
istotę miłowania. Nie ma innej możliwości. Każda chwila, mówiąc nieco po-
etycko, zakorzeniona w postawie miłości, jest równocześnie gotowością do 
złożenia ofi ary. Nie ma tu miejsca na ważenie racji, chłodną kalkulację, na za-

16 Tamże, s. 208.
17 Tamże.
18 Tamże.

stanowienie, jaki będzie stopień jej natężenia. Dlaczego? Dlatego, że miłość 
jest odpowiedzią, zawsze jest ktoś, kto wybiera, obdarowuje. Jest ona zaufa-
niem, aktem zawierzenia temu, kto wybiera. Jest rodzajem bezsilności, odda-
niem bez reszty19.

Józef Tischner zauważa jeszcze jeden element miłości. Abraham stanął 
wobec alternatywy: wybrać miłość do własnego syna, co wiąże się z nieposłu-
szeństwem, a zatem wypowiedzeniem jej Bogu, czy też miłować Boga nawet 
wtedy, kiedy trzeba tej miłości odmówić dziecku. Okazuje się jednak, że uko-
chanie drugiego nie może wiązać się z jakimkolwiek ważeniem racji, nic nie 
jest kładzione na szali. Jest to oczywista konsekwencja tego, co zostało wyżej 
napisane. Ofi ara nie jest czymś, co stoi obok miłości jako jej przeciwwaga, do-
datek czy uzupełnienie. 

Rozwiązanie tego dylematu jest inne: „będziesz miłował syna, bo miłujesz 
Boga”20. Chociaż w analizowanym tutaj kontekście słowa te nie brzmią zbyt 
przejrzyście, wyjaśnienie znajdujemy na dalszych stronach tekstu polskie-
go fi lozofa. Istnieje właściwie tylko jeden rodzaj miłości, a jest nią miłość do 
Boga. W ślad za tymi słowami idą następne – miłość Boga jest jednocześnie 
umiłowaniem ludzi. Obie miłości są ze sobą nierozerwalnie złączone, jedna 
bez drugiej nie istnieje. Miłowanie człowieka jest możliwe wtedy, gdy u jego 
źródeł stoi miłość do Boga, a jednocześnie nie da się miłować Boga bez uko-
chania człowieka21. Zatem jeśli miłości te są ze sobą jakkolwiek skonfrontowa-
ne bądź skonfl iktowane, to znak, że nie mamy tu do czynienia z umiłowaniem 
we właściwym znaczeniu tego słowa. Abraham nie wybiera, miłuje dogłębnie, 
wszystko i wszystkich. Paradoksalne, że czyn, który ma zostać przezeń popeł-
niony, może być również wyrazem miłości doskonałej.

Implikacja wychowawcza. Problemy sprawia szczególnie ostatni frag-
ment rozważań. To, że miłość jest związana z ofi arą, przy całej niepopular-
ności tego twierdzenia, wydaje się tezą zrozumiałą. Jednak stwierdzenie, iż 
jest ona dla miłości czymś oczywistym, wpisanym w samą jej istotę, każe 
postawić pytanie o znaczeniu zasadniczym. Jeżeli jest właśnie tak, jak mówi 
Tischner, to jak przekazać tę prawdę wychowankowi? Teza ta, wydaje się, 
możliwa jest do uzasadnienia wyłącznie w  kontekście religijnym, na co 
wskazuje wyraźnie ostatni fragment prowadzonych tu rozważań. Czy zatem 
jest tak, że skoro żyjemy w czasach areligijnych, ofi ara staje się automatycz-
nie czymś obcym miłości? Wydaje się, że wyuczone dotąd teorie mogą być 
niewystarczające.

19  Por. tamże, s. 208–209.
20  Tamże, s. 209.
21  Por. tamże.
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3. Miłość i samotność

Wątki poruszane przez Józefa Tischnera we wcześniejszych latach jego twór-
czości powracają również w tekstach późniejszych, pisanych w ciężkiej, śmiertel-
nej chorobie. Słowo „samotność” zostaje pogłębione przez inne – „samoistność”. 
Ma ono tu głęboko metafi zyczne znaczenie i jak w niewielu miejscach, tak tutaj 
myśl Tischnera jest bliska fi lozofi i klasycznej.

Co znaczy to słowo? Wskazuje ono na sposób istnienia substancji, która 
ma charakter samodzielny, niezapożyczony od innego bytu. Istnieje ona sama 
w sobie, tworzy odrębną całość, włada sobą. Powie polski fi lozof, że miłość, 
będąca relacją międzyosobową, zapoczątkowywana jest przez jednostki, które 
tak naprawdę mogą istnieć samoistnie i niezależnie22. Stwierdzenie to podpar-
te zostaje argumentem teologicznym – również Bóg może istnieć samodziel-
nie i nie potrzebuje do tego człowieka. I odwrotnie, człowiek też jest w stanie 
obejść się w życiu bez Boga. To ważne stwierdzenie. Wskazuje się tutaj na to, 
że każdy z członów relacji miłości w punkcie wyjścia tej miłości tak naprawdę 
nie potrzebuje, może się bez niej obejść. Zatem sytuacja „wyjściowa” człowieka 
to nie tylko brak ludzi wokół. Nie jest nawet tak, że człowiek ze swojej natury 
domaga się czyjejś obecności. Wystarczy on samemu sobie, może się zamknąć 
we własnym wnętrzu. Dotyczy to tak Boga, jak i człowieka. 

Wątek ten na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco problematyczny, bo-
wiem jak ma się on do słów z początku Biblii: „źle było człowiekowi samemu”? 
Czy nie skazuje on Boga na postawę z  gruntu samolubną, samowystarczalną? 
Czy zatem stworzenie jest wyłącznie jakąś formą igraszki, zabawy Boga z samym 
sobą? Nie chodzi jednak o dogmatyczne czy antropologiczne rozważania. Autor 
wprowadza tu istotne rozróżnienie pomiędzy potrzebą a pragnieniem, zauważa-
jąc, że to ostatnie jest źródłem prawdziwej miłości. 

Czym jest potrzeba? Najogólniej mówiąc, jest odczuciem braku czegoś przez 
daną jednostkę. Poczucie to jest dookreślone. Nie bierze się znikąd, ale rodzi 
się z przekonania o nieobecności czegoś, co jednostka właśnie powinna posia-
dać, z racji jej wewnętrznej struktury, doświadczenia i wiedzy, wreszcie miejsca, 
jakie zajmuje w świecie. Zaspokojenie tego braku jest nie-zbędne, konieczne. 
Potrzeba domaga się zaspokojenia23. 

Czym zaś jest pragnienie? Również odczuciem braku, ale przekraczającym 
potrzebę. Nie zmierza do czystego zaspokojenia, zrealizowania. Jest ono formą 
wyjścia ku przyszłości, odnalezienia w niej siebie samego czy też nadania jej jakie-
22 J. Tischner, Trzask pękającego nieba, w: tenże, Miłość nas rozumie, dz. cyt., s. 51.
23 Rzecz jasna, nie jest to całkowite wyjaśnienie terminu. Ma on złożoną strukturę i odniesienie np. 

do psychologii czy biologii. Podana tu analiza ma szczątkowy charakter, chociaż zdaje się zawierać 
to, co przynależy do istoty fenomenu potrzeby.

goś „pozytywnego” znaczenia. Chce się tu czegoś więcej dla tego, co ma nadejść, 
zabiega się o to właśnie, chociaż czynność ta nie jest czymś koniecznym, oczy-
wistym. Mamy potrzebę jedzenia, spania, zaspokajania życiowych konieczności. 
Ale mamy też pragnienie szczęścia dla naszych bliskich albo zdobycia nagrody 
w grze liczbowej. Pierwsze mają charakter konieczny, drugie są naszym w peł-
ni wolnym chceniem. Powie Tischner: „Za potrzebami stoi przymus, za pragnie-
niami stoi wspaniałomyślność, wolność. W sferze potrzeb wszystko dokonuje się 
pod presją, w sferze pragnień nie ma presji, lecz wspaniałomyślna wolność”24.

Można odnieść wrażenie, że samoistność niczego z siebie nie wyzwala, nicze-
go nie inicjuje. Wydaje się, że polski fi lozof jest tu trochę niekonsekwentny. Stan 
ten skutkuje unieruchomieniem, zastygnięciem. Nie ma tu miejsca na potrzeby 
ani pragnienia. Nieuchronnie nasuwa się skojarzenie z koncepcją plotyńskiej Jed-
ni. Jednak wprowadzone rozróżnienie jest ważne. Miłość rodzi się nie tyle z po-
trzeby, ile z pragnienia. Nie ma więc przymusu miłości, „nikt nikogo nie musi 
kochać”25. Miłość rodzi się ze swoiście pojętej bezsilności, jest jakoś wyzwalana, 
wydobywana, w żaden sposób nie zaplanowana. Rodzi się bez oczekiwania na 
przyjęcie, bez spodziewania się odpowiedzi. Jest próbą wyjścia „ku” ukochane-
mu, chęcią, pragnieniem czynienia-dobra-dla-niego. Wprowadzony zostaje mo-
tyw „wędrowania”. Miłość to wędrówka ku umiłowanemu, której jedynym celem 
jest pragnienie bycia „przy”, „obok” niego, a jednocześnie powrót do samego sie-
bie, by przyjąć go do własnego serca26.

Implikacja wychowawcza. Rozróżnienie pomiędzy „potrzebą” a  „pragnie-
niem” jest niezwykle ważne. Warte pogłębionej analizy, szczególnie od strony 
psychologicznej, ale i fi lozofi cznej. Miłość nie jest potrzebą. Gdyby nią była, sta-
łaby się wówczas wyłącznie sprawiedliwością. Rodzi się ona z pragnienia, z próby 
wyjścia, chęci uczynienia czyjegoś świata lepszym.

4. Miłość i szaleństwo

Miłość zmaga się ze sprawiedliwością. Wątek ten jest też analizowany przez 
Józefa Tischnera. Z jednej strony, miłość jest przez nas oczekiwana, pielęgnowa-
na. Jest ona raczej przedmiotem naszego „czucia”, wymyka się racjonalnym oce-
nom. Zabiegamy o miłość, staramy się ją pogłębić, angażując w tę pracę świat 
naszych emocji, woli, oczekiwań. Rozum schodzi na drugi plan, „tutaj więcej 
czujemy, niż potrafi my wcielić w życie”27. Ale jednocześnie jest ona obiektem 
nakazu. Przykazanie miłości domaga się od nas miłowania. „Miłość poddaje 

24 J. Tischner, Trzask pękającego nieba, dz. cyt., s. 51–52.
25 Tamże, s. 52.
26 Por. tamże.
27 J. Tischner, Miłość, w: tenże, Miłość nas rozumie, dz. cyt., s. 24.
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się perswazji”28, zatem jest coś, co ją ustanawia, formułuje, uzasadnia, coś, co 
ją funduje. Z drugiej strony, „miłości nie da się wyperswadować”29, wymyka się 
ona ocenie, potrafi  żyć pomimo wszystko, nawet wtedy, gdy jest miłością zaka-
zaną. Nie sposób przyłożyć do niej miary.

W tym miejscu natrafi amy na trudność. Można odnieść wrażenie, że autor 
tych słów formułuje pewne wnioski, a jednocześnie lęka się konsekwencji, jakie 
mogą one zrodzić. Miłość u samych swoich źródeł jest nie do okiełznania i mocu-
je się z tym, co próbuje nadać jej sens i stosowną miarę. Jednak sama w sobie jest 
szaleńcza do tego stopnia, że nie mógł jej wymyślić człowiek. Ma korzenie poza 
nim, i dlatego jest nie-zrozumiała – jeśli trzeba, będzie niesprawiedliwa, bez mi-
łosierdzia, nierozumna. Słowa „Bóg jest miłością” brzmią bluźnierczo30 – pisał 
Tischner w 1972 roku. W tekście pisanym 27 lat później odnosimy wrażenie, jak-
by autor chciał pójść o krok dalej. Sama miłość jest bluźniercza, nie-zrozumiała, 
zmagająca się wciąż ze sobą, pokonująca ograniczenia. Być może świadom ryzy-
kowności i kontrowersji, jakie mogą wywołać te słowa, konkluduje: „jedno wyda-
je się pewne: miłości możemy się uczyć”31. 

Wątek szaleństwa pojawia się również w  innym miejscu, gdzie zostaje ono 
przypisane jako cecha charakterystyczna „miłości ewangelicznej”32. To dość kło-
potliwy fragment rozważań. Można odnieść wrażenie, że wewnętrzne zmagania 
opisane powyżej zostają unieważnione. Miłość ewangeliczna jest przeciwstawio-
na miłości pogańskiej i odniesionej do niej miłości pomiędzy człowiekiem a czło-
wiekiem. W religii pogańskiej bogowie miłują ludzi o tyle, o ile ci ostatni są do 
nich jakoś podobni. Jest to przejaw miłości własnej, umiłowania samego siebie. 
Ten, kto jest doskonały, nie ma podstaw do tego, by miłować kogoś mniej do-
skonałego33. Ten poziom doskonałości, a właściwie samouwielbienia, gdyż takie 
słowo zdaje się tu bardziej pasować, zakłada, że nie dostrzega się czegoś, co znaj-
duje się na niższym stopniu rozwoju. Nie ma tu miejsca na żaden rodzaj więzi, 
łączności. Wszelkie przejawy kontaktu są więc tylko pozorem, rodzajem kłam-
stwa. Pytanie – dlaczego bogowie w ogóle zauważają człowieka? Co daje im ów 
pozór więzi? Czy świadomość ułudy może w nich wywołać jakiekolwiek reak-
cje samozaspokojenia? Pytania te są o tyle ważne, że Tischner porównuje ten ro-
dzaj miłowania z miłością człowieka do człowieka. Wątek ten, powtórzmy, brzmi 
kłopotliwie. „Oprócz miłości bogów do ludzi zdarza się przecież również miłość 
pomiędzy ludźmi”34.
28 Tamże.
29 Tamże.
30 Por. J. Tischner, Nadzieja czeka na słowo, Kraków 2011, s. 75.
31 Tenże, Miłość, dz. cyt., s. 25.
32 Por. tenże, Przeszedł dobrze czyniąc, w: tenże, Miłość nas rozumie, dz. cyt., s. 45.
33 Por. tamże.
34 Tamże.

Teza postawiona przez fi lozofa zaskakuje. Najczęstszą formą miłości czło-
wieka do człowieka jest umiłowanie tego, kto uzupełnia moje braki35. Odczu-
cie nie-posiadania-czegoś nie prowadzi „najczęściej” do miłości. Gdyby tak było, 
wykładowca byłby kochany przez większość studentów, instruktor prawa jazdy 
przez co drugiego kursanta, a śpiewak przez tych, którzy śpiewać nie potrafi ą. 
Doświadczenie własnej słabości nie prowadzi (najwyżej w  wyjątkowych przy-
padkach) do umiłowania tego, kto jest silny. Czytamy: „Człowiek jest słaby, więc 
kocha każdego, kto jest w stanie pomnożyć jego moc – czy to bożka, czy po-
tężniejszego od siebie człowieka”36. I dalej: „Człowiek jest krótkowzroczny, więc 
kocha tego, kto widzi lepiej i dalej”37. Można wyciągnąć wniosek, że miłość czło-
wieka do człowieka jest tak naprawdę miłowaniem siebie, co jest zbieżne z miło-
ścią pogańskich bogów do człowieka. Punktem wyjścia, i to takim, poza który się 
nie wykracza, jest zauważenie samego siebie. Dopowiedzmy – tak naprawdę nie 
widzi się tutaj nikogo innego poza sobą samym. Miłość staje się swoim własnym 
zaprzeczeniem.

Przeciwieństwem takiej miłości jest wspomniana już „miłość ewangeliczna”. 
Jest to właśnie miłość szaleńcza, a szaleństwo polega na tym, że mamy tu do 
czynienia z umiłowaniem tego, co radykalnie inne, odrębne. Źródłem szaleń-
stwa jest sytuacja, w której znalazł się człowiek. Jest on istotą grzeszną, a grzech 
sprawił, że jest z gruntu zły. Zło sprawia, że jest on zarazem kimś „innym”, i to 
w  sposób radykalny, ostateczny. Pytanie zasadnicze brzmi więc następująco: 
„Czy dobro może mieć coś wspólnego ze złem?”38. Zło, jak słusznie zauważa 
Józef Tischner, ma to siebie, że oddziela, separuje; popełnione wobec drugie-
go człowieka sprawia, że zawsze trudno jest temu drugiemu spojrzeć prosto 
w oczy. Oddalenie to staje się więc barierą, punktem granicznym. Pokonanie 
go wymaga czegoś w rodzaju „szaleńczej mocy”. Zastanawia się polski fi lozof: 
„Jakiej potęgi potrzeba, by przekroczyć to oddalenie?”39. Odpowiedź może być 
tylko jedna. „Szaleńcza moc” to miłość do tego, co jest radykalnie inne. Rozu-
miejąc w tym momencie intencje Tischnera, nie sposób uwolnić się od myśli, 
czy ten rodzaj miłości, chociaż tak mocno obecny w Ewangelii, jest dla niej za-
strzeżony. Czy wolno nam wyciągnąć wniosek, że konkluzja, której obawia się 
Tischner i której nie dopowiada, brzmi następująco: może miłość przekracza 
nawet Ewangelię, w której opisana jest najgłębiej? Może Ewangelia opisuje ją 
w sposób niedościgniony, ale też nie wyczerpuje całej prawdy o niej? Pytanie 
to nie wynika z zuchwałości rozumu. Raczej rodzi się w miejscu, które rozum 

35 Por. tamże.
36 Tamże.
37 Tamże.
38 Tamże, s. 46.
39 Tamże.
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odkrywa, i nie znajduje na nie odpowiedzi. Zanim więc pytanie zostanie potę-
pione, być może pobudzi do refl eksji.

Implikacja wychowawcza. Szaleństwo w kontekście wychowania jawi się jako 
zawsze problematyczne. Wychowanie z defi nicji zakłada jakąś formę uporządko-
wania, ułożenia, wyrównania. Nawet jeśli jest ono nastawione na tę oto jednostkę, 
wychowanka, w celu pielęgnowania danych mu specyfi cznych cech i zdolności, 
to gdzieś w tle pozostaje jego „uspołecznienie”, wkomponowanie w grupę, w któ-
rej ma żyć. Czy szaleństwo jest zatem zawsze awychowawcze? Pytanie brzmi ze 
zwielokrotnioną mocą, jeśli przyjmiemy, że miłość, a więc doskonały sposób wyj-
ścia poza siebie, jest właśnie owocem szaleństwa.

5. Miłość i miłosierdzie

W ostatnim napisanym przez siebie tekście Józef Tischner wprowadza motyw 
miłosierdzia jako ściśle odnoszącego się do miłości. Są to niejako dwa „bratnie” 
pojęcia, do tego stopnia, że stają się dla siebie istotnym i wzajemnym dopełnie-
niem40. Tak jak na początku swej myślowej drogi, tak i  teraz polski fi lozof nie 
porzuca wątku samotności i bezsilności obecnych w najgłębiej pojętej miłości. 
Miłosierdzie, a raczej „miłosierna miłość”, jest doświadczeniem religijnym, nie-
obcym jednak również temu, co dzieje się pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. 
Ujawnia się ona w momencie, w którym jedna ze stron doświadcza jakiejś we-
wnętrznej niemocy, ma poczucie winy. Miłość zostaje zetknięta z dobrem, które 
nawet w obliczu największej podłości nie przestaje nim być. Oto otwiera się przed 
nami nowa perspektywa, którą Tischner przejmuje od Lévinasa. Dobro trwa, nie 
znika, nie gaśnie. Znaczy to jednocześnie, że się nie rodzi ani nie bierze się z ni-
czego. Ma ono specyfi czną moc, przekraczającą wszystko inne. Dobro jest za-
tem większe od bytu, którego podstawową cechą jest to, że powstaje i ginie. Jest 
więc proste, niezłożone, „takie, jakie jest”41. Istotnym rysem człowieczeństwa jest 
to, że człowiek jest dobry, i nie przestaje taki być, choć zdarza się, że to dobro 
zostaje niejako przyćmione przez popełnione zło. Ale dotyczy również i drugiej 
strony uczestniczącej w relacji miłości. Ktoś może zostać podniesiony mocą do-
bra tego, kto kocha. Najpełniej prawda ta uwidacznia się w miłości Boga do czło-
wieka. Owo podniesienie czy wydobycie dokonuje się właśnie w taki „bezsilny” 
sposób; podnoszę się, ale tylko dlatego, że jest przy mnie ktoś, kto ze mnie nie zre-
zygnował. „Spotkanie z tym, kto wymaga miłosierdzia, uświadamia mu, jakie »ma 
serce«”42. Czym jest miłość miłosierna? Trwaniem, byciem, nieustającą próbą czy 

40 J. Tischner, Maleńkość i jej mocarz, w: tenże, Miłość nas rozumie, dz. cyt., s. 166.
41 Por. tamże, s. 168–169.
42 Tamże, s. 169.

raczej chęcią rozumienia. Nie da się tu uciec od bólu, od autentycznego drama-
tu. Nie ma chyba większej tragedii, niż widzieć nieszczęście tego, kogo się kocha.

Implikacja wychowawcza. Miłość bezsilna staje się cnotą cierpliwości. Nie 
jest to jednak zwyczajne, codzienne jej rozumienie. Nie chodzi tylko o spokoj-
ne podchodzenie do sytuacji problemowych, konfl iktowych, o umiejętność na-
bierania dystansu wobec tego, co nas spotyka. Jest to nie tyle odseparowanie, 
ile najdalej posunięta chęć bycia „ja” przy „ty”. Klasycznym przykładem jest tu 
postawa ojca, który jest z marnotrawnym synem może najbliżej właśnie wtedy, 
gdy ten jest daleko. Można odnieść wrażenie, że postawa ta nawet nie jest cno-
tą, nie jest doskonale wypracowaną sprawnością. Jest to postawa, którą trudno 
określić inaczej, jak tylko mistyczną. Czy zatem sztuka wychowania może pro-
wadzić również i w te rejony?

6. Miłość nas rozumie

Naszym celem nie było całościowe ujęcie tematu miłości w rozumieniu Józe-
fa Tischnera. Wybór źródeł został ograniczony do tekstów, które, może poza jed-
nym przypadkiem, nie mają ściśle naukowego charakteru. Nie znaczy to jednak, 
że rozważania o charakterze religijnym nie mogą dostarczyć materiału do prze-
myśleń. 

Miłość zawsze jest tematem inspirującym. Problem zaczyna się jednak wte-
dy, kiedy przychodzi nam o niej mówić, ukazując jej bardziej wymagającą stronę. 
Nie jest ona tylko posiadaniem czegoś, ale również ogołoceniem. Jest nie tyl-
ko zdolnością do heroicznych czynów, ale też bezradnością. Nie jest tylko sło-
wem, ale również milczeniem. Nie jest wreszcie dowodem na czyjąś obecność, 
ale również momentem najdotkliwiej przeżytej samotności. To prawda, że jest 
nam jakoś dana, rozumiana przez każdego, ale równocześnie domaga się tego, 
by była wciąż odkrywana. Można wręcz powiedzieć, że nie jest ona nigdy osiąg-
nięta, skończona, zrealizowana. Przeciwnie, rozpoczynana jest wciąż na nowo, 
o czym w niedościgniony sposób pisał kiedyś Franz Rosenzweig. Miłość wyma-
ga więc pogłębionego namysłu, rzetelnej analizy, wraz ze świadomością, że więcej 
jest w niej mistyki aniżeli zrozumienia.

Jedna z książek Tischnera, zbiór rozważań o charakterze ściśle religijnym, nosi 
tytuł Miłość nas rozumie. Zastanawiające jest, że to nie my rozumiemy czy stara-
my się zrozumieć miłość. Jesteśmy przez nią rozumiani. Znaczy to tyle, że ona tak 
naprawdę wie, kim jesteśmy. Może więc wolno wyciągnąć wniosek, że to ona jest 
najdoskonalszą wychowawczynią człowieka i tak naprawdę jedynym autorytetem 
w tym względzie?
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Summary

„Powerlessness” of love as educational idea. An attempt to examine a fragment of 
Joseph Tischner’s at the crossroad of philosophy and pedagogy

Love is always an inspiring topic. Th e problem, however, starts when it comes 
to talk to about it presenting its more challenging side. It is not only the posses-
sion of something, but also a stripping. It is not only the ability to heroic deeds, 
but also helplessness. It is not only a word but also silence. Finally it is not an 
evidence of someone’s presence, but also the hardest moment of experienced 
loneliness. Th e author in the presented article talks about the „other” side of love, 
wondering if this approach does not involve pedagogical inspirations.
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Ks. Tomasz Szałanda
UWM – Olsztyn 

Zarys nauki Kocioła 
o istnieniu Zła osobowego 

i walka z nim od koca I do VI wieku

Słowa kluczowe:  demonologia, Szatan, Zło, demony, pierwsze wieki chrześci-
jaństwa, walka ze Złem 

Keywords:  demonology, Satan, Evil, demons, fi rst centuries of Christia-
nity, struggle against Evil

Schlüsselwörter:  Dämonologie, Satan, Böse, Dämonen, erste Jahrhunderte des 
Christentums, Kampf gegen das Böse

Problematyka demonologiczna, kształtowana już wcześniej w judaizmie, była 
obecna i rozwijała się także w wyrosłym z niego chrześcijaństwie. Przedmiotem 
niniejszego artykułu będzie sposób pojmowania Zła i kierunek, w jakim zmierza-
ła demonologia w Kościele starożytnym.

1. Pojmowanie Zła osobowego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

Rozwijające się w tym czasie wspólnoty chrześcijańskie bardzo żywo zajmo-
wały się problematyką zła obecnego w świecie. Poruszały się przy tym przede 
wszystkim w obrębie apologetyki kierowanej do pogan, naukowego dociekania 
początków i pochodzenia zła, a także w ramach soteriologii oraz ascetyki1. 

Najstarsze relacje o wierze w istnienie diabła, przeciwnego zbawieniu czło-
wieka, w nauczaniu chrześcijańskim znajdujemy już w drugiej połowie I wie-
ku w Didaché, gdzie z natury diabelską idolatrię, magię i czary traktuje się jako 
drogi prowadzące ku śmierci2. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107) w Liście do 

1 Por. K. Witko, Demonologia w nauce Ojców Kościoła: ogólny zarys stanu badań problematyki i jej 
główne kierunki, w: Hipolit, O antychryście, tłum. S. Kalinowski, cz. 1, Materiały z sympozjum pa-
trystycznego „Demonologia w nauce Ojców Kościoła”, Siedlce 1998, s. 16–18.

2 III.4: „Dziecko moje, nie zajmuj się wróżbami, ponieważ to skłania do bałwochwalstwa, ani zaklę-
ciami, ani astrologią, ani oczyszczeniami; nie patrz na to, ani nie słuchaj takich rzeczy, wszystko 
to bowiem daje początek bałwochwalstwu”. V.1: „A oto droga śmierci: Przede wszystkim jest ona 
zła i pełna przekleństwa: mordy, cudzołóstwa, pożądania, rozpusty, kradzieże, bałwochwalstwo, 
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Rzymian np. porównuje męczeństwo do walki z diabłem3. W Pasterzu Herma-
sa, powstałym w latach 130–150, zapisano informację, iż diabeł jest odpowie-
dzialny za wzbudzanie lęku, który jednak nie ma całkowitej mocy, gdyż odwaga 
pokonuje zarówno lęk, jak i jego sprawcę4. 

Justyn Męczennik (ok. 100 – ok. 165) zdecydowanie krytykował kult Mi-
try, dopatrując się w nim czartowskiego naśladowania Eucharystii, gdyż według 
niego w tych rytuałach demony nakazywały używać chleba i wody5. Jego zda-
niem, powstały one z upadłych aniołów, którzy współżyli z kobietami. Ich celem 
jest przeszkadzanie w nawróceniu ludzi, skłanianie ich do herezji i prześlado-
wania chrześcijan. Z chwilą Paruzji zostaną wtrącone w ogień wieczny6. Justyn 
wskazuje również na uległość pokonanych demonów wobec Jezusa Chrystu-
sa Zmartwychwstałego7. Natomiast jego uczeń Tacjan (ok. 130 – druga poł. II 
wieku) w dziele Przeciwko Grekom twierdzi, iż demony wynalazły astrologię, 
a ludzie stali się ich niewolnikami przez niewłaściwe korzystanie z wolnej woli8.

Podobnie teksty demonologiczne spotykamy m.in. w  Tradycji Apostolskiej 
Hipolita Rzymskiego (przed 170–235), powstałej ok. 215 roku. Autor bardzo zde-
cydowanie zakazuje udzielania chrztu osobom zajmującym się magią, astrolo-
gią czy wróżbiarstwem, ponieważ są to praktyki demoniczne9. Przeciwko tym 
zajęciom opowiada się także Tertulian (ok. 160 – ok. 230–240): „O astrologach, 
czarownikach, szarlatanach wszelkiego pokroju nie warto nawet mówić. Mimo 
to niedawno pewien astrolog, który podaje się za chrześcijanina, miał czelność 
wygłosić pochwałę swojego zawodu! (…) Astrologia i magia to ohydne wymysły 
złych duchów”. Jego zdaniem, niebezpieczeństwo tych praktyk polega na tym, iż 
przez nie można się znaleźć w mocy Złego10. On też zwraca uwagę, iż diabeł ma 
prawo kusić, ale tylko w granicach wyznaczonych mu przez Boga11.

magia, czary, rabunki, fałszywe świadectwa, obłuda, nieszczerość, przebiegłość, pycha, niegodzi-
wość, zuchwałość, chciwość, bezwstyd w mowie, zazdrość, bezczelność, duma, chełpliwość, za-
nik wszelkiej bojaźni”; w: http://www.grekat.stalwol.pl/didache.html (dostęp: 10 sierpnia 2009); 
F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin–Lublin 1998, s. 30.

3 Por. P. Stockmeier, Teufels- und Dämonenglaube In der Geschichte der Kirche, w: Die Macht des 
Bösen und der Glaube der Kirche, red. R. Schnackenburg, Düsseldorf 1979, s. 35.

4 Cyt. za: G. Jeanguenin, Szatan istnieje! Świadectwo egzorcysty i jego odpowiedzi na pytania, tłum. 
W. Dzieża, Kraków 20072, s. 96.

5 Por. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, tłum. S. Tokarski, t. 2, Warszawa 1994, s. 215.
6 Por. F. Drączkowski, Patrologia, dz. cyt., s. 70.
7 Por. Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, tłum. A. Lisiecki, Poznań 1926, s. 146.
8 Por. tamże, s. 72.
9 Por. M. Probst, K. Richter, Exorzismus oder Liturgie zur Befreiung vom Bösen. Informationen und 

Beiträge zu einer notwendigen Diskussion In der katholischen Kirche, Münster 2002, s. 21; Nota dusz-
pasterska Konferencji Episkopatu Toskanii na temat magii i demonologii, 1 czerwca 1994, nr 11, 
w: A. Posacki, Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe. Aspekty filozoficzno-teologiczne i prak-
tyczno-duszpasterskie, Radom 2009, s. 440.

10 Por. Tertulian, Apologetyk, tłum. J. Sajdak, Poznań 1947, s. 111, 115. 
11 Por. tenże, Wybór pism, tłum. D. Sutryk, t. 3, Warszawa 2007, s. 158.

Według dzieła Orygenesa (185–253/254) O zasadach, grzech aniołów pole-
gał na dobrowolnym zaprzestaniu kontemplacji Stwórcy – odwróceniu się od 
Boga. Mając ciała eteryczne jako swoistą „pamiątkę” z okresu wierności wo-
bec Niego, cierpią z tego powodu wyjątkowo. Diabelskie moce mają swoją hie-
rarchię: na ich czele stoi szatan, któremu podlegają niższe duchy ciemności. 
Ich zadaniem jest doprowadzenie człowieka do upadku przez brak pokuty, na-
wrócenia i chęci powrotu do Boga12. Orygenes zwraca także uwagę, iż demony 
mogą posiąść nie tylko duszę, ale i ciało człowieka13. Jego koncepcja apokatasta-
zy zakłada „przeniknięcie” Boga „wszystkim we wszystkim” i dotyczyć będzie 
również upadłych aniołów14.

Destrukcyjną naturę zła podkreśla Dionizy z Aleksandrii (ok. 190–265). We-
dług niego, „diabeł, który prowadzi nas do ruiny, posługuje się przemocą. Bóg 
natomiast prowadzi nas do zbawienia, trzymając za rękę”15. Cyprian (200/210–
258) w dziele Ad Fortunatum określa szatana jako odwiecznego wroga niszczą-
cego człowieka16. Podobnie w traktacie De zelo et livore twierdzi, iż zadaniem 
diabła jest przeszkadzanie człowiekowi w zdobyciu dóbr Bożych, które on sam 
wcześniej utracił, jest on bowiem „mistrzem zguby”17. 

Laktancjusz (ok. 260 – ok. 330) w dziele Boże nauki zwraca uwagę, iż demony 
są przyczyną politeizmu. Powstały jako wynik stwórczego działania Boga, który 
na początku powołał do istnienia dwa duchy, a jeden z nich oddalił się od Nie-
go, stając się złym. Jego zadaniem jest wyrządzanie szkody człowiekowi, ponie-
waż jest on źródłem wszelkiego zła. Temu złemu aniołowi podlegają inne upadłe 
anioły – demony, które namawiają ludzi do zła i odwrócenia się od Boga18.

Atanazy Wielki (ok. 295–373) nauczał o poddaństwie demonów Jezusowi, co 
wyrażało się szczególnie w  ich lęku wobec Jego Bóstwa19. Demaskował jedno-
cześnie ich złowrogą naturę, która ujawniała się w uprawianiu magii i astrologii, 
określanych mianem dzieła diabła. Zalecał, by dziecko kapłana pochwycone na 
czytaniu książek o magii zostało wydalone z Kościoła, a ojciec zawieszony w czyn-
nościach kapłańskich aż do usamodzielnienia się potomka20. Oddający się magii, 

12 Por. W. Szczerba, A Bóg będzie wszystkim we wszystkim… Apokatastaza Grzegorza z Nyssy. Tło, źró-
dła, kształt koncepcji, Kraków 2008, s. 71–72.

13 Por. Orygenes, Przeciw Celsusowi, tłum. S. Kalinowski, Warszawa 1986, s. 53.
14 Por. F. Gryglewicz, Apokatastaza w Piśmie Świętym, EK, t. 1, kol. 755; W. Hryniewicz, Apokatasta-

za w teologii, EK, t. 1, kol. 756.
15 Cyt. za: G. Jeanguenin, Szatan istnieje, dz. cyt., s. 65.
16 Por. T. Kaczmarek, Taktyka szatana wobec Kościoła wg św. Cypriana, w: Hipolit, O antychryście, 

dz. cyt., s. 45–46.
17 Tamże, s. 46.
18 Por. Laktancjusz, Boże nauki, w: F. Drączkowski, Patrologia, dz. cyt., s. 150–151.
19 Por. Atanazy, O Wcieleniu Słowa, tłum. M. Wojciechowski, Warszawa 1998, s. 51.
20 Por. Kanony Ojców Greckich (tekst grecki i polski), tłum. S. Kalinowski, J. Szymańczyk, M. Mucha, 

oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2009, s. 157.
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chcąc pokutować, winni spalić wszystkie posiadane książki z tej dziedziny i przez 
trzy lata pościć do wieczora w obecności świadków. Po tym czasie dopiero moż-
na im udzielić sakramentów. Natomiast pokuta w formie postu nawracających 
się wróżbitów, astrologów czy egzorcystów winna trwać rok21. Także postanowie-
nia synodu w Ancyrze (314) wyraźnie potępiały ludzi zasięgających rady wróż-
bitów, korzystających z usług rzucających czary czy dokonujących oczyszczeń, 
widząc w  tym działanie diabelskie odwracające człowieka od wiary i  zaufania 
Bogu22. Surowe kary za praktykowanie magii lub czarów – wykluczenie ze wspól-
noty Kościoła na 20 lat – przewidywał dokument z czasów Konstytucji apostol-
skich (IV–VI wiek), a mianowicie Kary Świętych Apostołów dla upadłych23.

Dydym Ślepy (313–398) uważa, iż diabłu podlegają anioły, które stworzone 
jako dobre i piękne stały się złe z własnego wyboru24. Cyryl Jerozolimski (ok. 315–
387) widzi w szatanie sprawcę grzechu pierworodnego i ostro potępia wszelkie 
formy bałwochwalstwa: „niektórzy pozwolili sobie zuchwale wzgardzić stwór-
cą raju, czczą zaś węża i smoka – wizerunki tego, kto sprawił, że człowiek zo-
stał z  raju wygnany”25. Jest on bezwstydnym i  przewrotnym władcą mroków 
i ciemności, strasznym i złośliwym tyranem, chytrym i podstępnym Wężem za-
stawiającym na człowieka sidła nieprawości. Jest kłamcą udającym przyjaźń, co 
doprowadziło pierwszych ludzi do upadku. Ponieważ jest ciemnością i nią rządzi, 
zachodnia strona świata jest widzialnym miejscem jego obecności. Szatan nie ma 
jednak całkowitej mocy nad ludźmi – zniszczył ją bowiem Chrystus, a uczestnic-
two człowieka w chrzcie i Eucharystii również go osłabia26. 

Zdaniem Bazylego Wielkiego (ok. 330–379), demony to aniołowie mający 
straszliwe oblicze, ognisty oddech i  twarde spojrzenie27. Diabelskie działanie 
wyraża się m.in. w praktykowaniu magii czy wróżbiarstwa. Osoba przyznają-
ca się do uprawiania magii czy przyrządzania czarodziejskich napojów miała 
odbywać pokutę jak zabójca (20 lat). Natomiast za zasięganie rady u wróżbi-
tów, przez co naśladuje się pogańskie obyczaje, korzystanie z ich usług leczni-
czych i zlecenie im dokonywania oczyszczeń Bazyli przewidywał karę sześciu 
lat pokuty28. Grzegorz z Nazjanzu (330–390) poucza, iż tak jak w raju zawiść 
szatana względem ludzi i szyderstwo z nich doprowadziły do grzechu, tak samo 
21 Por. tamże, s. 158.
22 Por. Dokumenty synodów od 50 do 381 roku, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2006, s. 68.
23 Konstytucje Apostolskie oraz kanony Pamfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii, Prawo kanonicz-

ne świętych Apostołów, Kary świętych Apostołów dla upadłych, Euchologion Serapiona, tłum. S. Ka-
linowski, A. Caba, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 298.

24 Por. R. Nakonieczny, O antropologii Dydyma Ślepego (In Genesin), Gliwice 2005, s. 57–58.
25 Cyryl Jerozolimski, VI. Katecheza chrzcielna, w: http://www.psychomanipulacja.pl/art/kulty-sata-

niczne-w-ocenie-kosciola.htm (dostęp: 20 września 2009).
26 Por. tenże, XX. Katecheza chrzcielna, w: F. Drączkowski, Patrologia, dz. cyt., s. 268.
27 Por. W. Szczerba, A Bóg będzie wszystkim, dz. cyt., s. 102.
28 Por. Kanony Ojców Greckich, dz. cyt., s. 53, 56, 59.

dzieje się i obecnie29. Grzegorz z Nyssy (335–394), niewątpliwie pod wpływem 
Orygenesa, czyniąc zastrzeżenie, iż jest to jego własny pogląd, a nie nauka Ko-
ścioła, przewidywał możliwość zbawienia szatana30. Dla ludzi zwracających się 
do czarowników i wróżbitów albo do osób obiecujących dokonanie oczyszczeń 
czy zapobieganie nieszczęściom przy pomocy demonów jako karę, poprzedzo-
ną badaniem, czy nie zawarli przymierza z demonami, przewidywał on pokutę 
przez całe życie i przyjęcie komunii dopiero na łożu śmierci31. Natomiast Am-
broży z Mediolanu (ok. 339–397), przypominając diabła jako sprawcę upadku 
Ewy, nazywa go lichwiarzem grzechu służalczego dziedzictwa32. Zaleca rów-
nież, aby nie wierzyć złym duchom, nawet jeśli mówią prawdę33.

Wiele miejsca demonologii poświęca Jan Chryzostom (344–407) w mowach 
(właściwie homiliach) skierowanych przeciwko judaizantom, Żydom i  Helle-
nom34. Mówiąc, iż diabłu służą demony, zwraca uwagę na istniejącą wśród złych 
duchów hierarchię 35. Diabeł jest podstępny, czym doprowadził Adama do upad-
ku36. Za jego przyczyną dochodzi do rozłamów wspólnot, sprzeniewierzania się 
nauce, wszczynania sporów37. Ten „morderca człowieka”38 zastawia na niego sie-
ci39, jak rabuś porywa do zgubnych nauk40, zachęcając ludzi do posługiwania się 
magią i czarami41. Podobne zagrożenie istnieje ze strony demonów, które szko-
dzą nieśmiertelnej duszy i prowadzą ją na zatracenie, dlatego nie należy słuchać 
ich obietnic42. Diabeł jest bardzo sprytny, w celu skuszenia potrafi  posługiwać się 
nawet Pismem Świętym43. Jego i  demonów siedliskiem są miejsca opuszczone 
przez Boga, gdzie się Go nie wielbi44, np. dusze Żydów45. Zagrożeniem dla nich 
– śmiertelnym ciosem, uzdą powstrzymującą ich działanie – jest krzyż46. W in-
nych homiliach Jan Chryzostom podaje, iż demony to duchy rozumne, doskona-
le wiedzące, kim jest Jezus, jednak zdradzają swą wiedzę dopiero podczas chłosty 
29 Por. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967, s. 421.
30 Por. W. Hryniewicz, Apokatastaza, dz. cyt., kol. 756.
31 Por. Kanony Ojców Greckich, dz. cyt., s. 79.
32 Por. Ambroży z Mediolanu, O Tobiaszu, dz. cyt., s. 320.
33 Por. tenże, Listy, t. 1, tłum. P. Nowak, Kraków 1997, s. 173.
34 Jan Chryzostom, Osiem mów przeciwko judaizantom i Żydom, Przeciwko Żydom i Hellenom, tłum. 

J. Illuk, Kraków 2007.
35 Por. tamże, Mowa VIII, 8, s. 223.
36 Por. tamże, Mowa VIII, 2, s. 209.
37 Por. tamże, Mowa II, 6, s. 99.
38 Por. tamże, Mowa VIII, 8, s. 223.
39 Por. tamże, Mowa I, 4, s. 68.
40 Por. tamże, Mowa I, 8, s. 81.
41 Por. tamże, Mowa VIII, 8, s. 223.
42 Por. tamże, Mowa I, 7, s. 80.
43 Por. tamże, Mowa VI, 6, s. 185.
44 Por. tamże, Mowa I, 3, s. 65. 
45 Por. tamże, Mowa I, 4, s. 67.
46 Por. tamże, Przeciwko Żydom i Hellenom, s. 248.
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i przymusu ze strony Jezusa47. Natomiast człowieka atakują szczególnie wtedy, 
gdy ten odczuwa samotność48. 

Dzieła mistrza życia duchowego Ewagriusza z Pontu (ok. 345–399) wielo-
krotnie wspominają o demonach atakujących mnichów49. Wywołują one lęk, 
ukazując się w czasie snu pod postacią agresywnych ptaków, mięsożernych be-
stii czy żmij albo poprzez wizje zadymionej i palącej się zakonnej celi. Wzbudza-
ją popędliwość i pożądliwość, przybierając postaci nieprzyzwoicie bawiących 
się i  bezwstydnie tańczących kobiet. Zsyłają sny o  próżnej chwale, pogrąża-
ją w nieutulonym smutku i wzbudzają złe myśli. Ponieważ ich ciała są chłod-
ne i podobne do kryształu, wykorzystują je w czasie kuszenia: ostudzają głowę 
mnicha własnym ciałem, wzbudzając nienaturalną senność. W ten sposób nie 
tylko przeszkadzają w czytaniu Pisma Świętego (często same nim się posługu-
jąc), ale powodując ziewanie, dostają się do wnętrza ludzkiego50. 

Na uwagę zasługuje demonologia św. Augustyna (354–430) zawarta choć-
by w  dziełach O  państwie Bożym51, O  nauce chrześcijańskiej52 czy w  Dialo-
gach fi lozofi cznych53. Zło określa on mianem braku dobra, szatana, antychrysta, 
księcia tego świata, władcy wszystkich grzeszników, pana śmierci, węża, złe-
go anioła; czartów i  demonów, duchów: nieczystych, złych, szkodzących, 
kłamliwych54. Są one istotami rozumnymi, nie mają ciała fi zycznego, ale, jak 
to określił Augustyn, ciało powietrzne – są duchami55. Na ich czele stoi dia-
beł, który jest dla niższych duchów księciem56. Pierwotnie stworzone jako 
dobre, upadły z  własnej woli, dopuszczając się nieposłuszeństwa oraz uwiel-
bienia dzikiej pychy własnej, kłamstwa, stronniczości i zawiści57. Za karę zosta-

47 Por. tenże, Homilia do 1 Listu do Koryntian, w: Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Nowy Testament, 
t. 2: Ewangelia według Św. Marka, oprac. L. Misiarczyk, Ząbki 2009, s. 19.

48 Por. tenże, Homilie na Ewangelie według św. Mateusza, cz. 1 (Homilie 1–40), tłum. J. Krystyniacki, 
Kraków 2000, s. 154–155.

49 Por. Ewagriusz z Pontu, De malignis cogitationibus, w: http://znajomi.biz/topics36/demony-i-
demonologia-vt10967.htm (dostęp: 20 października 2009).

50 Por. tamże.
51 W niniejszym omówieniu posłużono się tekstem: Augustyn, O państwie Bożym, tłum. W. Kubicki, 

Kęty 2002. Autor przekładu De civitate Dei tłumaczy jako Państwo Boże. Ponieważ jednak w litera-
turze naukowej najczęściej używany jest tytuł O państwie Bożym, w takim brzmieniu dzieło to zo-
stało ujęte w przypisach.

52 Augustyn, De doctrina christiana – O nauce chrześcijańskiej, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1989.
53 Tenże, Dialogi filozoficzne, tłum. zbior., Kraków 1999.
54 Por. tenże, O państwie Bożym, dz. cyt., 2, 10.23–25; 4, 4; 8, 22; 9, 18–19; 12, 3; 20, 13; tenże, O na-

turze dobra, tłum. M. Maykowska, w: tenże, Dialogi filozoficzne, dz. cyt., s. 831–832; tenże, 
O wolnej woli, tłum. A. Trombala, w: tamże, s. 608–609, 647; tenże, O życiu szczęśliwym, tłum. 
A. Świderkówna, w: tamże, s. 33; tenże, O prawdziwej wierze, tłum. J. Ptaszyński, w: tamże, s. 752.

55 Por. tenże, O państwie Bożym, dz. cyt., 8, 16; 9, 17; 11, 11.
56 Por. tenże, De doctrina Christiana, dz. cyt., 2 23 36; tenże, O prawdziwej wierze, dz. cyt., s. 752.
57 Por. tenże, O państwie Bożym, dz. cyt., 11, 10.13.23; 12, 1; tenże, O prawdziwej wierze, dz. cyt., s. 752; 

tenże, O naturze dobra, dz. cyt., s. 846.

ły stracone z nieba na dno świata (mroczna część powietrznych przestrzeni), 
które służy im za więzienie, a ostatecznie zostaną potępione na sądzie, gdyż 
trwają niezmiennie w  grzechu58. Są pełne niesprawiedliwości, fałszu, za-
zdrości, pychy, przewrotności, przebiegłości w  zdradzie59. Jako wrogowie 
ludzi oplątują ich umysły niczym sieci, tyranizują i zniewalają60, by odwieść ich 
od duchowego postępu, wiary i świętości61, których są zdecydowanymi prze-
ciwnikami62. Cieszą się z ludzkich grzechów63, szkodzą przez pokusy64, a dzia-
łając podstępnie, potrafi ą nawet przybrać postać anioła światłości65. Ponieważ 
ich główną cechą jest pycha, rozmiłowane są we własnej mocy66, dążą do tego, 
aby im okazywano cześć; posiadają wiedzę, lecz bez miłości67. Złe duchy są po-
słuszne Bogu, który ma nad nimi pełną władzę68. Mają tyle mocy, ile im udziela 
Wszechmogący, który dopuszcza kuszenie69, i to jedynie na jakiś czas70. W dzie-
le De doctrina christiana Augustyn stanowczo potępia zabobony, astrologię 
i magię jako paktowanie z diabłem – przeniewierczym aniołem71. Podobne sta-
nowisko w tej kwestii zajął w 394 roku Synod Kartagiński, piętnując wróżbiar-
stwo, czary i zabobony jako działania diabelskie72.

W 446 roku papież Leon I Wielki, w odpowiedzi na szerzący się manicheizm, 
wykłada naukę o diable, który został stworzony przez Boga jako dobry, a źle wy-
korzystawszy swoją naturalną doskonałość, porzucił prawdę i oderwał się od do-
bra. Nadto papież stwierdza, iż „zło nie jest substancją, ale bólem substancji”73. 
Naukę o upadłych aniołach  odnajdujemy w innym dokumencie Leona Wielkie-
go, a mianowicie w Liście do Flawiana, biskupa Konstantynopola (449). Czytamy 
w nim, iż Jezus, narodzony z Ducha Świętego i Dziewicy, miał zniszczyć diabła, 
mającego władzę śmierci, której wraz z grzechem jest sprawcą. On to podstępnie 

58 Por. tenże, O państwie Bożym, dz. cyt., 8, 21.22; 11, 33; tenże, O wolnej woli, dz. cyt., s. 595; 647; ten-
że, O naturze dobra, dz. cyt., s. 846.

59 Por. tenże, O państwie Bożym, dz. cyt., 2, 10; 8, 22; 9, 18; tenże, De doctrina Christiana, dz. cyt., 2 24 
37; tenże, O wolnej woli, dz. cyt., s. 648; tenże, O prawdziwej wierze, dz. cyt., s. 752; tenże, O naturze 
dobra, dz. cyt., s. 846.

60 Por. tenże, O państwie Bożym, dz. cyt., 2, 10.25; 9, 21; 19, 9; tenże, O życiu szczęśliwym, dz. cyt., s. 33.
61 Por. tenże, O państwie Bożym, dz. cyt., 9, 18; 20, 8.
62 Por. tamże, 10, 22.
63 Por. tamże, 2, 10.
64 Por. tamże, 9, 17; tenże, O wolnej woli, dz. cyt., s. 609.
65 Por. tenże, O państwie Bożym, dz. cyt., 2, 26; 19, 8; 20, 8.
66 Por. tamże, 9, 34; tenże, O wolnej woli, dz. cyt., s. 648.
67 Por. tenże, O państwie Bożym, dz. cyt., 9, 20; tenże, O prawdziwej wierze, dz. cyt., s. 816.
68 Por. tenże, O państwie Bożym, dz. cyt., 9, 21.
69 Por. tamże, 2, 23; 14, 27; tenże, O wolnej woli, dz. cyt., s. 607.
70 Por. tenże, O państwie Bożym, dz. cyt., 10, 21.
71 Por. tenże, De doctrina Christiana, dz. cyt., 2 20 30 – 2 23 35. 
72 Por. A. Posacki, Ezoteryzm i okultyzm, dz. cyt., s. 287.
73 Leon Wielki, List do Turybiusza, biskupa Astorgii, w: R. Laurentin, Szatan mit czy rzeczywistość. 

Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1998, s. 220.
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zwiódł człowieka, który ulegając mu, utracił Boskie dary – nieśmiertelność. Dia-
beł jest istotą myślącą, przewrotną, złośliwą i zazdrosną o człowieka, którego Bóg 
„stworzył w tak zaszczytnym stanie”, stąd doprowadzając go do upadku, liczył, iż 
Bóg – „wiedziony wymaganiami sprawiedliwości – zmieni swoje postępowanie 
wobec człowieka”74. O wolnej woli diabła w podejmowaniu decyzji o nieposłu-
szeństwie względem Stwórcy tenże papież pisał w roku 459 w Liście do biskupów 
Kampanii, Samnium i Picenum75.

Warto też wspomnieć Cezarego z Arles (470–542), który wiele miejsca po-
święcił nauczaniu o złu w życiu chrześcijan. Jego zdaniem, nie zmusza ono co 
prawda do grzechu, ale namawia i zwodzi ludzi do zawiści, złośliwości, rozkoszy 
zmysłowej i pychy, gdyż te występki pokrzepiają diabła. Ich kuszenie jest „zleco-
ne” przez Boga – Wychowawcę, którego są narzędziem. Nadto demony są odpo-
wiedzialne za szerzenie czarów, magii i wróżb. Zdaniem Cezarego z Arles, liczba 
demonów jest ogromna, gdyż każdy z nich odpowiada za jeden grzech. Porów-
nuje je również do psów na łańcuchu: im bliżej człowiek do nich podejdzie, tym 
bardziej zostanie pogryziony76.

Ukoronowaniem demonologii pierwszych wieków chrześcijaństwa są orze-
czenia synodu w Braga (563), który przytaczając naukę Kościoła na temat po-
chodzenia diabła i  jego natury, stwierdza wyraźnie, iż pierwotnie diabeł został 
stworzony przez Boga jako dobry anioł. Nie ma on mocy stwarzania niczego i nie 
wywołuje swoją mocą klęsk żywiołowych czy zjawisk pogodowych, np. grzmo-
tów, piorunów, burz i  susz. Nie odpowiada również za kształtowanie się ciała 
ludzkiego ani za poczęcie dziecka w łonie matki77. 

2. Egzorcyzmy jako skuteczna walka ze Złem

Zmaganie się ze złem, które w  najbardziej wyrafi nowanej formie potra-
fi  opętać ludzi „na całym świecie” (Justyn Męczennik), doprowadziło w ciągu 
ubiegłych wieków do ukształtowania się praktyki egzorcyzmów, mających na 
celu wyzwolenie z piekielnych mocy78. Nie mamy zbyt wielu świadectw pozabi-
blijnych stosowania egzorcyzmów w Kościele pierwszych wieków, na co z pew-
nością miało wpływ zejście chrześcijan do katakumb w okresie prześladowań. 
Znacznie więcej świadectw znajdujemy dopiero po ogłoszeniu wolnościowe-

74 Tenże, List do Flawiana, biskupa Konstantynopola, BF VI. 7, s. 223–225.
75 Por. tenże, List do biskupów Kampanii, Samnium i Picenum, w: R. Laurentin, Szatan mit czy rzeczy-

wistość, dz. cyt., s. 220.
76 Por. T. Kłosowski, Nauka o szatanie, jego oddziaływaniu na ludzi i walce z nim w kazaniach św. Ce-

zarego z Arles, w: Hipolit, O antychryście, dz. cyt., s. 99–105.
77 BF V. 2–8, s. 175.
78 Justyn Męczennik, 2 Apologia, 6, 5, dz. cyt., s. 275.

go edyktu mediolańskiego (313). Poniżej omówimy, w jaki sposób rozumiano 
i sprawowano egzorcyzmy w starożytności chrześcijańskiej.

Znamienną cechą egzorcyzmów Kościoła pierwszych wieków, a zarazem nie-
zbędnym, konstytutywnym jego elementem jest wiara w moc Jezusa i w Jego Imię, 
„przed którym zgina się każde kolano” (Flp 2, 10). Zaklinanie złego ducha „w imię 
Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego pod Ponckim Piłatem” powoduje wypędzenie 
go z opętanych i odniesienie nad nim zwycięstwa79. Używane w czasie egzorcy-
zmów formuły zawierały wręcz teksty Wyznania wiary „w imię tegoż prawdziwe-
go Syna Bożego – który jest Pierworodnym każdego stworzenia, który z Dziewicy 
stał się człowiekiem, który cierpiał i został ukrzyżowany pod Poncjuszem Piła-
tem (…), który umarł, i który powstał z martwych, i wstąpił do nieba”80. Wyraźne 
wspomnienie wydarzeń wcielenia, męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebo-
wstąpienia Jezusa jest anamnezą Paschy Pana. Skutecznych egzorcyzmów moż-
na również oczekiwać, wzywając mocy Boga starotestamentowych Patriarchów, 
któremu poddane są demony81. Istotnym elementem egzorcyzmu jest także wia-
ra egzorcyzmującego w Boskie Imię, co wyraża się w sekwencji „wierzymy – kie-
dy wypędzamy” oraz „kiedy wierzymy – wypędzamy”82. 

Zarówno samo sprawowanie egzorcyzmów, jak i  moc dokonujących tego 
rytu nie są traktowane jako coś wyjątkowego, ale jako zupełnie normalna i zwy-
czajna, wręcz codzienna praktyka. Nie jest ona zależna od święceń ani obwa-
rowana delegacją osoby odpowiedzialnej za daną wspólnotę, i nie dokonują jej 
jacyś mędrcy biegli w naukach kościelnych, ale zwyczajni chrześcijanie83. Moc 
nad złem bowiem, jak mówi Ireneusz z Lyonu, jest darem Boga dla wspólnoty 
– charyzmatem i znakiem rozpoznawczym autentyczności nauki chrześcijań-
skiej, którą chętnie przyjmuje wielu wyzwolonych z opętania84.

Oprócz wzywania Imienia Boga, anamnezy Paschy Chrystusa i wiary egzor-
cysty jako ważne czynniki wypędzania złych duchów wymienia się także roz-
kazywanie demonowi, aby się ujawnił, jakąś formę dotyku opętanego przez 
egzorcystę, tchnienie, nakaz opuszczenia opętanego i  wyjście demona85. Mało 

79 Tamże, 6, 5–6 s. 275–276; tenże, Dialog z Żydem Tryfonem 30, 3, dz. cyt., s. 146; Orygenes, Przeciw 
Celsusowi I, 25, dz. cyt., s. 53.

80 Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem 85, 2, dz. cyt., s. 255.
81 Por. tamże, 85, 2 s. 255; Ireneusz z Lyonu, Wykład nauki apostolskiej 97, tłum. W. Myszor, Kraków 

1997, s. 96.
82 „A obecnie my, którzy wierzymy w naszego Pana Jezusa, który został ukrzyżowany pod Poncju-

szem Piłatem, kiedy wypędzamy wszelkie demony i złe duchy, one rzeczywiście się nam poddają”; 
w: Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem 76, 6, dz. cyt., s. 236.

83 Por. Orygenes, Przeciw Celsusowi, VII, 4, dz. cyt., s. 342–343; Tertulian, Apologetyk XXIII, 4–5, dz. 
cyt., s. 111.

84 Por. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses II, 32, 4, w: A. Bober, Antologia patrystyczna, Kraków 1965, s. 36.
85 „Na rozkaz byle którego chrześcijanina, byle by mówił, duch ten wyzna, że jest demonem (…) W ten 
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czytelne „zetknięcie się” egzorcysty z opętanym, o którym wspomina Tertulian, 
staje się zrozumiałe w świetle świadectwa synodu w Kartaginie (256), które za-
wiera informację o praktyce wkładania rąk podczas egzorcyzmu86. Należy są-
dzić, iż to właśnie oznacza Tertulianowe określenie. Natomiast „tchnienie” 
(exsuffl  atio) jest biblijnie związane z Rdz 2, 7, gdzie Bóg posłużył się nim, aby 
ożywić człowieka powstałego z prochu ziemi, a także z proroctwem Ez 37, 9 do-
tyczącym ożywiania wysuszonych kości oraz z J 20, 22, gdzie Zmartwychwstały 
tchnął na uczniów, dając im Ducha Świętego87. W obrzędzie chrztu katechume-
na podczas wykonywania exsuffl  atio wypowiadano słowa: „Ustąp, duchu nie-
czysty, i daj miejsce Duchowi Świętemu”88. Oznacza to więc powołanie do życia 
i obdarowanie Duchem Świętym. W czasie egzorcyzmu nie posługiwano się ja-
kimiś wypracowanymi rytuałami, lecz czytano teksty Pisma Świętego i odma-
wiano powszechnie znane chrześcijanom modlitwy89. 

Bardzo interesującą informację odnajdujemy u Orygenesa, którego zdaniem 
egzorcyzmom poddaje się nie tylko ludzi, ale również nawiedzone miejsca oraz 
zwierzęta90.

Połączenie w III wieku obrzędu egzorcyzmu z przygotowaniem kandyda-
tów do przyjęcia chrztu (katechumenat) spowodowało pojawienie się w tym ry-
cie wody chrzcielnej i święcenia „oleju egzorcyzmu”, które przyczyniały się do 
zwycięstwa nad diabłem. Potwierdzenie tego znajdujemy u Klemensa Aleksan-
dryjskiego (ok. 150 – ok. 215)91, u Cypriana z Kartaginy (200/210–258)92 oraz 
Hipolita Rzymskiego (przed 170–235)93. W okresie bezpośredniego przygoto-
wania do przyjęcia tego sakramentu kandydaci byli wielokrotnie poddawani 
egzorcyzmom; pod koniec czynił to sam biskup, który ostatecznego wypędze-
nia demonów dokonywał bezpośrednio przed chrztem przez włożenie rąk, 
wypowiedzenie formuły egzorcyzmu, exssufl atio, znaczenie znakiem krzyża 
czoła, uszu i nozdrzy94. 

Na marginesie warto również zaznaczyć, iż w  III wieku rozwijający się 
monastycyzm chrześcijański poprzez surowe ascetyczne życie pustelnicze 

sposób, wskutek zetknięcia z nami i pod naszym tchnieniem przygnębieni na nasz rozkaz, wycho-
dzą nawet z ciał, niechętnie jednak i z bólem”; Tertulian, Apologetyk XXIII, 4–5, dz. cyt., s. 111.

86 Orzeczenia 87 biskupów o chrzcie heretyków (Kartagina, 1 września 256), 37, tłum. J. Czuj, w: Doku-
menty synodów od 50 do 381 roku, dz. cyt., s. 35.

87 Por. B. Nadolski, Exsufflatio – insufflatio, LLit, s. 463.
88 Por. tamże, s. 463.
89 Por. Orygenes, Przeciw Celsusowi VII 4. 67, dz. cyt., s. 342–343, 380.
90 Por. tamże, VII 67, s. 380.
91 Por. Klemens Aleksandryjski, Wypisy z Theodota 82, 2, w: Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym. 

Antologia tekstów I–III w., oprac. J. Słomka, Kraków 2004, s. 132.
92 Por. Cyprian z Kartaginy, List 69, 15, w: tamże, s. 242.
93 Por. Hipolit, Tradycja apostolska II, 5, dz. cyt., s. 93.
94 Por. tamże, II, 4–5, s. 92-93.

ukształtował obraz świętych walczących i wypędzających zło z innych ludzi95. 
Nie można więc ograniczać egzorcyzmów do czynności związanej jedynie 
z inicjacją chrześcijańską, chociaż te relacje mają słusznie status najbardziej 
wiarygodnych.

Egzorcyzmy od III wieku związane z liturgią w następnych stuleciach zy-
skują pewne uporządkowanie i rozwinięcie. Co więcej, liczniejsze świadectwa 
pozwalają na dokładniejszą ocenę ich rozumienia przez ówczesną wspólnotę.

Miejscem sprawowania egzorcyzmów w  IV wieku przeważnie jest lokalna 
świątynia, co wiąże się głównie z sakramentem chrztu96. Udzielane osobom przy-
gotowującym się do tego sakramentu, zawierały wezwanie imienia Bożego, wy-
rzeczenie się szatana i wszystkich jego spraw, jego pychy i służby, wyznanie wiary, 
namaszczenie olejem całego ciała; ryt exsuffl  atio97. Pewnym novum było stanie na 
raniącej stopy skórzanej macie (co miało przypominać cierpienia za grzechy sa-
mego kandydata i jego przodków), używanie relikwii świętych, a od V wieku także 
egzorcyzmowanej soli98. W czasie przygotowywania do chrztu egzorcyzmy nad 
katechumenami odprawiano codziennie99. Ciekawa informacja znajduje się u bi-
skupa Aleksandrii Tymoteusza, który uważał, iż opętany nieuwolniony od złe-
go ducha może przyjąć chrzest jedynie na łożu śmierci, a do Komunii przystąpić 
raz w tygodniu – w niedzielę. Warunkiem jest, by nie zdradzał tajemnicy „ani nie 
bluźnił w jakiś inny sposób”100.

Pozachrzcielne egzorcyzmy polegały na wkładaniu rąk i zaklinaniu ducha nie-
czystego imieniem Boga101. Świadectwo modlitwy za opętanych (już ochrzczo-
nych) spotykamy w Konstytucjach apostolskich (IV–VI wiek): „Żarliwie módlmy 
się za nich, aby dobry Bóg przez Chrystusa poskromił złe duchy nieczyste i pro-
szących uwolnił od wrogiej przemocy; [aby] Ten, który niegdyś rozgromił legion 
demonów oraz najgorszego diabła, teraz również poskromił tych, którzy odeszli 

95 Por. M. Eliade, Historia wierzeń, dz. cyt., s. 186–187.
96 Por. Cyryl Jerozolimski, Katecheza wstępna 14, w: tenże, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, 

tłum. W. Kania, Kraków 2000, s. 21.
97 Por. tenże, Katecheza wstępna 9, dz. cyt., s. 22; tenże, Katecheza 19, 4.8.9, dz. cyt., s. 320–322; ten-

że, Katecheza 20, 3, dz. cyt., s. 326; Ambroży z Mediolanu, O tajemnicach 7, w: tenże, Wyjaśnienie 
Symbolu. O tajemnicach. O sakramentach, tłum L. Gładyszewski, Kraków 2004, s. 52; tenże, O sa-
kramentach I, 4, dz. cyt., s. 68; A. Zarzeczny, Etiopska modlitwa egzorcyzmu, „Przegląd Powszech-
ny” 2001, nr 11, s. 145–146; Kanon Hipolita z IV wieku zwraca uwagę na używanie poświęconego 
oleju do egzorcyzmów przy chrzcie katechumenów, „aby oddalił się od ochrzczonego wszelki zły 
duch”. Zob. Kanony Ojców Greckich, dz. cyt., s. 188.

98 Por. Augustyn, Początkowe nauczanie katechizmu XXVI, 50, w: tenże, Pisma katechetyczne, tłum. 
W. Budzik, Poznań 1929, s. 65; P. Towarek, Egzorcyzm. Historia, liturgia, teologia, Olsztyn 2008, 
s. 59, 62.

99 Por. Jan Chryzostom, Katecheza druga 12, w: tenże, Katechezy chrzcielne, tłum. W. Kania. Lublin 
1993 s. 45; Augustyn, Wiara i uczynki VI, 9, w: tenże, Pisma katechetyczne, dz. cyt., s. 229.

100 Kanony Ojców Greckich, dz. cyt., s. 91.
101 Por. Augustyn, O życiu szczęśliwym, dz. cyt., s. 33.
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od pobożności, i uwolnił swoje stworzenie od wpływu złych duchów, i oczyścił 
tych, których stworzył w swej wielkiej mądrości. Żarliwie módlmy się dalej za 
nich: ocal i podźwignij ich, Boże, mocą swoją!”102. Egzorcyzmów dokonywali zwy-
kli kapłani oraz biskup, który posługiwał się formułą: „Jednorodzony Boże, Synu 
wielkiego Ojca, ukarz złe duchy i uwolnij dzieła rąk swoich od udręki wrogiego 
ducha, albowiem Twoja jest chwała, część i uwielbienie, a przez Ciebie również 
Ojca Twojego w Duchu Świętym na wieki. Amen”103. Skutecznym egzorcyzmem 
wobec ludzi, domów i  zwierząt dręczonych przez złe duchy było odprawienie 
Mszy św., odmawianie nieszporów, używanie relikwii, namaszczenie pobłogosła-
wioną oliwą104. 

Podobnie jak w  wiekach poprzednich, sprawowanie egzorcyzmów było 
czymś zwyczajnym, potrzebnym, wręcz niezbędnym. Rozumiano je jako naj-
właściwszy sposób oczyszczenia dusz na podobieństwo oczyszczania złota 
w  ogniu105. Egzorcyzm pali jak najmocniejszy ogień, jest skutecznym spo-
sobem wypędzenia szatana i  oddalenia demonów oraz świętą czynnością, 
ponieważ swoje źródło ma w Biblii106. Ów ceremoniał odżegnywania prowa-
dzący do oczyszczenia i uświęcenia ciała i duszy107 ma wymiar pneumatolo-
giczny – tchnienie bojaźni i Ducha Świętego108, epikletyczny – ujarzmienie 
modlitwą i  zstąpienie tego Ducha109, oraz pokutny110. O  ile wcześniej nie 
było specjalnego urzędu egzorcysty, a egzorcyzmów mógł dokonywać każdy 
chrześcijanin111, to już w III wieku taki ofi cjalny urząd istnieje (wymaga świę-
ceń niższych)112. Od 341 roku egzorcyzmy mogły sprawować osoby delegowa-
ne przez chorepiskopa113, a od 416 roku wyznaczony diakon i kapłan114.

102 Konstytucje Apostolskie oraz kanony Pamfilosa, dz. cyt., s. 226.
103 Tamże, s. 227.
104 Por. Augustyn, O państwie Bożym XXII 8, dz. cyt., s. 920–921.
105 Por. Cyryl Jerozolimski, Katecheza wstępna 9, dz. cyt., s. 22.
106 Por. tamże, s. 22; tenże, Katecheza 20, 3, dz. cyt., s. 326; A. Zarzeczny, Etiopska modlitwa egzorcy-

zmu, dz. cyt., s. 145.
107 Por. Ambroży z Mediolanu, Wyjaśnienie Symbolu, dz. cyt., s. 45.
108 Por. Cyryl Jerozolimski, Katecheza wstępna 9, dz. cyt., s. 22.
109 Por. tenże, Katecheza 16, 19, dz. cyt., s. 266; Ambroży z Mediolanu, O sakramentach I, 18, dz. cyt., s. 71.
110 Por. Jan Chryzostom, Katecheza druga 14, dz. cyt., s. 45.
111 Por. Orygenes, Przeciw Celsusowi VII, 4, dz. cyt., s. 342–343; Tertulian, Apologetyk XXIII, 4–5, 

dz. cyt., s. 111.
112 Por. B. Nadolski, Egzorcyzm, LLit, s. 370.
113 Por. Dokumenty synodów od 50 do 381 roku, dz. cyt., s. 138.
114 Por. B. Nadolski, Liturgika, t. 3, Poznań 1992, s. 251–252.

Zakończenie

W przytoczonej nauce pierwszych wieków chrześcijaństwa wyraźnie widać 
zainteresowanie tematyką demonologiczną, która nie jest pozbawiona elemen-
tów fantastycznych i ludowych, a dodatkowo – jako novum – zawiera pierw-
sze herezje (np. apokatastazę). W świetle pism starochrześcijańskich demony 
powstały z upadku pierwotnie stworzonych przez Boga dobrych aniołów, któ-
rzy odwrócili się od Niego. Mają swoją hierarchię, w której naczelne miejsce 
zajmuje szatan, a poniżej stoją służące mu duchy ciemności. Szatan, nie mając 
miłości i będąc brakiem dobra, kieruje się nienawiścią wobec ludzi, jest spraw-
cą grzechu pierworodnego. Jako „mistrz zguby” i „brak dobra” jest perfekcyj-
nym kłamcą udającym przyjaźń, co doprowadziło pierwszych ludzi do upadku. 
Nadto jawi się jako złośliwy, bezwstydny, przewrotny, straszny władca mroków 
i  ciemności zamieszkujący zachodnią stronę świata. Złe duchy nie mają cał-
kowitej mocy nad światem i człowiekiem, i chociaż mają prawo kusić ludzi, to 
jedynie w granicach wyznaczonych przez Boga, któremu są ulegli i posłuszni. 
Jako wrogowie Jego zbawczych planów posługują się wzbudzaniem lęku przez 
sen i duchowe wizje, wzbudzaniem pożądliwości, poczucia samotności i smut-
ku, złych myśli, odwodzeniem od nawrócenia i pokuty, skłanianiem ku herezji, 
uprawianiu magii i czarów, które prowadzą do ruiny – duchowej śmierci, jaką 
jest apostazja czy opętanie. Chrzest człowieka i uczestnictwo w Eucharystii bar-
dzo szatana osłabia, lecz walka z nim jest tak trudna, iż przypomina męczeń-
stwo. Zło jednak zostanie pokonane na sądzie Bożym. 

Natomiast analiza praktyki egzorcyzmów w  starożytności chrześcijańskiej 
wskazuje na powszechność jej stosowania nie tylko w stosunku do osób opęta-
nych, ale od III wieku także wobec katechumenów. Początkowo mógł ich doko-
nywać każdy chrześcijanin, z biegiem czasu jednak zastrzeżone zostały wyłącznie 
dla osób duchownych i  wymagały delegacji odpowiedniej władzy kościelnej. 
W  ciągu wieków został również wypracowany ich schemat, wykorzystywany 
w późniejszych księgach liturgicznych. 
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Summary

An outline of Church teaching on the existence of personal evil 
and the struggle against it from the late 1st century until the 6th century

An interest in demonology was already observable at the beginnings of Christianity. 
Th e theologians of that period characterise Evil as hierarchically organised: with Satan as the 
leader and with demons serving him. He is devoid of love and, being the opposite of good, 
hates man. Satan and other devils are malicious, terrible and shameless fallen angels, who  as 
opponents of heaven, inhabit its western part. At the end of the times, they will be defi nitive-
ly defeated by God.

Ks. Tomasz Szałanda – doktor, kapłan archidiec. warmińskiej; ukoń-
czył studia fi lozofi czno-teologiczne w  Wyższym Seminarium Duchow-
nym „Hosianum” w  Olsztynie (1994); doktorat z  homiletyki na KUL 
(2000); wykładowca na Wydziale Teologii UWM w  Olsztynie oraz ho-
miletyki w WSD w Elblągu; proboszcz w Stawigudzie. Zainteresowania: 
Biblia i retoryka w przepowiadaniu, dzieje miasta Nidzica (przedwojenny 
Neidenburg in Ostpreussen).
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pomidzy ingerencjami terapeutycznymi 

a eugenicznymi dokonywanymi 
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Na forum ONZ 5 października 1995 roku Jan Paweł II mówił: „Jest jednym 
z wielkich paradoksów naszych czasów, że człowiek, który rozpoczął okres na-
zywany »współczesnością« pewnym siebie twierdzeniem o »swoim nadchodzą-
cym wieku«  i o »autonomii«, zbliża się do końca dwudziestego wieku pełen obaw 
o siebie, pełen obaw o to, do czego sam może być zdolny, pełen obaw o przyszłość 
jako taką”1. Te lęki towarzyszą ludzkości nadal, a  ich przyczyny są różnorakie, 
m.in. zagrożenia ekologiczne, sytuacja demografi czna, konfl ikty międzynaro-
dowe. W tę grupę wpisują się również trudne do przewidzenia skutki trwającej 
obecnie rewolucji biomedycznej, która stanowi owoc poznania ludzkiego geno-
mu. Z jednej strony wiedza ta niesie ze sobą ogromne możliwości rozwoju czło-
wieka na wielu płaszczyznach, z drugiej zaś otwiera przed nim perspektywy, które 
wiążą się jednak z licznymi niewiadomymi, a także wielkimi problemami natury 
etycznej. 

Jednym z wymiernych rezultatów prac związanych z sekwencjonowaniem 
ludzkiego genomu stała się możliwość identyfi kacji oraz analizy genów od-
powiedzialnych za występowanie najczęstszych chorób monogenowych2. 
Obecnie szczególnie żywe nadzieje, a zarazem i obawy w tym zakresie towa-
rzyszą terapii genowej3, będącej bezpośrednim następstwem tego osiągnięcia. 

1 Cyt. za: A. Paszewski, Rewolucja biomedyczna – nadzieje i lęki, „Znak” 12 (1996), s. 17.
2 Poznanie genomu człowieka – znaczenie dla współczesnej medycyny, w: Zastosowanie biologii w me-

dycynie a godność osoby ludzkiej, red. T. Mazurczak, Warszawa 2003, s. 11.
3 Terapia genowa – nowa forma terapii mająca na celu naprawienie genetycznego defektu 
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Według przewidywań genetyków, będzie ona stanowić kolejny, po chirurgii 
oraz wprowadzeniu szczepionek i  antybiotyków, milowy krok w  rozwoju 
medycyny. Coraz większe zainteresowanie tego rodzaju terapią jest zwią-
zane z  perspektywą skutków jej dalszego rozwoju, ponieważ może ona 
w znacznym stopniu przyczynić się do wyleczenia lub przynajmniej złago-
dzenia przebiegu większości chorób, w tym również takich, wobec których 
współczesna medycyna jest bezsilna4.

Rozwój działań podejmowanych w ramach terapii genowej niesie ze sobą tak-
że możliwości innego rodzaju, określane mianem eugeniki5. Otwiera się tutaj 
przed człowiekiem perspektywa wzięcia we własne ręce swojej ewolucji, której 
celem będzie nie tylko zachowanie integralności gatunku, ale i  jego modyfi ka-
cja poprzez doskonalenie zgodnie ze swoim projektem6. Będzie się to przejawiało 
w konkretnych działaniach polegających na wykorzystaniu inżynierii genetycz-
nej i terapii genowej do „poprawiania” np. urody, siły mięśni, wzrostu czy koloru 
oczu. Tego typu działania mogą mieć nieocenione znaczenie dla osób borykają-
cych się z własną niedoskonałością zewnętrzną, przez co stanowiłyby również 
skuteczną formę przeciwdziałania dyskryminacji społecznej7.

Ludzkość, mając tak potężne narzędzie, jakim jest terapia genowa, staje przed 
niezwykłą szansą przezwyciężenia wielu nieuleczalnych dotąd chorób. Jednak 
z drugiej strony, działania podejmowane w jej ramach są źródłem wielkiego nie-
pokoju etyków, fi lozofów i socjologów, a niejednokrotnie nawet ogółu ludzkości. 
Wyczuwają oni niebywałą skalę możliwości, ale i zagrożeń, jakie niesie ze sobą 
dalszy rozwój terapii genowej. W tym miejscu nieuchronnie rodzi się pytanie: 
jak daleko może posunąć się człowiek, ingerując we własną strukturę genetyczną 
w celu nie tylko terapii określonych chorób, ale również poprawiania, a przynaj-
mniej zmodyfi kowania indywidualnych możliwości?8

stanowiącego przyczynę lub jedną z głównych przyczyn choroby; polega najczęściej na wprowa-
dzeniu prawidłowej sekwencji DNA do komórki w celu zmodyfikowania sposobu funkcjonowa-
nia specyficznych komórek i tkanek pacjenta; por. T. Kraj, Terapia genowa, Encyklopedia bioetyki. 
Personalizm chrześcijański, red. A. Muszala, Radom 2007, s. 570.

4 B. Chyrowicz, Bioetyka i ryzyko. Argument „równi pochyłej” w dyskusji wokół osiągnięć współczes-
nej genetyki, Lublin 2002, s. 107.

5 Eugenika (gr. eugenes – dobrze urodzony) – dyscyplina teoretyczno-praktyczna stawiająca sobie 
za zadanie poprawę ludzkiego gatunku. Tradycyjnie eugenika oznacza ogół działań mających na 
celu eliminowanie genów chorobotwórczych z populacji. Obecnie wielu genetyków sądzi, że roz-
wój inżynierii genetycznej i zastosowanie jej osiągnięć w odniesieniu do gatunku Homo sapiens 
może wpłynąć na poprawę genetycznego „uposażenia” ludzkości. Zastosowanie osiągnięć współ-
czesnej biologii i genetyki molekularnej do poprawy kondycji ludzkiego gatunku bywa nazywane 
„nową eugeniką”; B. Chyrowicz, Eugenika, w: Encyklopedia…, dz. cyt., s. 182.

6 H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, tłum. M. Klimowicz, 
Kraków 1996, s. 55.

7  J.S. Nowak, Zastosowanie inżynierii genetycznej w medycynie, w: Ósmy dzień stworzenia? Etyka 
wobec możliwości inżynierii genetycznej, red. M. Machinek, Olsztyn 2001, s. 147.

8 A. Muszala, Wybrane zagadnienia etyczne z genetyki medycznej (Prace i sympozja, nr 5), Kraków 
1998, s. 32.

W 1982 roku dr W.F. Anderson, uważany za pioniera terapii genowej, po-
dzielił ingerencje genetyczne stosowane u  ludzi na następujące kategorie: 
terapia genowa komórek somatycznych, terapia genowa linii zarodkowej (ge-
noterapia germinalna), meliorystyczna inżynieria genetyczna („wzmocnienie 
genetyczne”) oraz eugeniczna inżynieria genetyczna9. Pomimo że dwie ostat-
nie kategorie nie mają charakteru terapeutycznego, omawia się je zwykle łącz-
nie z terapią genową, co wynika z ich ścisłego związku w zakresie stosowanych 
metod, jak i obiektów badań10. Klasyfi kacja ta pozwala w sposób systematyczny 
i uporządkowany zaprezentować kierowane pod adresem inżynierii genetycz-
nej człowieka obawy oraz argumentację przemawiającą za genetycznymi inge-
rencjami, jak i przeciw nim11. Przy czym należy zaznaczyć, że „wszelkie tego 
rodzaju podziały tylko na pewnych odcinkach odznaczają się należytą precy-
zją, na innych wytyczone przez nie granice ulegają zatarciu i wymagają dodat-
kowych korektur”12.

Zdaniem autora powyższej klasyfi kacji, granica pomiędzy etycznie dozwo-
lonymi a niedozwolonymi ingerencjami genetycznymi, jakie stają się dostępne 
ludzkości, przebiega zgodnie z podziałem na działania terapeutyczne13 i poza-
terapeutyczne. Zaznacza on, że jest zwolennikiem terapii genowej o tyle, o ile 
można wyznaczyć granicę między terapią a doskonalącą inżynierią genetycz-
ną, której się zdecydowanie sprzeciwia. Podobnego zdania jest Nils Holtung, 

9 B. Chyrowicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 109.
10 L. Archer, Terapia genowa w myśli katolickiej, „Przegląd Powszechny” 2 (1994), s. 183.
11 B. Chyrowicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 109.
12 T. Ślipko, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994, s. 125.
13 Pojęcie terapii w codziennym użyciu jest wieloznaczne i wysoce nieprecyzyjne, co znacznie utrud-

nia dyskusję etyczną. Przede wszystkim używa się go w odniesieniu do leczenia chorób, niemniej 
jednak mówi się również o tzw. aborcji terapeutycznej, eutanazji terapeutycznej, terapeutycznych 
eksperymentach, diagnostyce terapeutycznej, klonowaniu terapeutycznym itd. Można się także 
spotkać z pojęciem terapii rozszerzającej, ulepszającej oraz eugenicznej. Terapia w ścisłym tego 
słowa znaczeniu polega na świadomym, planowym zorganizowaniu różnych środków, czynno-
ści i procedur, których zadaniem jest przywrócenie pacjentowi zdrowia. W Karcie Pracowników 
Służby Zdrowia można przeczytać: „Terapia jest aktem typowo medycznym, ukierunkowanym na 
zwalczenie choroby w jej przyczynach, objawach i powikłaniach. (…) Terapia i rehabilitacja mają 
na celu nie tylko dobro i zdrowie ciała, ale także odnoszą się do osoby jako takiej, która w swym 
ciele doznaje cierpienia”; Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników 
Służby Zdrowia (Watykan 1995), nr 62, w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostol-
skiej, red. K. Szczygieł, Tarnów 1998, s. 582. W definicji tej nacisk położony jest na personalistycz-
ny charakter terapii medycznej. Oznacza to, że celem tak rozumianej terapii jest dobro osobowe 
konkretnego człowieka, a nie człowieka w ogólności czy też perspektywiczne dobro ludzkości. 
Z tym również wiąże się pojmowanie terapii nie jako eksperymentu naukowego, lecz jako postę-
powania leczniczego, które przy tym nie jest bez znaczenia dla rozwoju nauk medycznych. Należy 
również odróżnić cel terapeutyczny od prowadzących do niego środków terapeutycznych, które 
także podlegają ocenie etycznej. Jak bowiem mówi jedna z etycznych zasad, cel moralnie dobry 
nie usprawiedliwia środka moralnie złego prowadzącego do tego celu; R. Otowicz, Czy terapeu-
tyczny cel usprawiedliwia wszystkie środki? Etyczne problemy diagnozy i terapii genetycznej, w: Ósmy 
dzień…, dz. cyt., s. 185–186.
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według którego sedno problemu leży w dokładnym określeniu różnicy pomię-
dzy korektą defektu genetycznego a interwencją o charakterze „doskonalącym”, 
lecz osiągnięcie tego wydaje mu się niemożliwe. Nie ma bowiem wątpliwości, 
że działania polegające na wprowadzeniu do organizmu pacjenta obcego genu, 
aby leczyć niedokrwistość sierpowatokrwinkową, są przykładem terapii korek-
cyjnej. Jednak co w przypadku, gdy chodzi o leczenie leworęczności, nieumie-
jętności rozróżniania kolorów czy wręcz genetyczne modyfi kowanie wielkości 
poszczególnych organów ciała pacjenta tylko dlatego, że czuje on pewien dys-
komfort z powodu ich proporcji?14

1. Terapeutyczne ingerencje w genom człowieka

Współcześnie obserwuje się wzrost udziału chorób genetycznych wśród 
przyczyn zgonów w społeczeństwach krajów rozwiniętych. W ciągu ostatnich 
lat zidentyfi kowano kilkanaście tysięcy jednostek chorobowych związanych 
z zaburzeniami wyłącznie jednego genu. Są to m.in. hemofi lia A i B, hiperchole-
sterolemia rodzinna, dystrofi e mięśniowe15. Coraz częściej występujące choro-
by genetyczne, a jednocześnie zwiększająca się możliwość identyfi kacji i analizy 
genów warunkujących większość z  nich zwraca uwagę wielu ludzi w  stronę 
terapii genowej. Daje ona bowiem szanse leczenia i zapobiegania znacznej licz-
bie chorób genetycznych trapiących współcześnie człowieka. Tego rodzaju 
terapia polega na wprowadzeniu do komórek organizmu ludzkiego genu mają-
cego za zadanie korektę wrodzonych błędów genetycznych, a tym samym zapo-
biegnięcie wystąpieniu stanu patologicznego, lub w przypadku gdy taki stan już 
zaistniał, jego leczenie16.

Początki terapii genowej związane są z  odkryciem przez Watsona i  Cricka 
w 1953 roku struktury DNA. Już w latach 70. rozpoczęły się badania nad spo-
sobami przenoszenia zdrowego materiału genetycznego do komórek dotknię-
tych chorobą17. Bardzo istotnym momentem dla tego typu działań był dzień 31 
lipca 1990 roku, kiedy to komitet do spraw etyki, powołany przez National In-
stitutes of Health (USA), wyraził zgodę na zastosowanie terapii genowej dwóch 
śmiertelnych chorób: raka skóry oraz spotykanego u dzieci zespołu ciężkiego zło-
żonego niedoboru odporności (SCID). Rezultaty w przypadku drugiej z nich oka-
zały się optymistyczne18, co nie pozostało bez wpływu na liczbę przeprowdzanych 

14 B. Chyrowicz, Dylematy ucznia czarnoksiężnika, „Znak” 12 (1996), s. 53–54.
15 Z. Chłap, Terapia genowa, „Pastores” 45 (2009), s. 122.
16 R. Otowicz, Czy terapeutyczny cel…, dz. cyt., s. 195.
17 A. Muszala, Wybrane zagadnienia etyczne…, dz. cyt., s. 29.
18 J. Newell, W roli Stwórcy? Dokąd zmierza inżynieria genetyczna, tłum. A. Bartoszek-Pączkowska, 

M. Bontemps-Gracz, Warszawa 1997, s. 23.

terapii. Na rok 2000 przypadło już 425 projektów terapii genowej, które objęły 
ok. 3500 osób. Spośród nich 13% dotyczyło terapii chorób monogenowych, po-
nad 65% terapii nowotworów, a ok. 8% chorób infekcyjnych. Większość badań 
prowadzono w USA (70%) i w Europie (20%). Projekt dotyczący terapii geno-
wej czerniaka jest również prowadzony w Polsce19. Zgodnie z danymi American 
Society for Gene Th erapy (ASGT) na marzec 2004 roku w USA liczba protoko-
łów terapii genowej do zatwierdzenia wynosiła 61920.

Z terapią genową wiąże się wielkie nadzieje. Prawdopodobnie w ciągu naj-
bliższych lat znacznie wzrośnie liczba prób klinicznych w tym zakresie. Ich 
celem będzie leczenie nowotworów, zapobieganie przerzutom czy też eli-
minacja komórek rakowych uodpornionych na leczenie konwencjonalne. 
W przypadku chorób jednogenowych terapia genowa będzie umożliwiała le-
czenie przyczynowe; z kolei w odniesieniu do chorób wieloczynnikowych, do 
których zalicza się m.in. Alzheimera, Parkinsona, schizofrenie, możliwe bę-
dzie zastosowanie genetycznego leczenia objawowego. Przewiduje się rów-
nież szersze wykorzystanie tej terapii w przypadkach chorób wewnętrznych, 
szczególnie schorzeń układu krążenia. Pomimo że terapia genowa znajduje 
się w początkowej fazie rozwoju, to jednak wydaje się wielce prawdopodobne, 
że w miarę upływu czasu będzie odgrywała coraz istotniejszą rolę w leczeniu 
i zapobieganiu wielu chorobom21.

Przy całym dobrodziejstwie, jakie niesie ze sobą rozwój terapii genowej, należy 
pamiętać, że podobnie jak w przypadku innych wielkich odkryć, może ona zostać 
użyta do niecnych czynów, czego przykład stanowi energia jądrowa. Ludzkość 
nie może sobie pozwolić na podobną nierozwagę w odniesieniu do terapii geno-
wej. Posługując się tą technologią, należy być świadomym, jakie kryje ona w sobie 
pułapki, i nieustannie zachowywać czujność22.

1.1. Terapia genetyczna komórek somatycznych

Ingerencje genetyczne podejmowane na komórkach somatycznych zasad-
niczo nie wzbudzają większych wątpliwości co do swego charakteru terapeu-
tycznego. Najogólniej rzecz biorąc, działania podejmowane w ramach terapii 
genowej komórek somatycznych polegają na poprawieniu mechanizmu ko-
dowania białek, które w wyniku mutacji genetycznej zostały pozbawione swej 
aktywności biologicznej. W efekcie transferu genu do komórek chorego może 

19 J. Bal, J.A. Siedlecki, Prognozowanie i leczenie chorób genetycznie uwarunkowanych, w: Badania 
molekularne i cytogenetyczne w medycynie, red. J. Bal, Warszawa 1998, s. 179–180.

20 T. Kraj, Terapia…, dz. cyt., s. 571–572.
21 J. Nowak, Ludzki genom – nadzieje i zagrożenia, „Znak” 12 (1996), s. 38.
22 F. Anderson, Terapia genowa, „Świat Nauki” 11 (1995), s. 95.
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nastąpić korekta wrodzonego błędu metabolizmu lub osiągnięcie całkowicie 
nowych właściwości przez daną komórkę23.

Podstawowym obszarem działań tego rodzaju terapii są komórki soma-
tyczne, czyli wszystkie komórki organizmu z wyjątkiem komórek linii zarod-
kowej24. Istnieje jednak pewna trudność dotycząca tzw. dorosłości komórek. 
Chodzi o ustalenie granicy użycia terapii genowej wobec jeszcze nienarodzo-
nych pacjentów. Zaproponowano, aby dolną granicę wiekową stanowił mo-
ment zakończenia procesu organogenezy25. W przypadku przesunięcia owej 
granicy dalej, tj. w pobliże momentu poczęcia, groziłoby to uzyskaniem przez 
terapię somatyczną cech niedozwolonej etycznie terapii na poziomie komó-
rek rozrodczych26.

Mimo zdecydowanie terapeutycznego charakteru somatycznej terapii ge-
nowej bywa wobec niej wysuwany zarzut „przejmowania roli przysługującej 
Bogu”. Według Holtunga, w odniesieniu do omawianej terapii zarzut ten jest 
nie do utrzymania, ponieważ nie można wykluczyć, że odkrycie przez czło-
wieka mechanizmów genetycznej ekspresji, które ostatecznie przyczyniło się 
do opracowania terapii genowej, jest zgodne z wolą Bożą. Innym zarzutem 
przeciw somatycznej terapii jest kwestia dyskryminacji ludzi dotkniętych za-
burzeniami genetycznymi. Jednak i on, zdaniem Holtunga, nie ma racji bytu. 
Według niego, dyskryminacja nie ma miejsca zarówno w odniesieniu do osób 
poddanych terapii, jak i wobec tych, którzy nie zostali jej poddani, ponieważ 
odrzucana jest choroba, a nie ludzie nią dotknięci27.

Dla oceny etycznej terapii somatycznej decydujący jest fakt, że techni-
ki wykorzystywane w jej ramach nie stanowią ingerencji w genotyp komórek 
zarodkowych, przez co jej efekty ograniczają się do organizmu nosiciela zdefek-
towanych genów. Skutki terapii somatycznej nie są przekazywane kolejnym po-
koleniom, ponieważ nie narusza ona genotypu pacjenta28. W znacznym stopniu 
przyczynia się to do powszechnej akceptacji tego rodzaju terapii, bo jej zasto-
sowanie pozwala leczyć określoną chorobę dziedziczną poprzez wymianę genu 

23 B. Chyrowicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 110.
24 Komórki linii zarodkowej (inaczej linii płciowej albo generatywnej) są to komórki zlokalizowa-

ne w jajnikach u kobiet i w jądrach u mężczyzn, powstają z nich odpowiednio komórki jajowe 
i plemniki; M.J. Reiss, R. Straughan, Poprawianie natury. Inżynieria genetyczna – nauka i etyka, 
tłum. J. Fronk, Warszawa 1997, s. 197.

25 Organogeneza – ogół procesów prowadzących do powstania w pełni wykształtowanych narzą-
dów (organów); J.J. Klag, Organogeneza, w: Encyklopedia biologiczna, red. Z. Otałęga, t. VII, Kra-
ków 1999, s. 370–371.

26 R. Otowicz, Czy terapeutyczny cel…, dz. cyt., s. 198.
27 Zob. B. Chyrowicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 114–115.
28 M. Machinek, Życie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych 

u poczatku ludzkiego życia (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go, nr 3) Olsztyn 2000, s. 75.

patologicznego na zdrowy. Tego typu działania określa się mianem „chirurgii 
genetycznej” i są one analogiczne do przeszczepów zdrowych komórek w miej-
sce chorych lub martwych tkanek, jak również transplantacji całych organów. 
Stosując „zasadę całościowości”29, działania te można moralnie usprawiedliwić, 
ponieważ w ich przypadku poświęca się pojedynczy gen lub patogen, który dla 
dobra osoby zastępuje się genem zdrowym30.

Przy etycznej ocenie somatycznej terapii genowej nie bez znaczenia jest rów-
nież fakt, że działania te mogą znacząco wpłynąć na zredukowanie liczby wąt-
pliwych etycznie wyborów. Obecnie w przypadku stwierdzenia ciężkiej wady 
genetycznej płodu, takiej jak mukowiscydoza czy dystrofi a mięśni, niejedno-
krotnie jedynym wyjściem proponowanym kobiecie jest aborcja. Tymczasem 
somatyczna terapia genowa daje możliwość lepszego rozwiązania31.

Powszechna aprobata terapii genowej komórek somatycznych nie jest rów-
noznaczna z całkowitą wolnością naukowców czy lekarzy w używaniu mate-
riału genetycznego człowieka. Z etycznego punktu widzenia działania te mogą 
zostać podjęte jedynie wtedy, gdy w  grę nie wchodzą inne środki lecznicze. 
Istotną kwestią jest również zachowanie równowagi pomiędzy ryzykiem a po-
zytywnymi skutkami terapii somatycznej. Niedopuszczalne jest zastosowanie 
jej w przypadku, gdy ryzyko, jakie ze sobą niesie, jest zbyt wielkie lub trudne do 
oszacowania. Zasadniczą kwestią przy ocenie etycznej dopuszczalności terapii 
jest wyraźna zgoda pacjenta na zabieg, przy czym musi ona być całkowicie do-
browolna i podjęta po uprzednim zapoznaniu chorego z formą terapii. Należy 
również pamiętać o dyskrecji oraz zachowaniu prywatności pacjenta, tak jak 
w przypadku standardowego leczenia32.

Brytyjska Komisja Clothiera przedstawiła w styczniu 1992 roku raport do-
tyczący aspektów etycznych somatycznej terapii genowej. Po przeanalizowaniu 
prawdopodobieństwa skuteczności nowej formy leczenia, możliwości zacho-
wania tajemnicy lekarskiej i uznania świadomej zgody chorego komisja uznała: 
„Stwierdzamy, że opracowanie i  wprowadzenie do praktyki medycznej bez-
piecznej i  skutecznej metody modyfi kacji genetycznych komórek somatycz-
nych w celu leczenia chorób poszczególnych pacjentów jest zasadne z punktu 

29 „Zasada całościowości” mówi o tym, że dla ratowania osoby ludzkiej jako całości można poświęcić 
jej część (np. amputować nogę zarażoną gangreną czy też wyciąć wadliwy gen w celu usunięcia przy-
czyny choroby). Również z punktu widzenia personalizmu chrześcijańskiego takie postępowanie jest 
jak najbardziej godziwe, godne aprobaty i nie sprzeciwia się godności osoby ludzkiej; A. Muszala, 
Czy odkrycie ludzkiego genomu pozwoli nam lepiej zrozumieć człowieka?, w: Ku rozumieniu godności 
człowieka, red. G. Hołub, P. Duchliński (Studia z bioetyki, nr 4), Kraków 2008, s. 287–288.

30 E. Kowalski, Osoba i bioetyka. Zagadnienia biomedyczne dla duszpasterzy i katechetów, Kraków 
2009, dz. cyt., s. 108–109.

31 M.J. Reiss, R. Straughan, Poprawianie…, dz. cyt., s. 209.
32 A. Muszala, A. Rudziewicz, Bioetyka w szkole. Dla nauczycieli, wychowawców i katechetów, 

Kraków 2007, s. 29–30.
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widzenia medycyny. Somatyczna terapia genowa powinna być na obecnym 
etapie uznana za metodę eksperymentalną z  udziałem pacjentów; zalecamy 
uzależnienie podjęcia konkretnych doświadczeń od ich wszechstronnej oce-
ny naukowej, medycznej i etycznej. Choć perspektywa nowej metody terapeu-
tycznej przywołuje znane wątpliwości etyczne, towarzyszące wprowadzaniu do 
medycyny każdej nowej procedury, uważamy, że nie stwarza ona żadnych no-
wych kontrowersji etycznych”33.

Rząd Wielkiej Brytanii odkładał odpowiedź przez ponad rok, ale ostatecznie 
zaakceptował przedstawione zalecenia. Podobnie w innych krajach zezwolono na 
stosowanie somatycznej terapii genowej. Jednym z zasadniczych powodów po-
wszechnej akceptacji tego rodzaju działań jest fakt, że w rzeczywistości zabieg ten 
jest bardzo podobny do transfuzji krwi czy przeszczepienia narządu. Oczywiście 
każdy ma prawo odmówić poddania się transfuzji czy przeszczepowi, niemniej 
jednak mało kto domagałby się całkowitego zakazu tych zabiegów34.

2. Ingerencje niejednoznaczne pod względem terapeutycznym

Jeśli przyjąć, że status ontologiczny strukturalnych elementów ludzkiego 
ciała, takich jak krew, hormony, szpik kostny i wiele innych tkanek i organów, 
odpowiada statusowi ontologicznemu DNA, to wówczas terapia genowa nie 
powinna być powodem szczególnego niepokoju. Jeśli jednak go wzbudza, to nie 
z racji obdarzenia sekwencji nukleotydowej jakimś wyjątkowym statusem on-
tologicznym, lecz z uwagi na wpływ zapisu genetycznego na cechy strukturalne 
organizmu. Zapis ten bowiem warunkuje strukturę białek, a tym samym wszel-
kie cechy fi zjologiczne organizmu35.

Zastosowanie somatycznej terapii genowej w  odniesieniu do niektórych 
chorób, np. mukowiscydozy czy SCID, daje realną nadzieję powrotu do zdro-
wia, ulgi w cierpieniu, obniżenia napięcia, lęku i innych dolegliwości psychicz-
nych. Wpływa ona również na zmniejszenie liczby sztucznych poronień, przy 
tym nie różni się znacząco od innych zabiegów medycznych, co ma istotny 
wpływ na jej powszechną akceptację. Osoby, które opowiadają się za konwen-
cjonalną medycyną, tj. 99,9 procent ludzkości, nie powinny też mieć szczegól-
nych obaw przed zaaprobowaniem somatycznej terapii genowej.

Nie należy jednak popadać w zbytni optymizm co do prawdopodobnych ko-
rzyści somatycznej terapii genowej. Już na obecnym etapie jej rozwoju wiadomo, 
że w odniesieniu do znacznej części chorób metoda ta będzie nieskuteczna36. Ma 

33 M.J. Reiss, R. Straughan, Poprawianie…, dz. cyt., s. 208–209.
34 Tamże, s. 209.
35 B. Chyrowicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 117.
36 M.J. Reiss, R. Straughan, Poprawianie…, dz. cyt., s. 217.

ona zastosowanie wyłącznie do chorób o jasno określonych genetycznych kom-
ponentach. W przypadku chorób wywołujących anomalie rozwojowe jest bez-
silna nawet przy założeniu, że zostaną one wykryte we wczesnym okresie ciąży. 
Ponadto nie usuwa ona genów chorobotwórczych z populacji, ponieważ wpływa 
na już istniejącą w organizmie patologię i ogranicza się wyłącznie do określonych 
tkanek lub komórek somatycznych konkretnego pacjenta.

Wobec tych ograniczeń terapii genowej komórek somatycznych skutecznym 
rozwiązaniem staje się terapia linii zarodkowej oraz meliorystyczna inżynieria 
genetyczna. Jednak zagrożenia towarzyszące tym działaniom wzbudzają spore 
kontrowersje. Zdaniem wielu naukowców i lekarzy, ryzyko związane z zastoso-
waniem tych metod w zestawieniu z przewidywanymi korzyściami terapeutycz-
nymi jest zbyt duże37.

2.1. Terapia genetyczna komórek zarodkowych

Terapia genowa komórek somatycznych nie obejmuje komórek płciowych, 
dlatego też jej efekty nie wpływają na potomstwo pacjenta. W celu zniwelowa-
nia tego ograniczenia sugeruje się terapię genową linii zarodkowej, której skutki 
są przekazywane kolejnym pokoleniom. W przypadku zastosowania tego rodza-
ju terapii jej przedmiotem byłyby komórki płciowe dorosłego pacjenta, a  jesz-
cze bardziej komórki embrionu38. Jest to spowodowane tym, że transfer genów 
do zapłodnionej komórki jajowej następuje jeszcze w okresie, gdy charakteryzu-
je się ona totipotencją39, wskutek czego każda komórka pochodna powstającego 
organizmu zawiera nowy gen, a tym samym wszystkim potomnym zostaje na-
rzucona zmanipulowana informacja dziedziczna40. W terapii genowej komórek 
rozrodczych działania polegające na poprawie lub zmianie genomu pacjenta po-
dejmuje się celowo, aby jego ulepszoną lub zmienioną mutację przekazać następ-
nie potomkom. Z tego też względu terapia ta wyznacza zupełnie nowy cel i za-
kres interwencji biomedycznych. Otwiera ona bowiem perspektywę korzyści eu-
genicznych, które niosą ze sobą możliwość eliminowania przyczyn dziedzicznych 
chorób (upośledzeń fi zycznych lub umysłowych), a nie tylko wybiórcze leczenie 

37 B. Chyrowicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 109–110.
38 T. Kraj, Terapia…, dz. cyt., s. 574.
39 Totipotencjalność, ekwipotencja, ekwipotencjalność, omnipotencja, omnipotencjalność, pluri-

potencja, pluripotencjalność, totipotencja – 1) zdolność komórek zachowujących w organizmie 
dojrzałym charakter embrionalny do różnicowania się w różnego rodzaju komórki wyspecjalizo-
wane, w zależności od potrzeb organizmu, np. regeneracji; 2) Zdolność rozdzielonych blastomerów, 
powstałych w wyniku podziału komórki jajowej niezdeterminowanej, do rozwoju w prawidłowe 
zarodki; 3) zdolność komórek dojrzałego organizmu do odróżnicowania się; Cz. Jura, Totipoten-
cjalność, w: Encyklopedia biologiczna, red. Z. Otałęga, t. XI, Kraków 2000, s. 41.

40 J. Piegsa, Człowiek – istota moralna. Prawda i wierność. Godność życia ludzkiego. Prawo do życia 
i ochrona życia. Płciowość jako dar i zadanie, t. III (Podręczniki, nr 4), Opole 2000, s. 144.
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ich skutków w każdym kolejnym pokoleniu, jak to się dzieje przy zastosowaniu te-
rapii genowej komórek somatycznych41.

Pomimo że wykonywanie terapii genowej linii zarodkowej w ścisłym tego sło-
wa znaczeniu w odniesieniu do człowieka jest powszechnie zakazane, to jednak 
w literaturze przedmiotu nie brakuje polemiki dotyczącej jej aspektów etycznych 
prowadzonej przez oponentów i zwolenników tej metody. Wśród zastrzeżeń wie-
le miejsca poświęca się bezpieczeństwu i  skuteczności ewentualnych prób. Jak 
bowiem pokazały doświadczenia prowadzone na embrionach zwierzęcych, na 
skutek transferu obcego DNA do embrionu w niektórych przypadkach następo-
wała jego śmierć42. Niebezpieczeństwo to wiąże się z faktem, że na obecnym eta-
pie rozwoju tej techniki nie można precyzyjnie określić miejsca wbudowania się 
obcych genów do DNA komórek poddawanych tej terapii. Tym samym zwięk-
sza się prawdopodobieństwo niewłaściwego działania materiału genetycznego, 
a w konsekwencji śmierci embrionu poddanego zabiegowi43.

Zwolennicy tej metody podkreślają jednak, że trudności te są do przezwy-
ciężenia, bo istnieje prawdopodobieństwo wynalezienia i opracowania metod 
pozwalających na precyzyjny transfer genów w określone miejsce DNA, co po-
zwoli w znacznym stopniu zniwelować omawiane niebezpieczeństwo. Co waż-
ne, zakłada się również, że do rozwiązania omawianego problemu nie będą 
wykorzystywane ludzkie zarodki, ponieważ znaczną część, a być może nawet 
całość potrzebnych informacji uda się uzyskać z doświadczeń prowadzonych 
na zwierzętach hodowlanych44. Zdaniem R. Munsona i L.H. Davisa, już sama 
możliwość przezwyciężenia istniejących obecnie „technicznych trudności” in-
żynierii genetycznej na skutek doskonalenia terapii genowej komórek roz-
rodczych powoduje, że troska o rozwój tej metody staje się wręcz moralnym 
obowiązkiem medycyny45.

Znamiennym argumentem wysuwanym przeciw terapii linii zarodkowej jest 
również fakt, że jej skutki, także te niezaplanowane, nie ograniczą się wyłącznie 
do poddawanego jej embrionu, lecz będą odczuwalne także w następnych po-
koleniach. W ten sposób dojdzie do naruszenia praw przyszłych pokoleń, które 
będą bezradne wobec skutków cudzych, arbitralnych decyzji46. Sprzeciwia się to 
ludzkiej godności, z której wypływa indywidualne prawo jednostki do pierwotne-
go, genetycznego dziedzictwa. Na skutek manipulacji genetycznych dochodzi do 
utraty przez potomstwo własnej indywidualności, a w konsekwencji zatracenia

41 E. Kowalski, Osoba…, dz. cyt., s. 91.
42 T. Kraj, Terapia…, dz. cyt., s. 575.
43 M.J. Reiss, R. Straughan, Poprawianie…, dz. cyt., s. 212.
44 Tamże, s. 213.
45 B. Chyrowicz, Dylematy ucznia…, dz. cyt., s. 55.
46 T. Kraj, Terapia…, dz. cyt., s. 575.

przez dzieci „genetycznej przynależności”47. Według art. 13 Bioetycznej Konwen-
cji z Asturii, terapia linii zarodkowej jest godziwa, jeśli spełnia dwa warunki: cel 
terapeutyczny, diagnostyczny lub prewencyjny oraz gdy dokonane w jej następ-
stwie zmiany nie będą dziedziczone przez kolejne pokolenia. M. Safj an odno-
si się do tego artykułu w następujący sposób: „Nawet wtedy, gdyby istniały silne 
racje natury terapeutycznej, przemawiające za przeprowadzeniem interwencji – 
nie może być ona uznana za dopuszczalną, jeśli wywoływałaby dziedziczne zmia-
ny genomu”48.

Jednak zdaniem zwolenników terapii linii zarodkowej, możliwości wypły-
wające z  niej powinny być akceptowane i  wykorzystywane przez medycynę, 
jeśli tego życzą sobie przyszli rodzice. R.V. Lebo i M.S. Golbus przez ludzką 
godność rozumieją godność natury rozumnej, a nie biologicznej. Stąd też nie-
uzasadnione jest argumentowanie przeciw terapii genowej odwołujące się do 
kwestii naruszenia indywidualności osoby. W przypadku gdy domaga się tego 
podjęte leczenie, należy przekroczyć przysługujące człowiekowi prawa. W celu 
uniknięcia nadużyć wymaga się wówczas zgody pacjenta na przeprowadzenie 
terapii. Przy czym dla pewnej grupy ludzi nie istnieją przekonujące racje do 
uznania, że potencjalne potomstwo ma jakąś autonomię. Z kolei rodzice mają 
pełne prawo do genetycznych interwencji, jeśli tylko są one w stanie zagwaran-
tować zdrowie ich przyszłego potomstwa49.

Niektórzy lekarze i naukowcy podkreślają również, że chociaż terapii linii za-
rodkowej nadaje się miano nieodwracalnej, to istnieje wielkie prawdopodobień-
stwo, że jeśli dojdzie do jej masowego stosowania, zostaną również opracowane 
sposoby niwelowania wyników modyfi kacji. Nie ma zatem szczególnych powo-
dów, by nawet w nieudanym działaniu dopatrywać się niebezpieczeństwa upo-
śledzenia wszystkich kolejnych pokoleń. Należy również zauważyć, że ludzkość 
już teraz poprzez ogromną część swoich działań wywiera znaczny wpływ na losy 
przyszłych generacji. Przykładem wychowanie dzieci, planowanie rodziny, kultu-
ra masowa czy też degradacja środowiska50.

Jednym z zarzutów  przeciw terapii linii zarodkowej jest także argument, że 
poprzez eliminowanie pewnych cech w  celu wykształcenia podgrup lub subgrup 
gatunku ludzkiego nastąpi zmniejszenie genetycznej spuścizny ludzkości. Konse-
kwencje takiej redukcji będą bardzo negatywne dla dalszej ewolucji człowieka51. 
Dlatego też Rada Europy, wychodząc naprzeciw grożącemu niebezpieczeństwu, 
zaleciła zakazać manipulacji na komórkach linii płciowej.

47 B. Chyrowicz, Dylematy ucznia…, dz. cyt., s. 59–60.
48 J. Bal, J.A. Siedlecki, Prognozowanie i leczenie chorób…, dz. cyt., s. 179–180.
49 B. Chyrowicz, Dylematy ucznia…, dz. cyt., s. 56–57.
50 M.J. Reiss, R. Straughan, Poprawianie…, dz. cyt., s. 213–215.
51 E. Kowalski, Osoba…, dz. cyt., s. 91.
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Zdaniem zwolenników terapii linii zarodkowej, tego rodzaju zarzut nie ma 
większego sensu, ponieważ „genetyczna spuścizna ludzkości” stanowi bardzo 
dużą pulę genów, w skład której wchodzi wiele różnych alleli. W wyniku mo-
dyfi kacji, eliminacji czy dodania nowych alleli zmianie ulegnie spuścizna zaled-
wie jednostek. Trudno obecnie mówić o technice medycznej, która umożliwiłaby 
objęcie tego rodzaju działaniami całej populacji, nie wspominając o kosztach tej 
metody, które również miałyby znaczny wpływ na jej powszechność. Dlatego też 
wydaje się słuszne sądzić, że modyfi kacje genetyczne dzieci grupy bogatych ludzi 
w celu zwiększenia ich wzrostu czy inteligencji nie wpłyną na średni wzrost czy 
inteligencję całego gatunku52.

Powyższa argumentacja staje się dla oponentów terapii zarodkowej źródłem 
kolejnych zarzutów. Niedopuszczalne jest, aby metoda ta prowadziła do inge-
rencji o charakterze doskonalącym, a poprzez wysokie koszty i, co za tym idzie, 
dostępność wyłącznie dla ludzi zamożnych, stanowiła element społecznej dys-
kryminacji. Istota tego zarzutu ujawnia się w  tendencji do akceptacji praktyk 
wydających się początkowo jak najbardziej dozwolonymi ze względu na dobro 
człowieka, jednak w ostatecznym rozrachunku prowadzących do spełniania lub 
dopuszczania czynów moralnie karygodnych53.

Zwolennicy terapii linii zarodkowej bagatelizują ten zarzut, twierdząc, że 
tego rodzaju obawy są spowodowane nadmiernymi oczekiwaniami wobec 
możliwości inżynierii genetycznej. Zauważają przy tym, że trudno jest oszaco-
wać wpływ genów na kształtowanie cech człowieka, panuje jednak tendencja 
do przeakcentowywania skali tego wpływu54.

Wymianie argumentów pomiędzy oponentami i  zwolennikami terapii 
linii zarodkowej można by poświęcić znacznie więcej miejsca, bowiem powy-
żej przytoczone zostały tylko wybrane kwestie sporne. Niemniej jednak już one 
w wystarczającym stopniu naświetlają złożoność sprawy, a zarazem rozbieżność 
sposobów patrzenia na omawianą kwestię. Według M.J. Reissa i R. Straughana, 
nie istnieją przekonujące argumenty etyczne za całkowitym, bezwarunkowym 
i  permanentnym zakazem terapii genowej linii zarodkowej55. Z  kolei profesor 
Axel Kahn wyraża następującą opinię: „Czy terapia rozrodcza jest uzasadniona? 
Osobiście jestem jej całkowicie przeciwny. Przede wszystkim dlatego, że brak dla 
niej prawdziwych wskazań terapeutycznych”56. Ze względu na liczbę, a szczegól-
nie jakość argumentów przeciw terapii genowej linii zarodkowej nie zyskała ona 

52 F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pietrzyk, 
Kraków 2004, s. 112.

53 B. Chyrowicz, Dylematy ucznia…, dz. cyt., s. 58.
54 M.J. Reiss, R. Straughan, Poprawianie…, dz. cyt., s. 214.
55 Tamże, s. 217–218.
56 C. Jasmin, Homo geneticus. Pytania o przyszłość człowieka, tłum. D. Stanicka-Apostoł, Poznań 

1998, s. 109–110.

jak dotąd ofi cjalnej aprobaty. Wszystkie Europejskie Rady do Spraw Badań Me-
dycznych wypracowały wspólną deklarację, w której stwierdzają, że ingerencje na 
komórkach rozrodczych nie powinny być nawet rozważane57. Swój sprzeciw wo-
bec tego rodzaju działań wyraziło również wiele komitetów etycznych, rządów 
państw i międzynarodowych organizacji. Jednak ze względu na to, że terapia ta 
jako jedyna daje szansę na leczenie pewnych genetycznych dysfunkcji, podpisana 
w 1990 roku w Inuyama deklaracja stwierdza, iż terapia linii zarodkowej powinna 
stać się przedmiotem zarówno technicznej, jak i etycznej debaty. Przy czym na-
leży zachować daleko idącą ostrożność z racji dziedziczenia ewentualnych wpro-
wadzanych zmian genetycznych58.

 
2.2. Meliorystyczna inżynieria genetyczna

Człowiek od wieków, w miarę poznania swojej natury oraz uwarunkowań, 
zmierzał do uzyskania kontroli nad ich kształtowaniem. Działania te obejmo-
wały rozmaite aspekty ludzkiego życia, począwszy od pomnażania majątku, 
a  skończywszy na przedłużaniu życia. W  tych próbach nieustannie przeko-
nywał się o ograniczoności własnej istoty i granicach swoich możliwości. Do-
tychczas, usiłując ulepszyć swoją kondycję, był przeświadczony, że pewne 
podstawowe sytuacje, jak poczęcie, narodziny, choroba i śmierć, w swym osta-
tecznym wymiarze znajdują się poza zasięgiem ludzkiej ingerencji. Tymczasem 
rozwój nauk empirycznych w dużym stopniu podał w wątpliwość istnienie ta-
kich granic. Obecnie człowiek, biorąc w posiadanie swoją egzystencję, wyra-
żającą się m.in. w cielesnych, psychicznych oraz intelektualnych zdolnościach, 
poddaje ją własnej, osobistej władzy kształtowania. Przy tym coraz śmielej wy-
chodzi ona poza obręb jednostki, a zaczyna dotyczyć przyszłości całego gatun-
ku. W kwestii manipulacji niepokojący jest fakt przekroczenia przez ludzkość 
swoistej linii demarkacyjnej59.

Ingerencje mające na celu udoskonalenie człowieka noszą miano ingeren-
cji meliorystycznych lub wzmocnienia genetycznego organizmu i jak na razie 
są w sferze projektów. Wyróżnia się trzy rodzaje genetycznego wzmocnienia: 
fi zyczne – dotyczące kondycji organizmu, długości życia, intelektualne – obej-
mujące inteligencję i  jej komponenty, oraz moralne – odnoszące się m.in. do 
eliminowania agresji60. Zdaniem W.F. Andersona i L. Waltersa, w zależności od 
komórek docelowych można wyróżnić „wzmocnienie somatyczne” i „wzmoc-
nienie linii zarodkowej”. Do specyfi ki tego rodzaju działań należy to, że wpro-

57 J. Newell, W roli…, dz. cyt., s. 45.
58 B. Chyrowicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 122–123.
59 S. Rosik, Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne, Lublin 1992, s. 382–383.
60 B. Chyrowicz, Spór o poprawianie…, dz. cyt., s. 52.
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wadzony do komórki gen nie będzie już spełniał funkcji „korektora”. Celem 
wprowadzenia go będzie wywołanie zmiany cechy indywiduum, np. zwiększe-
nie jego wzrostu. Intencją tych ingerencji nie jest wprost leczenie, lecz dosko-
nalenie człowieka61.

Ten stan rzeczy, zmierzający do ostatecznego zapanowania umiejętności nad 
naturą, wymaga skrajnego wysiłku ze strony myśli etycznej. Nigdy wcześniej nie 
stawała ona bowiem przed wyborem alternatyw wobec tego, co do tej pory sta-
nowiło defi nitywne wyznaczniki ludzkiej kondycji62. Przeciw meliorystycznej in-
żynierii genetycznej przemawia wiele racji. Jedna z nich zauważa, że mylne jest 
stawianie racjonalnego planowania ponad naturalny rozwój przejawiający się 
w milionach małych kroków. Przykładem tego może być gospodarka – to na jej 
przykładzie udowodniono, że poprzez całościowe, racjonalne planowanie docho-
dzi się do słabszych rezultatów niż w przypadku kooperacji niezliczonych dzia-
łań gospodarczych określanych mianem „rynku”. Jako zobrazowanie powyższego 
stwierdzenia mogą posłużyć kraje doświadczone reżimami totalitarnymi, bo na 
uwolnienie się od skutków gospodarki planowej potrzebują one przynajmniej 
dziesięcioleci. Nie zmienia to jednak faktu, że szkoda ta jest odwracalna, co nie 
jest już tak oczywiste w odniesieniu do wielkiego planowania genetycznego63.

Inny argument przeciw wzmocnieniu genetycznemu można znaleźć w książ-
ce F. Wagnera Menschentzüchtung („Hodowla ludzi”). Autor zarzuca w niej ba-
daczom genów ludzkich, że nie mają żadnych kryteriów, jaki powinien być 
człowiek, jak wyglądać, nie dysponują żadną miarą wartości. W swych przed-
sięwzięciach dążą do zastosowania na człowieku osiągniętych rezultatów, nie 
zważając na niebezpieczeństwo tego rodzaju poczynań64. Jeśli przyszłe pokole-
nia będą kształtowane przez przypadkowe preferencje swoich przodków, ludz-
kość będzie miała do czynienia z nieodpowiedzialnym panowaniem zmarłych 
nad żywymi65. Jest to niedopuszczalne, bowiem taki stan rzeczy uderza w etycz-
ną wolność człowieka. Ulepszające ingerencje eugeniczne ubezwłasnowolnia-
ją pacjenta odrzucanymi przezeń, a jednocześnie nieodwracalnymi w skutkach 
zamiarami osób trzecich, co w  rezultacie ograniczy człowiekowi możliwość 
pojmowania siebie jako wyłącznego autora własnego życia. Można przypusz-
czać, że pacjent mógłby zaakceptować eugeniczne cele jedynie w przypadku, 
gdyby chodziło o uniknięcie skrajnego zła66.

61 Taż, Bioetyka…, dz. cyt., s. 134.
62 H. Jonas, Zasada…, dz. cyt., s. 50.
63 R. Spaemann, Ingerencje genetyczne w naturę ludzką. W aspekcie osobowego bycia człowieka, tłum. 

J. Merecki, „Ethos” 4 (1998), s. 114.
64 S. Rosik, Wezwania…, dz. cyt., s. 379.
65 R. Spaemann, Ingerencje…, dz. cyt., s. 114.
66  J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, tłum. M. Łukasie-

wicz, Warszawa 2003, s. 71.

Gordon R. Taylor alarmuje również, że dokonywanie na ludziach nieodpo-
wiedzialnych manipulacji spowoduje powstanie „biologicznych slumsów”. Jego 
zdaniem, manipulacje genetyczne można by określić jako biologiczną bombę 
zegarową, której skutki będą znacznie tragiczniejsze niż w przypadku wybuchu 
bomby atomowej67. Wiąże się to z tym, że człowiek stanowi całość, wszystkie jego 
cechy są ze sobą połączone. Oznacza to, że jeśli dojdzie do izolującej interwen-
cji genetycznej odnoszącej się do określonej cechy przekazywanego dziedzictwa, 
to wówczas wywołana zmiana dotyka również niezliczonych innych czynników. 
Przy tym, na obecnym etapie rozwoju inżynierii genetycznej, człowiek nawet 
w najmniejszym stopniu nie jest w stanie przewidzieć rezultatów takich zmian68. 
Można to zobrazować na przykładzie genów. Allel warunkujący anemię sierpo-
watą jest zarazem odpowiedzialny za odporność na malarię. Naprawiając gen 
warunkujący anemię sierpowatą, można tym samym zwiększyć podatność na 
malarię. Taki stan rzeczy jest odzwierciedleniem ekosystemu, w którym zmiany 
dokonane na jednym z jego elementów rzutują na pozostałe69.

Coraz większe zainteresowanie opinii publicznej omawianą problematyką 
świadczy o wyjściu zagadnień medycznego postępu poza wąskie grono spe-
cjalistów. Nie mniej wyraźnie zarysowuje się lęk przed skazaniem człowieka 
na moc i wiedzę naukowców. Dokonują oni bowiem wysoce specjalistycznych 
doświadczeń wymykających się jakiejkolwiek kontroli, przez co otwierają 
sobie pole do różnego rodzaju nadużyć. Niebezpieczeństwo to zostaje spotę-
gowane, gdy moc manipulacyjna znajdzie się na usługach sprzymierzonych ze 
sobą specjalistów i polityków70.

Pomimo wielu zarzutów pod adresem meliorystycznej inżynierii genetycz-
nej można w niej dostrzec i dobrą stronę, czego przykład podaje Niels Hol-
tung. Dokonuje on symulacji, w której zakłada, że w ciągu najbliższych 20 lat 
AIDS osiągnie rozmiary światowej epidemii. W tym czasie ludzkości nie uda 
się odkryć żadnej skutecznej terapii, a  jedyną szansą uchronienia się przed 
tą chorobą będzie wzmocnienie genetyczne organizmów zdrowych nasto-
latków. W symulacji wzmocnienie genetyczne pełni funkcję prewencyjnych 
działań, które można byłoby porównać do szczepień ochronnych. Zdaniem 
W.F. Andersona, tego rodzaju terapia prewencyjna z moralnego punktu wi-
dzenia jest do zaakceptowania, bowiem polega na zapobieganiu chorobom, 
a  nie na zmianie cech. Przy czym może być ona zaakceptowana wyłącznie 
w  odniesieniu do ciężkich schorzeń, w  przypadku których nie można użyć 

67 S. Rosik, Wezwania…, dz. cyt., s. 380.
68 R. Spaemann, Ingerencje…, dz. cyt., s. 115.
69 F. Fukuyama, Koniec…, dz. cyt., s. 111.
70 S. Rosik, Wezwania…, dz. cyt., s. 381.
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tradycyjnych metod leczenia. Należy również zbadać, czy jej zastosowanie nie 
zrodzi poważnych problemów natury etycznej71. 

Przy ocenie etycznej wzmocnienia genetycznego istotną kwestią jest okre-
ślenie jego charakteru. W  sytuacji gdyby polegało ono na prewencyjnym 
wzmocnieniu organizmu i  dotyczyło komórek somatycznych, to jego ocena 
etyczna byłaby analogiczna jak w przypadku tradycyjnego szczepienia. Diame-
tralnie różna jest ocena tego rodzaju działań przeprowadzanych na komórkach 
płciowych. Za niedopuszczalnością takich ingerencji przemawia nieodzow-
ność ich dokonywania na zarodkach, co niesie wiele negatywnych implikacji, 
oraz naruszenie autonomii modyfi kowanych osobników wskutek biologicz-
nej predeterminacji72. Sam Anderson, podczas sympozjum na temat inżynierii 
linii zarodkowej zorganizowanego w marcu 1998 roku w Los Angeles, zdecy-
dowanie opowiadał się za dokonaniem ostrego rozróżnienia pomiędzy terapią 
a „ulepszeniem” genomu. Jego zdaniem, negatywne skutki manipulowania linią 
zarodkową „pozostają nieznane, stąd obowiązkiem badaczy jest stosowanie tej 
technologii tylko do leczenia choroby, a nie w żadnym innym celu”73.

Po rozważeniu plusów i  minusów meliorystycznej inżynierii genetycznej 
najrozsądniejszym wyjściem w dającej się przewidzieć przyszłości jawi się zakaz 
stosowania terapii genowej mającej na celu wspomaganie możliwości człowieka 
– zarówno somatycznej, jak i linii zarodkowej. Być może przyjdzie czas, kiedy 
tego rodzaju działania będą realne i bezpieczne. Mimo to zapewne i wówczas 
będą one budzić wiele kontrowersji co do celowości tych manipulacji i ewentu-
alnego ich charakteru. W takiej perspektywie lepiej zachować nadmiar ostroż-
ności, niż ryzykować74. 

3. Manipulacja eugeniczna na genomie ludzkim

W.F. Anderson jako ostatni rodzaj ingerencji genetycznych podaje wizję ty-
powo eugenicznej inżynierii genetycznej. Chociaż tendencje eugeniczne po-
jawiały się w ludzkich dziejach od dawna, to jednak eugenika w ścisłym tego 
słowa znaczeniu zrodziła się na podstawie podobnych obserwacji, jak wcześ-
niej od niej sformułowana teoria i program rozwiązania problemu demogra-
fi cznego. Przy czym w przypadku eugeniki nie chodziło już o przypuszczalne 
zagrożenie ludzkości nadmiernym przyrostem naturalnym, lecz o zachodzą-
cy proces jej fi zycznej degeneracji75.

71 B. Chyrowicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 135–136.
72 Taż, Spór o poprawianie…, dz. cyt., s. 58.
73 A. Paszewski, Manipulacje genetyczne z człowiekiem, „Znak” 6 (1999), s. 71–72.
74 M.J. Reiss, R. Straughan, Poprawianie…, dz. cyt., s. 218.
75 T. Ślipko, Granice…, dz. cyt., s. 79.

Twórcą terminu „eugenika” oraz inicjatorem teoretycznego opracowania tego 
zagadnienia był angielski uczony Francis Galton. Wkrótce po nim z podobny-
mi koncepcjami, tyle tylko, że głoszonymi pod hasłem „higieny rasy”, wystąpili 
w Niemczech W. Schallmayer i A. Ploetz76. Galton, opierając się na teorii dobo-
ru naturalnego Darwina, dążył do wprowadzenia sztucznej selekcji w celu zwięk-
szenia liczby ludzi mających tzw. dobre cechy. Przekonanie co do słuszności tego 
rodzaju koncepcji zdobył na podstawie prowadzonych przez siebie badań. Ana-
lizował rodowody licznych rodzin należących do różnych stanów społecznych, 
obejmujące kilka pokoleń wstecz. W wyniku tych badań doszedł do wniosku, że 
znaczna część cech oraz predyspozycji, zarówno pozytywnych, jak i  negatyw-
nych, jest przekazywana kolejnym pokoleniom77.

W  latach 20. i  30. XX wieku ruch eugeniczny rozpowszechnił się głów-
nie w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, w mniejszym zakresie objął Szwe-
cję, Szwajcarię (kanton Waadt), Danię, Norwegię, Estonię, Litwę oraz Islandię. 
W praktyce przybierał on formę ustaw dopuszczających bądź wręcz nakazują-
cych sterylizację osób dziedzicznie obciążonych78. W USA do 1943 roku obo-
wiązywało prawo dopuszczające przymusową sterylizację osób niezdatnych 
genetycznie do prokreacji; dotyczyło to zwłaszcza pacjentów zakładów psychia-
trycznych79. 14 czerwca 1933 roku taka ustawa, pod hasłem czystości rasy (Ras-
senhygiene), weszła w życie w hitlerowskich Niemczech80.

Druga wojna światowa w  dobitny sposób ukazała tragiczne konsekwencje 
myślenia w kategoriach selekcji eugenicznej i zabiegania o higienę rasy. Na sku-
tek tych doświadczeń oraz postępu w dziedzinie genetyki molekularnej i medy-
cyny nastąpiło odejście od dotychczasowych metod stosowanych w  eugenice. 
Obecnie mówi się o tzw. nowej eugenice (niekiedy określanej mianem krypto-
galtonizmu)81. Nazwa ta pochodzi od biologa Roberta L. Sinsheimera i jest zwią-
zana z nową techniką rekombinacji DNA, umożliwiającą manipulowanie genami 
żywych organizmów. Rozwój genetyki i  jej osiągnięcia, związane szczególnie 
z ukończeniem wstępnej mapy ludzkiego genomu, sprawiły, że stała się ona narzę-
dziem eugeniki rokującym nadzieje na realizację wielu eugenicznych projektów.

76 Tamże, s. 80.
77 A. Muszala, A. Rudziewicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 57.
78 Genetycy lat 20. XX wieku, pod szyldem troski o dobro przyszłych pokoleń, uważali za wysoce 

etyczne działania uniemożliwiające posiadanie dzieci przez osoby ograniczone umysłowo. Po-
nadto słuszność tego przekonania podbudowywali twierdzeniem, że bieda i zbrodnie nie wyni-
kają z niedoskonałości społeczeństw czy natury ludzkiej, lecz warunkowane są „złymi genami”. 
Przyjmowano również, że za wiele problemów społecznych odpowiedzialne są osoby w różnym 
stopniu upośledzone umysłowo, przy tym tempo ich rozrodu jest większe niż u osób normalnych; 
C. Żekanowski, Genetyka medyczna: problemy i zagrożenia, w: Granice ingerencji…, dz. cyt., s. 91.

79 W. Bołoz, Aspekty etyczne poznania ludzkiego genomu, w: Ósmy dzień…, dz. cyt., s. 224.
80 B. Chyrowicz, Eugenika, dz. cyt., s. 183.
81 A. Muszala, A. Rudziewicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 58.
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Biorąc pod uwagę zakres tych projektów, wyróżnia się makroeugenikę, obej-
mującą swym zasięgiem grupy lub populacje na przestrzeni kilku pokoleń, 
natomiast do wąskiego kręgu rodziny i pokrewieństwa odnosi się mikroeuge-
nika82. W  eugenice można wydzielić dwie subkategorie: eugenikę negatywną 
mającą na celu zapobieganie urodzeniu się dzieci chorych oraz eugenikę pozy-
tywną zabiegającą o to, aby przychodzące na świat dzieci miały cechy uznawane 
za pożądane. Obie te subkategorie mogą być realizowane na wiele sposobów83. 
Do eugeniki negatywnej (terapeutycznej) zalicza się budzącą wiele etycznych 
wątpliwości selekcję eugeniczną, dokonywaną na poziomie preimplantacyjnym 
i prenatalnym. Niemniej jednak w tej subkategorii eugeniki wyróżnia się tak-
że działania o jednoznacznie terapeutycznym charakterze. Zalicza się do nich 
wszelkie terapie, w  tym transplantacyjne, jak i próby somatycznej terapii ge-
nowej. Za charakterystyczne dla eugeniki pozytywnej uznaje się następujące 
działania: preselekcję płci, klonowanie, łączenie in vitro gamet w celu uzyskania 
pożądanych cech oraz manipulacje na ludzkich liniach zarodkowych, poprzez 
które zmierza się do wytworzenia nowych struktur84.

3.1. Projektowanie płci

Niemałe zainteresowanie opinii publicznej wzbudziła informacja, że dzię-
ki inżynierii genetycznej naukowcy zdołali zmienić płeć myszy. Dokonano tego, 
wszczepiając do żeńskiego zarodka pojedynczy gen, który jak się okazało na pod-
stawie tego doświadczenia, warunkuje płeć męską85. Tego rodzaju doświadcze-
nia w odniesieniu do człowieka pozostają na razie w sferze projektów. Stosowane 
obecnie metody preselekcji płci mają charakter pośredni. Polegają one na rozdzie-
leniu plemników (X i Y) przy użyciu ultrawirówki bądź na tzw. teście na płeć –
diagnozowaniu płci dziecka przy wykorzystaniu metod diagnostyki prenatalnej86.

Eugeniczny charakter preselekcji płci wiąże się z  projektowaniem płci 
dziecka na życzenie rodziców lub zgodnie z polityką populacyjną państwa. 
Selekcja ta polega na określeniu płci poczętego dziecka, a  jeśli nie jest ona 
zgodna z oczekiwaniami, to w zależności m.in. od fazy rozwojowej zarodka 
rezygnuje się z implantacji bądź dokonuje się selektywnej aborcji. Tego rodza-
ju praktyki w takich krajach, jak Indie i Chiny, są silnie uwarunkowane wzglę-
dami społeczno-politycznymi87.

82 B. Chyrowicz, Eugenika, dz. cyt., s. 184.
83 C. Żekanowski, Genetyka medyczna…, dz. cyt., s. 89.
84 B. Chyrowicz, Eugenika, dz. cyt., s. 184.
85 J. Newell, W roli…, dz. cyt., s. 44.
86 B. Chyrowicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 146.
87 W niektórych krajach Azji (Korea, ChRL, niektóre regiony północnych Indii) aborcja ze wzglę-

du na płeć jest nielegalna, jednak pragnienie rodziców, by posiadać męskiego potomka, jest tak 

Oprócz wyżej wspomnianych sposobów preselekcji płci rozważa się również 
dokonywanie tego rodzaju działań przy użyciu technik inżynierii genetycznej. 
Według J.  Fletchera, miałyby one rację bytu w  odniesieniu do chorób sprzę-
żonych z płcią (np. hemofi lii); podobnego zdania jest również T. Ślipko. Geny 
odpowiadające za przynależność płciową pozostają, w jego przekonaniu, w in-
strumentalnym stosunku do całości osobowego podmiotu88, a więc nie zachodzi-
łoby wówczas istotne naruszenie indywidualności, jakie ma miejsce w przypadku 
terapii linii zarodkowej. Obaj wymienieni autorzy nie mają na myśli selektywnej 
aborcji, zakładają tylko, że zmiana płci dokonana będzie przy użyciu inżynierii 
genetycznej. Jednak nawet zwolennicy selekcji eugenicznej w przypadku ciężko 
upośledzonych dzieci domagają się ograniczenia prawa rodziców do korzystania 
z tych działań, jeśli jedynym powodem aborcji jest płeć dziecka. Zaznaczają bo-
wiem, że „płeć dziecka nie jest chorobą”89.

Opinie co do słuszności projektowania płci dziecka są podzielone. Jedni kate-
gorycznie argumentują na rzecz rezygnacji nawet z podejmowania takich prób, 
inni z kolei przyjmują te działania z entuzjazmem. W ich ujęciu preselekcja płci 
wpłynęłaby na zmniejszenie liczby dzieci cierpiących z powodu braku akceptacji 
rodziców spowodowanego zawodem co do płci dziecka. Określenie płci własne-
go potomstwa umożliwiłoby kobietom ograniczenie patriarchalnego modelu ro-
dziny poprzez promowanie raczej córek niż synów90.

Przeciwnicy preselekcji płci alarmują, że może ona wywołać negatywne 
skutki o powszechnym zasięgu. Dotyczy to zwłaszcza społeczeństw wyraźnie 
preferujących jedną z płci. W ich przypadku tego rodzaju działania mogą do-
prowadzić do zachwiania naturalnych proporcji pomiędzy liczbą chłopców 
i dziewczynek, która utrzymuje się w stosunku 1:1. Na skutek takiego braku 
równowagi może dojść do kryzysu rodziny oraz wzrostu zachowań homosek-
sualnych91. W takim przedkładaniu jednej płci nad drugą upatruje się często 
dyskryminującego seksizmu, wypływającego z dominującej pozycji mężczyzn 

silne, że skłania ich do łamania prawa; F. Fukuyama, Koniec…, dz. cyt., s. 115.
88 T. Ślipko, Granice…, dz. cyt., s. 167.
89 B. Chyrowicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 147.
90 Tamże, s. 149.
91 W Azji zestawienie tanich badań USG z powszechnym dostępem do aborcji spowodowało wy-

stąpienie znacznej dysproporcji w liczebności płci. Przykładem tego może być Korea, w której na 
początku lat 90. na 100 rodzących się dziewczynek przypadało 122 chłopców, powszechnie zaś 
stosunek ten wynosi 100 do 105. W Chińskiej Republice Ludowej jest niewiele lepiej, bowiem tam 
stosunek ten wynosi 100 do 117, zaś w niektórych regionach północnych Indii dysproporcja ta 
przybiera jeszcze większe rozmiary. Taka sytuacja doprowadziła do niedoboru dziewcząt w Azji; 
szacuje się, że jest ich o 100 milionów za mało. Ta dysproporcja może mieć poważne konsekwen-
cje społeczne. W Chinach, jeśli proces ten będzie wciąż postępował, to w drugiej dekadzie XXI 
wieku jedna piąta mężczyzn chcących się ożenić nie będzie w stanie znaleźć partnerki. Zważywszy 
na tendencję młodych wolnych mężczyzn do buntu, ryzyka oraz wykraczania poza prawo, trud-
no o lepszą receptę na problemy; F. Fukuyama, Koniec…, dz. cyt., s. 115.
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w życiu społecznym. Ponieważ jeszcze w wielu społeczeństwach pozycja ko-
biet jest niższa niż mężczyzn, istnieje uzasadniona obawa co do opowiadania 
się rodziców za narodzinami raczej chłopców niż dziewczynek. Na dłuższą 
metę taka sytuacja może doprowadzić do naruszenia naturalnej proporcji płci 
w populacji92.

Na rzecz zakazu dokonywania preselekcji płci przemawia również psychiczne 
obciążenie osoby, która dowiaduje się o określeniu swojej płci przez rodziców93. 
Zarzut ten ma podobny charakter jak w przypadku doskonalenia człowieka na 
skutek meliorystycznej inżynierii genetycznej. W obu tych sytuacjach, gdy czło-
wiek dowiaduje się, że zmodyfi kowano jego genetyczne zadatki zgodnie z pro-
jektem innej osoby, świadomość, że jest się „produktem”, może mu przesłonić 
świadomość spontanicznego bycia ciałem. Tego rodzaju zatarcie różnicy mię-
dzy tym, co powstało samo, a tym, co zostało zaprojektowane, nie pozostaje bez 
wpływu na egzystencję. Mogłoby ono wywołać przeświadczenie, że w wyniku ge-
netycznej ingerencji dokonanej przed narodzinami danej osoby jej podmiotowa 
natura, jawiąca się jako nierozporządzalna, w rzeczywistości jest wynikiem in-
strumentalizacji cząstki natury zewnętrznej. Wiedza osoby na temat zaprojek-
towania w przeszłości jej dziedzicznych zadatków może skłonić ją do tego, by 
świadomość bycia ciałem podporządkować materialnemu posiadaniu ciała94.

4. Wnioski końcowe

Jak wynika z  powyższej charakterystyki poszczególnych ingerencji gene-
tycznych, ustalenie granicy pomiędzy działaniami terapeutycznymi a pozatera-
peutycznymi, a tym samym granicy ingerencji człowieka we własną genetyczną 
strukturę, nie jest czymś jednoznacznym. Obok somatycznej terapii genowej, 
która w ujęciu etyki personalistycznej nie budzi większych wątpliwości, oraz zde-
cydowanie niedopuszczalnego projektowania płci wyróżnić można szereg dzia-
łań, których ocena jest bardziej złożona95. Mowa tu o terapii genowej komórek 
zarodkowych oraz o meliorystycznej inżynierii genetycznej. W przypadku geno-
terapii germinalnej, pomimo wszelkich zarzutów kierowanych pod jej adresem, 
należy zauważyć, że jako jedyna daje ona szansę na leczenie niektórych gene-
tycznych dysfunkcji. To sprawia, że nie może zostać jednoznacznie odrzucona96. 
Natomiast meliorystyczna inżynieria genetyczna może mieć dwojaki charakter: 
z jednej strony prewencyjnego wzmocnienia organizmu, np. projekt „genetycz-

92 B. Chyrowicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 148.
93 Tamże, s. 149.
94 J. Habermas, Przyszłość…, dz. cyt., s. 62–63.
95 B. Chyrowicz, Eugenika, dz. cyt., s. 186.
96 Taż, Bioetyka…, dz. cyt., s. 122–123.

nych szczepionek” – wówczas jej ocena etyczna byłaby analogiczna jak w przy-
padku szczepienia w tradycyjnej medycynie. Istotny wpływ na tego rodzaju oce-
nę ma fakt, że działanie to polegałoby na ingerowaniu w komórki somatyczne, 
a nie zarodkowe97. Z drugiej jednak strony, zarówno meliorystyczna inżynieria 
genetyczna, jak i  terapia genowa komórek zarodkowych równie dobrze mogą 
się odznaczać działaniami o charakterze doskonalącym, przez co budzą znacz-
ne kontrowersje98. O ile bowiem leczenie dysfunkcji jest czymś pożądanym, o tyle 
poprawianie określonych cech człowieka stanowi kwestię sporną99.

U  podłoża takiego rozróżnienia leży jednak trudność w  określeniu różnicy 
między chorobą a zdrowiem. To z kolei pociąga za sobą dyskusję nad tym, jakie 
cechy byłyby pożądane, a jakie zbyteczne dla zachowania jakości ludzkiego gatun-
ku. Dokonanie tego rodzaju klasyfi kacji ma zasadnicze znaczenie dla określenia 
statusu działań terapeutycznych100. Można to ukazać na podstawie następujące-
go przykładu. Przy założeniu pominięcia zjawiska transgresji101 rodzice o niskim 
wzroście będą mieli niskie potomstwo. Gdyby wyjątkowo niski wzrost był uzna-
wany za chorobę, somatyczne wzmocnienie miałoby rację bytu. Jeśli jednak nie 
byłby za nią uznawany, to na jakiej podstawie można by określić, że dla danej oso-
by wskazane jest, aby była raczej wysoka niż niska?102

Oczywiście, niektóre stany stosunkowo łatwo można określić jako cho-
robowe. Niemniej jednak w  wielu przypadkach określenie to nie jest już tak 
oczywiste. Wiąże się to w dużej mierze z postrzeganiem choroby jako swego 
rodzaju relacji pomiędzy człowiekiem a  społeczeństwem. Takiego stanu rze-
czy dowodzi prowadzona od wielu lat kampania na rzecz upośledzonych. Na 
jej podstawie ukazano, że w traktowaniu określonego stanu jako choroby czy 
upośledzenia decydującą rolę odgrywa społeczeństwo, w którym dana osoba 
żyje, a nie, jak mogłoby się wydawać, jej obciążenia genetyczne lub czynniki 
środowiskowe103. To niesie ze sobą pewnego rodzaju trudność w określeniu, co 
jest chorobą, a co nie. Istnieje bowiem długa tradycja, której głównym przed-

97 Taż, Spór o poprawianie…, dz. cyt., s. 58.
98 Taż, Eugenika, dz. cyt., s. 184–185.
99 Taż, Spór o poprawianie…, dz. cyt., s. 58.
100 Taż, Eugenika, dz. cyt., s. 185.
101 Transgresja – pojawienie się wśród potomstwa pokolenia F2 (lub potomstwa powstałego z krzy-

żowania wstecznego) osobników, których cechy przekraczają zakres zmienności zarówno po-
kolenia rodzicielskiego, jak i pokolenia F1. Transgresja dotyczy dziedziczenia cech ilościowych, 
warunkowanych przez kilka lub wiele par alleli. Jeżeli np. na ciężar ciała wpływa cztery pary alleli 
(Aa, Bb, Cc, Dd), przy czym allele oznaczone dużymi literami powodują zwiększenie ciężaru, to 
po skrzyżowaniu osobników AABBccddXaabbCCDD w pokoleniu F2 pojawią się osobniki cięż-
sze (AABBCCDD) oraz lżejsze (aabbccdd) od wyjściowych; J.W. Styrna, Transgresja, w: Encyklo-
pedia biologiczna, t. XI, dz. cyt., s. 54–55.

102 B. Chyrowicz, Spór o poprawianie…, dz. cyt., s. 58–59.
103 M.J. Reiss, R. Straughan, Poprawianie…, dz. cyt., s. 210.
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stawicielem w  ostatnich latach jest postmodernistyczny francuski myśliciel 
Michel Foucault, głosząca, że to, co w oczach społeczeństwa stanowi patolo-
gię lub chorobę, w rzeczywistości jest swoistym konstruktem społecznym ma-
jącym na celu napiętnowanie odstępstwa od pewnej normy. Odzwierciedlenie 
takiego stanu rzeczy stanowi homoseksualizm, który do drugiej połowy XX 
wieku zaliczany był do chorób psychicznych i  uważany za coś nienaturalne-
go. Na skutek rosnącej akceptacji gejów w społeczeństwach rozwiniętych został 
skreślony z listy patologii104.

Nieostrości granicy pomiędzy chorobą a zdrowiem dowodzi już sama pró-
ba zdefi niowania pojęcia choroby. Ch. Boorse uznaje daną osobę za zdrową 
w przypadku, gdy jej ciało odznacza się typową dla ludzkiego gatunku spraw-
nością. Z kolei gdy funkcje ciała odbiegają od typowych dla gatunku poziomów, 
wówczas taki stan określa jako chorobę. J. Margolis zaznacza, że choroba ujaw-
nia się jako defekt i zachwianie normalnego funkcjonowania ciała, przez co jest 
ona dolegliwością, którą można wprost zdiagnozować. Dodatkowe kryteria 
choroby podaje w swej defi nicji L.C. King. Są to wysoka uciążliwość i związa-
ny z nią ból, wywołujące stan daleki od ideału i „statystycznej normy zdrowia”. 
Jeszcze bardziej jednoznaczne kryterium choroby podają C. Culver i B. Gert. 
Według nich, jest ona stanem znajdującym się poza obrębem pragnień rozum-
nej osoby. Wiąże się bowiem z cierpieniem lub ze wzrastającym jego ryzykiem 
oraz z doznawaniem różnych form zła (śmierć, ból, niemoc, utrata wolności 
i odczuwania przyjemności) spowodowanych odrębną przyczyną105.

Wśród wymienionych w powyższych defi nicjach kryteriów choroby czoło-
we miejsce wydaje się zajmować cierpienie. Jednak i ono nie jest wolne od stop-
niowania i subiektywnej oceny. Stany chorobowe, na skutek których człowiek 
pozbawiony jest możliwości normalnego funkcjonowania, nie sprawiają więk-
szych trudności przy zakwalifi kowaniu ich jako choroby. Niemniej jednak wy-
stępuje znaczna liczba różnego rodzaju dolegliwości, które w odczuciu pacjenta 
czynią jego zdrowie dalekim od ideału. Przy tym według jednych defi nicji mogą 
one być uznane za chorobę, według innych zaś nie. Stąd też nasuwa się wniosek, 
że określenie choroby za pomocą defi nicji nie jest wystarczającym kryterium 
oddzielającym leczenie od udoskonalania106. Drugi biegun choroby stanowi bo-
wiem zdrowie. W zależności od sposobu jego ujęcia ustalenie tego „górnego 
pułapu” terapeutycznych możliwości również wiąże się ze sporymi trudnościa-
mi. Jeśli ujmować zdrowie od strony negatywnej, jako uwolnienie od choro-
by, to wówczas wszelkie działania terapeutyczne będą zmierzały ku jednemu 
celowi. Z kolei wraz z przyjęciem pozytywnej koncepcji zdrowia cele medycy-

104 F. Fukuyama, Koniec…, dz. cyt., s. 274.
105 B. Chyrowicz, Spór o poprawianie…, dz. cyt., s. 60.
106 Taż, Bioetyka…, dz. cyt., s. 143–144.

ny zwiększają swój zakres o różnego rodzaju „udoskonalenia”, do których zali-
cza się również prewencję.

W celu wytyczenia granicy pomiędzy prewencją rozumianą jako „wzmoc-
nienie usprawiedliwione” a  „wzmocnieniem nieusprawiedliwionym” E.T. 
Juengst proponuje następujące rozwiązanie. Należy przyjąć, że zasadniczy cel 
opieki medycznej polega na przywracaniu człowiekowi funkcji, których zo-
stał pozbawiony na skutek choroby, a zarazem na zapobieganiu konsekwen-
cjom patologicznych uwarunkowań. W  takiej sytuacji w  ramach prewencji 
swoje miejsce ma zarówno tradycyjne, jak i genetyczne uodpornienie orga-
nizmu. Nie mają go z kolei działania o charakterze „wzmacniającym”, które 
swym zasięgiem wykraczają poza medyczną prewencję. „Jeśli pretendujące 
do genetycznych ingerencji przypadki nie mieszczą się w ramach określonej 
jednostki chorobowej (brak symptomów, fi zycznych oznak i  przyczyn), nie 
powinny być rozpatrywane w ramach terapii”107. Zdaniem F. Fukuyamy, okre-
ślaniem, czy dany przypadek można zaliczyć do konkretnej choroby czy też 
nie, powinny się zająć instytucje regulujące108.

Podana przez Juengsta możliwość podejścia do zagadnienia nie rozwią-
zuje wielu wątpliwości zgłaszanych przez innych autorów. Według J. Harrisa, 
odróżnienie ingerencji mających charakter terapeutyczny i prewencyjny od in-
nych form wykorzystania inżynierii genetycznej jest trudnym zadaniem. Z kolei 
W. Gardner jest zdania, że „wzmocnienie genetyczne” za jakiś czas będzie 
rozpatrywane na równi z terapią. Swoje stanowisko opiera na podobieństwie 
technologicznym obu ingerencji. Dodaje przy tym, że duży wpływ na ukształto-
wanie się takiego stanu rzeczy będzie miał społeczny i polityczny determinizm, 
spowodowany konkurencją zarówno rodziców, jak i całych narodów109.

Mając na uwadze niejednoznaczny charakter omawianych ingeren-
cji, trudności w określeniu granicy między chorobą a zdrowiem oraz fakt, 
że konsekwencje najnowszych osiągnięć w zakresie genetyki przekracza-
ją możliwości poznawcze człowieka, zrozumiały staje się trud związany 
z  oceną tego, czy i  jak dalece poszczególne ingerencje genetyczne służą 
ludzkości. Tym samym skomplikowana staje się również ich kwalifikacja 
jako dopuszczalne bądź nie. Występowanie genetycznych ingerencji cha-
rakteryzujących się naukową niepewnością, a co za tym idzie, także nie-
jednoznacznością etycznych ocen wywołuje sytuację, w której: „Nie ma się 

107 Tamże, s. 144.
108 W przypadku Stanów Zjednoczonych Fukuyama wskazuje na następujące instytucje: Administra-

cja ds. Żywności i Leków, Narodowy Instytut Zdrowia, Komitet Doradczy ds. Rekombinowanego 
DNA. Niemniej dostrzega on konieczność powołania nowych urzędów, które będą w stanie upo-
rać się z wyzwaniami rewolucji biotechnologicznej; F. Fukuyama, Koniec…, dz. cyt., s. 278–284.

109 B. Chyrowicz, Bioetyka…, dz. cyt., s. 144–145.
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co łudzić, że orzeczenie o moralnej dopuszczalności/niedopuszczalności 
danej ingerencji będzie zawsze jednoznaczne i nie pozostawiające wątpli-
wości”110.

Summary

An attempt of defi ning a bound between a therapeutic 
and eugenic interferences, performed on human genome

An author of this article tried to defi ne a bound, perceived from personalistic ethic per-
spective to which a man can advance interfering in his own genetic structure in order to act 
within the framework of treatment, rather than making of „superman”. For the purpose of 
specifying above-bounds an author tried to classify on therapeutic and not-therapeutic inter-
ferences in human genome. An analysis of ethical dimension various forms genome’s therapy 
insert in this article allows to draw a conclusion, that a specifi c genome interferences can not 
be univocally judged as admissible or not. 

110 Tamże, s. 158.
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Podczas audiencji generalnej 30 marca 2011 roku w serii katechez poświęco-
nych doktorom Kościoła Benedykt XVI zwrócił uwagę na postać Doktora Naj-
gorliwszego św. Alfonsa de Liguoriego (1696–1787). Zauważając różnice dzielące 
jego i naszą epokę, uznał za stosowne spojrzeć na niego z punktu widzenia nowej 
ewangelizacji1. Zdaniem papieża, jeśli w działalności św. Alfonsa znajdują się waż-
ne inspiracje dla nowej ewangelizacji, warto by je podjąć i rozpropagować. 

Idąc tropem katechezy Benedyka XVI, usprawiedliwione będzie pominięcie 
opisu całości działalności św. Alfonsa, zwłaszcza tych jej wymiarów, które intere-
sowałyby wyłącznie historyków ewangelizacji. 

Należy zauważyć, że św. Alfons nie posługiwał się terminem „ewangelizacja”, 
gdyż pojawił się on w teologii dopiero w pierwszej połowie XIX wieku2. Używał 
natomiast, w zależności od kontekstu, albo określenia „misje”, albo „misje ludo-
we”. Pomiędzy terminami „ewangelizacja” i „misje” nie ma jednak sprzeczności, 
dlatego też Benedykt XVI posługuje się nimi zamiennie. Cała przecież działal-
ność apostolska św. Alfonsa miała charakter wybitnie ewangelizacyjny, a naj-
bardziej znamienną jej metodę, jaką były misje ludowe, zdaje się kontynuować 
dzieło nowej ewangelizacji. Takie więc terminy, jak „misje” i  „ewangelizacja”; 

1 Benedykt XVI, Św. Alfons Maria Liguori, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2011, nr 5, s. 34–36.
2 Najpierw w misjologii protestanckiej na oznaczenie protestanckich kaznodziejów wędrownych, 

skąd przejęła go teologia katolicka na oznaczenie głoszenia Ewangelii tym, którzy jej nie znają. 
Por. W. Przyczyna, Teologia ewangelizacji, Kraków 1992, s. 26–27. 
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„misje ludowe” i „nowa ewangelizacja” będą używane zamiennie, nie obejmując 
tzw. preewangelizacji, chyba że z kontekstu wynika co innego. 

Przywoływana zaś koncepcja misji ludowych opierać się będzie zasadniczo na 
myśli św. Alfonsa. Myśl ta bowiem z biegiem lat podlegała tak licznym modyfi ka-
cjom, że historycy zalecają odróżnianie „misji alfonsjańskich” od „misji redemp-
torystowskich”3. 

1. Rozpoznawanie znaków czasu

Benedykt XVI podkreśla, że św. Alfons poświęcił się ewangelizowaniu ludzi 
z marginesu społecznego, ubogich duchowo i materialnie, wieśniaków i pasterzy 
górskich regionów Królestwa Neapolu. Podkreślenie o tyle istotne, że uczynił tak 
nie z powodu zewnętrznego przymusu czy na podstawie jakichkolwiek ludzkich 
kalkulacji, lecz powodowany wrażliwością na znaki czasu, które w Duchu Świę-
tym dane mu było rozpoznać. 

1.1. Okoliczności społeczno-kulturowe

W połowie XVIII wieku sytuacja społeczno-kulturowa w Królestwie Neapo-
litańskim, jak i w innych krajach ówczesnej Europy, nie przedstawiała się zado-
walająco4. Analfabetyzm obejmował ok. 90 procent mieszkańców wiosek i ok. 60 
procent mieszkańców Neapolu. Ujawniała się też wielka różnica pomiędzy pro-
stym ludem a warstwami wyższymi (szlachta, bogaci mieszczanie, lekarze, praw-
nicy), wśród których analfabetyzm praktycznie nie istniał. Działo się tak m.in. 
dlatego, że władze państwowe nie przywiązywały większej wagi do powszechne-
go nauczania. Istniała też dość duża nieufność do kształcenia, zwłaszcza kobiet. 

W drugiej połowie XVII wieku do Italii Południowej zaczęły napływać 
prądy oświecenia spoza Alp, zwłaszcza z Francji i Anglii, które szybko przyj-
mowały się wśród młodzieży, bardziej oświeconej arystokracji, mieszczan, 
nie wyłączając duchowieństwa. W drugiej połowie XVIII wieku oświecenie 
miało już tysiące zwolenników. Wiązała się z tym tendencja do ograniczania 
działalności Kościoła oraz przywilejów duchownych. Rodzące się konfl ikty 
łagodził kompromisowy konkordat z 1741 roku. 

3 Por. G. Orlandi, Misje ludowe, w: Historia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, t. I: Powstanie 
i rozwój Zgromadzenia (1732–1793), red. F. Chiovaro, tłum. S. Stańczyk (sen.), Tuchów 1997, s. 325.

4 Por. tenże, Królestwo Neapolu w settecento (XVIII w.), w: Historia Zgromadzenia Najświętszego Od-
kupiciela, dz. cyt., s. 53–93. 

1.2. Sytuacja kościelna 

Kościół w Królestwie Neapolitańskim czasów św. Alfonsa miał dobrze rozwi-
nięte struktury. Posiadał 131 diecezji (w tym 21 archidiecezji), plus 9 diecezji na 
Sycylii o różnej wielkości i różnym uposażeniu materialnym. Aż 24 z nich znajdo-
wały się, zgodnie z konkordatem z 1741 roku, pod patronatem królewskim. Parafi i 
było 3700, o podobnym jak diecezje zróżnicowaniu liczebnym i uposażeniu fi nan-
sowym. Charakterystyczne były tzw. kościoły i duszpasterstwa fundowane przez 
ludzi świeckich i duchownych. Duszpasterstwo pełnili w nich duchowni wybie-
rani spośród współfundatorów przez rodziny będące współfundatorami kościo-
ła. Zadaniem biskupa było sprawdzenie kwalifi kacji duszpasterskich wybranego 
księdza. Inni duchowni współfundatorzy mieli obowiązek rezydencji i odprawia-
nia odpowiedniej liczby Mszy. 

Duchownych diecezjalnych i zakonnych było w nadmiarze, co stwarzało – 
zwłaszcza w miastach – liczne problemy dla władzy duchownej i świeckiej5. 
Jednakże ich poziom intelektualno-moralny był bardzo niski. 

Alfons mówi po prostu, że kler w Neapolu jest zrujnowany duchowo, czego 
dowodem jest zrujnowany duchowo lud. Stopień upadu kleru jest jego zdaniem 
tak wielki, że trzeba by było nad nim zapłakać. Ubolewa przy tym, że upadek do-
tyczył również duchownych z kongregacji kapłańskich, które miały podtrzymy-
wać gorliwość kleru diecezjalnego. 

Zakonników w  całej Italii w  XVIII wieku również było wedle powszechnej 
opinii o wiele za dużo6. Nie cieszyli się też wielkim autorytet duchowym. Bywali
wręcz zgorszeniem, ze względu na niski poziom intelektualny i moralny, brak 
gorliwości duszpasterskiej, zwłaszcza w  Królestwie Neapolitańskim. Starania 
władzy duchownej i świeckiej o polepszenie sytuacji okazywały się bezskutecz-
ne. Nadzieję budziło nowe zgromadzenie zakonne redemptorystów, pełne apo-
stolskiej żarliwości, gotowe poświęcić się pracy dla opuszczonego ludu, czego 
nie byli w stanie zrobić rozprzężeni księża i zakonnicy. Dlatego to mimo nad-
miaru duchownych i zakonników zyskało ono zatwierdzenie władz kościelnych. 

Nieco większym prestiżem cieszyły się o  wiele mniej liczne zakonnice7, 
gdyż prezentowały nieco wyższy poziom życia duchowego. 

5 Ocenia się, że w 1734 roku liczba ich sięgała 120 tys., czyli 4 procent ogólnej populacji królestwa. Także 
w Rzymie wedle ogólnej oceny w 1739 roku duchowni stanowili ¼ mieszkańców. Konkordat z 1741 
roku regulował ich liczbę stosownie do liczby ludności i możliwości ich utrzymania (przepisy ko-
ścielne ustalały, że stosownie to znaczy 1:100); por. G. Orlandi, Królestwo Neapolu w settecento (XVIII 
w.), dz., cyt., s. 95–96. 

6 Oblicza się, że było ich 65 tys. na 13,5 mln, czyli ok. 1 na 208 mieszkańców; por. tamże, s. 99–100. 
7 Było ich 61 tys. na 13,5 mln, czyli ok. 1 na 221 mieszkańców; por. tamże, s. 100–101. 
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1.3. Życie religijne

Sytuacja społeczna, kulturowa i  kościelna w  Królestwie Neapolitańskim 
w XVIII wieku przekładała się na obraz życia religijnego. Z braku odpowiednich 
opracowań trudno jednakże pokusić się o dokonanie kompleksowego jego opi-
su. Z dostępnych świadectw z epoki wiemy, że religijność ochrzczonego przecież 
ludu była żywa. Do połowy XVIII wieku, czyli do czasu pojawienia się idei oświe-
ceniowych, brak też było niechęci do religii czy uprzedzeń do Kościoła. 

Niemniej jednak przejawiany szacunek dla sacrum bliższy był religii naturalnej 
niż objawionej. Religijność przybierała formy dziwacznego kultu ludowego, skłon-
nego do rozmaitych dewiacji, zabobonnego, przejawiającego przesadne zaufanie 
do wstawiennictwa świętych, magiczny kult relikwii, przekonanie o powszechno-
ści cudownych zjawisk. Niekatechizowany lud praktykował jakąś „magiczną re-
ligię, w której centralne miejsce przypadało szatanowi”8. Godne uwagi przy tym 
jest istnienie przepaści pomiędzy kulturą religijną prostego ludu a wykształconej 
elity. Jakość praktyk dewocyjnych była wręcz odwrotnie proporcjonalna do stop-
nia kultury religijnej.

Nagminnie zaniedbywane były natomiast tak istotne dla chrześcijaństwa 
praktyki, jak spowiedź i komunia wielkanocna czy uczestnictwo w niedzielnej Eu-
charystii. Sakrament chorych traktowany jako „ostatnie namaszczenie” przyjmo-
wany był w niebezpieczeństwie śmierci, niekiedy pod presją. Jeśli bowiem pacjent 
nie chciał się spowiadać, lekarze po trzech dniach od jego odmowy mieli zaprze-
stać (na mocy przysięgi doktorskiej) wszelkich zabiegów medycznych9. 

Szczególnego rodzaju plagą, zwłaszcza w małych miejscowościach, były świę-
tokradzkie spowiedzi, co przede wszystkim bolało św. Alfonsa. Powodowane one 
były brakiem wyboru spowiednika, spowiadaniem się u księży znajomych, do-
mowników, a często nawet krewnych, 

Poziom życia moralnego różnicował się w  zależności od regionu. Z  za-
chowanych świadectw wynika, że prosty, biedny, niewykształcony lud był po-
rywczy, kłótliwy, skłonny do kradzieży, nienawiści, bluźnierstw, wykroczeń 
seksualnych, chętnie oddający się hazardowi, zabawom i pijatykom. Trudnym 
do wykorzeniania, a bardzo rozpowszechnionym zachowaniem było praktyko-
wanie prawa zemsty. Św. Alfons zauważa, że niekiedy mężczyźni w celu jej do-
konania przychodzili na Msze „z mieczem u boku i arkebuzem na ramieniu czy 
bronią za pasem”10.

8 Por. Th. Rey-Mermet, Założyciel (1696–1832), w: Historia Zgromadzenia Najświętszego Odkupicie-
la, dz. cyt., s. 129.

9 Por. G. Orlandi, Królestwo Neapolu w settecento (XVIII w.), dz. cyt., s. 113.
10 Św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, red. G. Siwek, tłum. K. Stopa, wyd. II, Kraków 2011, 

s. 122. 

Z tego wszystkiego nie wynika, by nie było wówczas również znaków auten-
tycznej wiary czy przejawów prawdziwej świętości. Ale generalnie rzecz biorąc, 
praktykowane chrześcijaństwo dalekie było od ewangelicznego ideału. 

1.4. Najbardziej opuszczeni

Jakie były przyczyny zaistnienia naszkicowanego wyżej obrazu życia chrześci-
jańskiego, a zwłaszcza opuszczenia duchowego niektórych warstw mieszkańców 
Królestwa Neapolitańskiego XVIII wieku? 

Religijnej formacji wiernych służyło przecież kaznodziejstwo tak zwyczajne 
(wyjaśniające w dni świąteczne Credo, Dekalog, Pater noster i Ave Maria), jak 
i nadzwyczajne (podczas Wielkiego Postu, triduów, nowenn i czterdziestogo-
dzinnych nabożeństw). Do tego kaznodzieję wielkopostnego wybierał biskup, 
względnie zatwierdzał jednego z trzech kandydatów zaproponowanych przez 
przedstawicieli danej miejscowości. Duszpasterstwo miejscowe wspierały misje 
ludowe, bardzo cenione i popierane przez władze kościelne i świeckie. Forma-
cji religijnej dzieci służyła katechizacja prowadzona przy parafi ach, w szkołach 
i kolegiach zakonnych, a nawet w szkołach prywatnych. Niemiej jednak forma-
cja ta, mimo wielu pozytywnych rezultatów, niedomagała z powodu licznych 
i poważnych przyczyn11. 

Wspominana wyżej nadmierna liczba duchownych i zakonników rozkłada-
ła się nierównomiernie na niekorzyść małych, zwłaszcza wiejskich miejscowości. 
Biskupi nie mogli swobodnie korzystać z pomocy zakonników, gdyż zasłaniali 
się oni przywilejem egzempcji i nie pozwalali naruszyć przyjętego sposobu życia, 
poza posługą kaznodziejów wielkopostnych. 

Sytuację pogorszył papież Innocenty X, gdy w dobrej wierze, ale bez rozezna-
nia sytuacji zarządził likwidację klasztorów, których istnienie, ze względu na małą 
liczbę członków, nie miało podstaw prawnych12. Skutkiem tego z zaniedbanych 
religijnie wiosek zniknęła reszta, przynajmniej jako tako duszpastersko funkcjo-
nujących, ośrodków. 

Ponadto wśród licznego duchowieństwa trudno znaleźć było kapłanów go-
towych ofi arnie poświęcić się duszpasterstwu. Utrzymując się z benefi cjów 
fundowanych przez rodziny czy gminy, poświęcali się zajęciom świeckich, 
bawili się, grali w  karty z  fundatorami swoich benefi cjów, często własny-
mi krewnymi. Na wioskach przyjmowali sposób życia wieśniaków i zamiast 

11 Por. A.V. Amarante, Evoluzione e definizione del metodo missionario redentorista (1732–1764), 
Materdomini 2003, s. 95.

12 Chodzi o bullę Instaurandae regularis disciplinae z 15 października 1652 roku, która spowodowała 
zniesienie 1513 małych konwentów, głównie umiejscowionych w wioskach, przez co wierni pozba-
wieni zostali jakiejkolwiek opieki duchowej. Por. G. Orlandi, Misja ludowa, dz. cyt., s. 322.
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im przewodzić duchowo, ulegali ich zwyczajom. Stan intelektualno-moral-
ny większości duchowieństwa uzasadniał obiegowe przekonanie, że „ateistów 
należy poszukiwać przede wszystkim wśród duchownych”13.

Kaznodziejstwo było na niskim poziomie. Wedle opinii św. Alfonsa, duchow-
ni albo w ogóle nie umieli przemawiać, albo posługiwali się językiem niekomuni-
katywnym. Kazana były zatem nudne, długie, puste treściowo, skoncentrowane 
na opowiadaniu o sobie względnie pomstowaniu na parafi an. Były też nagminnie 
opuszczane przez parafi an. Nędza wiosek, pisze św. Alfons już jako biskup, polega 
na tym, że nie ma chętnych nie tyle do samego głoszenia, ile do głoszenia w spo-
sób komunikatywny, polegający na „łamaniu dla ludu chleba słowa Bożego”14. 

Swojego zadania nie spełniała również katecheza. Wykładany niekomunika-
tywnym językiem Katechizm Soboru Trydenckiego z  adnotacjami Bellarmina 
wywierał słaby wpływ na życie. Alfons opracowuje zatem swoją, popularniejszą 
wersję katechizmu, ujawniającą znaczny postęp wobec katechizmu Bellarmina, 
dlatego też zaleconą przez kard. Spinellego15. 

Misje ludowe były głoszone, ale najczęściej w  Italii Północnej i  Środkowej, 
gdzie działali św. Paweł od Krzyża (1697–1775) i św. Leonard z Porto Maurizio 
(1676–1751), ogłoszony przez Piusa XI patronem misji ludowych. Ewangelizo-
wano więc większe miejscowości, względnie wygłaszano misje centralne, na któ-
re mieli przychodzić mieszkańcy odległych wiosek, czego najczęściej nie czynili, 
żyjąc i umierając w całkowitej ignorancji religijnej. Ich stan rozpoznał św. Alfons, 
przekonując się zarazem, że ci biedni, opuszczeni religijnie ludzie nieraz bardziej 
niż chleba łaknęli Boga. 

Zdobyta wiedza nie musiała przerodzić się w czyn. Posiadając ją, Alfons – 
szlachcic – mógł nadal wzorem innych duchownych prowadzić wygodne ży-
cie w Neapolu, zażywając sławy wielkiego kaznodziei, pisarza, muzyka, malarza. 
On jednak postanowił działać. Zobowiązuje się więc ślubem do poświęcenia się 
ewangelizacji opuszczonych, czemu pozostanie wierny przez całe swoje dłu-
gie życie. Ten gest św. Alfonsa wielokrotnie przypomina Benedykt XVI, widząc 
w nim najwyraźniej inspiracje dla nowej ewangelizacji.

* * *
Przykład św. Alfonsa dowodzi, że każda skuteczna ewangelizacja, także nowa, 

rozpoczyna się od rozeznania w Duchu Świętym znaków czasu. Na tej podstawie 
Benedykt XVI, śladem swego błogosławionego poprzednika, określa nową ewan-
gelizację jako „działanie skierowane do tych rejonów świata, w których całe spo-
13 Por. G. Orlandi, Królestwo Neapolu w settecento (XVIII w.), dz. cyt., s. 114.
14 Por. św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 116–117. Aluzja do inspirującego św. 

Alfonsa tekstu: „Maleństwa o chleb błagały – a nie było, kto by im łamał” (Lm 4, 4). 
15 Por. G. Orlandi, Królestwo Neapolu w settecento (XVIII w.), dz. cyt., s. 106–108. 

łeczeństwa dystansują się do wiary i Kościoła, są niemal całkowicie zlaicyzowane 
i potrzebują ponownego pierwszego głoszenia Ewangelii, a bywają szczególnie 
oporne na wiele aspektów orędzia chrześcijańskiego”16. 

Wrażliwość na znaki czasu skłania go też, by do adresatów nowej ewange-
lizacji zaliczyć migrantów, mających trudności z zachowaniem wiary w nowym 
środowisku17, studentów z obcych krajów, którzy zmagają się z problemami ada-
ptacyjnymi, biurokratycznymi, mieszkalnymi i bytowymi18, cierpiących, chorych 
na AIDS lub inne choroby, czyli wszystkich zapomnianych przez społeczeństwo19. 

Szczerego rozeznania znaków czasu domaga się również nowa ewange-
lizacja w  Polsce. Postać św. Alfonsa przestrzega przed poczuciem zadowole-
nia z poprawnego funkcjonowania struktur kościelnych, z dostatecznej liczby 
duchownych, ze sprawnie działających wydziałów duszpasterskich, z  dobrze 
zorganizowanych parafi i, z  ciągle imponującej liczby wiernych w  kościołach. 
Należy raczej za przykładem Doktora Najgorliwszego dopuścić do świado-
mości myśl, że pod osłoną z dumą rozbudowywanych struktur może ukrywać 
się religijność bez wiary, chrześcijaństwo bez Chrystusa, Kościół bez obecno-
ści Zmartwychwstałego, czyli rejony pilnie potrzebujące ewangelizacji. Wielce 
wymowne w tym względzie staje się przemówienie Benedykta XVI skierowa-
ne w  2012 roku do duchowieństwa Wiecznego Miasta (miasta chrześcijań-
skich uniwersytetów, wydawnictw, publikacji, czasopism, teologów świeckich 
i duchownych oraz zakonników), w którym wspomina on o konieczności prze-
zwyciężania „analfabetyzmu religijnego”, czemu m.in. ma służyć Rok Wiary20. 
Wspomniany przez papieża analfabetyzm religijny różni się oczywiście od opi-
sywanego przez Alfonsa, ale wydaje się od niego groźniejszy. Ten pierwszy był 
bowiem ogólniejszej natury, związany z brakiem podstawowego wykształcenia. 
Wspomniany przez papieża jest czysto religijny, dotyczy ludzi wykształconych, 
będzie więc o wiele trudniejszy do przezwyciężenia. 

Tak, pro domo sua, zauważyć należy, że z danych socjologicznych wynika, iż 
uspokajanie się powoływaniem na 95 procent wierzących może być złudne, gdyż 
16 Por. Benedykt XVI, List apostolski Ubiquimque semper w formie motu proprio ustanawiający 

Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, w: http://papiez.wiara.pl/doc/647409.Ewan-
gelizacja-zawsze-i-wszedzie (dostęp: 12 października 2010). 

17 Por. Benedykt XVI. Migracje a nowa ewangelizacja. Orędzie na 98. Światowy Dzień Migranta 
i Uchodźcy, w: http://info.wiara.pl/doc/993399.Migracje-a-nowa-ewangelizacja/2 (dostep: 25 paź-
dziernika 2011).

18 Por. Benedykt XVI, Migracje a nowa ewangelizacja. Orędzie na 98. Światowy Dzień Migranta 
i Uchodźcy, w: http://info.wiara.pl/doc/993399.Migracje-a-nowa-ewangelizacja/3, (dostep: 25 
października 2011).

19 Por. Benedykt XVI, Wezwanie do podjęcia ewangelizacji. Homilia podczas Mszy św. na Stadionie 
Przyjaźni w Kotonu, w: http://papiez.wiara.pl/doc/1012730.Benedykt-XVI-wzywa-do-podjecia-
ewangelizacji/2 (dostęp: 20 listopada 2011). 

20 Por. Benedykt XVI wzywa kapłanów, w: http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x51653/benedykt-xvi-
wzywa-kaplanow-do-wzrastania-w-pokorze-lagodnosci-i-wielkodusznosci (dostęp: 4 lutego 2012). 
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w tej grupie zauważa się tak wielkie zróżnicowanie postaw, że „mówienie o kato-
licyzmie polskim jako o monolicie mija się z prawdą”21. Trzeba zatem pilnie zdać 
sobie sprawę, co kryje się za ową, na ogół dość żywą, kulturowo-narodową obrzę-
dowością religijną, nazywaną popularnie „wiarą”. 

Może się bowiem okazać, że podobnie jak za czasów św. Alfonsa kryje się 
za nią więcej cech magicznych religii naturalnych niż chrześcijańskiej relacji do 
Chrystusa Zmartwychwstałego. Co się zaś tyczy umiłowanych przez św. Alfonsa 
ubogich, to warto zauważyć, że troska o nich została uznana za jedno z prioryte-
towych zadań nowej ewangelizacji w Polsce22. 

2. Misterium ewangelizacji 

Owocem rozpoznania przez św. Alfonsa znaków czasu była koncepcja ewan-
gelizacji, w której na pierwsze miejsce wybija się nie tyle teologiczny, ile miste-
ryjny (od gr. mystērion, łac. mysterium – tajemnica) jej charakter. Mówi on, że 
ewangelizacji nie da się sprowadzić do dobrze zorganizowanej kościelnej ak-
cji, gdyż polega ona na urzeczywistnianiu zbawczego dzieła Chrystusa. Bene-
dykt XVI przypomina, że u źródła wszelkiej ewangelizacji nie leży jakiś ludzki 
projekt ekspansji, lecz pragnienie dzielenia z innymi nieocenionego daru, jakim 
zechciał obdarzyć nas Bóg, abyśmy mieli udział w Jego życiu23. Bez owego mi-
steryjnego wymiaru ewangelizacji nie pojmie się nic z tego, co na jej temat mó-
wią tak Alfons, jak i Benedykt XVI. 

2.1. Teologia ewangelizacji

Benedykt XVI przypomina, że św. Alfonsa ożywiło pragnienie wyjazdu na mi-
sje zewnętrzne, które zrealizowało się jednak w głoszeniu misji ludowych. 

Pojęcie jedności misji pomimo różnorodności działań misyjnych kształtowało 
się u Alfonsa już jako członku Kongregacji Propagandy, czyli Misji Apostolskich 
(założonej w 1646 roku przez ks. Sansone Carnevalego), gdyż Kongregacja ta, nie 
mogąc z powodu trudności politycznych wysyłać misjonarzy na misje do Afryki, 
oddawała się głoszeniu misji ludowych. 

Przekonanie o fundamentalnej jedności misji ujawnia napisany w 1668 roku 
przez św. Alfonsa, wówczas już biskupa, List do nowo wyświęconego biskupa24. 
Misje ludowe rozumie w nim jako wyraz misyjnego wymiaru dziejów zbawienia. 
Urzeczywistnia je Bóg przez „misje”, czyli posłannictwa, których szczytem jest 

21 Por. J. Mariański, Katolicyzm polski. Ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Kraków 2011, s. 97.
22 II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Pallottinum 2001, s. 25, p. 55. 
23 Por. Benedykt XVI, List apostolski Ubiquimque semper, dz. cyt. 
24 Por. św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 111–129.

posłanie Jezusa Chrystusa. On posyła Apostołów, a zbudowany na ich fundamen-
cie Kościół realizuje swoje posłannictwo, posyłając głosicieli zbawienia. 

Owo jedno posłannictwo (misja) różnicuje się ze względu na adresatów, 
którymi mogą być nieochrzczeni lub ochrzczeni. Podstawą jedności obu tych 
działalności jest posyłający Bóg i ostateczny cel posłania. Dlatego też głosicie-
le misji ludowych podobnie jak głosiciele misji zewnętrznych są prawdziwymi 
posłańcami Bożymi (misjonarzami), gdyż sprowadzają ludzi na drogę wiecz-
nego zbawienia. To przekonanie św. Alfonsa mogło być nawiązaniem do krą-
żącej opinii, że lud wiejski Królestwa Neapolitańskiego jest tak zaniedbany 
religijnie, iż misje ludowe nie różnią się tutaj od misji w Indiach, z wyjątkiem 
niebezpieczeństwa męczeństwa25. 

W teologii misji św. Alfonsa ważne miejsce zajmuje jej eklezjalność, przejawia-
jąca się w przekonaniu, że nie głosi się ich z prywatnej inicjatywy, ale na zlecenie 
Kościoła. Stąd tak akcentowana przez niego potrzeba posiadania odpowiednie-
go zlecenia do głoszenia misji od biskupa, a do wygłoszenia konkretnych misji 
od przełożonego wspólnoty. W tym aspekcie widzieć należy również pozycję su-
periora zespołu misyjnego jako reprezentanta Chrystusa; skuteczność prowa-
dzonego dzieła gwarantowało bezwzględne posłuszeństwo superiorowi, nie zaś 
osobiste pomysły misjonarza, choćby najatrakcyjniejsze. 

Podobnie Benedykt XVI umieszcza dzieło nowej ewangelizacji w jednej mi-
sji ewangelizacyjnej stanowiącej kontynuację dzieła, jakiego pragnął Pan Jezus 
– taka jest ona dla Kościoła niezbędna i niezbywalna, gdyż jest wyrazem jego 
natury26. W tym duchu abp Rino Fisichella przypomina, że ewangelizacja nie 
zaczęła się z chwilą ustanowienia Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, ale 
trwa w Kościele od dwóch tysięcy lat. Bł. Jan Paweł II zwrócił uwagę na jej ko-
nieczność, a jego następca Benedykt XVI potwierdził jej aktualność27. 

2.2. Mistyka apostolatu 

Św. Alfons zdecydowanie opowiadał się za traktowaniem głoszenia słowa 
Bożego jako misterium, czyli jako tajemnicy rozgrywającej się między człowie-
kiem a Bogiem za pośrednictwem słowa. Zdecydowanie zwalczał idee oświece-
niowe, które nie traktowały chrześcijaństwa jako żywej rzeczywistości zbawczej, 
ale raczej jako system myślowy, światopogląd, naukę o  moralności naturalnej, 
co rzutowało również na rozumienie kaznodziejstwa28. Krytykę oświeceniowe-

25 Por. Th. Rey-Mermet, Założyciel (1696–1832), dz. cyt., s. 130.
26 Por. Benedykt XVI, List apostolski Ubicumque et semper, dz. cyt.
27 Por. abp R. Fisichella, Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji, w: http://info.wiara.pl/

doc/986527.Spotkanie%20nowych-ewangelizatorow (dostęp: 14 października 2011). 
28 Por. K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007, s. 291.
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go spojrzenia na głoszenie słowa Bożego Święty najpełniej ujawnia w  obszer-
nej wypowiedzi pt. Potępienie pewnej innej książki francuskiej zatytułowanej 
„O przepowiadaniu”, autora Słownika fi lozofi cznego29. Książka, która we Francji 
nie wzbudziła większego zainteresowania, poruszyła jednak do głębi sumienie 
Alfonsa, przynaglając go do przeciwstawienia się jej „bluźnierczej utopii”30. 

W zakres jego „mistyki apostolatu”31 wchodzi pojęcie misterium samego po-
słania. Wszak jest ono dziełem Boga. Świętemu szczególnie bliskie są wypowiedzi 
Jezusa (Łk 24, 46–47; Mk 16, 15; Mt 28, 20; Mk 16, 20), jak i św. Pawła Aposto-
ła (Kol 1, 6; Rz 10, 14). Przekonanie o Bożym posłaniu uzasadnia obowiązek gło-
szenia, jego znaczenie dla zaistnienia wiary, jej rozwoju warunkującego jakość 
wiecznego losu człowieka. Stąd wielkie znaczenie głoszenia tak w pierwszej, jak 
i w powtórnej ewangelizacji. 

Misterium apostolatu pogłębia przekonanie o obecności słowa Bożego w ludz-
kim słowie jego głosiciela. Wyraża go zalecenie, by przed wygłoszeniem kazania 
wieczornego misjonarz zwrócił się do słuchaczy: „Proszę was, abyście słuchając 
mnie, zechcieli zrozumieć, że głoszę wam kazanie nie ja, lecz Jezus Chrystus. Dla-
tego uważajcie”32. Łatwo zauważyć, że słowa misjonarza podkreślały teologiczne 
podstawy nie tylko głoszenia, ale i słuchania. 

Wiara w obecność słowa Bożego w głoszonym słowie sprawia, że Alfons ostro 
piętnuje kwiecistość języka. Słowo Boże cieszy się własną wewnętrzną skutecz-
nością (Iz 55, 10–11; Hbr 4, 12), o której świadczą dzieje chrześcijaństwa oraz 
świadectwa wybitnych jego głosicieli. Natomiast nieodpowiedni sposób głoszenia 
niweczy moc owego Słowa. Dlatego właśnie Chrystus wybrał na Apostołów ludzi 
nieuczonych, jak pisze Alfons w Liście do zaprzyjaźnionego zakonnika33, aby uka-
zać niezafałszowane ludzką mądrością piękno i moc samego Słowa. Odstępstwo 
zatem od ewangelicznej prostoty jest dla Alfonsa „kupczeniem Słowem Bożym” 
(2 Kor 2, 17), czyli posługiwaniem się nim dla własnej chwały, względnie kradzie-
żą słów Boga (por. Jr 23, 30.33), czyli przywłaszczaniem sobie tego, co Boże. 

Głosiciel słowa ma czuć się wysłannikiem Chrystusa (por. 2 Kor 5, 20), w któ-
rego imieniu przemawia, mieć świadomość, że na ambonie jest znakiem Jego 
żywej obecności. Owa świadomość ułatwia mu głosić nie siebie, lecz Chrystu-
sa, oraz doświadczać mocy Jego słowa. Z  wypełniania owego zaszczytnego 

29 Por. św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 93–112. 
30 Autorem jej był sprzyjający ideom oświecenia eksjezuita Gabriel Franciszek Coyer (1807–1782), 

bliski ideom francuskich encyklopedystów. Książka pisana była w duchu filozofii kartezjańskiej, 
traktującej rozum jako jedyne, najdoskonalsze narzędzie poznania, piętnowała religijny fanatyzm, 
naiwną wiarę oraz podważała autorytet Kościoła. 

31 Por. G. Orlandi, Introduzione a V. Gagliardi, Direttorio apostolico ossia metodo di missione, „Spicile-
gium Historicum CSsR” 1982, nr 1, s. 51–52.

32 G. Orlandi, Misja ludowa, dz. cyt., s. 341. 
33 Por. św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 43–92. 

powołania słudzy Słowa, wedle zapowiedzi proroka Ezechiela (por. Ez 3, 18), będą 
przez Boga rozliczeni. Św. Alfons zaleca, by kaznodzieja chcący uniknąć surowe-
go sądu Boga, wedle sugestii św. Franciszka Salezego, wstępując na ambonę, utoż-
samiał się niejako z Chrystusem, powtarzając sobie w sercu: „Ja przyszedłem, aby 
[owce] miały życie i miały je w obfi tości” (J 10, 10). 

* * *
Pięknym wyrazem ciągle aktualnej „mistyki apostolatu” mogą być słowa Be-

nedykta XVI z listu apostolskiego Porta fi dei34: „Caritas Christi urget nos (2 Kor 5, 
14): miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do ewangelizacji. Dzi-
siaj, tak jak wówczas, wysyła On nas na drogi świata, aby głosić Jego Ewangelię 
wszystkim narodom ziemi (por. Mt 28, 19). Przyciąga On do siebie ludzi z każde-
go pokolenia, zwołuje Kościół, powierzając mu głoszenie Ewangelii, z nakazem, 
który zawsze jest nowy. Z tego względu także dziś potrzeba bardziej przekonują-
cego zaangażowania kościelnego na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo od-
kryć radość w wierze i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary” (nr 7). 

2.3. Chrystocentryzm 

Podkreślony przez Benedykt XVI chrystocentryzm duchowości Alfonsa prze-
nikał również jego koncepcję ewangelizacji, a podstawowe prawdy wiary, które 
– zdaniem papieża – „lubił przepowiadać i nauczać” koncentrowały się na Chry-
stusie. Priorytetem jego działalności ewangelizacyjnej było bowiem prowadzenie 
słuchaczy do osobistej relacji z Chrystusem, a nie jedynie przypominanie prawd 
katechizmowych, ożywianie praktyk pobożnego życia i wdrażanie zasad chrze-
ścijańskiej moralności

Pragnienie głoszenia Jezusa Chrystusa, i  to Ukrzyżowanego (por. 1 Kor 2, 
1–2), przenikało głoszone przez Alfonsa słowo. Był On dla niego punktem od-
niesienia zwłaszcza dla prawdy o grzechu, o zbawieniu, o sądzie i wiecznym prze-
znaczeniu człowieka. 

Widzialnym znakiem chrystocentryzmu Świętego była wszechobecność krzy-
ża. Krzyż wręczał duszpasterz misjonarzom na rozpoczęcie misji; krzyż trzymał 
w ręku misjonarz, błogosławił nim uczestników misji i słuchaczy kazania; krzyż 
niesiono na czele licznych procesji; zajmował on także centralną pozycję podczas 
wielu ceremonii misyjnych. Od czasu do czasu ukazywano ludowi kopie obrazu 
Jezusa Ukrzyżowanego namalowanego przez św. Alfonsa. Pamiątką odbytych mi-
sji miały być kalwarie, czyli pięć drewnianych krzyży ustawionych ku czci pięciu 
34 Por. Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio Porta fidei, ogłaszający Rok Wiary, w: 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/motu/portafidei_lev_11102011.html 
(dostęp: 29 lutego 2012).
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tajemnic męki Chrystusa. Można powiedzieć, że krzyż, obok wizerunku Madon-
ny, był najbardziej rozpoznawalnym znakiem misji. 

Krzyż nie był, jak można by pochopnie sądzić, teatralnym rekwizytem, elemen-
tem misyjnego spektaklu, wspomnieniem dramatu Golgoty, względnie środkiem 
emocjonalnego pobudzenia. Miał wskazywać na aktualnie obecnego Chrystu-
sa. Dlatego odniesienia do krzyża miały charakter relacji osobowych. Świadczyły 
o tym wypowiadane wobec niego akty wiary, żalu, dziękczynienia i miłości; zwra-
canie się do niego misjonarza, czy to we własnym imieniu, czy w imieniu słu-
chaczy; rozmowy z nim niebędące czynnikiem aktywizacji uwagi słuchaczy przez 
zastosowanie retorycznej apostrofy, ale mające charakter dialogu z Obecnym. 

Aczkolwiek zgodnie z teologią czasów nowożytnych bardziej koncentrowa-
no się na Chrystusie Umęczonym niż Zmartwychwstałym, to jednak mówienie 
o Nim jawiło się jako „dotykanie ran Zmartwychwstałego”, zgodnie z Jego ży-
czeniem (por. J 20, 27). 

Dowodzi tego pozycja świętych sakramentów, przede wszystkim sakra-
mentu Eucharystii (liczne błogosławieństwa, procesje teoforyczne, adoracje), 
a  zwłaszcza Komunii z  pełnymi żarliwej miłości aktami przygotowawczymi 
i dziękczynnymi. Mimo wybijania się na pierwsze miejsce elementów obrzędo-
wo-pokutnych, faktycznym celem misji było godne przyjęcie Jezusa w Komunii 
św. Dlatego misje alfonsjańskie, odmiennie od innych, przewidywały oddzielną 
komunię generalną dla każdego stanu, czyli co najmniej cztery.

Pamiętać również trzeba, że głównym celem misji alfonsjańskich, odróżnia-
jącym je od innych, było obudzenie miłości ku Bogu35. Do osiągnięcia tego naj-
lepiej nadawało się rozważanie męki Jezusa oraz ustanowienia Najświętszego 
Sakramentu. Swoje przekonanie w tej materii wyraził Święty już z pozycji bi-
skupa diecezji i osobistego misjonarskiego doświadczenia, w dziełku znanym 
jako Foglietto („Broszurka”) omawiającym sprawy, na które podczas misji nale-
ży zwracać szczególniejszą uwagę36. 

Z tej też racji poleca, by wprowadzanie w „życie pobożne” (vita devota) uczy-
nić (wbrew panującym zwyczajom) obowiązkowym elementem misji. Celem 
tych ostatnich dni misji było obudzanie miłości ku Bogu, uczenie sposobów jej 
rozwijania i zachowywania. Swego rodzaju wizualnym tłem tego był ukazywany 
ludowi namalowany przez św. Alfonsa obraz Ecce Homo jako przekonująca po-
budka do miłowania Boga. 

Nie dziwi zatem, że Benedykt XVI spośród licznych publikacji Doktora Naj-
gorliwszego, które tłumaczone na różne języki przyczyniły się do kształtowania 
duchowości ludowej ostatnich dwóch wieków, szczególnie akcentuje Umiłowa-

35 Por. G. Orlandi, Misja ludowa, dz. cyt., s. 357.
36 Por. św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 130–148.

nie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, nazywając je arcydziełem zawierają-
cym syntezę jego myśli37. 

Lektura tej, jak i innych publikacji Alfonsa skłania do zastąpienia jego obiego-
wego obrazu jako surowego, piętnującego występki, grożącego wiecznym potę-
pieniem kaznodziei obrazem żarliwego apostoła Bożej Miłości. Zdaje się, że sami 
redemptoryści o tym drugim obliczu swego Założyciela często zapominali. 

* * *
Chrystocentryzm duchowości alfonsjańskiej koresponduje z chrystocen-

tryzmem nowej ewangelizacji. Benedykt XVI, mówiąc na temat związku 
nowej ewangelizacji z pobożnością ludową, przypominał, że jej celem jest do-
prowadzanie do osobistej wiary polegającej na żywej więzi z Bogiem obecnym 
pośród nas w Chrystusie Zmartwychwstałym. Spotkanie ze Słowem Bożym 
musi prowadzić do radykalnego utożsamienia się z  Panem i  Jego Ewange-
lią, do pełnego uświadomienia sobie, iż konieczne jest mocne zakorzenie-
nie w Chrystusie; do uznania, że „U początku bycia chrześcijaninem nie ma 
decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarze-
niem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydu-
jące ukierunkowanie” (enc. Deus caritas est, 1)38.

Wezwanie do głoszenia Chrystusa można uznać za banalne, ale o  jego ak-
tualności świadczy narastanie wśród ewangelizatorów, zwłaszcza medialnych, 
zjawiska jakiejś „wewnątrzkościelnej chrystofobii”. Miejsce głoszenia Chrystu-
sa zajmuje chrześcijańska ideologia. Mówi się wiec o chrześcijańskiej kulturze, 
ekonomii, ekologii, polityce, moralności; odwołuje się co najwyżej do Chrystusa 
historycznego, nie zauważając Obecnego, i to nawet w homiliach wygłaszanych 
w Jego obecności. Być może dlatego w Polsce od jednej trzeciej do dwóch pią-
tych ludzi jest „wierzących na swój sposób”, czyli dystansujących się od instytucjo-
nalnego Kościoła, wybiórczo traktujących prawdy wiary, godzących deklarowaną 
wiarę w Boga z niewiarą w zmartwychwstanie Chrystusa39. 

2.4. Formacja sumienia
 
Za szczególnie aktualną uznaje Benedykt XVI troskę św. Alfonsa o należy-

te formownie sumienia. Dodaje nawet, że tytuł doktora Kościoła należy mu się 

37 S. Alfonso, Pratica di amar Gesù Cristo, w: tenże, Opere ascetiche, t. I, Roma 1933; wyd. pol. Umiło-
wanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, tłum. M. Pierzchała, Z. Klafka, Kraków 2010. 

38 Por. Benedykt XVI, Pobożność ludowa i nowa ewangelizacja. Do uczestników sesji plenarnej Papie-
skiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_
xvi/przemowienia/komlac_08042011.html (dostęp: 25 lutego 2012). 

39 Por. J. Mariański, Katolicyzm polski, dz. cyt., s. 77. 
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głównie z tej racji i z tego właśnie powodu Pius XII ogłosił go patronem spowied-
ników i moralistów40. 

Troska Alfonsa wypływała z osobiście rozeznanej sytuacji religijnej mieszkań-
ców Królestwa Neapolitańskiego. Dogłębnie poruszył go dramat świętokradzkich 
spowiedzi spowodowanych koniecznością spowiadania się u znajomych, często 
krewnych, kapłanów. Złe spowiedzi skutkowały tkwieniem w grzechach ciężkich 
utrudniających prowadzenie normalnego życia chrześcijańskiego. Problemowi 
temu starał się zaradzić, zapewniając podczas misji możliwość swobodnego wy-
spowiadania się u obcych spowiedników, jakimi byli misjonarze. 

Nie był to jednak jedyny problem sumienia ludzi czasów św. Alfonsa. Kolej-
nym był stan mentalności kaznodziejów, katechistów, a zwłaszcza spowiedników. 
Jedną z  jego przyczyn było ścieranie się w  teologii moralnej dwóch skrajnych 
tendencji, mianowicie radykalizmu z  laksyzmem, wyrządzające wielkie szkody 
w sumieniach. Dla rozwiązania tego problemu Alfons opracowuje własną teo-
rię i publikuje ją w swojej Teologii moralnej41, której drugie wydanie zadedykował 
Benedyktowi XIV. Zaproponował w niej, jak przypomina Benedykt XVI: „har-
monijną i przekonującą syntezę pomiędzy wymogami Bożego prawa, które jest 
zapisane w naszych sercach, objawiane w pełni przez Chrystusa i interpretowa-
ne autorytatywnie przez Kościół, a dynamizmem sumienia i wolności człowieka, 
które przez przylgnięcie do prawdy i dobra, przyczyniają się do dojrzewania i re-
alizacji osoby”42. Wprawdzie Teologia moralna po uzyskaniu kościelnej aprobaty 
stała się podstawą formacji spowiedników, i to nie tylko w Królestwie Neapolitań-
skim, ale pisał ją jednak, podobnie jak wszystkie swoje dzieła, z myślą o redempto-
rystach-ewangelizatorach kształtujących sumienia wiernych tak w konfesjonale, 
jak i na ambonie43. 

Opierając się na jego Teologii moralnej, skoncentrowanej wokół miłości bę-
dącej pierwszym przykazaniem i podstawowym kryterium moralnego działania, 
mieli oni być zwiastunami Boga miłosiernego. Mówi o tym Benedykt XVI w przy-
woływanej katechezie, przypominając, że św. Alfons „duszpasterzom i spowied-
nikom zalecał, by wierni [byli] katolickiemu nauczaniu moralnemu, przyjmując 
jednocześnie postawę życzliwości, zrozumienia i słodyczy, aby penitenci mogli 
czuć się dobrze przyjęci, wsparci i zachęceni w ich drodze wiary i życia chrześci-
jańskiego. Św. Alfons nie przestawał nigdy powtarzać, że kapłani są widzialnym 
znakiem nieskończonego Miłosierdzia Boga, który przebacza i  oświeca serce 
i umysł grzesznika, aby nawrócił się i zmienił życie”44. 
40 Benedykt XVI, Św. Alfons Maria Liguori, dz. cyt., s. 34.
41 S. Alfonso de Liguori, Medulla Theologiae Moralis..., Napoli 1748. Pełne krytyczne wydanie: S. Al-

fonso de Liguori, Theologia Moralis, 4 t., Romae 1905–1912. 
42 Benedykt XVI, Św. Alfons Maria Liguori, dz. cyt., s. 35.
43 Por. Th. Rey-Mermet, Alfons Liguori. Święty wieku oświecenia (1696–1787), Warszawa 1987, s. 394. 
44 Tamże. 

* * *
Postać patrona spowiedników wedle Benedykta XVI ma być inspiracją dla 

głosicieli nowej ewangelizacji, by podobnie jak on kiedyś, dostrzegali zagubienie 
moralne ludzi, które domaga się jasnego głoszenia chrześcijańskich zasad moral-
nych, bez przykrawania ich do gustu odbiorców. Warto zauważyć, że w Polsce, 
wobec wzrastającego permisywizmu i  relatywizmu moralnego, do podstawo-
wych zasad nowej ewangelizacji zaliczono formację zdrowego i prawego sumie-
nia oraz kształtowanie ładu moralnego45. Także uwagi papieża o pewnym „braku 
szacunku dla sakramentu pokuty” nowi ewangelizatorzy nie powinni pochopnie 
odnosić jedynie do krajów Europy Zachodniej. Powinni natomiast rozważyć, czy 
rodzima praktyka gremialnych (i nie tylko) spowiedzi nie ujawnia przypadkiem 
karygodnego „braku szacunku dla sakramentu pokuty”, któremu trzeba by czym 
prędzej jakoś zaradzić. A poza tym i w Polsce mówi się coraz odważniej o rozpo-
czynającym się kryzysie tego sakramentu46. 

2.5. Pogłębianie życia chrześcijańskiego

Bardzo bliskie Benedyktowi XVI jest głoszone przez św. Alfonsa powszech-
ne powołanie do świętości. Papież przytacza słowa pochodzące z jego koronnego 
w tej materii dzieła Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, mówiące 
o świętości dla każdego, a więc dla: „Zakonnika jako zakonnika, kapłana jako ka-
płana, świeckiego jako świeckiego, małżonka jako małżonka, kupca jako kupca, 
żołnierza jako żołnierza i tak samo w każdym innym stanie”47.

Znamienną cechą alfonsjańskiej koncepcji życia pobożnego jest opieranie jej 
na miłości ku Bogu objawionej w Chrystusie. W ten sposób unika ona, wbrew 
opinii wielu teologów owych czasów, dzielenia życia pobożnego na życie moralne 
– prowadzące jedynie do zbawienia wiecznego, i na życie doskonałe – przezna-
czone dla powołanych do świętości. Pogłębianie życia chrześcijańskiego polegać 
miało na ożywianiu miłości ku Bogu, a nie na budzeniu lęku przed utratą zbawie-
nia. Lęk, zdaniem Świętego, dobry jest do przebudzenia grzeszników ze snu grze-
chu, ale nawrócenie nim spowodowane jest nietrwałe. Piętnuje on kaznodziejów, 
którzy potrafi ą mówić jedynie o sprawiedliwości Boga, o strachu przed grzechem, 
o groźbach kar wiecznych. Jego zaś zdaniem, jedynie miłość może „złotym wę-
złem” związać z Bogiem i uzdolnić do przezwyciężania pokus i praktykowania 
cnót. Święty odwołuje się do znanego adagium św. Augustyna: „Kochaj i czyń, 
co chcesz”, dodając od siebie, że miłość Boga staje się fundamentem moralności, 
gdyż „Kto prawdziwie kocha Boga, unika sprawiania Mu przykrości i stara się Mu 
45 Por. II Polski Synod Plenarny (1991–1999), dz. cyt., s. 24, p. 54.
46 Por. J. Mariański, Katolicyzm polski, dz. cyt., s. 58. 
47 Benedykt XVI, Św. Alfons Maria Liguori, dz. cyt., s. 36. 
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podobać, na ile tylko może”48. Do rozpalenia słuchaczy miłością Boga najbardziej 
przyczynia się, zdaniem Alfonsa, rozważanie męki Chrystusa, w czym przejawia 
się chrystocentryczny wymiar alfonsjańskiej koncepcji życia chrześcijańskiego. 

W omawianej tutaj katechezie Benedykt XVI zauważa, że św. Alfons akcentuje 
konieczność modlitwy dla rozwoju życia chrześcijańskiego. Pozwala ona bowiem 
otworzyć się na łaskę Bożą, umożliwia wypełnianie woli Bożej, a przez to własne 
uświęcenie. Papież przytacza cytat z klasycznego dzieła św. Alfonsa o modlitwie49:

„Bóg nie odmawia nikomu łaski modlitwy, poprzez którą człowiek otrzy-
muje pomoc do przezwyciężenia wszelkiej pożądliwości i  wszelkiej pokusy. 
Mówię i powtarzam, i będę powtarzał zawsze, dopóki żyć będę, że całe nasze 
zbawienie tkwi w modlitwie”. Stąd bierze się jego słynne stwierdzenie: „kto się 
modli, ten się zbawi” (Del gran mezzo della preghiera e opuscoli affi  ni. Opere 
ascetiche II, Rzym 1962, s. 171). Nasuwają mi się w związku z tym słowa mojego 
poprzednika, czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II. „Nasze chrześcijańskie 
wspólnoty winny (…) stawać się prawdziwymi »szkołami« modlitwy (…) trze-
ba zatem, aby wychowanie do modlitwy stało się (…) kluczowym elementem 
wszelkich programów duszpasterskich” (List apostolski Novo millennio in-
eunte, 33.34)50.

Dlatego to w  alfonsjanskiej koncepcji ewangelizacji wprowadzanie w  życie 
modlitwy odgrywało wielką rolę, a ostatnie dni misji (vita devota) jemu były cał-
kowicie poświęcone. Pouczano o modlitwie, uczono modlitwy myślnej, medyta-
cji męki Pańskiej, rozważań o Matce Bożej, o sprawach ostatecznych, o sposobie 
przygotowania i dziękczynienia po Komunii oraz o nawiedzaniu Najświętszego 
Sakramentu51. 

Przy czym zauważyć należy, że zalecane praktyki życia pobożnego ujmowane 
były nie w wymiarze obrzędowym, kultowym, moralizatorskim, ale mistycznym, 
jako zewnętrzny wyraz odpowiedzi na miłość Boga objawioną w  Chrystusie. 
Uczenie ich łączyło się z wezwaniem do prowadzenia doskonalszego życia, będą-
cego realnym wyrazem tej odpowiedzi. Na przykład rozważanie męki Chrystusa 
nie mogło ograniczać się do współczucia Mu, ale miało prowadzić do naślado-
wania Go w cierpliwym znoszeniu cierpień, zniewag i życiowych przeciwności. 
Rozważanie miłości Bożej posuniętej aż do śmierci było wezwaniem do odwza-
jemnienia się Mu miłością zdolną do ponoszenia ofi ar, nie wyłączając śmierci. 
Obliczono, że w przywoływanym już wyżej dziele św. Alfonsa Umiłowanie Jezusa 
Chrystusa w życiu codziennym najczęściej pojawiają się słowa: „miłość” i „śmierć”; 

48 Św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 33.
49 Najnowszy polski przekład tego dzieła: Stając przed Bogiem, tłum. K. Kuta, E. Klaczek, E. Dobrze-

lecka, Kraków 2010. 
50 Benedykt XVI, Św. Alfons Maria Liguori, dz. cyt., 35.
51 Por. G. Orlandi, Misja ludowa, dz. cyt., s. 349.

miłość Boga okazana w śmierci i miłość człowieka gotowa odpowiedzieć śmier-
cią na Jego miłość. 

Spośród praktyk modlitewnych, które najbardziej przyczyniają się do ożywia-
nia miłości ku Bogu, Alfons wyróżnia nawiedzenie Najświętszego Sakramentu 
i Najświętszej Maryi Panny. Adorację zaś Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
uważa za pierwszą po sakramentach, najbardziej miłą Bogu i najpożyteczniejszą 
dla nas modlitwę52. 

* * *
Pobożność ludową, czy raczej „nabożeństwa chrześcijańskiego ludu” (KL 

13), której wyrazem były wspomniane praktyki życia pobożnego, generalnie 
ocenia się pozytywnie, pod warunkiem że staje się ona coraz bardziej dojrzała 
i autentyczna53. Dlatego też Benedykt XVI, mówiąc o pobożności ludowej w re-
lacji do nowej ewangelizacji, zwraca uwagę na wypaczone formy tejże religijno-
ści, które zamiast pobudzać do aktywnego udziału w życiu Kościoła, powodują 
zamieszanie i mogą sprzyjać czysto zewnętrznym praktykom religijnym, nie-
mającym wiele wspólnego z wewnętrznie ugruntowaną i żywą wiarą54. Zada-
niem nowej ewangelizacji jest ewangelizowanie pobożności ludowej, podobnie 
jak czynił do św. Alfons. Z socjologicznych danych wynika, że także w Polsce 
katolicyzm ludowy może odgrywać ważną rolę, ale pod warunkiem, że będzie 
ulegać pogłębieniu55. 

Gołym okiem widać, jak postępująca desakralizacja pozbawia właściwego 
znaczenia znaki, obrzędy i symbole chrześcijańskie, i to nie tylko w środowiskach 
ludzi świeckich, ale i duchownych. Za „życie chrześcijańskie” coraz częściej bie-
rze się przejawy jakiejś mętnej religijności naturalnej ozdobione elementami tra-
dycji narodowej, folkloru i kultury. Miejsce osobistej relacji do Chrystusa zajmuje 
obrzędowość (nierzadko magiczna), może w większym nawet stopniu niż w Italii 
czasów św. Alfonsa. Radujący wielu rozkwit pobożności ludowej w Polsce nieko-
niecznie musi służyć prawdziwej wierze. Może on bowiem spowodować, że sil-
ny instytucjonalnie Kościół będzie współistniał ze słabością wiary, a „katolicyzm 
kwantytatywny nie będzie katolicyzmem kwalitatywnym”56. 

52 Nie rozważamy tutaj, na ile proponowany model życia chrześcijańskiego jest modelem zakonnym 
oraz w czym i na ile go przekracza w kierunku w duchowości człowieka świeckiego w świetle Vati-
canum II. 

53 Por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej 
i liturgii. Zasady i wskazania, Pallottinum 2003, s. 14, p. 2. 

54 Por. Benedykt XVI, Pobożność ludowa i nowa ewangelizacja. Do uczestników sesji plenarnej Papie-
skiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_
xvi/przemowienia/komlac_08042011.html (dostęp: 25 lutego 2012). 

55 Por. J. Mariański, Katolicyzm polski, dz. cyt., s. 61, 91, 98, 403. 
56 Por. tamże, dz. cyt., s. 46. 
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3. Drogi ewangelizacji

W katechezie o św. Alfonsie Benedykt XVI wiele razy podkreśla skuteczność 
jego działalności, co rodzi pytanie o jej metody, albo – jak pisze Paweł VI w ad-
horatcji o ewangelizacji, o jej „drogi” (EN 40). Pomijając szczegółowy ich opis, 
warto zauważyć przynajmniej te, które ze względu na swą ogólność mogą sta-
nowić inspirację nowej ewangelizacji. 

3.1. Radykalizm 

Łatwo zauważalny radykalizm – w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako 
powrót do korzeni (łac. radix – korzeń, początek, źródło) – nie był rodzajem 
perfekcjonizmu względnie środkiem osiągania spektakularnego sukcesu, lecz 
praktycznym wyrazem wspomnianej „mistyki apostolatu”. Charakteryzowała go 
koncentracja na duchowych korzyściach ewangelizowanych z wyeliminowaniem 
jakichkolwiek ludzkich celów, czyli wszystkiego, co mogłoby przeszkodzić w osią-
gnięciu celu zasadniczego. Radykalizm leżał u podstaw swego rodzaju koncepcji 
„ewangelizacji totalnej” Alfonsa. 

Wymagał on od kandydatów do Zgromadzenia i przyszłych ewangelizatorów 
decyzji całkowitego poświęcenia się jego dziełu, oderwania od rodziny, gotowości 
wypełnienia zleconych obowiązków, praktyki surowej ascezy w celu doświadcze-
nia Boga, którego przekonująco chciało się głosić, prowadzenia życia ubogiego, 
by łatwiej nawiązywać kontakt z ubogimi, a obok misji w terenie posługi duszpa-
sterstwa w formie stałych misji we własnych kościołach57. 

Także zespół głoszący misje miał, na ile to możliwe, kontynuować styl życia 
klasztornego. Superiorowi zespołu, jako wyrazicielowi woli Bożej, należało się 
bezwzględne posłuszeństwo, pokorne spełnianie wyznaczonych przez niego za-
dań. Kto tego nie akceptował lub domagał się jakichś zaszczytniejszych funkcji, 
mógł być odesłany do klasztoru i nigdy więcej na misje nie wysłany. 

Skorzystanie z  misji należało umożliwić każdemu mieszkańcowi ewangeli-
zowanego terenu, niezależnie od stanu, zawodu, warstwy społecznej, nie tylko 
podczas spotkań ogólnych, ale także podczas specjalistycznych konferencji. Stąd 
przekonanie św. Alfonsa, że lepiej nie urządzać misji obliczonych na widowisko-
we akcje, by robić wrażenie, że się odbyły, podczas gdy faktycznie ich nie było. 

Kolejnym wyrazem omawianego radykalizmu było założenie, że należy za-
pewnić wystarczającą liczbę spowiedników. Gdyby nie było to możliwe, na-
leżało zrezygnować z  misji do czasu zmiany sytuacji. W  trosce o  szczerość 
57 Duszpasterstwo w formie „misji nieustannej”, także z powodu przeszkód politycznych w głoszeniu 

misji właściwych, praktykował św. Klemens w Warszawie przy kościele św. Benona. Por. A. Owczar-
ski, Redemptoryści-Benonici w Warszawie (1787–1808), Kraków 2003, s. 157–183.

spowiedzi należało jeżeli nie odgórnie zakazać, to przynajmniej prywatnie po-
prosić miejscowy kler o niesiadanie w konfesjonałach podczas misji. Spowiadać 
mieli wyłącznie misjonarze, ułatwiający, jako obcy, szczerość spowiedzi oraz – 
jako  należycie przygotowani – właściwe rozwiązywanie problemów sumienia58. 

Wyrazem radykalizmu był także elastyczny czas trwania misji. Decyzję o ter-
minie ich zakończenia miał podjąć superior misji w trakcie ich trwania, biorąc 
pod uwagę duchowe potrzeby wiernych, głównie możliwość spokojnego skorzy-
stania z sakramentu pokuty. 

O radykalizmie metody świadczyła także bezinteresowność materialna, prak-
tykowana zresztą również przez wielu wielkich ewangelizatorów owego czasu. 
Spełniała ona dwie ważne funkcje ewangelizacyjne: świadczyła o tym, że misjo-
narze trudzą się jedynie dla chwały Bożej i zbawienia dusz, oraz przekonywała 
duszpasterzy, by nie rezygnowali z misji z powodu niemożności ich sfi nansowa-
nia, gdyż na wioskach im się „nie przelewało”.

Radykalizm głoszonego słowa domagał się wyrzeczenia barokowej kwieci-
stości na rzecz prostoty języka, dostosowanej do sposobu pojmowania ludzi nie-
wykształconych. Za zbrodnię niemalże uchodziło wykorzystywanie ambony do 
popisywania się sztuką wymowy i szokowanie słuchaczy opowiadaniem sensa-
cyjnych wydarzeń, choćby z życia świętych. Alfons proponował wygłaszającego 
górnolotne kazanie ściągnąć z ambony. Sam z tego powodu polecił młodemu re-
demptoryście zejść z ambony w środku kazania59. Był zdania, że lepiej, by na złe 
kazania ludzie nie przychodzili, bo nie tylko nie wynoszą z nich duchowych ko-
rzyści, ale nabierają jeszcze obrzydzenia do słowa Bożego i stają się gorsi, niż byli. 
Z myślą o duchowym pożytku z głoszonego słowa zalecał nie spowiadać podczas 
kazań, gdyż penitentowi uniemożliwia to ich wysłuchanie, rozprasza stojących 
obok, a głosicielowi utrudnia konieczne skupienie. 

* * *
Potrzeba radykalnego skupienia się na realizacji pierwszorzędnego celu ewan-

gelizacji nie straciła na znaczeniu, a może nawet jeszcze na nim zyskała. Stoi ona 
bowiem dziś, w epoce kultury audiowizualnej, w obliczu silniejszej niż za cza-
sów Alfonsa pokusy poprzestawania na osiąganiu populistycznych, pozornych, 
powierzchownych sukcesów. Pamiętając o  tej pokusie, Benedykt XVI jeszcze 
jako kardynał uważał, że jednym z praw nowej ewangelizacji powinno być pra-
wo „ziarnka gorczycy”, obrazujące właściwy rozwój królestwa niebieskiego (por. 
Mt 13, 31–2), i powtarzał, że „prawo wielkich liczb nie jest prawem Kościoła”60. 

58 Z tym dość rygorystycznym poglądem Świętego nie wszyscy redemptoryści się zgadzali. Por. G. Or-
landi, Misja ludowa, dz. cyt., s. 338, przyp. 87. 

59 Por. św. A.M. de Ligurori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 74.
60 Por. kard. S. Ryłko, Trzy prawa nowej ewangelizacji kard. Josepha Ratzingera, w: http://kosciol.
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3.2. Wędrowność

Benedykt XVI nie omieszkał też zauważyć, że redemptoryści „pod przewod-
nictwem św. Alfonsa byli prawdziwymi wędrownymi apostołami”, nawiązując 
przez to do ich misji ludowych. 

O  aktualności wędrownej formy apostolatu Święty przekonał się osobiście, 
kiedy jako młody kapłan, wzruszony nędzą materialną i moralną obrzeży Neapo-
lu, rozpoczynał prowadzenie ewangelizacji ulicznej, spotykając się z dużym zain-
teresowaniem i uznaniem. Zapotrzebowanie na ten rodzaj ewangelizacji wzrosło 
po wspomnianej wyżej niefortunnej bulli Innocentego X, znoszącej małe liczeb-
nie klasztory. Papież, widząc niezamierzone skutki swej decyzji, z tym większą 
gorliwością popierał głoszenie misji ludowych, ułatwiając przemieszczanie się 
ewangelizatorów z miejsca na miejsce. 

Wybór misji ludowych nie był oryginalny. Były one od lat dobrze funkcjo-
nującym nadzwyczajnym środkiem duszpasterstwa popieranym przez czynniki 
kościelne i świeckie. Oryginalność św. Alfonsa polegała na wyborze najskutecz-
niejszego ich modelu.

Funkcjonowały wówczas zasadniczo dwa modele misji: pokutny i  kateche-
tyczny. Misjonarze, którzy starali się uniknąć barokowego stylu kaznodziejstwa61, 
sięgali do tchnącej powagą metody misji pokutnych, jako bardziej odpowiadającej 
mentalności ludzi prostych i łatwiej prowadzącej do zbawiennego wstrząsu. Mi-
sjonarze przekonani o fundamentalnym znaczeniu formowania chrześcijańskiej 
świadomości opowiadali się za modelem misji katechetycznej. 

Alfons, znając plusy i  minusy obydwu i  kierując się wrażliwością na znaki 
czasu, opowiedział się za modelem mieszanym, nazwanym przez św. Leonarda 
z Porto Maurizio „drogą pośrednią”62. Odstąpił też od formy misji centralnych 
(głoszonych w jednym miejscu dla całej okolicy), związanych głównie z modelem 
misji pokutnych, na rzecz osobnej misji dla każdej, najmniejszej nawet miejsco-
wości. Z biegiem lat wykształciła się w ten sposób ceniona do dziś forma „misji 
parafi alnych” przeznaczonych dla poszczególnych parafi i. 

* * *
Uwaga papieża, że redemptoryści stali się „prawdziwymi wędrownymi apo-

stołami”, a kontynuują tę misję ewangelizacyjną, podejmując nowe formy aposto-
latu, oraz uznanie i zachęta, „by zawsze byli wierni przykładowi swojego świętego 
założyciela”, mają szczególną wymowę. Nie tylko dlatego, że odnowiona forma 

wiara.pl/doc/947747.Prawa-nowej-ewangelizacji-wg-Ratzingera (dostep: 12 września 2011). 
61 Styl barokowy odznaczał się błyskotliwością języka, bogactwem formy, stosowaniem anegdot, posłu-

giwaniem się żartem, dowcipem, ironią, satyrą. Por. K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, dz. cyt., s. 245. 
62 Por. G. Orlandi. Misja ludowa, dz. cyt., s. 325. 

tradycyjnych misji ludowych przeżywa rozkwit w  krajach Ameryki Łacińskiej, 
a w Polsce nadal jest w cenie, ale jeszcze bardziej dlatego, że od chwili polece-
nia Chrystusa: „Idźcie” (Mk 16, 15), „wędrowność” stała się ważnym sposobem 
ewangelizacji, przybierającym coraz bardziej godne podziwu formy. 

Wspomniana przez Benedykta XVI „wędrowność” ma również ważny dla 
nowej ewangelizacji metaforyczny wymiar. Wskazuje ona, że do natury ewan-
gelizacji należy ruch, dynamika, bycie w drodze, zmiana mniej skutecznych 
metod na skuteczniejsze, co jest przeciwieństwem skostnienia i  stagnacji. 
W wymiarze osobowym „wędrowność” jest wyrazem charyzmatu ewangeli-
zacyjnego, polegającego na stałej gotowości porzucania zdobytej pozycji, wy-
pracowanego standardu życiowego, kulturowych nawyków, intelektualnych 
aspiracji, by „powędrować” ze słowem Bożym do tych, których wskaże Duch 
Święty. Św. Alfons jawi się jako heroiczny przykład takiej postawy.

3.3. Małe wspólnoty 

Wbrew dość powszechnej opinii skłonnej wiązać działalność św. Alfonsa wy-
łącznie z ewangelizacją masową, Benedykt XVI zwraca uwagę na jego działalność 
w małych grupach zwanych „kaplicami wieczornymi” (capelle serotine), mającą 
wspaniałe rezultaty. 

Święty nawiązywał w ten sposób do znanej praktyki stosowanej przez gorliw-
szych kapłanów w różnych miejscowościach Królestwa, szczególnie w Neapolu63. 
Tchnął w nią jednak nowego ducha. Według jego pomysłu „kaplice wieczorne” 
były wspólnotami otwartymi, które gromadziły biednych, ludzi z pogranicza wia-
ry i kultury, z marginesu duszpasterstwa – przeważnie byli to drobni rzemieślni-
cy, robotnicy, woźnice, fryzjerzy, włóczędzy, bezdomni itp. 

Kierowali nimi przygotowani przez Alfonsa i jego najbliższych współpracow-
ników ludzie świeccy. Jako animatorzy wspólnot stawali się zarazem zaczynem 
odnowy religijnej w swym otoczeniu. Duchowni byli jedynie koordynatorami ca-
łości akcji, formatorami świeckich liderów, niejako ich asystentami i szafarzami 
sakramentów. Spotkania odbywały się wieczorami, po zakończeniu pracy rze-
mieślników, w prywatnych mieszkaniach uczestników, zakładach pracy, sklepach 
oraz innych odpowiednich miejscach. Trwały około dwóch godzin. Składały się 
na nie śpiewy, odmawianie litanii, Różańca z wyjaśnianiem jego tajemnic, wpro-
wadzenie w  medytacje, pouczenia o  sposobie prowadzenia życia pobożnego. 
W 1728 roku z powodu narzekań mieszkańców na zakłócanie spokoju zostały 
przez władze kościelne i świeckie zakazane. Ale przychylny im kardynał otwarł 
dla nich kaplice i kościoły swej diecezji, dzięki czemu zyskały nazwę „kaplice wie-

63 Por. tenże, Królestwo Neapolu w settecento (XVIII w.), dz. cyt., s. 108–109. 
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czorne” (cappelle serotine). Celem tych spotkań było uczenie podstaw życia chrze-
ścijańskiego prowadzącego do świętości dostępnej dla wszystkich. Benedykt XVI 
przypomina, że były one „prawdziwym i szczególnym źródłem wychowania mo-
ralnego, apostolskiego, społecznego, pomocy wzajemnej pośród biednych, tak iż 
tak popularne występki jak kradzieże, pojedynki, prostytucja niemal zniknęły”64.

Dzieło kaplic rozwijało się przez całe długie życie Alfonsa – kiedy umierał, 
było ich w Neapolu 65. Inspirowało też ono w Neapolu w latach 1727–1732 dzia-
łalność pastoralną redemptorystów65. Wywierało również wpływ na metodę 
ewangelizacyjną św. Alfonsa, który, jak wspomniano, powątpiewał w pozytywne 
skutki masowych zgromadzeń, propagując oddzielne misje dla każdej najmniej-
szej miejscowości. W Liście do nowo wyświęconego biskupa66, powołując się na 
swoje misjonarskie doświadczenie, dowodzi, że ta forma misji umożliwia branie 
w nich udziału wszystkim mieszkańcom danej miejscowości, niezależnie od wie-
ku, samopoczucia, zdrowia, pory dnia czy pogody; zapewniają one każdemu spo-
kojne, szczere, swobodne wyspowiadanie się, o co trudno w misjach centralnych.

Z niewielkim gronem uczestników można było nawiązać bezpośredni kon-
takt, dokładniej ich poznać, skuteczniej formować, poświęcić im wymaganą ilość 
czasu w konfesjonale. Według Świętego, misje miały funkcjonować niejako na 
zasadzie „kaplic wieczornych”, które tak bardzo cenił. Dlatego życzył sobie, by 
uczestnikom misji polecać wstąpienie do któregoś z istniejących w parafi i stowa-
rzyszeń religijnych. 

* * *
Ów wymiar działalności św. Alfonsa Benedykt XVI uważa za szczególnie in-

spirujący dla dzieła nowej ewangelizacji: „Kaplice wieczorne są wzorem działania 
misjonarskiego, z którego możemy czerpać inspirację także dziś dla nowej ewan-
gelizacji” (le „cappelle serotine” appaiono un modello di azione missionaria a cui 
possiamo ispirarci anche oggi per una „nuova evangelizzazione”)67. 

 Ewangelizacji nie można bowiem ograniczyć do wygłoszenia szeregu kazań 
czy zorganizowania efektownego happeningu, gdyż domaga się ona systematycz-
nej formacji, indywidualnych spotkań, dyskusji, a to może się dokonywać jedy-
nie w małych wspólnotach. Stąd też, również w Polsce, wspólnoty religijne, ruchy 
i stowarzyszenia uznawane są za nadzieję Kościoła, gdyż będą się przyczyniać do 
pogłębienia świadomości przynależności do niego68. 

Także misje ludowe inspirowane myślą św. Alfonsa powinny przeformo-
wywać się z masowych na wspólnotowe, czyli „parafi alne” z prawdziwego zda-
64 Benedykt XVI, Św. Alfons Maria Liguori, dz. cyt., s. 34. 
65 Por. Th. Rey-Mermet, Założyciel (1629–1732), dz. cyt., s. 123.
66 Por. św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 111–129. 
67 Benedykt XVI, Św. Alfons Maria Liguori, dz. cyt., s. 34. 
68 J. Mariański, Kościół polski, dz. cyt., s. 295, 282–283. 

rzenia, będące dziełem całej wspólnoty parafi alnej, starające się dotrzeć do 
każdego z parafi an, gdyż ewangelizacja masowa bywa nietrwała, o czym wiedział 
św. Alfons już w XVIII wieku. 

Nie powinny się one również zadowalać indywidualnymi nawróceniami, ale 
budować wspólnoty życia chrześcijańskiego, w których nawróceni mogliby zna-
leźć oparcie, umacniać odzyskaną wiarę, uczyć się „bycia Kościołem”, obcowania 
ze słowem Bożym, sposobów chrześcijańskich zachowań w różnych sytuacjach 
życia. Potrzebnego wsparcia nie zapewnia im już najczęściej ani rodzina, ani 
środowisko pracy, ani nawet parafi a, która rzadko funkcjonuje jako autentycz-
na wspólnota wierzących. Małe wspólnoty byłyby też miejscami stałej formacji 
świeckich ewangelizatorów, którzy, podobnie jak uczestnicy kaplic wieczornych 
z czasów Alfonsa, ewangelizowaliby swoje środowisko, jeżeli nie widowiskowymi 
akcjami ulicznymi, to na pewno sposobem własnego życia.

3.4. Komunikatywność przekazu 

Wprawdzie Alfons, jako adwokat, znał się na retoryce, cenił ją i zalecał jej stu-
dium głosicielom słowa, to korzystanie z niej zdecydowanie podporządkowywał 
swojej „mistyce apostolatu”. Ta zaś skłaniała go przede wszystkim do poszukiwa-
nia sposobów nawiązania kontaktu z najuboższymi, niewykształconymi i zanie-
dbanymi duchowo, o czym często wspomina Benedykt XVI w swej katechezie. 
Święty najczęściej powołuje się na słowa Księgi Lamentacji: „Maleństwa o chleb 
błagały – a nie było, kto by im łamał” (Lm 4, 4); oraz na słowa Izajasza zastosowa-
ne przez Chrystusa do siebie: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 
namaścił i posłał Mnie, abym niósł ubogim dobrą nowinę” (Łk 4, 18). 

Skuteczne „łamanie chleba maleństwom”, czyli „niesienie dobrej nowiny ubo-
gim” domagało się dobrego ich poznania. Dlatego było ono pierwszym obowiąz-
kiem głosiciela słowa Bożego. Misjonarze po przybyciu do danej miejscowości 
mieli zatem przeprowadzić „wywiad” z odpowiedzialnymi i roztropnymi miesz-
kańcami na temat stanu ich życia w ogóle, a życia chrześcijańskiego w szczegól-
ności. Niewielkie miejscowości, liczny zespół misjonarzy, dłuższy czas trwania 
misji sprzyjały realizacji tego celu. 

Św. Alfons poucza, że znajomość słuchaczy umożliwia kaznodziei przema-
wianie do ludzi, tak jakby stał pomiędzy nimi, był jednym z nich i  starał się 
każdego z  nich indywidualnie pouczać o  sprawach wiecznego zbawienia tak 
żarliwie, „jakby on był jedynym jego słuchaczem”69. Zamiast wysoko umiesz-
czonych, odległych od audytorium ambon, wymagających mówienia jedno-
stajnym, podniesionym głosem, Święty preferował ambony ustawione blisko 

69 Św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 39. 



122 Studia Redemptorystowskie 123Teologia

słuchaczy, ułatwiające komunikację wzrokową i językową, i takie polecał przy-
gotowywać na czas misji70. 

Szczególne znaczenie przypisywał św. Alfons komunikatywności języka. Miał 
on być popularny, dostosowany do możliwości percepcyjnych słuchaczy, czyli 
taki, jakiego używa lud. Zdania powinny być proste, krótkie, często powtarzane, 
aby ten, kto nie pojął pierwszego, mógł zrozumieć drugie i pojąć, o co chodzi gło-
szącemu. 

Alfons był nieprzejednanym wrogiem sztuki dla sztuki, czyli przemawiania 
kwiecistego, wyszukanej stylistyki, rozbudowanych okresów retorycznych, słów 
pięknie brzmiących i oryginalnych, z myślą jedynie o zdobyciu sławy. Nie ukrywał 
przekonania, że „w górnolotnych kazaniach nie ma miejsca dla Boga”71. 

Ubolewał, że nawet rekolekcjoniści na wsiach ulegają tej pokusie. Powielają 
kazania wyuczone na pamięć i nie zmieniają ich bez względu na to, czy mówią do 
ludzi uczonych czy prostych. Owoce takich rekolekcji bywają mizerne, gdyż słu-
chaczom wydaje się, jakby kaznodzieje przemawiali w obcym języku. Odwołując 
się do własnego doświadczenia, przekonuje, że kiedy mówi się zrozumiałym języ-
kiem, na tematy ludzi żywo interesujące, wyciszają się, nastawiają uszu, oczy mają 
utkwione w mówcy. 

Podstawowym środkiem ewangelizacji było oczywiście słowo. Ale wrażliwość 
Alfonsa na znaki czasu, dobra znajomość mentalności adresatów, przekonanie, 
że „ludzi bardziej porusza to, co widzą, niż to, o czym słyszą”72, bardziej obraz niż 
słowo, sprawia, że możemy mówić o wizualnym aspekcie, a nawet swego rodzaju 
teatralizacji jego ewangelizacji. 

Ambona miała zatem formę szerokiego podium, po którym można się było 
spokojnie poruszać. Stały na nim krzyż z wizerunkiem Ukrzyżowanego i fi gur-
ka Madonny. Występ misjonarza zawierał elementy aktorskiej gry. Wchodząc na 
ambonę, na oczach ludzi zrzucał zymazrę (rodzaj czarnej peleryny), pozostając 
w habicie, birecie i z krzyżem na piersi. Rozpoczynał od stworzenia odpowiedniej 
atmosfery przez modlitwy, śpiewy i chwile ciszy. Podczas kazania niekiedy roz-
mawiał z Ukrzyżowanym i Madonną jak z żywymi osobami. Czasami krył się pod 
płaszcz Madonny na znak uciekania się pod Jej opiekę. Ponadto w zależności od 
tematu: prowadził dialog z trupią czaszką, zapalał pochodnie, biczował się, uka-
zywał obrazy malowane przez św. Alfonsa.

Nie tylko występ misjonarza, ale całe misje zawierały wiele elementów teatral-
nych, takich jak procesje (nocne z pochodniami), poruszające ceremonie misyjne, 
nabożeństwa eucharystyczne, uroczyste komunie generalne, a wszystko to w to-

70 Por. Th. Rey-Mermet, Święty wieku oświecenia, dz. cyt., s. 330. 
71 Św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 40.
72 Por. tamże, s. 97.

warzystwie śpiewów, płonących świec lub pochodni, bicia dzwonów i dźwięcze-
nia dzwonków. 

Ważny dla oddziaływania misyjnego był nastrój powagi. Wytwarzała go świa-
domość, że oto rozgrywa się batalia o  wieczny los człowieka stojącego wobec 
możliwości zbawienia lub potępienia, którego groźba stale wisiała nad światem. 

Dlatego w metodzie ewangelizacyjnej św. Alfonsa, zgodnie z teologią owych 
czasów, trudno doszukiwać się elementów radości wynikających z kontempla-
cji piękna Bożego świata, dzieła Wcielenia i Zmartwychwstania. Prawdy te są 
przysłonięte dramatem Golgoty, grzechu, pesymistyczną wizją człowieka bar-
dziej skłonnego do zła niż do dobra, nieustannie balansującego pomiędzy zba-
wieniem a potępieniem. Zbawienie cenne, ale odlegle – potępienie straszne, ale 
bliskie. Radość wynikała bardziej z nadziei uniknięcia potępienia niż osiągnię-
cia zbawienia. 

Ów nastrój powagi korespondował z racjonalistycznym duchem oświecenia, 
którego naturalizm owocował poczuciem trwogi, wręcz tragizmu życia wobec 
nieuchronności śmierci nierozjaśnionej nadzieją zmartwychwstania. 

Szczególną rolę w naznaczeniu kaznodziejstwa tego rodzaju nastrojem przy-
pisuje się znakomitemu jego reprezentantowi Jacques’owi-Bènigne Bossuetowi 
(1627–1704), nazywając go niekiedy wprost „grabarzem humoru chrześcijańskie-
go”73. Jego kazania przenika powaga życia, podkreślanie wrodzonej człowiekowi 
nędzy, powszechności grzechu, skłonności do zła, zagrożenie wiecznym potępie-
niem, wzywanie do stałej koncentracji na sprawie zabawienia. Wobec tego stanu 
rzeczy chęć śmiechu na tym łez padole byłaby niegodna chrześcijanina. Wynika-
łaby z niewiedzy, że wraz z pojawieniem się na ziemi grzechu zamarła prawdziwa 
radość, a w obliczu ludzkiej nędzy płacz jest stosowniejszy od śmiechu74. 

Poglądy sławnego kaznodziei, popularyzowane nie tylko na ambonie, ale 
i w dziełach książkowych, naznaczyły wiek XVIII nieufnością wobec przejawów 
radości. Potępiano więc zabawiające widzów spektakle oraz aktorów, zwanych 
powszechnie komediantami. Do pogłębienia negatywnej oceny śmiechu przy-
czynił się też pośrednio wybitny komediopisarz i aktor Jean Baptiste Molière 
(Poquelin) (1622–1673), który w swych utworach wyśmiewał hipokryzję i za-
kłamanie dewotów75. 

W  ów klimat epoki doskonale wpisywał się misyjny nastrój powagi, jaki 
wzbudzały kazania o sprawach ostatecznych. Dlatego też i św. Alfons, akcen-
tujący bardziej rozpalanie miłością Boga niż wzbudzanie lęku, podkreślał jego 
73 Na taką opinię, niekoniecznie w pełni słuszną, zasłużył sobie licznymi wstrząsającymi kazaniami 

o śmierci i mowami pogrzebowymi, jakie, będąc kaznodzieją królewskim, z obowiązku wygłaszał. 
Trudno jednak z ich liczby i stylu sądzić o jego rzekomej „obsesji śmierci”. Jego wpływ na kazno-
dziejstwo owego czasu jest jednak bezsporny. Por. K. Panuś, Kaznodziejstwo, dz. cyt., s. 302. 

74 Por. B. Boisson, Uśmiech Pana Boga, tłum. I. Radziejowska, Warszawa 2011, s. 151–154. 
75 Por. tamże. 
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potrzebę dla „przebudzenia słuchaczy ze snu grzechu”. Ale na tle praktyk misjo-
narzy owego czasu czynniki wzbudzające lęk były w misjach alfonsjańskich bar-
dzo ograniczone, niektóre wprost zakazane76. 

Niemniej jednak próby żartowania na ambonie spotykały się z ostrym piętno-
waniem:

Lecz to napomnienie raczej należałoby skierować do tych głosicieli słowa 
Bożego, którzy przepowiadają do ludzi, pomiędzy którymi jest prawdopodob-
nie sporo osób w stanie grzechu, wiele biednych dusz potrzebujących grzmotów 
i strzał, które by ich przebudziły z  letargu i zraniły; dlatego potrzebowałyby 
one nie słów wyszperanych w słowniku, lecz płynących z  serca i  z prawdzi-
wej gorliwości o  wyzwolenie z  rak Lucyfera. A  my chcemy je rozweselać 
toskańskimi zdaniami i dźwięcznymi okresami?77. 

Na argumenty, że opowiadanie zabawnych dykteryjek, rozśmieszanie audy-
torium, zwłaszcza podczas nudnawego wykładu katechizmu, sprzyja wyrwaniu 
słuchaczy z ospałości i zaostrzeniu ich uwagi, odpowiadał: 

Ja jednak wiem tylko tyle, że święci w swoich pouczeniach nie wywoływali 
śmiechu, lecz raczej płacz. Jednak chcieć sprowadzić całe pouczenie do 
występu komedianta, jak to czynią niektórzy, opowiadając śmieszne zdarze-
nia lub osobliwe bajeczki, z powiedzonkami i gestami celowo tak ułożonymi, 
by rozbawić audytorium, moim zdaniem nie jest do pogodzenia z godnością 
należną kościołowi, w  którym się przemawia, i  z  renomą ambony, z  której 
wygłasza się słowo Boże, spełniając funkcję wysłannika Jezusa Chrystusa.

Owszem, słuchacze będą mieli zabawę, ale potem będą nadal rozproszeni 
i dalecy od pobożnego nastroju, a często zamiast wysłuchać nauki moralnej 
(którą na próżno i, że tak powiem, niemal obcęgami nasz wesoły kaznodzie-
ja będzie próbował wydobyć z  opowiedzianego dowcipu, aby nie pokazać, 
że na ambonie zachowuje się jak szarlatan), będą sobie powtarzać w głowie 
tę dykteryjkę lub śmieszne zajście, które usłyszeli. Nieprawdą jest natomiast 
twierdzić, że bez tych żarcików ludzie nie przyjdą do kościoła lub nie będą 
uważać podczas nauki katechizmu. Co więcej, wówczas – powiadam – jeszcze
liczniej przybędą i  z  większą uwagą będą słuchać, gdy zobaczą, że idąc 
posłuchać tego pouczenia, nie tracą czasu i nie rozpraszają się, lecz czerpią 
owoce dla duszy (…). Ludzi zdrowo myślących znudzą te bzdury. Lubią oni 
oglądać tancerzy, ale gdy zobaczą kogoś, kto idzie ulicami miasta, tańcząc, to 
czy nie przyprawia ich to o mdłości? I podobnie lubią oni słuchać dykteryjek, 
ale nie lubią (przynajmniej ludzie prawi) słuchać ich z ambony, z tego świętego 
miejsca, skąd dociera do nich słowo Boga78.

76 Por. G. Orlandi, Misja ludowa, dz. cyt., s. 358. 
77 Św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 78. 
78 Tamże, s. 88–89.

* * *
Przytoczenie owego nieco przydługiego cytatu z pism św. Alfonsa wyda-

je się sensowne ze względu na jego szczególną aktualność, mimo odmienno-
ści kontekstów. 

Współczesna cywilizacja, zwana niekiedy cywilizacją rozrywki, wytworzyła 
typ człowieka pragnącego zabawy (homo ludens). Teologia tchnie optymizmem. 
Akcentuje dobro stworzenia, godność człowieka, doniosłość Wcielenia i Zmar-
twychwstania, nadzieję zbawienia dla wszystkich. Podkreśla się teologiczny wy-
miar radości z powodu pozytywnej roli, jaką odgrywa ona w życiu człowieka. 
Głoszenie Ewangelii, które nie niosłoby radości, uznaje się za jej zafałszowanie. 
Benedykt XVI w ahortacji apostolskiej o słowie Bożym przypomina, że „głosze-
nie Słowa tworzy komunię i prowadzi do radości” (VD, nr 123). 

Klimat epoki, jak niegdyś, tak i dziś, przenika ewangelizację. Trudno zatem, 
aby dziś nie tchnęła ona radością. Żarty w kościele i na ambonie stają się nor-
mą. Proponuje się nawet, głównie we Francji, „ewangelizację na klauna”. Chodzi 
o głoszenie Ewangelii w lekki i wesoły sposób. Wykorzystuje się do tego dowcip-
ne komiksy, ilustracje książkowe, zabawne anegdoty o religijnym charakterze, 
scenki kabaretowe, dowcipne homilie. Twierdzi się, że śmiech pociąga, pozwala 
strawić nadmiar kościelnego „lukru”, nawiązać kontakt, przykuć uwagę. Stano-
wi więc świetny środek ewangelizacyjny. „Postać współczesnego klauna zosta-
ła przyswojona przez Kościół i  duchowość chrześcijańską. Chrześcijanie zaś 
w pewnym sensie powinni być »permanentnymi klaunami«, aby paradoksalnie, 
jak Chrystus nawet w cierpieniu, okazywać radość i szczęście płynące z ośmiu 
błogosławieństw”79.

Niedaleko stąd jednak do przesady zacierającej różnicę pomiędzy głoszeniem 
Ewangelii a  kabaretem, i  to nawet w  ramach sprawowanej Eucharystii. Media 
chętnie nagłaśniają podobne przypadki, dlatego nietrudno o podejrzenie, że nie-
kiedy chodzi nie tyle o „oryginalne” głoszenie Ewangelii, ile o zaistnienie w me-
diach i o utrzymanie w nich zdobytej pozycji. Zatem nadal godna uwagi zdaje się 
postawa św. Alfonsa, piętnująca tych, którzy strojąc sobie żarty, robili z siebie ko-
mediantów żebrzących o jakąś nędzną pochwałę słuchaczy80.

3.5. Kontynuacja w duszpasterstwie

Jednym z czynników zauważonej przez Benedykta XVI skuteczności ewan-
gelizacyjnej działalności św. Alfonsa było zakorzenienie jej w  duszpasterstwie 

79 B. Boisson, Uśmiech Pana Boga, dz. cyt., s. 177–178. 
80 Por. św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 57.



126 Studia Redemptorystowskie 127Teologia

miejscowym, jakby niwelowanie granicy pomiędzy epizodyczną akcją misyjną 
a stałym duszpasterstwem81. 

Św. Alfons był nawet zdania, że w duszpasterstwie miejscowym powinno się 
odbywać systematyczne odnawianie wiary, na wzór misyjnego. Proponował więc, 
by w głoszeniu słowa podejmować misyjną tematykę, dlatego też swoje kazania 
misyjne opublikował jako przeznaczone na poszczególne niedziele w ciągu roku. 
Propozycja aktualna o  tyle, że stan wiary wielu dominicantes wskazuje na ko-
nieczność uznania ich za adresatów nowej ewangelizacji. 

Świadom, że zazwyczaj brak trwałych owoców misji spowodowany jest bra-
kiem troski duszpasterzy o ich zachowanie, Alfons zmierzał do ożywienia ich gor-
liwości. Aby zbożny zamiar mógł się powieść, zalecał misjonarzom utrzymywanie 
dobrych kontaktów z duszpasterzami. Jako środki ożywienia duchowego zaleca-
no im uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, obejmujących obok zwyczaj-
nych ćwiczeń ascetycznych, również ćwiczenia homiletyczne. Natomiast w celu 
zachowania misyjnych owoców polecano regularne wygłaszane kazań, katechez, 
urządzanie procesji ulicami miast (w  okresie Bożego Narodzenia i  Wielkiego 
Postu) ze stosownymi egzortami, wygłaszanie kazań o Matce Bożej (w soboty) 
i podczas nowenn przed Jej świętami. Ponadto każdego dnia (rano lub wieczo-
rem) z okazji odprawianych Mszy św. polecano prowadzić medytację z ludem, co 
jednak miało podobno raczej słaby oddźwięk wśród kleru. 

W szczególny sposób utrwaleniu owoców misji miała służyć praktyka obowiąz-
kowego odprawiania renowacji misji (rinnovazioni di spirito, ritorno missionario, 
tornate missionarie), przez inne wspólnoty misyjne traktowana nadobowiązko-
wo. Polegała ona na powrocie misjonarzy po kilku miesiącach do ewangelizo-
wanej miejscowości, by umacniać lud na drodze nawrócenia, podnieść na duchu 
upadłych i przypomnieć warunki dalszego wytrwania w dobrym. Praktyka ta zo-
stała uznana za tak ważną, że stała się jedną z racji zatwierdzenia Zgromadzenia 
Redemptorystów82. Jednym też z powodów zamieszkiwania redemptorystów po-
śród ewangelizowanego ludu było właśnie ułatwienie stałej opieki duchowej nad 
nim83. Z powyższych racji wytrwałość uważa się niekiedy za słowo klucz alfon-
sjańskiej metody ewangelizacyjnej84. 

Zakorzenieniu działalności misyjnej w  zwyczajnym duszpasterstwie miało 
służyć przypominanie środków wytrwałości, takich jak: unikanie okazji do grze-
chu, uczenie aktów modlitewnych powtarzanych w chwili pokusy bluźnierstwa, 
modlitwa wobec okazji do grzechu, wzbudzenie aktu żalu po jego popełnieniu, 
odprawianie wieczornego rachunku sumienia, odnawianie rano postanowienia 

81 Por. G. Siwek, Misje ludowe. Historia – teologia – praktyka, Kraków 2009 s. 89–98. 
82 Por. A.V. Amarante, Evoluzione e definizione..., dz. cyt., s. 232. 
83 Por. G. Orlandi, Misja ludowa, dz. cyt., s. 352–353.
84 Por. A.V. Amarante, Evoluzione e definizione..., dz. cyt., s. 321, 347. 

nieobrażania Boga, wstąpienie do jakiegoś pobożnego stowarzyszenia, lektura 
duchowna itp.

Szczególnie akcentowano konieczność regularnego przystępowania do sakra-
mentów, codzienne uczestnictwo we Mszy św., nawiedzania Najświętszego Sa-
kramentu i Matki Bożej w jakimś Jej wizerunku.

Proponowano zaopatrzyć się w wizerunek Ukrzyżowanego, często na Niego 
spoglądać i prosić o dar wytrwania w Jego miłości aż do śmierci. W tym celu nale-
żało nauczyć uczestników lapidarnie sformułowanych prostych aktów miłości, by 
mogli je powtarzać w różnych trudnych sytuacjach swego życia.

Przyswojenie przez słuchaczy tych rad było dla św. Alfonsa tak ważne, że do-
magał się, by nie tylko raz je omówić, ale często przypominać, gdyż ludzie prości 
szybko zapominają to, co usłyszeli, jeżeli nie jest im to wielokrotnie powtarzane. 

Zauważyć jeszcze należy, że św. Alfons nie byłby Doktorem Najgorliwszym 
i patronem spowiedników, gdyby nie podkreślał, że gruntowne uregulowanie ży-
cia penitenta w konfesjonale, dobre ustawienie go na przyszłość znaczy o wiele 
więcej dla jego wytrwałości niż wysłuchiwanie kazań85. 

* * *
Troska o trwałość owoców misji wzrastała w miarę uświadamiania sobie jej 

braku. Dlatego generalna odnowa misji, jaka dokonywała się w połowie XX wie-
ku w  Europie Zachodniej, zmierzała do takiej ich przemiany, by zamiast być 
chwilowym zrywem, wydarzeniem przejściowym, przysłowiowym „słomianym 
ogniem”, szybko wygasającym po odjeździe misjonarzy, owocowały w  duszpa-
sterstwie miejscowym86. 

W podobnym kierunku powinny iść chyba wszystkie, coraz zresztą licz-
niejsze i bardziej różnorodne formy ewangelizacji, przeciwdziałające rozwi-
jającej się sekularyzacji i laicyzacji. Zamiast więc uspokajania się pozornymi 
efektami i  licytowaniem się na oryginalność, więcej wysiłku należy wkładać 
w trwałe zakorzenienie się w duszpasterstwie miejscowym. 

Toteż za pilną potrzebę Kościoła Polsce uważa się nadanie funkcjonowaniu 
parafi i charakteru stałej ewangelizacji prowadzonej przez duszpasterzy, którzy 
nie jawiliby się jako przedstawiciele jakiejś fi rmy, mającej na celu zaspokajanie 
religijnych potrzeb ludzi, ale byliby „mistagogami”, pośredniczącymi pomiędzy 
ludem a Bogiem87. 

85 Por. św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 109–110.
86 Por. G. Siwek, Misje ludowe. Historia – teologia – praktyka, dz. cyt., s. 329–338. 
87 Por. J. Mariański, Katolicyzm polski, dz. cyt., s. 236. 
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3.6. Elastyczność metod 

Stawianie na pierwszym miejscu dobra duchowego ludzi skłaniało św. Al-
fonsa do elastycznego traktowania metod ewangelizacji, czego mamy liczne 
dowody. Czas trwania misji, liczebność zespołu misyjnego, liczba spowiedni-
ków miały być za każdym razem ustalane od nowa w zależności od potrzeb 
duchowych wiernych. 

Będąc zwolennikiem osobnych misji dla każdej, nawet najmniejszej miejsco-
wości, Alfons dopuszcza możliwość misji równoczesnych, głoszonych w  tym 
samym czasie w  wielu kościołach danego regionu, pod warunkiem jednak, że 
obejmą one również małe miejscowości. 

Opowiadając się zdecydowanie za prostotą języka kazań, dopuszczał jego 
różnorodność w zależności od środowiska (miasto, wieś), słuchaczy (wykształ-
ceni, niewykształceni), rodzaju kazań (niedzielne, wielkopostne, rekolekcyjne, 
misyjne). Utrzymywał jednak, że prosty styl przepowiadania misyjnego powi-
nien był wzorem dla wszystkich jego rodzajów. 

Potępiając zdecydowanie stosowanie stylu wzniosłego, w delikatności i sub-
telności swego sumienia zastrzega się, że nie twierdzi, iż przepowiadający takim 
stylem nie kochają Jezusa. Pragnie jedynie zwrócić uwagę, że znani mu wielcy 
święci przemawiali stylem prostym, zwłaszcza św. Paweł Apostoł, który wyzna-
je: „A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekony-
waniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza 
opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Kor 2, 4). 

Zwolennik zachowania podczas misji klimatu powagi, wróg dowcipkowania 
na ambonie przyznaje, że niekiedy można wtrącić jakiś żarcik, który w naturalny 
sposób wiąże się z omawianym tematem. 

Kiedy pod koniec jego życia doniesiono mu, że jego duchowi synowie na Sy-
cylii odstępują od jego metody, łącząc misje z  ignacjańskimi ćwiczeniami du-
chowymi, nie zakaże im tego (wbrew namowom), tłumacząc, że widocznie tego 
wymaga tam dobro wiernych. 

* * *
Elastyczne traktowanie metod to zasada każdej ewangelizacji, również nowej. 

Wedle Benedykta XVI, jest rzeczą oczywistą, że w tak spluralizowanym świecie 
współczesnym idea nowej ewangelizacji nie może prowadzić do wypracowania 
jednorodnego jej wzorca na każde okoliczności. Nieodzowna okazuje się w tym 
zakresie otwartość na natchnienia Ducha Świętego88.

88 Por. Benedykt XVI, List apostolski Ubicumque et semper, dz. cyt. 

4. Przymioty ewangelizatorów 

W katechezie o Doktorze Najgorliwszym Benedykt XVI podaje go jako przy-
kład „gorliwego pasterza”, którego działalność pastoralna łączyła się z postępowa-
niem naznaczonym łagodnością i cichą dobrocią, rodziła się z intensywnej relacji 
z Bogiem, nieskończoną Dobrocią. Uważany już za życia za świętego, w poczet 
świętych został zaliczony w 1871 roku.

Postać Alfonsa jawi się jako wzór „ewangelizatora totalnego”, który temu dziełu 
poświęcił wykształcenie (doktoraty z prawa kościelnego i cywilnego), znajomość 
sztuki wojskowej, karierę zawodową, zdolności intelektualne, talent muzyczny, 
poetycki, pisarski, słowem, wszystko, kim był i co robił89. Przekonująco wskazuje 
zatem na niezbędne cechy współczesnego ewangelizatora. 

4.1. Prymat duchowości 

Św. Alfons jest przykładem ewangelizatora skoncentrowanego na głoszeniu 
Ewangelii bez wyczekiwania na wynalezienie odpowiedniej metody czy zaist-
nienie sprzyjających warunków. 9 listopada 1732 roku, zgromadziwszy wokół 
siebie misjonarzy, zakłada zgromadzenie zakonne, nie mając ani pewnego miej-
sca zamieszkania, ani klasztoru, ani kościoła. Przez wiele miesięcy błąkać się 
ono będzie po wynajętych lokalach90. Ale mimo niekomfortowych warunków 
zewnętrznych głosi misje w terenie i ewangelizuje okolice swego tymczasowe-
go zamieszkania. Gorliwość nowych misjonarzy budzi podziw, irytację, ale i na-
dzieję na zmianę istniejącej sytuacji religijnej. Ich postawa poucza, że w dziele 
ewangelizacji ważniejsze jest „być” niż „mieć”. 

Alfons starał się o to, by misjonarz wysyłany na prace apostolskie był dojrza-
ły osobowo i duchowo. Dlatego na misje mógł jechać dopiero po ukończonym 
30. roku życia, co miało również przypominać o Jezusie rozpoczynającym w tym 
wieku głoszenie Dobrej Nowiny, a więc i o potrzebie Jego ducha. Misjonarz po-
winien odznaczać się takimi przymiotami duchowymi, jak: żarliwość apostolska, 
roztropność, dyskrecja, miłość, łagodność, duch umartwienia, zamiłowanie do 
cierpienia nieodłącznego od apostolskich trudów91. Były one rygorystycznie egze-
kwowane, gdyż kto ujawnił ich brak, nie był na misje wysyłany. Dla podkreślenia 
doniosłości tej kwestii o przydatności do pełnienia posługi misjonarza decydował 
nie przełożony miejscowy, ale generalny. 

Nie dziwi zatem solidna formacja, która obok zakonno-seminaryjnej obej-
mowała specjalistyczne, półroczne przygotowanie w  tzw. drugim nowicjacie. 
89 Por. Th. Rey-Mermet, Założyciel (1696–1732), dz. cyt., s. 120.
90 Por. tenże, Święty wieku oświecenia, dz. cyt., s. 260. 
91 Por. św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., 163–166. 
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Bezpośrednie przygotowanie do „kampanii misyjnej” obejmowało odprawienie 
dziesięciodniowych ścisłych rekolekcji. W normalne funkcjonowanie wspólno-
ty na stałe wpisane były elementy formacji misyjnej. Domagając się rozpoczyna-
nia nawracania innych od nawrócenia siebie, Alfons mógł powołać się na osobiste 
doświadczenie, gdyż swoją „kampanię ewangelizacyjną” rozpoczął od nawróce-
nia, jakie przeżył w Wielką Sobotę 4 kwietnia 1722 roku w czasie rekolekcji od-
prawianych u lazarystów. 

Praca nad własnym udoskonaleniem była rozumiana jako swego rodza-
ju „walka duchowa”, służąca wykorzenianiu wad i nabywaniu cnót, ale polega-
ła na rozwijaniu w sobie miłości ku Bogu. Miała ona mieć apostolski wymiar, 
czyli przygotowywać do przekonującego głoszenia Jezusa Ukrzyżowanego. 
Alfonsowi bardzo bliskie było powiedzenie Jana z Avili, że podstawowym spo-
sobem skutecznego przepowiadania jest „bardzo kochać Jezusa”. Dodaje do 
tego swój komentarz, że „nierzadko kaznodzieje, którzy bardzo kochali Jezusa 
Chrystusa, uczynili więcej dobra jednym kazaniem niż inni wieloma”92. Alfons 
powołuje się też na słowa św. Grzegorza, że „gardzi się kazaniami tego, którego 
życia się nie ceni”, dodając od siebie, że nie można słowami przekonać innych do 
czegoś, od czego odwodzi się ich czynami. Jeżeli zatem skutek głoszonego słowa 
uwarunkowany jest świętością jego głosicieli, to – zdaniem Alfonsa – troska o nią 
jest ich obowiązkiem, z którego zdadzą sprawę przed Bogiem.

Św. Alfons nie ma wątpliwości, jak wielką rolę w dziele uświęcania odgrywa 
modlitwa. Pamięta przecież o własnym nawróceniu, które dokonało się podczas 
modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Daje temu wyraz we wstępie do 
swoich Nawiedzeń Najświętszego Sakramentu, wzmiankując, że podczas nich za-
padać mogą fundamentalne decyzje życiowe93.

Przytaczając znane retoryczne adagium, że „zapalać innych może jedynie 
ten, kto sam płonie”, dodaje, iż modlitwa jest „owym błogosławionym piecem, 
w którym wielcy mówcy rozpalają się Bożą miłością”94. Przypomina, że modlitwa 
jest także źródłem treści przepowiadania zasugerowanych przez Boga samego. 
W tym duchu interpretuje zalecenie Jezusa: „Co usłyszycie na ucho, rozgłaszaj-
cie na dachach” (Mt 10, 27). Piętnując więc mizerne treści w wyszukanej formie, 
w Liście do zaprzyjaźnionego zakonnika napisze, że „niektórzy głosiciele przypo-
minają balony wypełnione powietrzem”95. 

Modlitwa staje się też źródłem pokory tak potrzebnej przy ewangelizacji bied-
nych i opuszczonych. Popularny sposób przemawiania, obliczony nie na zdoby-
cie sławy, lecz na pożytek duchowy ludu, zmusza do noszenia etykietki, że jest się 

92 Tamże, s. 31. 
93 Th. Rey-Mermet, Założyciel (1696–1732), dz. cyt., s. 117.
94 Św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 25.
95 Tamże, s. 58. 

misjonarzem ludowym, a nie kaznodzieją. Nie lada pokory wymaga również speł-
nianie najprostszych posług zleconych przez superiora misji. 

Zasada zespołowego wygłaszania misji podyktowana była nie tylko wielością 
obowiązków, ale także potrzebą dawania wspólnotowego świadectwa świętości. 
Wypływała ona z samej natury Zgromadzenia Redemptorystów, postrzeganego 
od początku jako zespół misjonarzy żyjący we wspólnocie, której struktura we-
wnętrzna nastawiona jest na potrzeby ewangelizacji96. Zespół misyjny był jej prze-
dłużeniem. Miał własnego superiora, zobowiązany był prowadzić, na ile to tylko 
było możliwe, klasztorny sposób życia, spożywać pokarmy dostosowane do śred-
niego poziomu życia ludzi, darzyć się wzajemnym szacunkiem, życzliwie i godnie 
odnosić się do mieszkańców, nie zażywać spacerów po okolicy itp. Zespół two-
rzyli zakonnicy (kapłani i bracia, ewentualnie klerycy), nigdy świeccy, gdyż Sobór 
Trydencki przepowiadanie zlecił duchownym. Sprawą niekoniecznie marginalną 
była bezinteresowność fi nansowa, która, obok wspomnianych wyżej celów, przy-
czyniać się miała do osłabienia powszechnej opinii o chciwości kleru. 

* * *
O prymacie duchowości ewangelizatorów przypomina nieustannie Benedykt 

XVI. W Liście apostolskim ustanawiającym Papieską Radę ds. Nowej Ewangeli-
zacji przestrzega, by nowej ewangelizacji nie sprowadzać do wymiaru struktural-
nego, gdyż owocne głoszenie słowa Bożego wymaga nade wszystko głębokiego 
doświadczenia Boga. Bez niego wzniosła idea nowej ewangelizacji może się wy-
czerpać w  komisjach, zjazdach, sympozjach, referatach, artykułach, książkach, 
pracach dyplomowych, stronach internetowych, nie docierając do swoich natu-
ralnych adresatów, jakimi są najzwyklejsi parafi anie, którym zaofi arowałoby się 
co najwyżej tradycyjne misje czy rekolekcje parafi alne z przymiotnikiem „ewan-
gelizacyjne”. 

Nie ma co do tego wyjątków. Z badań socjologicznych wynika, że misja Ko-
ścioła w Polsce, niewątpliwie także ewangelizacyjna, w coraz większym stopniu 
uzależniona będzie od „pozytywnych cech osobowych księdza”97.

Ale ewangelizacji nie można też sprowadzać do zrywu kilku zapaleńców, gdyż 
pozostaje ona zawsze sprawą Kościoła. Wyrazem jej eklezjalności ma być, po-
dobnie jak za czasów św. Alfonsa, zespół ewangelizatorów, złożony dziś z du-
chownych i świeckich, tak z mężczyzn, jak i kobiet. Zasada ta wymaga jednak 
rozwiązania wielu praktycznych problemów, czego interesującą próbą będzie 
„Misja Warszawy” 2012 roku. 

96 Por. A.V. Amarante, Evoluzione e definizione..., dz., cyt., s. 347..
97 Por. J. Mariański, Kościół w Polsce, dz. cyt., s. 240. 
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4.2. Właściwa intencja 

Kolejnym przymiotem ewangelizatora bardzo mocno podkreślanym przez 
Doktora Najgorliwszego jest czystość intencji. Streszczać się ona ma w  trosce 
o chwałę Boga i zabawienie dusz. Alfons określał to „głodem dusz”, skłaniającym 
do ewangelizowania ubogich. 

Przede wszystkim chodziło o głoszenie nie siebie, lecz Chrystusa Ukrzyżowa-
nego. Wiązała się z tym konieczność wyrzeczenia się koncentrowania uwagi na 
sobie przez stosowanie wyszukanego stylu, błyskotliwej formy, subtelnych dywa-
gacji intelektualnych. Wymóg ten, jak wszystko u Alfonsa, uzasadniany jest teo-
logicznie, a mianowicie przekonaniem, że Bóg z głoszącymi samych siebie nie 
współdziała, pozostawia ich samym sobie, a za nikły skutek ich kazań pociągnie 
ich kiedyś do odpowiedzialności. 

Nie głosić siebie oznaczało więc wyrzeczenie się, tak miłej każdemu mówcy, 
popularności, pochwał ludzi wykształconych, spodziewanych zaszczytów czy ja-
kiejkolwiek innej doczesnej korzyści. Alfons czuje się zobowiązany przypomnieć 
o tym, gdyż wedle powszechnej opinii większość kaznodziejów przemawia jedy-
nie dla zdobycia sławy. Tego rodzaju sławę uznaje on jednak za pozorną, gdyż od 
wątpliwego uznania u ludzi ważniejsze jest pewne uznanie u Boga. 

Za jedną z trudniejszych do przezwyciężenia pokus św. Alfons uważa prag-
nienie schlebiania gustom słuchaczy. Nie ma nic przeciw zapewnianiu im przy-
jemności słuchania, ale wiele przeciw stosowanym w tym celu środkom, które 
łechcąc ucho, pozbawiają ubogacenia duchowego. W uzasadnieniu odwołuje się 
do przykładu Jezusa Chrystusa, który zapewniał sobie zainteresowanie słuchaczy 
nie przez subtelne wyjaśnianie Bożych tajemnic, które doskonale znał, ale przez 
omawianie ludzkich problemów prostym językiem. W tym kontekście powtarza 
swój sprzeciw wobec opowiadania na ambonie zabawnych historyjek z uzasad-
nieniem, że „bez tych żarcików ludzie nie będą przechodzić i uważnie słuchać”. 
Wedle św. Alfonsa, jest wręcz przeciwnie. Bez tych żarcików ludzie będą liczniej 
przychodzić i słuchać z większą uwagą, gdyż przekonają się, że nie tracą czasu, ale 
czerpią duchowe korzyści, po jakie przychodzą. 

Podejmuje on też polemikę z przekonaniem, że godność słowa Bożego wy-
maga pięknej stylistycznej oprawy. Jego zdaniem, słowo Boże jest piękne samo 
w sobie i nie potrzebuje dodatkowych ozdobników. Dlatego Chrystus wybrał na 
głosicieli swej Ewangelii ludzi nieuczonych, aby mogli ukazywać niezafałszowane 
piękno i moc samego Słowa (por. Hbr 4, 12; Jr 23, 29). Wybujała estetyka niweczy 
zatem słowo Boże, pozbawia je mocy, czego obawiał się Paweł, czując się posłany 
głosić Ewangelię „nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża”

(1 Kor 1, 17). Alfons powołuje się tutaj na opinię, że „koncentracja na formie prze-
kazu usuwa w cień (mette da parte) Jezusa Chrystusa”98. 

Interesujące są przytaczane przez niego w tej materii, obok teologicznych, tak-
że racje retoryczne, a mianowicie: stylizacja skupia uwagę słuchaczy na formie 
wypowiedzi, ludzi mniej wykształconych pozbawia korzyści duchowej, irytuje 
ich trudnością zrozumienia, o co właściwie chodzi mówcy, rodzi więc poczucie 
zmarnowanego czasu. Na przykład, mówi Święty, błyskotliwy opis burzy morskiej 
wymaga tygodnia przygotowania, zajmuje 15 minut kazania, a nie daje słucha-
czom żadnej korzyści duchowej. Jak zawsze, tak i tutaj ujawnia się jego „mistyka 
apostolatu”, odwołująca się do odpowiedzialności przed Bogiem za sposób gło-
szenia Jego słowa. 

Alfons zbija też znane mu kontrargumenty powołujących się na piękno języka 
kazań ojców Kościoła, zwracając uwagę na potrzebę uwzględnienia różnicy po-
między rzeczywistym sposobem ich przemawiania a tekstami przygotowanymi 
do publikacji. 

* * *
Uwagi Świętego o właściwej intencji zdają się nabierać specyfi cznego, ale nie-

bagatelnego znaczenia w  naszej audiowizualnej kulturze. Rodzi ona niekiedy 
trudną do pokonania pokusę zaistnienia w mediach, wykorzystywania głoszenia 
do „pokazania się” nieograniczonego murami kościoła; wzbudza zapędy gwiaz-
dorskie, ujawnia przysłowiowe „parcie na szkło” połączone z tendencją przykra-
wania Ewangelii do medialnych standardów, i to nie w mniejszym stopniu niż za 
czasów św. Alfonsa.

Wie o tym Benedykt XVI, kiedy przestrzega, by środki audiowizualne nie były 
wykorzystanie do zaspokojenia samej potrzeby zaistnienia w mediach. Duchow-
ni bowiem powinni być obecni w  świecie cyfrowym w  sposób zawsze wierny 
przesłaniu ewangelicznemu, czyli po to, by głosić Ewangelię99. Zaś w adhortacji 
o słowie Bożym pisze, iż „dla wiernych musi być jasne, że głosicielowi zależy na 
ukazaniu Chrystusa, który powinien być w centrum każdej homilii” (VD, nr 59). 

4.3. Kompetencje 

Nie bez racji Benedykt XVI przypomina również, że św. Alfons miał dosko-
nałych nauczycieli, którzy wprowadzili go w  studium Pisma Świętego, historii 
Kościoła i mistyki. Zdobył głęboką kulturę teologiczną, którą wykorzystał, kiedy 

98 Św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 63. 
99 Por. Benedykt XVI, Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa. Orę-

dzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, w: http://www.opoka.org.pl/bibliote-
ka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/massmedia2010_24012010.html, (dostęp: 22 lutego 2012). 
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kilka lat później podjął pracę pisarską. Ponadto obeznany był z teorią i praktyką 
retoryki, malarstwa, muzyki i literatury. 

W słowach papieża postać Doktora Najgorliwszego jawi się jako wezwanie do 
zdobywania potrzebnych ewangelizatorowi kompetencji. Wedle Świętego, mi-
styczne spojrzenie na ewangelizację nie zwalania z obowiązku osobistego wkła-
du, gdyż Bóg nigdzie nie zobowiązał się do czynienia cudów. 

Św. Alfons domagał się zatem najpierw solidnego wykształcenia teologicz-
nego, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości teologii moralnej; ponadto 
specjalistycznego przygotowania do wygłaszania misji, w tym do wykonywania 
określonych funkcji, takich jak: kierowanie całością akcji misyjnej, wygłaszanie 
kazań wieczornych, konferencji rekolekcyjnych dla różnych stanów (świeckich, 
zakonnych i duchownych), katechizowanie dzieci i dorosłych, spowiadanie, jed-
nanie zwaśnionych, prowadzenie spraw ekonomicznych. 

Przeciwnik oratorskiej „sztuki dla sztuki” za obowiązkowe uznawał studium 
retoryki, znajomość fi gur retorycznych, właściwego rozkładu argumentów, zasad 
rządzących językiem, szaty słownej, umiejętności stosowania peroracji itp. Sam 
też opracował te zasady na użytek misjonarzy. Szczególnie akcentował umiejęt-
ność logicznego rozkładu treści, gdyż uważał, że wypowiedzi mętne i chaotyczne 
przynoszą więcej szkody niż pożytku. 

Będąc generalnie przeciwnikiem improwizowania na ambonie, dopuszczał je 
jednak, gdyż czyni ono mowę bardziej żywą, naturalną i bezpośrednią. Jego zda-
niem, była to jednak praktyka godna polecenia doświadczonym mówcom. Od 
młodych domagał się wypracowywania tekstów kazań i uczenia się ich na pamięć. 

Przy posługiwaniu się głosem zalecał unikania monotonii, gdyż różno-
rodność i  modulacja tonu pozwala utrzymywać stałą uwagę słuchaczy. Nie 
był przeciwny podnoszeniu głosu, gdy sprawa tego wymagała, zalecał jednak 
umiarkowanie, „by nie narażać się na zerwanie sobie żyły w piersiach, czy cho-
ciażby na utratę głosu”100. 

Był zwolennikiem gestów naturalnych, niezbyt gwałtownych. Dopuszczał 
przyjęcie chwilami postawy siedziacej, swobodne przechadzanie się po podium 
(ambonie), by obejmować wzrokiem całe audytorium, ale unikać nerwowego bie-
gania po nim. 

Stosowany język miał być oczywiście prosty, zrozumiały dla niewykształco-
nych ludzi, ale nie wulgarny, w miarę możliwości piękny, uwzględniający zasady 
retoryki. 

Cenna i nadal aktualna była jego przestroga, by odwołując się do Pisma Świę-
tego, Tradycji i nauki ojców Kościoła, nie przytaczać długich, meczących cytatów, 
ale jedynie krótkie i dosadne sformułowania, jako łatwiejsze w odbiorze. 

100 Św. A.M. de Liguori, O głoszeniu słowa Bożego, dz. cyt., s. 68.

* * *
Banalne to? Niekoniecznie! Przecież i w naszych czasach co rusz ukazują się 

jakieś „retoryki”, a Benedykt XVI w adhortacji o słowie Bożym wylicza analogicz-
ne kompetencje głosicieli słowa Bożego oraz cechy poprawnej homilii, polecając 
jeszcze opracowanie Dyrektorium homiletycznego zawierającego praktyczne po-
uczenia dotyczące jej przygotowywania i wygłaszania (VD, nr 59–60). 

Zakończenie 

Ewangelizacja nie jest wydarzeniem efemerycznym. Składa się na nią „sztafe-
ta” pokoleń ewangelizatorów przekazujących sobie kolejno Chrystusowe „Idźcie 
na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Wśród tej 
rzeszy zwyczajnych ewangelizatorów pojawiają się też nadzwyczajni, lepiej roz-
poznający właściwe dla swoich czasów sposoby realizacji Chrystusowego pole-
cenia. Mogą różnić ich okoliczności czasu, miejsca, kultury, wrodzone talenty, 
cechy charakteru, ale łączy ich jedno, a mianowicie pragnienie jak najowocniej-
szego głoszenia Ewangelii. I to pragnienie, mimo anachroniczności konkretnych 
metod, nadaje im ponadczasową wartość.

Benedykt XVI umieścił wśród nich Doktora Najgorliwszego, św. Alfonsa 
Liguoriego, wskazując, jakie cechy jego działalności mogłyby zainspirować dzieło 
nowej ewangelizacji. Przemyślenie ich przyczyniłoby się niewątpliwie do zapew-
nienia jej większej skuteczności. 

Postać św. Alfonsa, zwracająca uwagę na konieczność nowej ewangelizacji 
w sytuacjach, które z pozoru by na to nie wskazywały, ma szczególne znaczenie 
dla ewangelizacji Polski. Przez wiele lat można było o niej nie myśleć, powołując 
się na regularnie organizowane akcje duszpasterskie, walkę z zewnętrznymi wro-
gami wiary, siłę religijności masowej, przywiązanie do praktyk narodowo-chrze-
ścijańskich. Okazało się jednak, że w spluralizowanym i zglobalizowanym świecie 
owe przejawy „wiary” budzą poważne wątpliwości. 

Wspaniały rozkwit różnego rodzaju grup, wspólnot podstawowych, stowarzy-
szeń, zwłaszcza szkół nowej ewangelizacji, ostatnio zaś wielka „Misja Warszawy” 
rodzą uzasadnioną nadzieję na zmianę sytuacji w tym względzie. 
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Summary

St. Alfonso Maria de Liguori as a precursor of the new evangelization

Th e article analyses the person of Saint Alphonsus Maria de Liguori (1696–1787) from 
the perspective of new evangelisation. Benedict XVI, in his catechesis of 3rd March 2011 giv-
en as part of Wednesday’s catecheses about the Doctors of the Church, encourages listeners to 
look at him from this perspective. In the catechesis, he indicates the fi elds of Saint Alphonsus’s 
activity which may inspire new evangelisation. 

Th e author concentrates on general suggestions of timeless nature, and pays no regard to 
obsolete details. In general, the conclusions concerned the need to properly recognise the signs 
of time, to look at evangelisation from the point of view of its mystery, to choose the right path, 
i.e. a way to make it real, and to remember the great meaning of the personalities of the ones 
who spread the Word. 

Gerard Siwek CSsR – dr hab., emerytowany pracownik naukowy Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w  Krakowie, współzałożyciel i  pierw-
szy kierownik Studium Homiletycznego w Instytucie Liturgicznym UPJPII 
w Krakowie, współtwórca i pierwszy redaktor serii wydawniczej „Redempto-
ris Missio”, teoretyk i praktyk przepowiadania, autor wielu artykułów i ksią-
żek o charakterze naukowym i popularnonaukowym, m.in.: Przepowiadać 
skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej (Kraków 1992), Blaski i cienie 
przepowiadania (Kraków 2006), Misje ludowe. Historia – teologia – praktyka 
(Kraków 2009), Bliskie jest Królestwo Boże. Homilie, kazania, konferencje mi-
syjne (Kielce 2010), Rekolekcje wczoraj i dziś (Kraków 2011). 



Ks. Krzysztof Szwarc
PWT – Warszawa

An anthropological dimension 
of the kenosis 

in the writings of Hans Urs von Balthasar

Słowa kluczowe:  kenoza Boga, kenoza człowieka, osoba w posłannictwie, 
Hans Urs von Balthasar 

Keywords:  kenosis of God, kenosis of a man, person in mission, Hans 
Urs von Balthasar

Schlüsselwörter:  Gottes Kenoza, menschliche Kenoza, die Person in die 
Sendung, das Nicht-für-Sich-Sein-Wollen, Mensch in Gott – 
die Personen in Christus, Geistsubjekt – der theologische 
Personbegriff , Hans Urs von Balthasar 

An intra-Trinitarian, a disinterested love of God becomes for Hans Urs von 
Balthasar a key to apprehend and describe a kenosis in general1. Th e Swiss the-
ologian perceives a beginning, a primitive source of this reality in the inner life 
of God, where a continuous exchange of love between the Trinity of Persons is 
accomplished. To point at this phenomena, the theologian from Basel uses a de-
scription of relationships between the Trinity Persons, through reciprocal re-
ferences of “I” to “You”, which consist in surpassing oneself with regard to the 
other person2. Simultaneous endowing each other with love, devolution as well 
as its accepting, conceding and receiving, constitutes a reality of kenosis, which 
expresses a personal love of the Father, the Son and the Holy Spirit.

A kenotic life of the Triune God gets outside and it reaches a creation. First, 
an intra-divine kenosis of the Triune manifests itself in the act of creation, and 
then in a defi nite moment of the Salvation’s history – sending the Son. Eternal 
God cringes Himself stepping into the reality of world, and He takes a battle on 
the cross for a man, revealing completely His love in the external sign of lowli-
ness3. A kenotic manner of God’s life becomes simultaneously a basis, a source 
1 H.U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna, vol. III/2, part 2: Nowy Testament, transl. J. Fen-

rychowa, Kraków 2010, p. 172.
2 Idem, Teodramatyka, vol. II: Osoba dramatu, part 2: Osoby w Chrystusie, transl. W. Szymona, Kraków 

2006, p. 494–495. 
3 Idem, Chwała, III/2–2, op. cit., p. 175.
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and a capability of a kenotic way of the human existence and mission, which es-
sence comes down to a relational enduring, deriving “from” God’s love and head-
ing “for” a community of love with Him. Th is is the act of an infi nite love of God, 
who pours His love on the creation, revealing His splendor and beauty to it, and 
also giving an access to His glory. A man participates in that gift of God, in the 
relational personal reference relying on a free decision of receiving and giving. 
Th erefore, the reality of kenosis does not seem to be a necessity imposed from 
above, but a free and sovereign act of a person in a life of God, as well in a life of 
the man, who is on the image and similarity of God4.

A devotion of God to a man

A prekenosis of God, accomplished within the Trinity, it is giving God him-
self to the world. By the procreation of Son, Father donates himself entirely to the 
world. Th e kenosis of God fi nds here its primitive source, that is a precedent and 
more capacious in its content with reference to the kenosis of Incarnation5. Th e 
intra-Trinitarian kenosis concerns all the Persons in the Trinity. Each of them is 
infi nitively rich in love, and at the same time the poor one, by donating what it 
possess – itself, in the most absolute way6. Th e intra-Trinitarian love of God man-
ifests itself in mutual directing of all of the Persons in the Trinity towards each 
other, where an exchange of love is accomplished. Th at love of God reveals itself 
fi rst in the act of creation, as this way God demonstrates its splendor and beau-
ty to the creature, and also provides it with an access to His glory. Th is is the way 
that world exists in the Trinity7, as an expression of a free and a sovereign act of 
God’s love and His desire to pour it outside, beyond Himself. Th e lowliness of the 
second Person of the Trinity is in turn the lowliness of the Triune God, His loving 
self-declaration outside8, where love of Father to the man in the Holy Spirit is re-
vealed. Th is becomes accomplished in a dialogue of love between the Trinity Per-
sons through an authentic and entire donating to the other one. Th at kind of the 
dialogue causes a communion, created by an endowment, with the Holy Spirit as 
its fruit9. Th e Trinitarian love of God realizes itself externally in the economy of 
salvation10, in the Eucharistic-kenotic form. A mystery of the Cross, where God’s 
4 J. O’Donnell, Klucz do teologii Hansa Ursa von Balthasara, transl. A. Wałęcki, Kraków 2005, p. 200; 

see: K.T. Wencel, Teologia chwały: Hans Urs von Balthasar, Kraków 2001, p. 206, 208–209, 213.
5 M. Sztajner, „Rozumienie kategorii kenosis w pismach Hansa Ursa von Balthasara”, Ateneum 

Kapłańskie 139 (2002) No. 261–262, p. 240–256.
6 J. O’Donnell, Klucz do…, op. cit., p. 107.
7 Ibid., p. 200; see: K.T. Wencel, Teologia chwały, op. cit., p. 206, 208–209, 213.
8 H.U. von Balthasar, Teologika, vol. II: Prawda Boga, transl. J. Zychowicz, Kraków 2004, p. 266–267.
9 S. Mycek, „Otwarta miłość. Cierpienie Boga w trynitarno-chrystologicznej interpretacji Hansa Ur-

sa von Balthasara”, Communio 140 (2004), p. 92–94, 97, 99.
10 J. O’Donnell, Klucz do…, op. cit., p. 76, 101–103, 117.

love fi ghts with a sin, for the rescue of man11 becomes the height in pronouncing 
God’ love. 

Th at mission becomes a common decision of the whole Trinity. Th e mission 
(missio) of the Son turns into a mysterious entrance into the world, revealing itself 
in the way of an existence, that is a subject to the constraints of time and human 
way of being, with all its consequences. Such a lowliness of God, His deprivation 
perceptible for the senses, in a visible human form, is just the pronouncement of 
God’s love to His creation, being off ered by Him with a freedom in the act of love. 
However, God does not confi ne Himself to it, but He pursues this kenotic decla-
ration of love to the creation by entering into an alliance. It expresses itself in an 
entrance into a partnership dialogue with a man, upon which he acquires a gift of 
being entitled to exercise a freedom. 

Th e Cross it the place, where a fullness of the Trinitarian gift of salvation of-
fered to the man is revealed. All Persons of the Trinity are engaged in this gift. 
In the occurrence of the Cross, Balthasar perceives also a presence and acting of 
the Holy Spirit, besides a saving activity of the Father and the Son. Th e Person 
of Spirit seems for him to be a warranty, and simultaneously a ‘stage of love’ be-
tween a separation of Father and Son. Th e Son disposes the Spirit, that He had 
got from the Father for a whole duration of His earthly mission, and He also di-
sposes the Spirit in the mystery of cross. In the experience of a separation from 
the Father, a presence of the Spirit becomes an ultimate instrument of a recon-
ciliation between the Father and people, who are sons in the Son since the sa-
ving events in the mystery of cross became fulfi lled. Once the work of salvation 
was accomplished, the Spirit was returned by the Son to the Father, to become 
fi nally a gift for man. Th us the Holy Spirit as a personal love of the Father and the 
Son, is actually the Spirit of Christ and the Spirit of the Father. Moreover, He’s 
been off ered by the Father and the Son to the man, to point him out a way to an 
eternal life, and to guide him. Th e Spirit is not only a warrant of a success of the 
work of salvation, but He becomes also the warrant of its fulfi llment and an effi  -
cacy. Th anks to His presence, a sacrifi ce of Christ in the mystery of cross gained 
a nature of an endless and imperishable value12.

At last, the Son alongside with His divinized Body returns to the everlasting 
glory of the Father, leaving however the Church in its earthly existence with His 
sacramental presence. Th is particularly refers to the Eucharist, that is also some 
kind of God’s lowliness, as He is ready and in an agreement with being broken, 
distributed and followed, until the end of the world’s history and for a salvation 

11 H.U. von Balthasar, W pełni wiary, transl. J. Fenrychowa, Kraków 1991, p. 188.
12 A. Paciorkowska, „Trynitarny wymiar śmierci według Hansa Ursa von Balthasara”, Legnickie Studia Teo-

logiczno-Historyczne Perspectiva 4 (2005) No. 1, p. 39; see: M. Pyc, Chrystus Piękno-Dobro-Prawda. Stu-
dium chrystologii Hansa Ursa von Balthasara, Poznań 2002, p. 85, 555.
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of many people. “(…) Following a personal unifi cation of the God-Man, and His 
resurrection, a Christian (and in the beginning each person) at least receives 
a grace of experiencing his time in the eternity, his earth in heaven, and even his 
mortality in the world of resurrection13.

Th e mission of grace and sending does not come to the end alongwith the 
paschal occurrence of Christ. His obedient off ering Himself pro nobis14 still per-
sists, reaches all of the people with its consequences, it becomes accomplished 
by a solidarity of Christ with all of them in a death as a kenotic obedience to the 
Father in the Holy Spirit15. Th is way, off ering of Son to the Father, and also by the 
Father to the people, one should apprehend in the context of the saving work-
manship of love. 

A detachment of the Cross from the Incarnation, like a human life from its 
kenotic feature, is not only a simplifi cation of a mystery of the God’s Son life and 
mission, but also a simplifi cation of a mystery of a human life and a death dra-
ma. Each departure from the Cross, its dissociation from a Paschal-Christologi-
cal connection, causes a dangerous and risky endeavor, which ends up with the 
impoverishment of a humanity from its specifi cum christianitatis, up to an illu-
sion of self-salvation16.

2. A devotion of a man to God…

Balthasar defi nes a human existence as an existence of a person in a mis-
sion. An existence of a man is the existence, that man does not own by himself, 
but which is a donated one, and simultaneously an entrusted one, like an assi-
gnment. To better underline this missionary existence of a man, the theologian 
uses a certain analogy by comparing a human existence with a loan raised from 
the God’s treasury17. 

In his anthropological considerations, Balthasar distinguishes a  spiritual 
subject and a person18. Th is distinction becomes important to apprehend a man 
in a mission, since a spiritual subject becomes a person only when God anno-
unces him whom he is and indicate him a purpose of the existence, by entru-
sting him with his lasting mission, as something that constitutes a person19. Th e 

13 H.U. von Balthasar, Eschatologia w naszych czasach, transl. W. Szymona, Kraków 2008, p. 68–79.
14 Idem, “Crucifixus etiam pro nobis”, transl. L. Balter, Communio 19 (1984) No. 1, p. 18–28.
15 Idem, Chwała, III/2–2, op. cit., p. 181–183, 188–189; see: K.T. Wencel, Teologia chwały, op. cit., p. 81.
16 See: J. Szymik, W światłach Wcielenia. Chrystologia kultury, Katowice–Ząbki 2004, p. 66–67.
17 H.U. von Balthasar, Ty masz słowa życia wiecznego, transl. J. Zychowicz, Kraków 2000, p. 21, 36–37.
18 Idem, Theodramatik, Band II: Die Personen des Spiels, Teil 2: Die Personen in Chrystus, Einsiedeln 

1978, p. 140.
19 M. Pyc, „Misja Jezusa Chrystusa w teodramatyce Hansa Ursa von Balthasara”, Studia Gnesnesia 26 

(2000), t. 14, p. 168.

mission is then a person-creative one. Here, a particular connection between 
a human mission and his existence is emphasized. Th is is because an identifi ca-
tion of man with a sole and unrepeatable mission, being entrusted to him, de-
termines an existence of man by a free response to his mission, which becomes 
accomplished through a kenotic dedication20.

Th erefore, one may say that man is called in his existence for something, he 
exists for a certain reason, and for a certain purpose. Th is purpose becomes re-
vealed in his mission, and it discloses a dialogue kind of the human existence. By 
bringing the man into being, God discloses him a purpose of the mission, and 
the man gets into a dialogue with His Creator by his answer of life. Balthasar 
perceives a human answer, comprising that kenotic feature, in a fruitful govern-
ment of the entrusted gift of life. In the opinion of the theologian, an acceptan-
ce of a gift o an existence itself by the man, is the kenosis already itself, owing its 
primitive source in the kenotic admittance of deity of the Son from Father. As 
Son is the existence donated by the Father, and owing everything thanks to this 
off ered gift of Father, as the man acknowledges himself and his existence entire-
ly from God, becoming “an existence from”. Th e kenotic feature of his existence 
reveals then initially in a passive acceptance of his existence from the Creator, 
which should next enter into a dynamic path of “an existence for”.

By accepting himself and his own existence, the man becomes fully “an exi-
stence from” and simultaneously “an existence for”. His agreement for giving 
himself and his existence to a full disposal of God, expresses the highest activity, 
coming out in a life ‘donated’ to others. 

Th us, an existence in a mission assumes not only an acceptance of the exi-
stence, and everything what it means, but it also assumes a devotion to all wha-
tever that mission comprises. Th e man, being a donated and simultaneously an 
endowed existence, enters into a dialogue path with God, who fulfi lls and re-
alizes Himself in the very centre of a human life. Everything whatever the man 
possesses – life, skills, vocation – becomes simultaneously a call for answering 
to this bestowing, accordingly with the Donor’s intention. A life answer to the 
mission rises fi rst from accepting itself as a donated existence, and if compliant 
with the Donor’s intention, it assumes a form of an Eucharistic thankfulness in 
the life of the endowed one. A donation to the mission has a sacramental nature. 
Th e man receives it in the Sacrament of Baptism, and he continuously validates 
all what he had obtained in the sacramental endowment21 during his whole life

Th us a kenosis in the human life as an existence of the person in a mission 
comes down fi rst to an acknowledgment of its dependency in the existence, that 
20 H.U. von Balthasar, Duch chrześcijański, transl. Z. Włodkowa, Paryż 1976, p. 203; Idem, Kim jest 

chrześcijanin?, transl. F. Wycisk, Paryż 1971 (Kraków 1999), p. 79.
21 Idem, Kim jest chrześcijanin?, op. cit., p. 79.
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is not dependent on him himself. He owns it only as an endowed one, and only 
as such one he can accept it from his donor. Th en an acceptance of an existen-
ce itself contains that kenotic feature, which reveals a dependency of the endo-
wed one from a grantor, and an agreement for this certain – and not another 
one – existence. Th erefore, a kenosis of man is a consent to a full abandonment 
to God. Th ere, something like a second phase of the kenotic existence of man is 
manifested. A consciousness of his own dependency from God, and even more 
– a consent to this dependency, means a resignation from relying on himself, 
and leaving a free space in himself for an unexpected God’s will with respect to 
the man22. A courage of such a consent becomes possible only in the space of fa-
ith, as it guides the man in a direction of surpassing him God’s love. 

It is “the love sacrifi ced for himself”, rising out of the faith, that makes the 
man able to donate himself entirely to God, and to be fully at His disposal. An 
acceptance of faith enables the man to act with a disregard to himself. Since the 
faith, which engages the entire man, together with love, makes him also able to 
donate himself to the One, who can command him23.

Th e kenosis through an act of obedience, becomes an answer of man for a 
call to a sacrifi ce. Only in the space of faith, granted by God’s grace, a sacrifi ce24 
of man may become fulfi lled through a kenotic obedience, leading to a libera-
tion from selfi shness25. A grace accepted by the man, brings him into a path of an 
entire process, wherein he is instructed about a transition of the existence “from 
himself, for himself and in himself” into the existence in his “being for”: “the fa-
ith means a resignation from whatever is ‘his’ and, instead, to adopt a “gift of 
grace” intended for him and meant as the existence for everyone26”. A whole dif-
fi culty in surpassing this path, in the process of his kenotic, sacrifi ced obedien-
ce in the faith through love out of the God’s grace, consists in “liberating himself 
from being in love with himself27”. 

Th e kenosis is the path of an acceptance and an accomplishment of the mis-
sion. It assumes a form of the man’s consent to deprive him by God because of 
the mission, that he had been bestowed. In such a deprivation the mission gains 
an advantage over the one’s own person, and it means the man’s ability to disin-
herit himself from his property28.

22 Idem, Chrześcijanin i lęk, transl. A. Klub, Kraków 1997, 56
23 Idem, Wiarygodna jest tylko miłość, transl. E. Piotrowski, Kraków 1997, p. 80; Idem, Chrześcijanin 

i lęk, op. cit., p. 53.
24 Idem, „Duchowość Elżbiety z Dijon”, transl. J. Adamska, in: Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Prze-

najświętszej, ed. by J. Adamska, Kraków 1987, p. 242.
25 Idem, Wieńczysz rok darami swej dobroci, transl. M. Marszał, J. Zakrzewski, Kraków 1991, p. 234.
26 Idem, Ty masz słowa życia wiecznego, op. cit., p. 79.
27 Idem, Duch chrześcijański, op. cit., p. 184, 215.
28 Idem, Wieńczysz rok…, op. cit., p. 233.

3. … in a life

Each man is endowed with his own mission, and even if a path of its ac-
complishment takes various forms, the way of its completion comes down to 
the implementation of faith to the best of man’s abilities in the space of his own 
life and mission29. It extends between a  sacrifi cial, entire devotion to God in 
a prayer, and a consent to dispose his everyday life30. Th us, the man’s answer to 
a vital God’s calling comes down to working on a shape of the Christian exis-
tence, among which the man fulfi lls his individual mission, the mission that he 
had been personally endowed with. Th is work comprises both an inner and out-
er range of his life, and it consists in a continuous harmonization of his internal 
disposition, readiness, commitment, and bringing them up to date with the ex-
ternal symptoms of his life. It always becomes accomplished through an accep-
tance of the mission and a devotion to it, that results in a kenotic deprivation. In 
practice, this means an inner, spiritual dying for itself, in itself, for its own will, 
aimed for making a room for God’s will, that reveals and controls the man, and 
leads him towards a confi ded, vital destination. 

A beginning of the work over the own Christian existence, wherein the man 
fulfi lls his specifi c mission, takes place in a spiritual space, in a prayer and in 
a contemplation, which seem at a fi rst glance to be enormously static and pas-
sive. However, exactly at this point, when God’s demand towards a human ex-
istence becomes revealed, the man in the act of faith and without calculation, 
assumes a responsibility for whatever it had been revealed to him31. First of all, 
“a  deprivation of a  whole life and its devotion to God’s will” takes place just 
here32. 

As noticed by Balthasar, a prayer and a contemplation are the path of a dai-
ly persistent struggle, a school of self-dying, through which the man becomes 
less important for himself, thus he can devote himself to the others, approach-
ing a holiness33.

A kenotic devotion of the man is than a specifi c form of his involvement in 
the endowed mission, the vital mission. Th e greater deprivation of the man and 
the fuller kenosis, the higher effi  cacy and a fertility in the accomplishment of the 
mission. Balthasar pays a special attention to this specifi c element of the keno-
sis. Th e fertility deriving from a kenotic devotion of the man in his vital mission 
29 Idem, „Tajemnica śmierci”, transl. L. Balter, Communio 48 (1988) No. 6, p. 36.
30 Idem, „Kim jest laik?”, transl. F. Mickiewicz, Communio 7 (1987) No. 39, p. 38; Idem, Duch chrześcijański, 

op. cit., p. 123; Idem, W pełni wiary, op. cit., p. 460. 
31 Idem, W pełni wiary, op. cit., p. 459; Idem, Duch chrześcijański, op. cit., p. 137; Idem, Kim jest chrześcijanin?, 

op. cit., p. 69–70.
32 Idem, Wieńczysz rok…, op. cit., p. 237. 
33 Idem, „Duchowość Elżbiety z Dijon”, op. cit., p. 200–202; Idem, W pełni wiary, op. cit., p. 462.
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to God, through a resignation of the man himself, his desires, intentions and 
plans, it reveals a reality much wider and much richer than the purpose which 
was set or read out by the man himself. Th e purpose, that seem for the man to be 
achieved only through the effi  ciency of his human eff orts, wherein the effi  cien-
cy is perceived as a warranty of his own intentions and plans to be successful. 

Th us, a sphere of an active self-shaping and forming the world does not de-
pend fi rst of all on the own activity of man, but on the submission to God. Th is 
is a starting point in any active human operations aimed for reaching the mis-
sion accomplishment, followed then by transforming the world, where the mis-
sion becomes accomplished34. One should simply make this activity fi rst from 
a self-donation of man to God. Active operations of the man in his life, through 
which the man reveals an accomplishment of his mission, are somewhat like 
a consequence of that primary activity, the internal consent of donating himself 
to God’s disposal. Th e theologian from Basel points out at the existence of Jesus 
Christ as an example of such a kenotic fertility: Jesus Christ, who allowed Father 
“to plan himself; he was consumed and abused for the salvation of the world, in 
such a radical manner, that in no way he could exercise it by himself35”.

Simultaneously, Balthasar pays attention to the fact that a  fruitfulness of 
that fertility, deriving from the kenotic devotion to God, depends both on an an-
onymity and on a stability of this devotion. Th e anonymity becomes than a prin-
ciple of the fertility, as the man in its devotion to God does not only neglect 
himself, but he also becomes the silent one in this devotion, who forgets about 
himself, certainly not meaning a depreciation of its own “ego”. All intentions of 
the man, in his free and an obedient devotion to God, become the silent ones, as 
they give up their place to intentions of God towards the man36. 

Th e fruitful fertility of the endowed, vital mission depends also on a stabil-
ity of man’s silent devotion to God’s disposal. Balthasar perceives here an im-
portance of the man’s decision made once for all. An unconditional, an absolute 
and an irrevocable devotion to God becomes almost an established form of the 
man’s life. An irreversible and a defi nite type of the man’s decision becomes pos-
sible on the way of a continuous obedience, which is a form of a sacrifi cial devo-
tion to God in dying for himself. Th at leads the man in turn towards a particular 
kind of a community with God, wherein through a sacrifi ce of an obedient devo-
tion to God, the man participates in a Trinitarian unity of the Father and the Son 
in the Holy Spirit. A durable maintenance of that community resulting from an 
obedience to God, becomes possible on the way of a vigilant attitude in a believ-

34 Idem, „Życie oddane Bogu. Sens życia według rad ewangelicznych w dzisiejszych czasach”, transl. 
A. Niklewicz, Znak 24 (1972) No. 219, p. 1165–1166.

35 Ibid., p. 1166.
36 Idem, Wieńczysz rok…, op. cit., p. 231; Idem, Duch chrześcijański, op. cit., p. 74, 137. 

er’s life, since the vigilance makes the man disposed in his readiness for an ac-
complishment of God’s intentions. Th us an attitude of the vigilance is somewhat 
like a sort of a permanent availability of the man for God and His intentions. 
A necessity of a prayer becomes very clear here, and it appears as a permanent 
and an inner formation of the vital vigilance in maintaining the community with 
God, through an awakening readiness for the devotion to His disposal in a con-
crete of the vital mission37.

Only such a devotion guides the man into a way of the authentic love, which 
makes his ability of loving similar to the love of God, and provides him a share 
in the Trinity’s life. Since the love of God realizes itself through a kenotic devo-
tion of the Divine Persons to each other. A devotion of the man to God on the 
way of the kenotic obedience shapes in him an image and a similarity of God. 
“Christian activity becomes thanks to God’s grace an inclusion in His activi-
ty, ‘co-loving’ with God (…) Love means there the unconditional commitment, 
which presupposes (when needed) also a death (…)38”.

An essence of this commitment in ‘co-loving’ with God, through a self do-
nation prepared up to a death, is described by Balthasar on the basis of two par-
ticular forms of the kenotic man’s existence, that accomplish his unique mission 
in the earthly life – a marriage and a monastic life. He perceives the marriage as 
a kenotic expropriation for a neighbor through a meeting of people, who admit 
each other in sharing their freedom. It does not mean that one of spouses pos-
sesses a special right to dispose its consort, but a readiness to a disinterested ser-
vice of love. Th e essence of such love comes fi rst down to a mutual openness for 
each other, an acceptance of each other, and further in depriving oneself from 
any features, qualities, properties in order to give oneself to the other person39. 
He perceives the essence of a marital love in the exclusivity of giving oneself to 
each other, what forms a community. At the same time the theologian under-
lines that love of God in Christ is the source of that love. Out of the absolute and 
unconditional giving oneself to each other, the spouses extract a strength and 
a power to a mutual communion in giving oneself to one another40. 

Balthasar considers a monastic life as a more supreme form of the Chris-
tian existence, which realizes itself in the attitude of an obedient and a sacrifi -
cial acceptance of the call for a close cooperation with Christ. In the opinion of 
Balthasar, living according to the Evangelical advices is nothing else than a dis-
posable devotion to Christ through a  participation in His dedication to the 

37 Idem, Kim jest chrześcijanin?, op. cit., p. 72, 73; Idem, Duch chrześcijański, op. cit., p. 116, 141, 146; Idem, 
„Duchowość Elżbiety z Dijon”, op. cit., p. 243.

38 Idem, Wiarygodna jest tylko miłość, op. cit., p. 91; see: Idem, Kim jest chrześcijanin?, op. cit., p. 72.
39 Idem, W pełni wiary, op. cit., p. 154. 
40 Ibid., p. 154–155.
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Church41. Th e essence of this dedication is a readiness for an absolute and an 
unconditional devotion to God’s disposal42, that becomes accomplished in the 
sacramental way, by the Baptism and the Eucharist, an act of getting rid of one-
self in the faith and cleaving to God43. Here, similarly to the marital way of the 
mission accomplishment, a lasting and an irrevocable type of the life becomes 
the essential form of the called life. It does not realize itself through a compul-
sion, but through an availability, being named by the theologian as a Christo-
logical duty44, as it challenges the devoted person to a radicalism in the form of 
its existence. Such a radicalism, which becomes a kenotic way of the dedication 
of the divinely-called one to God, comes out in the imitation of Christ, which 
through an abandonment and a deprivation, guides the devoted person through 
the Cross to the Resurrection. In the external form it also expresses itself in the 
obedience to the monastic rule by submitting oneself to the Holy Spirit and the 
superiors inspired by the Holy Spirit. Th e devoted person, rooted that way in 
Christ, accomplishes a path of the unconditional dying for the world in the tem-
porality45.

Regardless a way of the calling accomplishment, the man’s answer to God’s 
mission that he had been endowed with, shall be a disinterested service through 
a sacrifi ce, suff ering, or dying. It assumes a form of going beyond oneself to dis-
cover a way towards the others, and to become an existence of the sent by the 
Father through donating oneself. Th e man overcomes the kenotic movement 
of life, fi rst in a relation to God, and then in a community with his brothers and 
sisters. Th e kenosis of life donated to God and people is fi rst achieved in the in-
ternal space of life, from where in the community with Christ, it imitates a hum-
ble fi gure of His love in external forms of the life46. Th is is always a personal and 
a free choice of the man, named by Balthasar the freedom of a service nature, 
that man experiences a paradox in his temporal existence47. Upon his mission, 
he becomes a person conscious about himself and the mission, but simultane-
ously he reads out in the mission a command of Christ, relying on a necessity 
to serve the others. Th at command, in turn, is not a compulsion for him, limit-
ing his liberty, but the work of God, deriving from His grace48. Simultaneously, 
a consent to an obedient joining the Christ cooperation service is releasing the 

41 Idem, „Życie oddane Bogu…”, op. cit., p. 1164. 
42 Ibid., p. 1170.
43 Idem, Wiarygodna jest tylko miłość, op. cit., p. 104; Idem, Kim jest chrześcijanin?, op. cit., p. 79; Idem, „Życie 

oddane Bogu…”, op. cit., p. 1167.
44 Idem, „Czym są świeccy w Kościele?”, transl. K. Czulak, Communio 1 (1981) No. 6, p. 10.
45 Ibid., p. 9.
46 Idem, Duch chrześcijański, op. cit., p. 170.
47 Idem, Kim jest chrześcijanin?, op. cit., p. 78.
48 Idem, Duch chrześcijański, op. cit., p. 170; Idem, Kim jest chrześcijanin?, op. cit., p. 80.

man’s own existence from a temptation to keep his life closed only for himself 
and in himself49.

Th e existence of the person in a mission it is the life of a Christian, who can-
not conceal his identifi cation with the vital mission, that he had been endowed 
with. Th e love is the reason both for sending the man by God, and accepting the 
mission by the man. Th is is the love that calls the sent one for a specifi c respon-
sibility, not only for his own life and the mission, but also the responsibility for 
the world and people, among whom his mission becomes accomplished50. Here, 
the activity of the man, that follow his inner kenosis, manifests itself in the ex-
clusion-of-himself, up to forgetting-about-himself51. Th e kenotic nature of the 
Christian life of the sent person consists in an absolute and voluntary fellow-
ship with loving Christ, humble by the voluntary and the obedient surrounding 
himself, up to the fulfi llment of the commandment of love in the context of the 
Cross52, where the essence and mission of the man is revealed in the most abso-
lute, being-with, being-for, being-response and being-at disposal53. 

Calling the man on the path of imitating Christ in his personal mission is 
the calling for repeating a Paschal path of Christ – from the Cross to the Resur-
rection. Th is is the way of kenosis relying on a diffi  cult submission to the will of 
God in the course of a whole man’s life. A consent given to God for governing 
human volition, and in the consequence, for a fulfi llment of the basic God’s call, 
is the man’s involvement in what is the most important in his life, and what shall 
fi nally become the content of his eternal life. Th is is a continuous acceptance for 
dying in temporality for himself, his weaknesses, intentions and plans, so that 
a capacity for a divine life and fulfi llment of the own existence of the person in 
a mission in it, shall arise54. 

4. … in a death

In the cross of Christ, in His death, Balthasar perceives a fundamental mo-
ment, wherein the Son of God undertakes – through an exchange of place – 
a  sin of the man, and thanks to the gift of the Holy Spirit, who assists Him, 
overcomes a separation caused by the sin between Him and the Father. It is not 
only an overcoming of the remoteness from Father that take a place here, but 

49 Idem, W pełni wiary, op. cit., p. 124; see: S. Budzik, Dramat odkupienia. Kategorie dramatyczne w teologii 
na przykładzie R. Girarda, H.U. von Balthasara i R. Schwagera, Tarnów 1997, p. 205.

50 See: S. Budzik, Dramat odkupienia, op. cit., p. 205; W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka 
i wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, vol. 3, Lublin 1991, p. 61.

51  H.U. von Balthasar, Chrześcijanin i lęk, op. cit., p. 53.
52  Ibid. p. 52.
53  See: Idem, „Duchowość Elżbiety z Dijon”, op. cit., p. 229.
54  Idem, W pełni wiary, op. cit., p. 453.
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also all what determines the most serious consequences of that remoteness. Th e 
death has no longer a dominion over the man, it was overcome in the death of 
Christ. Th at gap as an inaccessibility in the relation of God and the man, being 
the consequence of the sin, has vanished in Christ thanks to a bond of love be-
tween the Father and the Son, sustained by the Holy Spirit, who becomes their 
silent nearness in the removal55.

We are approaching here something what opens a completely diff erent and 
the new perspective with a regard to a mystery of death in front of the man. Th e 
deaths remains still a mystery, but the mystery, in which the old perspective of 
a hopelessness in the human existence has been overcome. Th anks to the Pas-
chal events of Christ, the death ceased to be the occurrence connected only with 
the sin and the punishment, but it became a gate through which believers en-
ter into a divine life. A key to revalue this mystery is placed in the Jesus Christ’s 
Cross mysteries, that give the man hope for a continuation, for a life, for a last-
ing relation with God and people. Th ey allow to notice that a death is not a fi nal 
word about the man’s existence, and its content is not limited only to the nature 
of negative or defi nite moment of an earthly life. Th e death of Christ becomes 
somewhat like a breakthrough, which leads the man towards a new life in God. 
Th is is all the fruit of the Christ’s Cross, thanks to which the man lives only when 
he lives towards the Cross56 fi rst.

Th is means a relation of a life and a death with the mystery of Christ’s Cross, 
which becomes an entrance into a personal relation of the man with God. God 
becomes there someone close and personal, uniting and solidarizing with the 
man, providing him a solution of death in the mystery of Christ’s resurrection. 
Th us a personal union of the man with God in a life and a death is the union that 
commits to the obedience of faith against the vital call from one side, and from 
the other side, by this obedient vital surrender to the disposal of God, God shep-
herds the man from the death to the life. 

Balthasar indicates there an eternal importance of the human suff ering, be-
ing indissolubly connected with the Cross of Christ, since the Cross exposes 
that suff ering is not only a remembering. God in a very clear way symphatizes 
there with the man, with his suff ering, and He gives it a new meaning and sense 
in the mystery of Resurrection. However, the suff ering happens in the earthly 
life, it acquires a value for the eternal life of the man. 

By taking a  voluntary suff ering in the Paschal mystery, Christ indicates 
its saving and transforming the life value57. By that fact, He invites the man to 
accept his own suff ering in a kenotic manner. Since the acceptance of suff er-
55 Idem, Theodramatik, II/2, op. cit., p. 44–46; Idem, „Tajemnica śmierci”, op. cit., p. 35.
56 Idem, Theodramatik, II/2, op. cit., p. 44–46.
57 Idem, Wieńczysz rok…, op. cit., p. 263; Idem, Credo. Medytacje o Składzie Apostolskim, transl. 

J.D. Szczurek, Kraków 1997, p. 80. 

ing means somewhat like the man’s acceptance for a dispossession of himself. In 
such a vital movement, the fear that accompanies the man seems to impeach the 
faith, hope and love, but in fact, it is the action that aims for omitting-himself, 
forgetting-about-himself58. Since in the voluntary acceptance of suff ering, and 
all what is associated with it, in the overcoming of the own fear, the man comes 
into the kenotic steps of Christ, identifi es himself with Him – deprives himself 
and grants a place in himself to God59. 

A kenotic dedication of man to God through co-suff ering with Christ, just 
contains somewhat like a foretaste of the Christian co-dying60. Since the death 
applies fi rst to the whole temporality of the man, wherein he unifi es his life clos-
er and closer with the life of Christ, by the consent to dying. Next, in the last mo-
ment of his earthly life, the man surrenders himself to God defi nitively, entering 
into a perfect community of life with Him. A dedication in a biological death 
follows his former continuous surrendering to God in managing his life. Since 
the kenosis appearing both in a dying and a death, boils down in its essence to 
the attitude, wherein the man expresses his consent to an unavoidable reality of 
death, ‘regardless of how long or short, easy or painful will be the way leading to 
this end61”. Th us, it is impossible to clearly separate the man’s life and his death. 
Th ey both make up a mystery of his existence, which, through the kenotic dedi-
cation to God and the obedient consent to fulfi ll God’s plan towards man’s life, 
unifi es life with death, leading the man through a death to life. A relation of life 
and death in the man’s existence allows him to experience some paradoxes: how 
death becomes present in life, and how life manifests itself in the death. “(…) An 
element of ‘death’ has been previously presented in what is the most vital in the 
life. (…) A dream, considered since the dawn of history as a ‘brother of death’, re-
fl ects it externally only, as it is much more alike as brother of life, that could be 
just regained by the death of acting(…)62.

In such an understanding of a mystery of death, it is hard to determine its 
well-defi ned borders, as the man once dying, he dies in Christ and he resurrects 
in Him63. Th e death itself is not a tragedy, a despair or a hopelessness, but it is 
a return to the Life the man’s existence originates from. Th e return is accom-
plished by donating a fi nished life to the Endless Life, a limited freedom to the 

58 Idem, Chrześcijanin i lęk, op. cit., p. 53–54.
59 I. Bokwa, Trynitarno-eschatologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, 

Radom 1998, p. 229
60 H.U. von Balthasar, W pełni wiary, op. cit., p. 128: „A death is equally mysterious as an existence itself 

(a birth), and even is more mysterious, since from one side it radically bears what had already been en-
tered into the existence, and from the other side, the death cannot still bear it.”

61 Idem, „Tajemnica śmierci”, op. cit., p. 35.
62 Ibid., p. 36.
63 Idem, Theodramatik, Band IV: Das Endspiel, Einsiedeln 1983, p. 121.
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Absolute Freedom64”. Th rough the death the man does not return to the nature, 
but to God: the man was born out of His eternity and he has to confront His 
eternity with good or bad deeds, the man free from any ‘nature’ faces the Ab-
solute. A fi nal deprivation in the death becomes simultaneously the sign of his 
highest dignity – his hope for an eternity65.

Th e death in such a meaning becomes the mystery of passing to the eter-
nal life of God, which is accessible to the man by attaching the own death and 
ability of dying, in the way of obedience, with death of Jesus the Savior. He over-
whelmed each human existence that had lost an access to God because of the 
sin, by the consequences of His own death and resurrection. Th e death of the 
man with its objective reference to the life-giving death of God’s Son has lost 
its goad. Dying of Christ was a deed of life and love, that is why it succeeded to 
the advantage of man66. Th us a return to life means a participation in the mortal 
passing of Christ67, by subordinating an obedience and a will in the capacity of 
loving. Th us fi nally, the death aff ects the man who does not love in its absolute 
way, meant as a sinful falling away from God for ever, a meaningless and hope-
less existence, remaining in a complete isolation from divine life. Since love of 
Christ, being always ready for devoting itself to the others, is the principle of life 
and it delimits the death, that leads the man through a gate of life and not the 
gate of nothingness (comp. 1 J 3, 16). By surrendering to the death, Christ incul-
cated a resurrection in it, so the reality of the man’s dying became incorporated 
in the process of eternal life68.

Th us, the death with its kenotic feature in a relation with the death of Christ, 
means donating its life to a full disposal of God, so it could become a gift for the 
others, with a disregard to own benefi ts. Dying for own profi ts, for oneself, it is 
a sacrifi ce of the man’s life, his vital approaching to the Cross. Here he joins his 
life with the life of Christ, and his death with the death of Christ, he dies here for 
himself and he arises to live for the others. An affi  rmative glance on the mystery 
of death, as a reality that is necessary to regain the life in God, is possible thanks 
to an intimate relation with the Crucifi ed and Resurrected Christ. On that, as 
Balthasar indicates, “it depends if a physical death will take us by a surprise one 
day as a someone strange, and even hostile, or on the contrary, it shall come as 
a well-known friend, with whom we got friendly by renouncing itself every day, 
and this way unveiling his true face (…). In such an authentically disinterested 

64 Ibid., p. 309.
65 Idem, Eschatologia…, op. cit., p. 33.
66 Idem, Credo…, op. cit., p. 46, 79; I. Bokwa, Trynitarno-eschatologiczna interpretacja eschatologii…, op. cit., 

p. 228–229.
67 E. Piotrowski, Teodramat. Dramatyczna soteriologia Hansa Ursa von Balthasara, Kraków 1999, p. 183.
68 A. von Speyer, Teologia śmierci, transl. M. Węcławski, Poznań 1999, p. 38.

involvement, a proper preparation to death becomes accomplished (‘I’m dying 
every day’ – 1 Kor 15, 31). Th e associated pain removes from us stains of ego-
ism and introduces into a state, in which we shall be taken away from ourselves 
for our salvation”69. A gift from the own life does not mean an end of the life, 
but a transition through a death to its very centre. Somehow and in some way it 
may become possible already in an earthly existence of the man as the person in 
a mission, but it shall be completed in the passing the Gate of death with Christ.

Moreover, Baltasar perceives a kenotic mark of the death it in its biological 
dimension – in an absolute consent of the man to an inevitability of this occur-
rence and his obedient surrender to this mystery70. Th is is the death that rules 
over the man, and not the opposite – as to the time of its coming, and the way it 
shall happen. An obedient surrender to this mystery consists either in a renun-
ciation of such a death, that man wishes himself to happen, and he would fore-
see for himself71. Th is actually means that in the death, whatever it will be, when 
accepted by the man, he comprises his entire dedication to God. Th e kenosis in 
the mystery of death comes down to devoting oneself to God in that what is the 
most profound and the most personal in the death. By a consent to such a death 
as determined by God, the death of man becomes his most personal gift to God, 
through the kenotic obedience and confi dence72. Th e kenosis in the death, be-
ing a self-deprivation of the man for God, means his absolute abandonment to 
whatever he meets in the occurrence of death, and despite his natural fear. For 
lot of people, a reality of death seems to be a nonsense and an emptiness, that 
might be intensifi ed by a fear of its inevitability. However, a Christian by follow-
ing a kenotic way of Christ to a death, might overcome his fear through a confi -
dent donation of his fear of dying to God73.

Balthasar points out also another aspect of the misterium mortis, compre-
hended as a fi nal moment of temporality. Th e theologian underlines the death 
to be something extremely personal and individual, as the man has to measure 
himself against it in a loneliness. Everyone dies alone74. Th e loneliness of dying 
expresses itself in the fact that man has already nothing to cover himself in the 
moment of the death, he faces God as someone completely discovered75. Th e 
man faces God with all the truth about himself in a loneliness and an abandon-
ment. Th is experience provides him, in a very unusual way, with an opportuni-

69 H.U. von Balthasar, „Tajemnica śmierci”, op. cit., p. 38.
70 Ibid., p. 35.
71 A. von Speyer, Teologia śmierci, op. cit., p. 45.
72 Ibid., p. 44.
73 H.U. von Balthasar, Duch chrześcijański, op. cit., p. 141; Idem, Wieńczysz rok…, op. cit., p. 259; A. von 

Speyer, Teologia śmierci, op. cit., p. 10.
74 H.U. von Balthasar, Teologia misterium paschalnego, op. cit., p. 136; Idem, Duch chrześcijański, op. cit., p. 113.
75 Idem, W pełni wiary, op. cit., p. 132.
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ty to recur the kenotic attitude of Christ in his own dying, wherein the man imi-
tates death of Christ through his own dying76. 

Th e death as an experience of the abandonment is somewhat like a self-de-
privation in the truth, wherein the man faces God, with whom he had carried 
on a dialogue of love during his whole earthly life, and who becomes his Judge 
in the moment of the death77. An exceptional meeting of the truth about the 
man becomes accomplished here – whom he is, whom he was in his earthly 
life – with the truth of God, that reveals to the man whom God wanted him to 
be, what were his human abilities able to reach and what were his temporal ef-
forts. Th is is a “face to face” meeting of the man with God’s love78, that becomes 
a measure of God’s judgment. Since the man is “(…) a dialogue with God in his 
interior: the same way he commences with God the same way he terminates, 
faces God and responds to the Word. God who wanted the man to become, to 
be for Him himself, He has to accept the man such as he is when it comes to his 
end and fully returns to Him – with a body and a soul. Th is direct meeting with 
the First Beginning reveals simultaneously, that also each moment in between 
his birth and death, was lived not far from Him, not in an alleged, a closed im-
manency of the world, but in a closed connection both with God and with the 
world79. In that hour of the biggest loneliness, where the Church accompanies 
the man “in silence80”, he obtains an exculpation exclusively thanks to the Cru-
cifi ed81.

Th is is the meeting wherein a glance of the Crucifi ed creates the man once 
more, since the man returns to God his soul, and he gives whatever he possess-
es, his own existence for God’s disposal82. “A fulfi llment of life lies in that in a 
moment of death it becomes a nothingness, providing a completely free place 
to a new life”83. Th is absolute and radical dedication to God expresses kenosis, 
which becomes simultaneously a condition to an eternal life in a communion 
with God. 

Th e fruits of the man’s kenotic extermination and destitution in the mystery 
of his dying and a death become visible in the communion of the saints. Only 
life of that community of the saved people reveals a fi nal purpose of the kenotic 
death of individual persons – in the self-deprivation, in the abandonment, in the 
devotion. Th eir sacrifi ce of life and death was not only about the sacrifi ce of the 

76 Idem, Wieńczysz rok…, op. cit., p. 131.
77 Idem, W pełni wiary, op. cit., p. 125; cf. Idem, Eschatologia…, op. cit., p. 28.
78 Idem, Eschatologia…, op. cit., p. 98–103.
79 Ibid., p. 34. 
80 Idem, Catholica. Wierzę w Kościół powszechny, transl. W. Szymona, Poznań 1998, p. 50.
81 Idem, Wieńczysz rok…, op. cit., p. 260.
82 A. von Speyer, Teologia śmierci, op. cit., p. 10.
83 Idem, Lumina, transl. J. Koźbiał, Kraków 1998, p. 39.

death itself. As the man lives with a purpose, heading for something, as he dies 
for someone and for something – no one of us lives to himself and no one dies to 
himself: where we live, we live for the Lord, and if we die, we die for the Lord. And 
so in life and in death we belong to the Lord (Rz 14, 7–8). Th erefor e, a commu-
nion of the Saint is the communion of life, wherein nobody is the saint one for 
himself, but there is a continuous exchange of sharing each other, giving oneself 
for a disposal to others, renouncing own purposes to make God’s objectives ful-
fi lled, following the kenotic existence of the Persons in the Trinity84. Here then, 
“everyone lives thanks to the others, but he also gives out himself to the oth-
ers. (…) Altogether they think about a great common task, assigned by God, the 
God’s Kingdom, that should be raised and expanded among the people”85. 

A summary

Th e occurrence of the Incarnation, through which God had revealed Him-
self in the God-Man, is the only dimension of the kenosis, appropriate for 
God. Th e radical love of God became the source of the radical mission of 
the Son, being revealed in the consequences of His radical destitution. Th e 
mission of the Son becomes accomplished in the mystery of the Incarnation, 
through an acceptance of a human nature by the Eternal Person of the God 
the Word, and a deprivation of the perceptible glory, being always owned by 
the Son. As noticed by Balthasar, the Son does not treat an eternal existence in 
a Divine form as a booty – a good being tightly kept, and a position being un-
conditionally defended86. Th e Incarnation is such a separation of the Son from 
the Father, consisting in the abandonment of the heaven, that all the richness 
belonging to the Son of God remains with the Father87. Th us, the Incarnation 
becomes a radical dispossession, with the mystery of Cross as its consequen-
ce and a fruit of love. Th e Incarnation presence of the Son of God in a human 
world reveals that an absolute power and a sovereignty does not rely upon ke-
eping tightly to this what is owned, but upon an absolute loving in the uncon-
ditional self-giving88.

84 H.U. von Balthasar, Duch chrześcijański, op. cit., p. 72.
85 Idem, Wieńczysz rok…, op. cit., p. 232; see: Idem, Duch chrześcijański, op. cit., p. 72, 214.
86 Idem, Teologia misterium paschalnego, op. cit., p. 23.
87 E. Piotrowski, „Teatr Pana Boga (Hans Urs von Balthasar)”, in: Leksykon wielkich teologów XX/XXI 

wieku, ed. by J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2003, p. 14.
88 H.U. von Balthasar, Teologia misterium paschalnego, op. cit., p. 34; see: J. Szymik, W światłach Wciele-

nia, op. cit., p. 72; P. Althaus: Kenosis, in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Tübingen 1959, 
vol. 3, p. 1245n.



154 Studia Redemptorystowskie 155Teologia

Th us the man, created on the image and the likeness of God and deriving from 
Him as His creation, is kenotic by “the nature”89. A profound anthropological con-
sequence of this mystery, indicating a kenotic nature of the human existence, as of 
the person in a mission, is revealed there. A similarity of the man in his existence, 
relying on accepting himself as the sent one and an accomplishment of the vital 
mission, is proceeded through a disinterested gift of oneself, and not a tight self-
concentration. 

In the kenosis of Logos, God reveals Himself in its most profound essence, ho-
wever a kenotic way of the existence of the Son of God contains methodological 
eff ects of recognizing the world and the man. Th e Incarnation is not only the way 
of expressing God himself to the man, but it also becomes a disclosure of the truth 
about the man and the world, wherein the man lives and fulfi lls his basic call of 
God. In other words, the kenosis as a way of the existence is the truth about God 
and the man. Being itself in a kenotic way means an obedient consent to the sel-
f-abatement, a dispossession, a consent to the love ready for anything90. Th e ear-
thly existence of the Son of God makes itself known to the man through the way 
of God’s existence, by His appearance revealing a vastness of His love, prepared 
for a self-abatement because of love. Th is is a privileged way of God’s existence, 
throughout He straightly enters into the world, to redeem it. In the kenotic weak-
ness, sub contrario, a truth on God of the highest importance is revealed, where-
in the man discovers the truth about himself. God and the man, being His image 
and likeness, is oneself if he accepts love ready for hurting91. Th e act of kenosis be-
comes the act of love. Th e consent of God to the fate of a body, pain and death, 
the consent to “a scandal of limited abilities” of God, entangled with time, space 
and culture92, is the consequence of the Divine Pre-kenosis. Th e intra-Trinitarian 
love of God, that gets outside and reaches the created world and the man, beco-
mes the way and a pattern of a kenotic self-dedication in love to the man, in his 
own vital mission.

A self-giving of God in a mystery of a deprived love of the Incarnated Son of 
God, is the continuous exposing God’s love for being rejected. Since God makes 
a gift of a sacrifi cial love dependent on the man “knocking with really Divine hu-
mility at the door of human freedom93”. Th e Incarnational kenosis becomes a ra-
dical apparition of God’s love to the man, but it also becomes an invitation of the 

89 M. Pyc, Chrystus. Piękno-Dobro-Prawda, op. cit., p. 64.
90 H.U. von Balthasar, Teologia misterium paschalnego, op. cit., p. 25–26, 34.
91 See: E. Jüngel, „Trójjedyny Bóg jako tajemnica świata”, transl. J. Zychowicz, Znak 44 (1992) No. 2 

(441), p. 59, 68.
92 J. Szymik, W światłach Wcielenia, op. cit., p. 71.
93 Ibid.; see: J. Badeni, J.A. Kłoczowski, Boskie oko czyli po co człowiekowi religia (talk A. Sporniak, 

J. Strzałka), Kraków 2003, p. 254–255. 

man on the kenotic way of love “despite”, or simply “in” human fragility and we-
akness. Th e radical love of God, that entered in a solid way into the human world 
by the Aff air of the sent Son of God, had revealed not only a Divine love to the 
man, but also a human ability of loving, being even ready for hurting94. As noticed 
by Balthasar “the Embodiment into such a human form, as we are, is already lo-
ving as a death, it is a self-giving as a readiness for an inevitable killing Him – by 
God and by the world. In this way, ’a devoted one’ becomes inevitably ‘the betray-
ed one’ by God (Romans 8, 32), and in Judas by all of us (J 18, 2.5). Everyone who 
follows Him, will be betrayed as Him (Mt 24, 9 and other)”95. A self-giving in a di-
sinterested gift of love is not only a human answer to God’s declaration of love, 
but also a man’s fulfi llment on the deepest level of its personality96, accordingly 
with the intention of God, who “developed such a dimension of human existence 
through the Carnation, as He planned to bestow the man from the beginning”97.

  Th e acceptance of the kenotic way of existence by the man and an ac-
complishment of his life mission is then constructing a human world in the ac-
cordance with God’s intention and thanks to His Divine rules. An entire, trustful 
self-giving of the man for a disposal to God, accordingly with the Truth of Love 
revealed in the Occurrence of Christ, leads the man towards a fulfi llment. Th e 
fulfi llment means a defi nitive happiness of the man, that he fi nds out in the com-
munion of love with God, wherein love in giving and accepting becomes its es-
sence98. However for Balthasar, a fulfi lled happiness of the man is not a way of 
“self-realization”99, but an accomplishment of the mission endowed to the man by 
God, throughout the man returns the glory to God100. Th ere is only the one acces-
sible way of an earthly life that leads the man towards the end of a the happy life. 
“Th rough His ‘kenosis’ God reveals to the man that since the very beginning he 
had been designed in a kenotic state, and that in such a destitution and poverty, he 
will share the glory and richness, being already shared by him to some extent”101.

Th e kenotic way of fulfi lling the own existence as the existence in a mission, the 
sent existence, is the Good News, manifesting one more anthropological conclu-
sion. Th e absolute consent to the received and the demanded existence, protects 

94 See: T. Halik, Drzewo ma jeszcze nadzieję, transl. A. Babuchowski, Kraków 2010, p. 27.
95 H.U. von Balthasar, Eschatologia…, op. cit., p. 36.
96 See: A. Dulles, Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, transl. A. Nowak, Kraków 2003, p. 292.
97 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 1.
98 See: T. Halik, Drzewo ma jeszcze nadzieję, op. cit., p. 81: „Withering love means a bankruptcy of re-

lations.”
99 See: Benedykt XVI, A speech of Benedict XVI during the Marian Vespers, dated September 23th in Et-

zelsbach, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1254/przemowienie-benedykta-xvi-w-czasie-niesz-
porow-maryjnych-wygloszone-wrzesnia-w-etzelsbach/ [2011–09–28].

100 H.U. von Balthasar, Chwała, III/2–2, op. cit., p. 199–200. 
101 Idem, Catholica…, op. cit., p. 73.
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the man against his diabolic temptations of pride about his own divinity, what fi -
nally leads him in a direction of destructing that existence. From the other side, 
the kenosis of the received and the sent existence means discovering a conscio-
usness about the own identity of the Child of God, what becomes achieved only if 
it follows in the footsteps of the kenotic love of the Son of God. “(…) Th e creation 
when it understands itself, it knows simultaneously one and the other: that God 
exists, and that it is not God itself”102.

Finally, there is also a social anthropological conclusion. Th e acceptance of 
the kenotic way of the existence and the accomplishment of the own life, enters 
the man not only into a personal relation of love with God, but it also creates re-
lations among the people, who similarly through a kenosis, accept a responsibi-
lity not only for themselves and their lives, but also for each one of them and the 
world they live in103.

102 See: Idem, Eschatologia…, op. cit., p. 29.
103 J. Szymik, W światłach Wcielenia, op. cit., p. 74–75.
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Streszczenie

Antropologiczny wymiar kenozy w pismach Hansa Ursa von Balthasara

Artykuł podejmuje zagadnienie życia i  śmierci człowieka pozostających w  związku 
z  życiem i  śmiercią Chrystusa w  kluczu kategorii kenosis, zaproponowanej przez szwaj-
carskiego teologa Hansa Ursa von Balthasara. Podstawą antropologicznego ujęcia keno-
zy staje się kenotyczne życie Trójjedynego Boga, które wydostaje się na zewnątrz i dociera 
do stworzenia. Wewnątrzboska kenoza Trójcy uzewnętrznia się najpierw w akcie stworze-
nia, a  następnie w  określonym momencie historii zbawienia w  posłaniu Syna. Odwieczny 
Bóg uniża się, wkraczając w rzeczywistość świata, i podejmuje walkę na krzyżu o człowieka, 
odsłaniając w  zewnętrznym przejawie uniżenia swoją miłość w  pełni. Kenotyczny sposób 
życia Boga staje się jednocześnie podstawą, źródłem i  możliwością kenotycznego sposobu 
istnienia i posłannictwa osoby ludzkiej, której istota sprowadza się do relacyjnego trwania, 
wywodzącego się „z” miłości Boga i zmierzającego „ku” wspólnocie miłości z Nim.

Teolog istnienie człowieka widzi jako podarowane, a  jednocześnie zadane. Od samego 
początku zmierza on w  kierunku śmierci, gdyż nie egzystuje inaczej jak tylko w  sposób 
śmiertelny. Jednocześnie śmiertelny sposób istnienia człowieka przybiera kenotyczny rys dro-
gi, na której wchodzi on w  ślady Paschy Chrystusa. Kenotyczne istnienie staje więc przed 
człowiekiem jako zadanie życiowe, które upodabnia go i przybliża do Boga. Ograniczony ze 
swej natury i grzeszny, przez dzieło zbawienia Trójjedynego Boga człowiek został uzdolnio-
ny do życia wiecznego. Tu zaznacza się związek życia doczesnego i wiecznego, gdzie śmierć 
odgrywa znaczącą rolę tak dla doczesności, jak i wieczności człowieka. „Umieranie w życiu”, 
jak i „oddanie się w śmierci” są drogą człowieka do wiecznej komunii z Trójjedynym Bogiem.
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Afraates, el primer escritor en lengua siríaca, más conocido en la literatura 
cristiana con el nombre de “el Sabio Persa”, trata el tema de los pastores en la dé-
cima Demostración1. Tanto el sobrenombre, como su nombre mismo, y algunas 
alusiones dispersas en su obra prueban que Afraates era súbdito del imperio per-
sa, pero casi no se sabe más acerca de su lugar de origen o de residencia2. Es muy 
probable que haya pertenecido a “los hijos de la alianza”, esto es, a los ascetas de la 
Iglesia siríaca antigua3. Las fechas de su nacimiento y de su muerte son también 
desconocidas, pero él mismo nos da las fechas de sus obras.  Las diez primeras 
Demostraciones fueron enviadas en el año 336–337, las doce siguientes en el año 

1 En adelante Dem.
2 El nombre de Afraaes se encuentra por primera vez en Isho ‘bar Nun († 828). Al comienzo del si-

glo VIII Jorge, el obispo de los Árabes, lo conoce sólo como el “Sabio Persa”. Según el título que un 
manuscrito da a la Dem. 23, se llamaba también Jacob y tal vez de aquí proviene que en la tradición 
armenia sus obras hayan sido atribuidas al obispo S. Jacob de Nísibe, el santo educador de S. Efrén. 
Ese mismo título dice de él que era prelado (hasyâ) del monasterio de Mar Mattai, al este de Mosul.  
Desde luego, debe haber sido un hombre de cierto peso en la Iglesia, como para haber escrito una 
carta en nombre de un sínodo (Dem. 14. Cf. R. Murray, Symbols of Church and Kingdom. A Study in 
Early Syriac Tradition, Cambridge University Press, Cambridge 1975, 29; K. Valavanolickal, Aphra-
hat. Demostrations, I, Hirs Publications, Kerala 1999, 4–8; S. Brock, Aphrahat, en: AA. VV., Gorgias 
Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage, Piscataway 2011, 24–25.

3 Lo confirmarían las Demostraciones. Afraates se dirige a uno o a más miembros de la comuni-
dad ascética. El mismo aparece como un bar qyāmā (hijo de la alianza), un ihidāyā (solitario, ce-
libatario), un qaddiša (continente). Para más información sobre la identidad de los “hijos de la 
alianza”, cf. G. Nedungatt, The Covenanters of the Early Syriac Speaking Church: Orientalia Chri-
stiana Periodica 39 (1973) 191–215. 419–444; S. Abouzayd, Ihidayutha. A Study of the Life of Sin-
gleness in the Syrian Orient, Aram Society for Syro-Mesopotamian Studies, Oxford 1993, 51–107: 
S.H. Griffith, ‘Monks’, ‘Singles’ and the ‘Sons of the Covenant. Reflections on Syriac Ascetic Termi-
nology, en: Eulogema. Studies in Honor of R. Taft S.J., ed. E. Carrer et al., Studia Anselmiana 110, 
Roma 1993, 141–160.

343–344, y la 23 en julio-agosto del año 345, es decir, durante la persecución de 
Sapor. Podemos fechar su vida con probabilidad entre el 270 y el 345 o algo más 
tarde. Aunque un antiguo martirologio siríaco, anterior al año 412, menciona un 
Afraates entre los primeros “confesores” de Oriente, no parece que sea la misma 
persona, ya que este Afraates debió morir en los primeros años de la persecución 
de Sapor I (340 o 341), y nuestro autor vivía aún en el 345.  

Demostraciones 

Afraates nos ha dejado una serie de 23 tratados llamados en los manuscritos 
Demostraciones (tahwyātâ).  Tahwyātâ tiene aquí el sentido de mostración, expo-
sición.  Están compuestas como un acróstico alfabético, cada una de ellas comen-
zando por una letra del alifato siríaco.  La intención del autor, al escribir las diez 
primeras, era hacer un tratado eminentemente didáctico acerca de la fe, y de las 
obras que conducen la fe a su plenitud. El segundo bloque – de la 11 a la 22 – se 
centra más bien en temas de polémica y apologética con el judaísmo, así como de 
exhortación ante los tiempos dif íciles que estaba viviendo la Iglesia de Persia.  La 
Dem. 23, Sobre el grano de uva, habla de la bendición conservada en el pueblo de 
Israel desde Adán hasta Cristo, y contiene una interesante teología popular de la 
historia tal y como podía elaborarse en Persia a mitad del siglo IV.  Contiene tam-
bién lo que fue sin duda una hermosa plegaría litúrgica en tiempo de la persecu-
ción de Sappor I (340 o 341). 

La Dem. 10 termina el primer bloque de la obra del Sabio Persa como él mismo 
lo pone de manifi esto: “Estos diez pequeños escritos que te he escrito, se siguen 
unos de otros. De la alaph4 hasta la yud5 te he escrito una letra detrás de su com-
pañera. Lee y aprende tú y los hermanos, hijos de la alianza y los hijos de nuestra 
fe”6. Al recorrer los temas de las anteriores Demostraciones vemos que Afraates 
sigue su propio proyecto. En primer lugar, el Sabio Persa trata de los pilares de la 
doctrina cristiana: la fe (Dem. 1) y el amor (Dem. 2), después se centra sobre los de 
la vida personal: el ayuno (Dem. 3) y la oración (Dem. 4). La Dem. 5 está dedica-
da al tema de la guerra, lo cual se entiende dentro del conjunto sólo si se trata de 
la actualidad del argumento. La Dem. 6 y la Dem. 7 tratan de los hijos de la alian-
za y de los que se convierten respectivamente. La Dem. 8 retoma un tema funda-
mental de la doctrina cristiana, es decir, la resurrección. La Dem. 9 vuelve a la vida 
personal del cristiano al hablar de la humildad. Finalmente, la Dem. 10 se dirige 
a los que son maestros y que deben enseñar todo lo que había sido dicho antes: 

4 La primera letra del alfabeto siríaco.
5 La décima letra del alfabeto siríaco.
6 Dem. 10, 9.
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“Más arriba, amigo mío, te he escrito recordándote las costumbres que convienen 
a todo rebaño. Y en este discurso te escribo de los pastores que guían la grey”7. Así 
pues, el primer bloque de las Demostraciones puede interpretarse como un dis-
curso dirigido a la comunidad cristiana para profundizar los núcleos fundamen-
tales de la fe cristiana.

Una característica fundamental de la teología de Afraat es la ausencia prácti-
camente total de la infl uencia helenística. Tenemos aquí un cristianismo que se 
expresa en categorías no helenistas, pero que pertenece por entero a la gran Igle-
sia. Su fuente de inspiración es exclusivamente la Escritura.  No sigue para nada 
las reglas de la retórica o el razonamiento helénicos8: más bien contempla su obje-
to, lo examina desde diversos ángulos, sin pretender llegar a una conclusión, sino 
profundizarlo y conocerlo mejor. La demostración de Afraates consiste en mos-
trar hechos-pruebas sacadas de la Escritura que deben convencer, a la vista de la 
concordia de los hechos aducidos, al lector que considera las Escrituras con fe 
como palabra de Dios. No hay defi niciones previas de términos. Se trate de la fe, 
de la resurrección o del Hijo de Dios, Afraates nunca argumenta según el modelo 
ontológico o metafísico al que estamos acostumbrados. Simplemente transmite 
la enseñanza tradicional que ha recibido, expone testimonios escriturísticos rela-
tivos a cada uno de los temas para convencer o fortalecer al lector cuya inteligen-
cia funciona según esta lógica de la fe. No escribe una apología. En sus desarrollos 
emplea la prosa rítmica, la asonancia y otros artifi cios, obteniendo con frecuencia 
textos de una gran belleza.

La importancia de la obra de Afraates en el cristianismo oriental queda paten-
te en las diversas versiones antiguas que se realizaron al armenio9, al georgiano10 
y al etiópico11.

7 Dem. 10, 7. Los temas del segundo bloque son los siguientes: la circuncisión (Dem. 11), la Pascua 
(Dem. 12), el sábado (Dem. 13), la carta exhortatoria (Dem. 14), la distinción entre alimentos pu-
ros e impuros (Dem. 15), las naciones que han ocupado el lugar de la nación (de Israel) (Dem. 16), 
Cristo hijo de Dios (Dem. 17), la virginidad y la continencia (Dem. 18), la posible reunión de los ju-
díos dispersos (Dem. 19), el sustento de los pobres (Dem. 20), la persecución (Dem. 21), la muerte 
y los tiempos del fin (Dem. 22), el grano de uva y la bendición de Israel (Dem. 23). Las Demostra-
ciones ha sido editadas críticamente por J. Parisot, Aphraatis sapientis persae. Demostrationes: Pa-
trologia Syriaca (= PS) I–II, Paris 1894–1907.

8 Sobre los modelos retóricos en Afraates, cf. R. Murray, Hellenic-Jewish rhetoric in Aphrahat: III Sym-
posium Syriacum 1980, Orientalia Christiana Analecta 221, Roma 1983, 79–85.

9 G. La Fontaine, La version arménienne des oeuvres d’Aphrahat le Syrien, 3 vols, (Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium  382–383; 405–406; 423–424), Louvain 1977–1980.

10 G. Garitte, La version géorgienne de l’entretien VI d’Aphrahat: Muséon 77 (1964) 301–366.
11 T. Baarda, Another treatise of Aphrahat the Persian Sage in Ethiopic Translation: New Testament Stu-

dies 27 (1981) 632–640.

El pastor bueno

La Dem. 10 es la más breve del primer bloque. En primer lugar, Afraates distin-
gue claramente entre dos tipos de pastores: los que cuidan del rebaño y los que no 
lo gobiernan bien (n. 1). Para demostrar su tesis presenta como modelos a los an-
tiguos patriarcas: Jacob que cuidó del rebaño de Labán, José, Moisés, David, Josué, 
Elías, Eliseo y Amós (n. 2 y n. 5). Todos ellos fueron primero humildes pastores 
de rebaños, “aprendieron las costumbres de las ovejas”, recibieron la experiencia 
de ser guías solícitos, y sólo después les fue encomendada la tarea de guiar al pue-
blo. En cambio, hay que evitar a los pastores que sólo cuidan de sí mismos en vez 
de preocuparse por el pueblo. Se trata de pastores avariciosos, mezquinos y asala-
riados, que ya han sido denunciados e increpados por los profetas (n. 3). Pero so-
bre todo, según Afraates, es necesario seguir el ejemplo del Buen Pastor, el Mesías, 
Cristo, que no sólo dio su vida por el rebaño, sino que acercó a las ovejas alejadas, 
a las extraviadas, visitó a las enfermas y fortaleció a las débiles (n. 4).

Al presentar la imagen del buen pastor, Afraates es deudor del Antiguo Testa-
mento y, en general, del antiguo oriente donde muy pronto se aplicó el título de 
pastor, como predicado honorífi co, tanto a las divinidades como a los gobernan-
tes12. De los pastores es esperaba cautela, paciencia en el trabajo y honradez. No 
era fácil encontrar nuevos pastos durante la época de verano. Tampoco era fácil 
saber compaginar el apacentar, el abrevar, el dejar descansar al ganado y trashu-
mar. Jacob, entre el calor del día y el frío de la noche, “guardaba el rebaño y lo vigi-
laba de noche, y por el día se esforzaba para hacerlo pastar”13. El pastor tenía que 
cuidar incansablemente a las ovejas más débiles, enfermas y heridas (cf. Ex 34, 
1ss). Pero la fi delidad del pastor se echaba a ver en la guarda nocturna del ganado, 
en la que habría que dar la cara a fi eras y ladrones. Con frecuencia se hacían tris-
tes experiencias en este sentido con los pastores asalariados que “no pastorearon 
las ovejas ni las condujeron bien ni las salvaron de los lobos”14. Otros, en cambio, 
se aprovechaban del rebaño. Semejantes pastores, “avariciosos, mezquinos y asa-
lariados”, ya han sido increpados por Dios por medio de los profetas Ezequiel (34, 
2–19) y Zacarías (11, 9–19)15. Les espera además un duro castigo.

Tanto los grandes patriarcas (Jacob, Moisés, José, David, Josué) como los pro-
fetas (Amós, Elías, Eliseo) han cumplido con las exigencias veterotestamentarias. 

12 La terminología pastoril fue muy estimada en el helenismo. Ya en Platón encontramos ecos religio-
sos cuando compara a los que gobiernan la pólis con los pastores, que cuidan de su rebaño: hósper 
poiménōn póleōs (Resp. IV, 440d). El pastor de hombres es imagen del pastor y legislador divino: 
schêma toû theíou noméōs (Polit. 271e). La imagen del pastor es frecuente también en la poesía co-
mo lo podemos ver en los idilios de Teócrito (s. III a. C.).

13 Dem. 10, 1.
14 Dem. 10, 3.
15 Cf. Ibid.
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Se han mostrado realmente preocupados por su rebaño, conocían sus necesida-
des, debilidades, enfermedades, crecimiento y alegrías de un nuevo nacimiento. 
Sólo así han podido desarrollar bien su tarea y merecer un justo premio. Pero 
esta etapa pastoril les estaba preparando para funciones mucho más responsa-
bles: ser guías de los pueblos. Escribe Afraates16: “José, en efecto, fue elegido del 
rebaño, para que gobernase a los egipcios en el tiempo de la tribulación17; Moisés 
fue elegido de entre las ovejas, para que guiase al pueblo y los pastorease18; David 
fue sacado de detrás del ganado, para que fuese rey sobre Israel19; a Amós lo llevó 
el Señor de detrás del rebaño20 y lo constituyó profeta sobre su pueblo; y también 
Eliseo fue tomado de detrás del yugo, para que fuese profeta en Israel”21. La expe-
riencia primera les ayuda ahora a velar por el bienestar de los que les han sido en-
comendados. De allí se entiende la preocupación para evitar “pastores estúpidos 
e imbéciles, avariciosos y amantes de las riquezas”22. 

Los pastores cristianos tienen que inspirarse sobre todo en “nuestro Buen Pas-
tor que dio su vida por sus ovejas”23, en “nuestro Gran Pastor”24, en el “Pastor 
diligente”25, “jefe de pastores”26 y “Príncipe de los pastores”27. Afraates se inspi-
ra en la imagen del buen pastor de Jn 10, 1–3028. En el capítulo que Juan dedi-
ca al pastor, éste se enfrenta, por una parte, al ladrón y, por otra, al extraño: el 
pastor entra por la puerta, los suyos lo conocen y lo siguen libremente. Las ove-
jas oyen la voz del pastor, es decir, obedecen y confían únicamente en él. Existe 
una incomparable relación de vida entre este pastor y su rebaño. Esta vinculación 
única se hace posible gracias a que el pastor entrega libremente la vida por su re-
baño, de lo cual el asalariado, que huye ante el peligro, es incapaz. “¡Pastores!, ase-
mejaos a aquel Pastor diligente, jefe del rebaño, que tanto cuidó a su grey: acercó 
a las <ovejas> alejadas, hizo volver a las extraviadas, visitó a las enfermos, forta-
leció a las débiles, sanó a las cojas y guardó a las cebadas. Entregó su vida por las 
ovejas”29. El Buen Pastor es fi el y ama incondicionalmente su rebaño.

16  Dem. 10, 5.
17  Cf. Gen 37, 2.
18  Cf. Ex 3, 1.
19  Cf. 1 Sam 16, 11.
20  Cf. Am 1, 1.
21  Cf. 1 Re 19, 19.
22  Dem. 10, 6.
23  Dem. 10, 1; 10, 4.
24  Dem. 10, 6; cf. 10, 3.
25  Dem. 10, 4.
26  Dem. 10, 3.
27  Dem. 10, 6.
28  Cf. Dem 10, 4; 10, 6.
29  Dem 10, 4.

Este Gran Pastor eligió a sus sucesores, entre ellos a Simón, encomendándoles 
sus ovejas. “El pastor que cuida de sus ovejas no hace ningún otro trabajo, no pone 
viñas ni planta huertos ni se ocupa de los asuntos de este mundo. Nunca hemos 
visto a un pastor abandonar sus ovejas en el campo para hacerse comerciante, ni 
abandonar su grey para hacerse labrador, pues si abandona su grey y se afana en 
estas cosas, entrega su rebaño a lobos”30. Los pastores, discípulos del Gran Pastor, 
ponen su corazón en el rebaño y, siguiendo su ejemplo, no aman su vida más que 
la de sus ovejas. ¿Cuáles son sus tareas principales? Educar, formar, amar. Todo lo 
que hacen lo hacen gratis31. El premio es grande: disfrutar de la presencia del Buen 
Pastor. “Educad a los jóvenes, formad a las vírgenes, amad a los corderos, de modo 
que crezcan en vuestros regazos, para que cuando entréis ante el Príncipe de los 
pastores le presentéis todo vuestro rebaño íntegro, y os dé lo que prometió: ‘Don-
de esté yo, estaréis también vosotros’”32.

La Demostración 10 termina33 con una bella imagen del tesoro real que no dis-
minuye ni se agota nunca aunque se saquen de él sus riquezas. Así es la sabiduría 
de Dios. El administrador de este tesoro es Jesucristo. Los pastores tienen que re-
partirlo gratis entre los “hijos de la alianza” y los demás cristianos, instruyéndolos 
sobre la fe y sus obras.  

La presente traducción, la primera realizada en lengua española, se basa en el 
texto siríaco publicado por J. Parisot.

Afraates, Demostración 10: Sobre los pastores

1. Los pastores han sido puestos a la cabeza del rebaño y dan pasto de vida 
a sus ovejas. El que vigila y trabaja en favor de sus ovejas es solícito de su rebaño y 
es discípulo de nuestro Buen Pastor que dio su vida por sus ovejas34. Pero el que no 
gobierna bien a su rebaño es semejante al asalariado que no cuida de las ovejas35. 
¡Pastores!, sed semejantes a aquellos pastores justos de antaño. Jacob fue pastor de 
las ovejas de Labán, las cuidó, trabajó, vigiló y recibió una recompensa. En efecto, 
Jacob dijo a Lában: “He aquí que estoy contigo desde hace veinte años; no he sa-
queado tus ovejas ni tus cabras, ni comí de los machos de tu rebaño, no te llevé las 
heridas cuanto me lo exigías; por el día me devoraba el viento caliente36, y el frío 

30 Ibid.
31 Cf. Mt 10, 8 citado en Dem. 8.
32 Jn 12, 26; cf. Jn 14, 3. Dem. 10, 6.
33 Con el n. 7 parece que la Dem. 10, dedicada a los pastores, ya ha llegado a su fin. Los números 8 y 9 

terminan claramente el primer bloque de las Demostraciones.
34 Cf. Jn 10, 15.
35 Cf. Jn 10, 13.
36 Viento caliente: el simún.
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por la noche, y mi sueño huía de mis ojos”37. Ved, pastores, cómo este pastor cui-
daba de su rebaño. Durante la noche, lo guardaba velándolo y vigilándolo, y por el 
día se esforzaba para hacerlo pastar. 

Jacob fue pastor, y José fue pastor, y sus hermanos fueron pastores; Moisés fue 
pastor, y también David fue pastor, y Amós fue pastor. Todos ellos fueron pasto-
res que pastorearon el rebaño y lo condujeron bien.

2. ¿Por qué, pues, amigo mío, estos pastores pastorearon primero el rebaño y 
luego fueron elegidos para pastorear a hombres, si no para que aprendieran cómo  
cuida el pastor a su rebaño y vigila y se afana por su bien? Y cuando aprendieron 
los métodos de los pastores fueron escogidos para la guía. Pastoreó Jacob el re-
baño de Labán y trabajó y vigiló y lo condujo muy bien38. Y después pastoreó y 
condujo muy bien a sus hijos, y le dio un ejemplo de pastoreo. También José pas-
toreaba el rebaño con sus hermanos39, y en Egipto vino a ser guía de un pueblo 
numeroso, y los condujo como el buen pastor <conduce> su rebaño. Y Moisés 
pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro40, y fue elegido desde el rebaño para pas-
torear a su pueblo, y los guió como un buen pastor. Moisés se echó su cayado al 
hombro e iba a la cabeza del pueblo que conducía y los pastoreó durante cuaren-
ta años. Y vigiló y trabajó en favor de su rebaño. Y fue pastor diligente y bueno41. 
Cuando el Señor quiso destruirlos por sus pecados, porque habían adorado a un 
becerro, oró Moisés y pidió a su Señor diciendo: “O perdonas al pueblo sus pe-
cados, o si no bórrame a mí del libro que has escrito” 42. Este es el pastor diligen-
te que entregó su vida en favor de su rebaño; este es el guía excelente que se dio 
a sí mismo por sus ovejas; y este es el padre misericordioso que cuidó de sus hijos 
y los educó. Moisés, pastor grande y sabio, que supo conducir al rebaño, enseñó 
a Josué, hijo de Nun, hombre <lleno> de Espíritu, que condujo al rebaño, a todo 
el ejército de Israel, mató reyes y sometió el territorio, y les dio <a los Israelitas> 
la tierra como lugar de pasto, y dividió establo y redil entre sus ovejas. También 
David pastoreaba el rebaño de su padre y fue llevado de las ovejas para pastorear 
a su pueblo, y “los pastoreó con inocencia de corazón y los condujo con la habili-
dad de sus manos”43 (cf. Sal 77, 72). Y cuando David contó el rebaño de sus ovejas, 
la ira <de Dios> se levantó contra ellos y comenzaron a ser destruidos44. Entonces 
ofreció David su vida en favor de su rebaño, suplicando y diciendo: “Señor Dios, 
soy yo quien ha pecado al contar a Israel; sea tu mano contra mí y contra la casa 

37 Gn 31, 38–40.
38  Cf. Gn 31, 38–40.
39  Cf. Gn 37, 2.
40  Cf. Ex 3, 1.
41  Cf. P. Bruns, Das Christusbild Aphrahats des Persischen Weisen, Bonn 1990, 164–165.
42  Ex 32, 31–32.
43  Sal 78, 72.
44  Cf. 2 Sam 24.

de mi padre, pero este rebaño inocente ¿en qué ha pecado?”45. Así también todos 
los pastores diligentes dan la vida en favor de sus ovejas.

3. Los pastores que no cuidan de sus ovejas son los asalariados que sólo se pas-
torean a sí mismos. Por eso los increpa el profeta diciéndoles: “Oh pastores que 
habéis extraviado y dispersado las ovejas de mi establo. Escuchad la palabra del 
Señor. Así dice el Señor: He aquí que voy a visitar a mis ovejas como el pastor visi-
ta su rebaño en el día de la tormenta, y reclamaré a mis ovejas de vuestras manos. 
¡Oh pastores necios!; os vestís la lana de las ovejas y coméis la carne de las cebadas, 
pero no las pastoreáis, porque no habéis curado a las enfermas ni vendado a las 
cojas, porque no habéis fortalecido a las débiles ni habéis reunido a las perdidas 
y extraviadas, ni habéis guardado a las fuertes y robustas, sino que con violencia 
os habéis aprovechado de ellas. Habéis pastoreado buen pasto y lo que quedaba 
lo habéis pisado con vuestros pies; habéis bebido agua limpia y lo que quedaba lo 
habéis removido con vuestros pies, y mis ovejas pastaron lo pisado que pisaron 
vuestros pies y bebieron el agua que removieron vuestros pies”46. 

Estos son los pastores avariciosos, mezquinos y asalariados que no pastorea-
ron las ovejas ni las condujeron bien ni las salvaron de los lobos. Pues cuando 
venga el Gran Pastor, llamado jefe de pastores, visitará a sus ovejas y supervisará 
su rebaño, y hará venir a esos pastores y hará con ellos las cuentas y los condena-
rá por sus obras. Pero a aquellos que han pastoreado bien las ovejas, el jefe de los 
pastores los felicitará y les dará en herencia la vida y el descanso. 

“¡Oh pastor rudo y necio, en cuya mano derecha y a cuyo ojo derecho confi é 
mi rebaño!, porque dijiste del rebaño: ‘la que haya de morir que muera y la que 
haya de perecer que perezca y la que quede que se coma la carne de sus com-
pañeras’, por eso he aquí que voy a cegar tu ojo derecho y a secar tu brazo de-
recho. Tu ojo derecho – que en el soborno ha puesto su mirada – se cegará, y 
tu brazo derecho – que no guió con justicia – será cortado”47. “Vosotras, ovejas 
mías, ovejas de mi rebaño, sois los hombres, y yo soy el Señor vuestro Dios”48. 
“He aquí que desde ahora yo mismo os pastorearé llevándoos a buenos pastos 
y abundantes”49.

4. <Jesús dijo:> “El buen Pastor da la vida por sus ovejas”50. Y además dice: 
“Tengo otras ovejas, y también a ellas las tengo que traer aquí, para que todas lle-
guen a ser un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama mi Padre, porque doy 

45  2 Sam 24, 17.
46  Ez 34, 2–4. 9. 10–12. 18. 19.
47  Zac 11, 9. 17.
48  Ez 34, 31.
49  Ez 31, 14.
50  Jn 10, 11.
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mi vida por mis ovejas”51. Y también añade: “Yo soy la puerta de las ovejas, y todo 
el que entre por mí vivirá y entrará y saldrá y encontrará pastos”52. 

¡Pastores!, asemejaos a aquel Pastor diligente, jefe del rebaño, que tanto cuidó 
a su grey: acercó a las <ovejas> alejadas, hizo volver a las extraviadas, visitó a las 
enfermos, fortaleció a las débiles, sanó a las cojas y guardó a las cebadas. Entre-
gó su vida por las ovejas; eligió y enseñó a pastores gloriosos y puso las ovejas en 
sus manos dándoles poder sobre todo el rebaño. Dijo, en efecto, a Simón Pedro: 
“Apacienta mis ovejas y mis corderos y corderas”53. Y Simón pastoreó sus ovejas y 
se completó su tiempo y se marchó entregándoos la grey. Pastoread también vo-
sotros y conducid bien, pues el pastor que cuida de sus ovejas no hace ningún otro 
trabajo, no pone viñas ni planta huertos ni se ocupa de los asuntos de este mun-
do. Nunca hemos visto a un pastor abandonar sus ovejas en el campo para hacer-
se comerciante, ni abandonar su grey para hacerse labrador, pues si abandona su 
grey y se afana en estas cosas, entrega su rebaño a lobos.

5. Recuerda, amigo mío, que te he escrito acerca de nuestros padres de antaño 
que primero aprendieron las costumbres pastorales54, y de ello recibieron expe-
riencia para la solicitud, y más tarde fueron elegidos para la guía, para que apren-
dieran y vieran cómo cuida un pastor a su grey y cómo solícitamente guían las 
ovejas, de modo que llegaran a ser perfectos en esta guía. 

José, en efecto, fue elegido del rebaño, para que gobernase a los egipcios en el 
tiempo de la tribulación55; Moisés fue elegido de entre las ovejas, para que guiase 
al pueblo y los pastorease56; David fue sacado de detrás del ganado, para que fue-
se rey sobre Israel57; a Amós lo llevó el Señor de detrás del rebaño58 y lo constitu-
yó profeta sobre su pueblo; y también Eliseo fue tomado de detrás del yugo, para 
que fuese profeta en Israel59. Moisés no volvió a sus ovejas, ni abandonó a la grey 
que le fue confi ada. David no volvió a sus ovejas, ni abandonó a la grey que le fue 
confi ada. David no volvió al rebaño de su padre, sino que gobernó a su pueblo con 
inocencia de corazón60. Amós no volvió a pastorear las ovejas ni a recoger made-
ra, sino que desempeñó con perfección su ofi cio de profeta61. Tampoco Eliseo re-
gresó junto a su yugo, sino que siguió a Elías y ocupó su lugar, y el discípulo que 

51  Jn 10, 16–17.
52  Jn 10, 9.
53  Jn 21, 15–17.
54  Lit. del rebaño.
55  Cf. Gen 37, 2.
56  Cf. Ex 3, 1.
57  Cf. 1 Sam 16, 11.
58  Cf. Am 1, 1.
59  Cf. 1 Re 19, 19.
60  Cf. Sal 78, 72.
61  Lit. profecía.

tuvo no permitió que se convirtiese en discípulo suyo ni le entregó su rebaño, por-
que amaba los negocios, las viñas, los olivos y la agricultura62.

6. Pastores, os pido que no pongáis sobre la grey pastores estúpidos e imbé-
ciles ni tampoco avariciosos y amantes de las riquezas. Todo el que pastorea las 
ovejas, que se alimente con su leche; y todo el que conduce el arado, de su trabajo 
se benefi cie. Conviene, por tanto, que los sacerdotes tengan parte del altar y que 
los levitas tomen sus diezmos. El que come de la leche, tenga su corazón sobre 
su rebaño; y el que se benefi cia del trabajo de su arado, sea diligente en su trabajo 
agrícola. Y los sacerdotes que toman parte del sacrifi cio, que sirvan con honor al 
altar, y los levitas que tomen el diezmo, que no tengan parte en Israel. 

¡Oh pastores, discípulos de nuestro Gran Pastor, no seáis semejantes a los asa-
lariados, porque el asalariado no se preocupa de sus ovejas63. Vosotros, en cam-
bio, sed semejantes a nuestro Pastor suave que no ha amado su vida por encima 
de la de su grey. Educad a los jóvenes, formad a las vírgenes, amad a los corderos, 
de modo que crezcan en vuestros regazos, para que cuando entréis ante el Prín-
cipe de los pastores le presentéis todo vuestro rebaño íntegro, y os dé lo que pro-
metió: “Donde esté yo, estaréis también vosotros”64. Estas pocas cosas, en efecto, 
son sufi cientes a los pastores y a los discípulos buenos.

7. Más arriba, amigo mío, te he escrito recordándote las costumbres que con-
vienen a todo rebaño. Y en este discurso te escribo de los pastores que guían la 
grey. Te he escrito, amigo mío, las cuestiones que en tu querida carta me habías 
preguntado.

8. El administrador de la casa me introdujo en el tesoro del rey y me mostró 
allí muchos bienes. Y al verlos mi mente quedó cautivada por este gran tesoro, 
pues cuando lo miré me deslumbró los ojos y cautivó el pensamiento y extravió 
los pensamientos de muchas maneras. Quien recibe de él se enriquece y hace en-
riquecer <a otros>; se abre y es disponible para todos los que lo buscan, y aunque 
muchos reciban de él no disminuye, y aunque den de lo que han recibido, lo que 
tienen se multiplica con abundancia; lo que gratis han recibido, gratis deben dar, 
como lo recibieron, pues no deben venderlo por dinero, porque no hay nada que 
se le pueda comparar. El tesoro no disminuye, ni los que toman de él se sacian; 
los que beben, tienen sed, y los que comen, tienen hambre. El que no tiene sed, 
no puede beber, y el que no tiene hambre, no puede comer. El hambre de él sacia 
a muchos, y de la sed de él manan fuentes65. Pues el hombre que se acerca al temor 
62  Cf. 2 Re 5, 20–27.
63 Cf. Jn 10, 12–13.
64 Jn 12, 26; cf. Jn 14, 3.
65 Alusión a Jn 7, 37–38. Afraates interpreta, en este pasaje, la exclamación de Jesús: “De su seno bro-

tarán ríos de agua viva” refiriéndose al creyente, como en Dem. 12, 8. En cambio, en otros dos pa-
sajes Afraates aplica este versículo bíblico a Cristo: Dem. 4, 3; 23, 11. Para un estudio más amplio 
de la interpretación de estos versículos en la tradición siríaca cf. R. Murray, o. c., 231. n. 1; G. Lenzi, 
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de Dios es semejante al que tiene sed y se acerca a la fuente, y bebe y se sacia, pero 
la fuente no decrece en absoluto. Y la tierra que necesita agua para beber, bebe de 
la fuente y nunca se agota el agua. Y la tierra, una vez que ha bebido, de nuevo ne-
cesita beber, pero la fuente no disminuye en su corriente. Así es el conocimiento 
de Dios. Aunque todos los hombres tomaran de él, ninguna disminución habría 
en él ni los hombres lo agotarían. El que toma de él, no acaba de tomarlo, y cuando 
da, en nada decrece. Aunque tomes fuego de la llama con la lámpara para encen-
der con ella muchas lámparas, la llama no disminuye cuando tomas de ella ni dis-
minuye la lámpara que a muchas iluminó. Nadie puede tomar todo el tesoro real, 
como tampoco se agotan las aguas porque el sediento beba de la fuente, ni abarca 
la vista del hombre el horizonte de lejos y, de cerca, aunque esté situado sobre una 
montaña alta; ni puede agotar los ejércitos celestiales aunque se ponga a contar-
los; igualmente, aunque se acerque al temor de Dios, tampoco puede tomar todo, 
y aunque tome muchísimo no se nota que disminuya, y aunque dé de lo que ha re-
cibido, nunca se acaba ni toca a su fi n. 

Recuerda, amigo mío, lo que te escribí en la primera exposición de la fe66, el 
que recibe gratis, es conveniente que dé gratis, como lo ha recibido, según dijo 
nuestro Señor: “Gratis habéis recibido, dad gratis”67. Pues el que retenga lo que ha 
tomado, también lo que recibió le será quitado. 

Por eso, amigo mío, según he podido tomar ahora de ese tesoro que no dismi-
nuye, te he enviado, y aunque te lo he enviado, todo él permanece conmigo. Pues 
este tesoro no se agota, porque es sabiduría de Dios y el administrador es nuestro 
Señor Jesucristo, como el mismo dio testimonio diciendo: “Todo me es entregado 
por mi Padre”68. Y siendo él dueño de la casa es también la Sabiduría69. Esta Sabi-
duría ha sido repartida a muchos y en nada ha disminuido, como más arriba te he 
mostrado que los profetas recibieron del Espíritu de Cristo y, sin embargo, Cris-
to en nada ha decrecido.

9. Te he escrito diez discursos, amigo mío, lo que me pediste te lo he mos-
trado gratis, y lo que no me pediste te doy. He preguntado tu nombre y te he 
escrito, me he preguntado tu pregunta y te he respondido según he podido 
mostrarte. Medita en todo momento acerca de las cosas que te he escrito y sé 
diligente en la lectura de las Escrituras que se leen en la Iglesia de Dios. Estos 
diez pequeños escritos que te he escrito, se siguen unos de otros. De la alaph70 

Il contributo della Vetus Syra alla esegesi di Gv 7, 37–38, en: Cristianesimo nella Storia 19 (1998) 
503–517.

66 Cf. Dem. 1, 1: cf. también M. Raczkiewicz, Las obras de la fe en la Demostración I de Afraates, 
El Sabio Persa, en: Moralia 27 (2004) 433–462. 

67 Mt 10, 8.
68 Mt 11, 27. 
69 Cf. 1 Cor 1, 24.
70 Primera letra del alfabeto siríaco.

hasta la yud 71te he escrito una letra detrás de su compañera72. Lee y aprende tú 
y los hermanos “hijos de la alianza” y los hijos de nuestra fe, aquellos que están 
lejos del desprecio, según lo que te escribí más arriba73. Y recuerda lo que te in-
diqué: que aquellas palabras no las llevé hasta el fi nal, sino más allá del fi nal. Y 
éstas no son defi nitivas, sino que escúchalas de mí sin disputa y pregunta sobre 
ellas a nuestros hermanos, que piensan correctamente. Y todo lo que oigas que 
construye sólidamente, recíbelo; y todo lo que construye otras doctrinas, des-
trúyelo y arrásalo hasta los cimientos porque la disputa no puede construir. Yo, 
amigo mío, como el cantero, he acercado las piedras al edifi cio para que los ar-
quitectos sabios las esculpan y las coloquen en el edifi cio. Y todos los obreros 
que trabajan en el edifi cio, recibirán el salario del Señor de la casa.Fin de la de-
mostración sobre los pastores.

71 Décima letra del alfabeto siríaco.
72 En efecto, cada Demostración comienza por una letra del alfabeto siríaco. La Dem. 23 vuelve a co-

menzar con la alaf.
73 Cf. Dem. 6, 20.
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Marek Raczkiewicz CSsR – doktor teologii, wykłada patrologię, teo-
logię patrystyczną, patrologie wschodnie na Papieskim Uniwersytecie 
Comillas w Madrycie oraz na Uniwersytecie Świętego Damazego w Ma-
drycie. Wydaje też serię książkową „Polonia Matritensis” poświęconą 
historii Polonii w  Hiszpanii oraz relacjom polsko-hiszpańskim. Kore-
spondent m.in. Radia Watykańskiego.

Streszczenie

Dobry pasterz według Afrahata, Mędrca Perskiego

Afrahat, znany jako Mędrzec Perski, pozostawił 23 Mowy ułożone w porządku akros-
tychicznym. W pierwszych dziesięciu, które zostały napisane w latach 336–337, porusza
takie tematy, jak wiara, miłość, post, modlitwa, wojny, „synowie przymierza”, nawrócenie, 
zmartwychwstanie umarłych, pokora i pasterze. Kolejne Mowy, powstałe w latach 343–
344, poświęcone są głównie polemice z judaizmem (autor omawia m.in. takie tematy, jak 
obrzezanie, święto Paschy, szabat). Mowa 10, która kończy pierwszy blok, dotyczy paster-
zy, a właściwie służby pasterskiej. Przytaczając przykłady patriarchów i proroków, Afrahat 
podkreśla ich troskę o powierzone im owce. W rzeczywistości było to przygotowanie do 
tego, aby później mogli kierować ludem i troszczyć się o niego. Bożego gniewu mogą się 
natomiast spodziewać pasterze źli i najemnicy. Afrahat zachęca, aby naśladować Dobre-
go Pasterza, który nie tylko troskliwie dbał o swoje owce, szczególnie te zagubione, cho-
re, słabe i ranne, ale ponadto oddał za nie życie. Dobry Pasterz powinien być wzorem dla 
pasterzy, który stoją na czele „synów przymierza” i braci w wierze. Tłumaczenie Mowy 
10 jest pierwszym na język hiszpański.
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Po roku 70 po Chr. zmiany w świecie religijności żydowskiej były bardzo 
znaczące. Zburzenie Drugiej Świątyni, brak wolności politycznej, powstanie 
chrześcijaństwa przyczyniły się do głębokiej transformacji zarówno myśli teo-
logicznej, jak i  praktyki zwyczajowej Żydów. Jednak najważniejszy punkt do 
przemyślenia i weryfi kacji stanowi cała koncepcja przymierza i jej ścisły zwią-
zek z Jerozolimą i Świątynią. Czy świadkowie tragicznych wydarzeń oczekiwali 
powrotu „starego porządku”? W murze historii ukazał się wyłom, który uczynił 
miejsce dla nowej rzeczywistości. 

1. Druga Księga Barucha 
     jako apokalipsa okresu okołotestamentowego

Druga Księga Barucha jest apokryfem o charakterze apokaliptycznym1, któ-
ry zachował się w językach syryjskim i arabskim, a fragmentarycznie w języku 
greckim. Tekst syryjski odnalazł w jednym z kodeksów Biblioteki Ambrozjańskiej 
w Mediolanie Antonio Maria Ceriani w 1855 roku, a opublikował w 1871. Kodeks 
pochodzenia jakobickiego datuje się na VI–VII wiek po Chr. i zawiera cały tekst do-
kumentu2. Istnieje również wersja arabska, przetłumaczona z języka syryjskiego, 
1 Por. J.J. Collins, The Apocalyptic Imagination. An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature, Gran 

Rapids 19982, s. 2–9.
2 Monumenta Sacra et Profana ex Codicibus Praesertim Bibliothecae Ambrosianae, V: Opuscula et 

Fragmenta Miscella Magnam Partem Apocrypha, red. A.M. Ceriani, Mediolani 1868, s. 113–180. 
Por. S. Dedering, Apocalypse of Baruch, The Old Testament in Syriac according to the Peshi†ta Ver-
sion, cz. IV, fasc. 3, Leiden–New York–Köln 1973, s. 1–50; P. Bettiolo, Apocalisse Siriaca di Baruc, 
w: Apocrifi dell’Antico Testamento, red. P. Sacchi, II: Classici delle religioni, 2: La religione ebraica, 
Torino 1989, s. 149n; J. Woźniak, Apokalipsa Barucha Syryjska, w: Apokryfy Starego Testamentu, 
red. R. Rubinkiewicz,Warszawa 1999, s. 407–442.
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pochodząca z X–XII wieku po Chr.3. W Papirusach z Oksyrynchos zostały odna-
lezione greckie fragmenty apokryfu (12, 1–13, 2; 13, 11–14, 3), które datuje się na 
IV–V wiek po Chr.4. Tytuł tekstu syryjskiego wskazuje, że został on przetłuma-
czony z języka greckiego na syryjski ()YNwY nM )YYrwSL; lswryy’ mn ywny’5). 
Czy zatem grekę można uznać za oryginalny język tekstu? Ta kwestia zostanie 
jeszcze podjęta, niemniej istnieją hipotezy wskazujące na greckie pochodzenie 
tekstu, związane z żydowską diasporą jako jego adresatami6. Jednak biorąc pod 
uwagę charakter dokumentu, większość uczonych jest zdania, że apokryf po-
wstał w języku hebrajskim lub aramejskim7, ale nie ma co do tego ostatecznej 
pewności8.

Pierwszą wskazówkę co do datacji tekstu zawiera sam jego początek, 2 Ba 1, 
1: „dwudziesty piąty rok Jechoniasza”. Jednak ma ona jedynie walor symbolicz-
ny (por. Ez 40, 1) lub teologiczny, ponieważ wiadomo, iż Jechoniasz udał się na 
wygnanie babilońskie w wieku 19 lat (597 rok przed Chr.). Zakłada się jednak, 
że apokryf powstał między rokiem 70 a 132 po Chr.9. Anonimowy autor, posłu-
gując się obrazem wydarzeń związanym ze zburzeniem Jerozolimy przez Babi-
lończyków w 587 roku przed Chr., przedstawia sytuację zniszczenia Jerozolimy 
przez Rzymian w 70 roku po Chr. Zauważa się tu zależność od wcześniej po-
wstałej Czwartej Księgi Ezdrasza (4 Ezd), która używa tego samego wyobraże-
nia w celu ukazania rzymskiej inwazji10. Pierre Bogaert zakłada, że 2 Ba mogła 
zostać napisana podczas prześladowań za cesarza Domicjana (ok. 95 rok przed 

3 The Arabic Text of the Apocalypse of Baruc, red. F. Leemhuis, A.F.J. Klijn, G.J.H. Van Gelder, Leida 
1986. Wersja arabska potwierdza istnienie innego tekstu syryjskiego; L.I. Lied, The Other Lands of 
Israel. Imaginations of the Land in 2 Baruch, Leiden–Boston 2008, 22.

4 The Oxyrhynchus Papiri, red. B.P. Grenfell, A.S. Hunt, III, no 403, 4–5, Londra 1903.
5 Transkrypcja tekstu syryjskiego według: S. Bazyliński, Guida alla ricerca biblica (Note introduttive, 

subsidia biblica 24), Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma 2004, s. 95. 
6 Sugestia pochodzi z tytułu dzieła oraz z niektórych konstrukcji literackich obecnych w tłumacze-

niu; L.I. Lied, The Other Lands of Israel, dz. cyt., s. 23. P. Bogaert podkreśla znajomość LXX, którą 
zauważa się w 2 Ba, ale ostatecznie nie wyklucza oryginału hebrajskiego; P. Bogaert, L’apocalypse de 
Baruch. Introduction, traduction du syriaque et commentaire, I, Paris 1969, s. 353–380. 

7 „An original Hebrew version should be accepted because of the many parallels between 2 Baruch 
and other Jewish writings composed in Hebrew or Aramaic. In some cases the Syriac text is intel-
ligible only after translating it into Hebrew. Finally, a translation of the Siriac text into Hebrew re-
stores a play on words apparently contained in the original”; A.F.J. Klijn, 2 (Syriac Apocalypse of) 
Baruch. A New Translation and Introduction, w: The Old Testament Pseudoepigrapha, I: Apocalyptic 
Literature and Testaments, red. J.H. Charlesworth, London 1983, s. 616. Por. The Apocalypse of Ba-
ruch, red. R.H. Charles, London 1917, s. xiii; F. Zimmermann, Textual Observations on the Apoca-
lypse of Baruch, JTS 40 (1939), s. 151–156; J.J. Collins, The Apocalyptic Imagination, dz. cyt., s. 212.

8 Por. M.F. Whitters, The Epistle of Second Baruch. A Study in Form and Message, Sheffield 2003, s. 15–
18; F.J. Murphy, The Structure and Meaning of Second Baruch, Atlanta 1985, s. 1; G.B. Sayler, Have 
the Promises Failed? A Literary Analysis of Baruch, Chico 1984, s. 3.

9 M.F. Whitters, The Epistle of Second Baruch, dz. cyt., s. 154n.
10 J.J. Collins, The Apocalyptic Imagination, dz. cyt., s. 212.

Chr.)11. Zauważa się, że w Liście Barnaby 11, 9 znajduje się motyw analogiczny 
do 2 Ba 61, 712. Mogłoby to wskazywać na to, że Druga Księga Barucha powsta-
ła pod koniec I wieku po Chr., przyjmując, że List Barnaby datuje się na pierw-
szą połowę II wieku po Chr.13. 

Jak zostało wcześniej wspomniane, Druga Księga Barucha należy do gatun-
ku apokalips14. Wskazuje na to już sam tytuł dzieła: )YrN rB kwrBd hNYLGd 
)BtK ktb’ dglynh dbrwk br nry’: Księga objawienia Barucha, syna Neriasza). 
Nawet jeśli w Starym Testamencie można wyszczególnić liczne motywy, frag-
menty czy całe księgi (Księga Daniela), które zawierają elementy tego gatunku 
literackiego, to jednak sam tytuł „apokalipsa” (objawienie) nie został potwierdzo-
ny przed erą chrześcijańską15. Zasadniczą funkcją i celem apokaliptyki jest przed-
stawienie i przekazanie objawienia Bożego, co dokonuje się w ramach narracji. 
Objawienie zostaje przekazane ludziom przez niebiańskiego posłańca i dotyczy 
zarówno ocalenia doczesnego, jak i eschatologicznego zbawienia. Przestrzeń ob-
jawienia zawiera się w dwóch wymiarach: ziemskim i niebiańskim16. Można wy-
szczególnić różne elementy, które stanowią cechy charakterystyczne apokalips, 
chociaż nie zawsze wszystkie są obecne w każdym utworze apokaliptycznym. 
W 2 Ba, która należy do grupy apokalips „historycznych”, wyszczególnia się na-
stępujące elementy17: pseudonimia; struktura narracyjna z narratorem i super-
narratorem; dialogi z objawieniami; symboliczne wizje, końcowe pouczenie.

W centralnym wydarzeniu pojawia się zagłada oraz wizja nadchodzącego no-
wego świata. Biorąc pod uwagę, że opis posługuje się wydarzeniami pierwszego 
zburzenia Syjonu, zauważa się wyjątkową spójność z  rzeczywistością drugie-
go zburzenia, które chce przedstawić autor18. Ale są także i różnice. Interpreta-
cja wydarzeń została ukazana przez wizje, symbole, apokaliptyczne sceny, które 
zwiastują koniec świata i nadejście mesjasza. W ten sposób tłumaczy się upadek, 
który nie neguje ani mocy, ani sprawiedliwości Boga. Przeciwnie, zniszczenie sta-
je się zapowiedzią zbawienia, które Bóg przygotował dla swojego ludu19. A zatem 
jest to tekst o charakterze pocieszającym, który mógłby zostać napisany przez 
palestyńskiego Żyda dla rodaków mieszkających w diasporze. Ujawnia również 

11 P. Bogaert, L’apocalypse de Baruch, I, dz. cyt., s. 287–295.
12 Epistola di Barnaba. Introduzione, testo critico, traduzione, commento, glossario e indici, red. F. Scor-

za Barcellona, Torino 1975, s. 151.
13 Tamże, s. 95.
14 P. Bogaert, L’apocalypse de Baruch, I, dz. cyt., s. 96–125.
15 J.J. Collins, The Apocalyptic Imagination, dz. cyt., s. 3.
16 Tamże, s. 2–9; Pisma Apokaliptyczne i Testamenty, red. M. Parchem, Kraków 2010, s. 26.
17 J.F. Hobbins, The Summing up of History in 2 Baruch, JQR 89 (1998), s. 45–79.
18 P. Bettiolo, Apocalisse Siriaca di Baruc, dz. cyt., s. 152.
19 R. Nir, The Destruction of Jerusalem and the Idea of Redemption in the Syriac Apocalypse of Baruch, 

Atlanta 2003, s. 1nn.
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niektóre główne linie rodzącego się judaizmu rabinicznego20. Wszystko koncen-
truje się wokół przestrzegania Prawa, które jest zasadniczym elementem przy-
mierza z Bogiem21.

Księga ma zasadniczo dwie części: apokalipsa (1–77) oraz list (78–87), które 
dzielą się na siedem sekcji22: 
 Pierwsza sekcja (1–12): Baruch otrzymuje od Boga wiadomość dotyczącą ry-

chłego zniszczenia Jerozolimy, co ma się dokonać za pośrednictwem czterech 
aniołów. Babilończycy oblegają zniszczone miasto i uprowadzają jego miesz-
kańców na wygnanie. Baruch, na wyraźne Boże polecenie, pozostaje w Jero-
zolimie, aby czynić lament nad miastem. 

 Druga sekcja (13–20): Po siedmiu dniach postu Baruch otrzymuje objawienie 
dotyczące kary narodów pogańskich. Bóg ogłasza odpłatę sprawiedliwych, 
która objawi się podczas sądu, oraz obiecuje następne objawienia dotyczą-
ce przyszłości. 

 Trzecia sekcja (21–34): W odpowiedzi na modlitwy Barucha Bóg objawia wy-
darzenia związane z końcem świata. Czas zostaje podzielony na 12 części, 
kiedy to wydarzą się straszliwe kataklizmy. Później nastąpi przyjście mesja-
sza i powszechne zmartwychwstanie. Baruch informuje o tym starszych ludu 
i wzywa do przygotowania się do tych wydarzeń. 

 Piąta sekcja (35–46): Zawiera wizję lasu, winorośli i źródła oraz ich interpre-
tację. Las, który symbolizuje królestwa ziemi, będzie wycięty, a cedr (ostatnie 
królestwo) spalony. Dokona się to za sprawą mesjasza, przedstawionego jako 
winorośl i źródło. Po tej wizji Baruch znów pościł przez siedem dni. 

 Piąta sekcja (47–52): W odpowiedzi na modlitwy Barucha Bóg objawia mu 
wydarzenia ostatnich dni, zwiastuje sąd, zmartwychwstanie umarłych, odpła-
tę dla sprawiedliwych i złoczyńców. 

 Szósta sekcja (53–77): Wizja chmur i wód. Z morza wydobywają się chmury 
czarne i białe. Deszcz, który pada z czarnych chmur, niszczy ziemię, ale bły-

20 A.F.J. Klijn, 2 (Syriac Apocalypse of) Baruch, dz. cyt., s. 617. Zauważa się także, że autor zna Palesty-
nę i zwracając się do mieszkańców diaspory, daje im odczuć, że mieszka w swoim kraju; P. Bettiolo, 
Apocalisse Siriaca di Baruc, dz. cyt., s. 169.

21 „The central message of 2 Baruch is quite clearly the need to observe the law. The eschatological rev-
elations are clearly subordinated to this end. The religion of the book has been described as »cove-
nantal nomism«, since salvation depends on the mercy of God in forgiving those within the covenant 
people who are basically obedient”; J.J. Collins, The Apocalyptic Imagination, dz. cyt., s. 221.

22 The Apocalypse of Baruch, dz. cyt., s. XIV–XVIII. Dla zrozumienia struktury tekstu por. M.F. Whitters, 
The Epistle of Second Baruch, dz. cyt., s. 35–65; P. Bettiolo, Apocalisse Siriaca di Baruc, dz. cyt., s. 152; 
Pisma Apokaliptyczne i Testamenty, dz. cyt., s. 69n. Bardzo często księga 2 Ba jest dzielona na dwie 
cześci, ale podziały różnią się między sobą, np.: A.F.J. Klijn, 2 (Syriac Apocalypse of) Baruch, dz. cyt., 
s. 615; P. Bogaert, L’apocalypse de Baruch, I, dz. cyt., s. 64nn; F.J. Murphy, The Structure and Meaning 
of Second Baruch, dz. cyt., s. 12; J.J. Collins, The Apocalyptic Imagination. An Introduction to Jewish 
Apocalyptic Literature, dz. cyt., s. 213; A.F.J. Klijn, The Sources and the Redaction of the Syriac Apoc-
alypse of Baruch, JSJ 1 (1970), s. 65–76.

skawica ją uzdrawia. Anioł Ramael tłumaczy wizję, opowiadając dzieje świata 
od Adama do powrotu z wygnania. Wody powstałe z czarnych chmur sym-
bolizują nieszczęścia, a z białych – czasy mesjańskie. Na koniec Baruch wcho-
dzi na szczyt góry, aby zobaczyć cały świat i zostać zachowanym na czasy 
ostateczne. Gromadzi lud i przemawia. 

 Siódma sekcja (78–87): Baruch posyła wygnańcom dwa listy, w których po-
ucza o wydarzeniach ostatnich dni oraz o przestrzeganiu Prawa. 

Biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej powstała Druga Księga Barucha, zakła-
da się, że zawiera konkretną, choć może nieco prowokującą odpowiedź na ocze-
kiwania ludu po zburzeniu Jerozolimy w 70 roku po Chr. Autor koryguje opinie 
powstałe w  grupach wojskowych, szczególnie wśród zelotów, zapraszając do 
porzucenia oczekiwań na zmianę sytuacji politycznej, zewnętrznej. Jedyną na-
dzieją pozostaje interwencja Boga oraz transformacja świata związana z przyj-
ściem mesjasza23. Druga Księga Barucha czerpie z  różnych tradycji biblijnych 
i pozabiblijnych. Zauważa się też pewne wpływy nurtu mądrościowego24. Plura-
lizm koncepcji objawia bogactwo myśli wewnątrz judaizmu. Zauważa się zatem 
wpływ pism powstałych w okresie Drugiej Świątyni, które stały się treścią Biblii 
hebrajskiej. Owocem rozwoju myśli żydowskiej były też inne księgi, które we-
szły w skład LXX25. W czasie zbliżonym do powstania 2 Ba zrodziły się również 
dzieła Józefa Flawiusza czy Filona z Aleksandrii. Nie można zapomnieć o po-
wstającym Nowym Testamencie oraz tradycji interpretacyjnej mistrzów Prawa, 
która z czasem zaowocowała Talmudem i midraszami26. Nie wyklucza się tak-
że możliwego wpływu Targumu Jonatana do Księgi Izajasza oraz innych pism 
apokryfi cznych (4 Ezd, Testament Abrahama), czy nawet Pierwszego Listu do 
Koryntian27. Jednak Robert Henry Charles odrzuca możliwość jakiegokolwiek 
chrześcijańskiego wpływu czy motywów w 2 Ba28. 

2. Analiza 2 Ba 4 

Czwarty rozdział drugiej Księgi Barucha należy do pierwszej części apokryfu,
która opowiada o  wydarzeniach inwazji babilońskiej i  o  zburzeniu Jerozolimy

23 A.F.J. Klijn, The Sources and the Redaction of the Syriac Apocalypse of Baruch, dz. cyt., s. 65–76.
24 F.J. Murphy, Sapiential Elements in the Syriac Apocalypse of Baruch, JQR 76 (1986), s. 311–327.
25 P. Bogaert jest przekonany, że autor 2 Ba znał dobrze LXX i jej użył; P. Bogaert, L’apocalypse de Ba-

ruch., I, dz. cyt., s. 350–562. 
26 R. Nir, The Destruction of Jerusalem and the Idea of Redemption…, dz. cyt., s. 6n.
27 L.I. Lied, The Other Lands of Israel, dz. cyt., s. 28n.
28 „At all events, the author was not a Christian; for the book shows no trace of Christian influence of 

any kind”; R.H. Charles, The Syriac Apocalypse of Baruch, w: The Apocryphal Old Testament, red. 
H.F.D. Sparks, Oxford 1984, s. 837.
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w 587 roku przed Chr. Jak wspomniano wcześniej, odniesienie do 25. roku pa-
nowania Jechoniasza (2  Ba 1, 1) nie ma żadnego waloru historycznego. Na-
tomiast imię głównego bohatera jest bardzo ważne. Baruch, syn Neriasza 
()YrN rB kwrB; brwk br nry’), jest dobrze znany w tradycji biblijnej jako se-
kretarz proroka Jeremiasza (Jr 36, 4–10). Istnieją jednak różnice w  opowiada-
niach o  jego losach, związanych przecież z  tragicznymi wydarzeniami najazdu 
babilońskiego i wygnania. Księga Jeremiasza przekazuje informację o pobycie Ba-
rucha w Egipcie razem z Jeremiaszem (Jr 43, 1–7). Deuterokanoniczna Księga 
Barucha zapewnia natomiast o jego pobycie na wygnaniu w Babilonii (Ba 1, 1). 
Apokryf Druga Księga Barucha (2 Ba 10, 2n) wskazuje, że Jeremiasz według Bo-
żego rozkazu udał się do Babilonii, aby pocieszać wygnańców, a Baruch pozo-
stał w Jerozolimie, aby przyjąć objawienie Boże dotyczące Syjonu29. Różnice te 
potwierdzają znaczenie postaci, na której temat krążyły różne opowiadania i po-
wstawały osobne tradycje. Do Barucha odnoszą się przecież: Księga Jeremiasza, 
deuterokanoniczna Księga Barucha oraz apokryfy: Druga Księga Barucha (Apo-
kalipsa syryjska), Trzecia Księga Barucha (Apokalipsa grecka) oraz opowiadanie 
dydaktyczne Czwarta Księga Barucha (Pozostałe słowa Jeremiasza). W 2 Ba Ba-
ruch otrzymuje wiadomości na temat losu Jerozolimy, a nawet objawienie do-
tyczące czasów ostatecznych. Księga rozpoczyna się zapowiedzią zburzenia 
Jerozolimy (1, 4), co wywołuje ogromny ból i lament Barucha (3, 1–9)30. Wyda-
je się, że w apokryfi e Jerozolima i Świątynia stanowią jedną nierozerwalną ca-
łość. Być może chodzi tu o to, że Jerozolima jest cenna w oczach Boga właśnie 
ze względu na Świątynię. Autor od początku powołuje się na stare tradycje, uka-
zuje Jerozolimę jako „moją matkę” (3, 1.2.3: yM); ’my) oraz „Twoje miasto”, tj. 
Boga (3, 5: ktNYdM; mdyntk). Baruch przedstawia się jako prawdziwy media-
tor, będąc głosem zawiedzionego i opuszczonego ludu. Stając przed Bogiem, za-
daje pytania przywołujące najważniejsze wartości w historii Izraela: Boże miasto 
i ziemię (3, 5), imię Izraela (3, 5), chwałę Boga (3, 6), Boże Prawo (3, 6)31. Wszyst-
kie te wartości wskazują przede wszystkim na rolę Jerozolimy, ale teraz wyda-
ją się pomniejszone, wręcz unicestwione w ogniu katastrofy narodu. Świątynia 
w Jerozolimie zostaje ukazana jako najważniejsza w świecie, a kiedy zostaje zbu-
rzona, cała ludzkość przestanie istnieć, a świat powróci do milczenia. Idee te uka-
zują Syjon jako miejsce mityczne lub jako Boże mieszkanie. Ostatnie pytanie, 
które pada w 2 Ba 3, dotyczy obietnic uczynionych Mojżeszowi, fundamental-
nych dla tożsamości Izraela. Frederick James Murphy uważa, że istnieją dwa po-
wody zniszczenia Świątyni: „Pierwszym jest to, że zniszczenie jest karą Boga za 
grzechy Izraela. Drugim jest to, że wiele z założeń Izraela na temat świątyni było 
29 M.F. Whitters, The Epistle of Second Baruch, dz. cyt., s. 2–3.
30 R. Nir, The Destruction of Jerusalem and the Idea of Redemption…, dz. cyt., s. 19.
31 G.B. Sayler, Have the Promises Failed?, dz. cyt., s. 14n.

nieprawdziwych”32. Stąd też powstał szereg różnych koncepcji i rozwiązań suge-
rujacych właściwe rozumienie świątyni33. Aluzje do niektórych z nich obecne są 
w 2 Ba 4. 

 )drtM )M(w .)Mlt4M )NbzL )tNYdM )dh .)YrM yL rM)w (1)
 .)(+tM )l )ML(w .)Nbzb

(1) I powiedział mi Pan: „To miasto na pewien czas zostanie wydane, 
a lud zostanie czasowo ukarany, ale świat nie zostanie zapomniany”.

Początkowe słowa wprowadzają Bożą odpowiedź ()YrM yL rM)w; w’mr ly 
mry’). Tragiczne wydarzenie, które ma nadejść, dotyczy dwóch rzeczywistości: 
miasta ()tNYdM; mdynt’) oraz ludu ()M(w; w‘m’). Zarówno jedno, jak i drugi 
ma być ukarane. Miasto zostanie wydane. W kontekście następującym wymienia 
się zastęp Chaldejczyków (8, 4), który oczywiście odnosi się do armii rzymskiej. 
Rdzeń ml4 (šlm, im. l. poj. rdz. ż.) w  koniugacji ethp‘el oznacza „zostać wy-
danym”34. W Peszćcie wyraża ideę podporządkowania się potędze czy dominacji 
kogoś lub czegoś (np. śmierci): Rdz 9, 2; Pwt 28, 24.31; Kpł 26, 25; Iz 41, 2; Ez 31, 
4. W Księdze Jeremiasza jest użyty do wyrażenia wydania Jerozolimy w ręce Chal-
dejczyków: Jr 32, 24.25.26; 32, 24; 32, 43. W odniesieniu do ludu została natomiast 
użyta forma ethp‘el )drtM (mtrd’, im. l. poj. rdz. ż.) od rdzenia )dr (rd’), któ-
ry oznacza „zostać napomnianym, skorygowanym, pouczonym, nauczonym”35. 
Zauważa się użycie tego rdzenia w celu oddania znaczenia „ukarania, uderzenia, 
skorygowania i oczyszczenia”: Wj 5, 14; Kpł 26, 23; Iz 1, 5; Jr 6, 8; 31, 18; Ez 23, 
48. Jednak w obu przypadkach negatywna sytuacja zostaje ograniczona do pew-
nego czasu36. „Zostaje odróżniona rzeczywistość ziemska i niebiańska. Pierwsza 
zawiera się w wieku obecnym. On jest przejściowy, dlatego też Boże mieszkanie 
na ziemi musi dojść do kresu”37. Następnie Bóg zapewnia, że ta sytuacja nie bę-
dzie trwała zawsze, ponieważ świat nie zostanie zapomniany. Forma imiesłowu 
ethp‘el l. poj. rdz. m. )(+tM (mt†‘’) pochodzi od rdzenia )(+ (†‘’), który ozna-
32 F.J. Murphy, The Temple in the Syriac Apocalypse of Baruch, JBL 106 (1987), s. 671–683.
33 Tenże, The Structure and Meaning of Second Baruch, dz. cyt., s. 80n. Rozwój koncepcji świątyni 

niebiańskiej i jej związek ze świątynią ziemską, wraz z tekstami biblijnymi i pozabiblijnymi, został 
przedstawiony w: G. Bissoli, Il Tempio nella Letteratura Giudaica e Neotestamentaria. Studio sulla 
corrispondenza fra tempio celeste e tempio terrestre, Jerusalem 1994.

34 J.P. Smith, A Compendious Syriac Dictionary, dz. cyt., s. 581. M. Pazzini, Lessico concordanziale del 
Nuovo Testamento Siriaco, dz. cyt., s. 432.

35 J.P. Smith, A Compendious Syriac Dictionary, dz. cyt., s. 530. M. Pazzini, Lessico concordanziale del 
Nuovo Testamento Siriaco, dz. cyt., s. 391.

36 G.B. Sayler, Have the Promises Failed?, dz. cyt., s. 14n.
37 G. Bissoli, Il Tempio nella Letteratura Giudaica e Neotestamentaria, dz. cyt., s. 150.
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cza „być zapomnianym, usuniętym, zepchniętym, zniknąć” (por. Rdz 41, 30; Pwt 
25, 6; 31, 21; Iz 32, 14; 23, 15.16; 65, 16; Jr 50, 5; 20, 11; 23, 40)38. Czynna forma 
tego rdzenia została użyta również w syryjskiej wersji Iz 49, 15, gdzie jest wyrażo-
ny lament Syjonu. Pierwszy, wprowadzający werset czwartego rozdziału 2 Ba za-
wiera bardzo ważne szczegóły. Odpowiedź Boga dotyczy Syjonu rozumianego na 
dwa sposoby: jako miasto i jako wspólnota. Wydanie i upadek miasta nie doko-
nuje się poza planem Bożym. Przeciwnie, wszystko zostało przewidziane, a Babi-
lończycy są ukazani jako narzędzia Bożego planu. Rzeczywiście później pojawią 
się czterej aniołowie, którzy burzą mury, otwierając w ten sposób dostęp dla wro-
gów (zob. 2 Ba 8). Według znaczenia rdzenia )dr (rd’),lud zostanie ukarany i po-
uczony. Dwa razy zostaje powtórzona informacja na temat czasowego charakteru 
trudnej sytuacji. A zatem chodzi tu o karę, która staje się początkiem jakiejś no-
wej rzeczywistości. W pismach apokaliptycznych moment próby poprzedza za-
zwyczaj specjalną, zbawczą interwencję Boga39. Innym ciekawym szczegółem jest 
użycie strony biernej. Zarówno miasto, jak i lud oraz ostatecznie świat, stają się 
odbiorcami Bożego działania. Po zapowiedzianych udrękach pojawiają się słowa 
pocieszenia, że Bóg nie zapomniał o świecie. 

 hYL( trM)d yh )tNYdM yh )dhd tN) rBS )MLd w) (2)
yKtM$r ydY*)d )S8P l(d 

(2) O, może myślisz, że to jest miasto, o którym powiedziałem, że 
„na dłoniach moich rąk wyryłem cię”. 

Bóg zwraca się do Barucha z  pytaniem, które ma dać zrozumienie tego, 
czym jest miasto/Świątynia Boga. Konstrukcja pytania wzbudza jednak pew-
ne wątpliwości. Rozpoczyna się od partykuły w) (’w), która zestawiona następ-
nie z zaimkiem pytającym )MLd (dlm’) ma wydźwięk negatywny40 – używana 
jest wtedy, kiedy oczekuje się odpowiedzi negatywnej41. Rdzeń rBS (sbr) w ko-
niugacji p‘al oznacza „myśleć, uważać, być przekonanym, przypuszczać”42 i do-
tyczy myśli, przekonań samego Barucha, jak również licznych reprezentantów 
judaizmu, przejętych zburzeniem Świątyni. Zanim dokona się transformacja rze-
czywistości zamierzona przez Boga, muszą zmienić się przekonania, które ujaw-
nia Baruch i  wspólnota żydowska. W  drugim wersecie występuje rzeczownik
38 Konkordanz zur Syrischen Bible. Der Pentateuch, II, red. W. Strothmann, Wiesbaden 1986, s. 936–939; 

Konkordanz zur Syrischen Bible. Die Propheten, II, red. W. Strothmann, Wiesbaden 1984, s.1006–
1012. 

39 Pisma Apokaliptyczne i Testamenty, dz. cyt., s. 30.
40 J.P. Smith, A Compendious Syriac Dictionary, dz. cyt., s. 4.
41 Tamże, s. 93.
42 Tamże, s. 359. M. Pazzini, Lessico concordanziale del Nuovo Testamento Siriaco, dz. cyt., s. 272.

)tNYdM (mdynt’), czyli „miasto”, odnoszący się do Jerozolimy. W kolejnych wer-
setach pojawi się termin )NYNB (bnyn’), „budowla”, który z kolei odnosi się do 
Świątyni. Jednak oba są używane paralelnie. Rozwiązanie problemu zburzenia 
Świątyni następuje na płaszczyźnie eschatologicznej43. W świecie starożytnym 
dość powszechnie łączono świątynię ziemską z tą istniejącą w niebiosach44. Wy-
jaśnienia obecne w następnych wersetach wskazują, że w judaizmie też istniała 
taka zależność. Z drugiej strony podkreśla się mocny kontrast pomiędzy wymia-
rem materialnym a duchowym45. Według autora 2 Ba, tylko to, co jest duchowe, 
co pochodzi z nieba, pozostaje na zawsze. Dlatego też słowa Iz 49, 16a zacyto-
wane w tym miejscu nie odnoszą się już ani do Świątyni w Jerozolimie, ani do 
miasta, ani wspólnoty żydowskiej wiernej Bogu, jak to miało miejsce w przy-
padku kontekstu Księgi Izajasza, lecz do jakiegoś wymiaru duchowego, niebiań-
skiego, niezniszczalnego. Jedynie do rzeczywistości niezniszczalnej Bóg mógłby 
odnieść słowa tak znaczące, jak te z Iz 49, 16a, zwłaszcza w obliczu zburzenia 
Drugiej Świątyni46. W swoim oryginalnym kontekście słowa te zostały skierowa-
ne do wygnańców wracających z Babilonii i były potwierdzeniem Bożej miłości, 
co miało się wyrazić w odbudowie zniszczonego kraju oraz Świątyni i budowa-
niu wspólnoty żydowskiej. Teraz rodzi się pytanie: czy autor 2 Ba znał znacze-
nie Iz 40, 16a w jego pierwotnym kontekście, a chciał ukazać nową myśl, bardziej 
odpowiadającą sytuacji po zburzeniu Drugiej Świątyni? A może od samego po-
czątku interpretował Iz 49, 16a w inny sposób? Teoretycznie obie odpowiedzi są 
możliwe. Według Rivki Nir, Jerozolima obecna w proroctwie Izajasza, ta „wyry-
ta” na dłoniach Boga, to nie ta ziemska Jerozolima okresu Drugiej Świątyni, lecz 
inna, którą Bóg zachował u siebie, transcendentna, stworzona przed stworze-
niem wszystkich innych rzeczy47. 

Z tekstu 2 Ba 4, 2 jasno wynika, że to nie materialna świątynia została „wyry-
ta” czy upamiętniona na zawsze na dłoniach Boga, ale inna, opisana dokładnie 
w następnych wersetach apokryfu. Nie ma tu natomiast żadnej zachęty do od-
budowy ziemskiej świątyni48. Zastosowanie tekstu Deutero-Izajasza do nowego 

43 G.B. Sayler, Have the Promises Failed?, dz. cyt., s. 15.
44 Zob. przede wszystkim G. Bissoli, Il Tempio nella Letteratura Giudaica e Neotestamentaria, dz. cyt.
45 F.J. Murphy, The Temple in the Syriac Apocalypse of Baruch, dz. cyt., s. 671–683.
46 G. Bissoli, Il Tempio nella Letteratura Giudaica e Neotestamentaria, dz. cyt., s. 151.
47 „The author of the present work explicitly rejects the original intention of the verse, lending it an en-

tirely different meaning. The Jerusalem whose rebuilding from the ruins and flourishing with the 
return to Zion was prophesied by Isaiah–the Jerusalem that God promised to engrave on the palms 
of his hand is not Jerusalem that is about to be destroyed, the historic Jerusalem of the Second Tem-
ple. Rather, he refers here to another Jerusalem, one kept by God in the heavens, which He himself 
created before time, alongside paradise–a transcendent and preexistent Jerusalem”; R. Nir, The De-
struction of Jerusalem and the Idea of Redemption…, dz. cyt., s. 20.

48  F.J. Murphy, The Structure and Meaning of Second Baruch, dz. cyt., s. 86.
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kontekstu służy wzmocnieniu własnych idei autora lub przekonaniu oponentów. 
Przedstawiając „historię niebiańskiej Jeruzalem”, autor próbuje w  pozytywny
sposób wyjaśnić tragiczne wydarzenia i pomóc zrozumieć, że świątynią, która 
jedynie się liczy, jest ta duchowa49.

.nwKtNYB )NB )$hd )NYNB )Nh )wh )L (3)
.dt(M mdQM )Krhd wh .ytwL )LGtMd wh

.)=XN )Ld mdQ nM md)L htYwXw. )SYdrP dB()d tB$Xt) dK nM
.)sYdrP p)d kY) .hNM hL tzLGt) )NdQwP rB() dKw

(3) Nie była to budowla wzniesiona teraz wśród was, ta, która jest objawiona 
u Mnie, ta, która już wcześniej była gotowa, od kiedy pomyślałem, by uczynić raj; 
pokazałem ją Adamowi, zanim zgrzeszył. Ale kiedy przekroczył przykazanie, po-
zbawiłem go jej, tak jak i raju. 

W  wersecie trzecim znajduje się wspominany wcześniej termin )NYNB 
(bnyn’), który tu odnosi się do Świątyni. Jednak od początku pojawia się zastrze-
żenie, że ta świątynia „wzniesiona teraz wśród was”, to znaczy w Jerozolimie, nie 
jest tą prawdziwą. Zaraz po tym rozpoczyna się opis tejże. Bóg ukazuje tajemniczą 
budowlę, objawioną przy Nim. Rdzeń )LG (gl’) w koniugacji ethp‘el oznacza „zo-
stać objawionym, odkrytym, wyznanym” oraz w formie zwrotnej „dać się poznać” 
(por. Sof 2, 11; Ez 20, 5.9; Iz 40, 5; 47, 3)50. Świątynia ta istniała przy Bogu przed 
stworzeniem, kiedy zdecydował się On stworzyć raj. Tradycja żydowska wspo-
mina różne listy przedmiotów „stworzonych przed stworzeniem świata”. Komen-
tarz haggadyczny do Księgi Rodzaju Bereshit Rabba (BerR 1, 4), przedstawiając 
siedem przedmiotów, mówi także o Świątyni: Xdqmh tyb, (byt hmqdš; dom sank-
tuarium), nazywając ją „tronem chwały na wysokościach od początku, miejscem 
naszego sanktuarium”: wnXdqm ~wqm !wXarm ~wrm dwbk ask (ks’ kbwd mrwm mr’šwn 
mqwm mqdšnw)51. Podobnie traktat PesaHim 54a Talmudu wśród stworzonych 
wcześniej przedmiotów (Tora, skrucha, ogród Eden, gehenna, tron chwały, imię 
mesjasza) wymienia również świątynię: dom sanktuarium52. 

Świątynia była więc miejscem trascendentnym, przekraczającym świat wi-
dzialny i każdą rzecz stworzoną. Kiedy zostali stworzeni Adam i Ewa, mogli ją 
oglądać, bo Bóg ją im pokazał. Jedno z  dzieł żydowskich, Liber Antiquitatum 

49 M.E. Stone, Reactions to Destructions of the Second Temple, dz. cyt., s. 195–204.
50 J.P. Smith, A Compendious Syriac Dictionary, dz. cyt., s. 69; M. Pazzini, Lessico concordanziale del 

Nuovo Testamento Siriaco, dz. cyt., s. 69.
51 Bereschit Rabba mit kritischen Apparat und Kommentar, I, red. J. Theodor, Berlin 1912, 6.
52 Der Babylonische Talmud mit Einschluss der Vollstaendigen Mishnah, red. L. Goldschmidt, Zweiter 

Band, Berlin 1901, 512.

Biblicarum (LAB)53, podaje, że Bóg opowiedział Mojżeszowi wydarzenia doty-
czące życia Adama i Ewy w raju, zanim zgrzeszyli. To oni mogli oglądać tajemni-
cze „miejsce”, które też miało się stać ich własnością54. 

Druga Księga Henocha, apokalipsa napisana w języku hebrajskim lub greckim 
w II wieku po Chr., ale zachowana w języku starosłowiańskim, zawiera informa-
cje, że Bóg stworzył dla Adama i Ewy niebo otwarte, tak że mogli oglądać aniołów 
śpiewających pieśń chwały (2 Hen 31, 2)55. Grzech zamknął tę możliwość. Rdzeń 
rB( (‘br), użyty w 2 Ba 4, 3, w koniugacji aph‘el nie musi koniecznie mieć zna-
czenia sprawczego, ale oznacza raczej „złamać, przekroczyć”56. Historia grzechu 
Adama i Ewy została przekazana w Rdz 3, gdzie czytamy, że pierwsza para zosta-
ła usunięta z raju. Rdzeń zLG (glz) w koniugacji ethp‘el ma zazwyczaj znaczenie 
bierne „być pozbawionym, usuniętym, wydziedziczonym, oddzielić się”57. Jednak 
tutaj nie została użyta 3 os. l. poj. r. m., co miałoby się odnosić do Adama („został 
jej pozbawiony”) czy też do świątyni58 („została mu zabrana”). Forma tzLGt) 
(’tglzt) ma końcówkę wskazującą na 1 os. l. poj. To może dotyczyć jedynie Boga, 
który opowiada Baruchowi tę historię. W tym przypadku można zastosować zna-
czenie czynne: „pozbawiłem go jej”59. Podobną historię przekazuje apokryf na-
pisany w I wieku po Chr., Życie Adama i Ewy, dodając informację o przyszłym 
powrocie do raju po śmierci (VAd 25, 1–28, 4)60. A zatem sytuacja grzechu zamy-
ka możliwość rajskiego życia i kontaktu z niebiańską Świątynią. 

)X8Bdd )G8LP tYB ..YLLB mhrB) ydB(L htYwX .nYLh rtB nMw (4)

(4) I następnie, ukazałem ją mojemu słudze Abrahamowi, 
nocą, pomiędzy połówkami zwierząt.

53 Wydanie krytyczne: A Commentary on Pseudo-Philon’s Liber Antiquitatum Biblicarum. With Latin 
Text and English Translation, red. H. Jacobson, 1–2, Leiden–New York–Köln 1996. Dzieło anonimowe, 
choć błędnie przypisywane Filonowi z Aleksandrii (stąd pojawia się „Pseudo-Filon”). Jest to midrasz 
haggadyczny, który zawiera dzieje ludzkości od Adama aż do śmierci Saula. Dzieło powstało praw-
dopodobnie w języku hebrajskim pod koniec I wieku po Chr., ale zachowało się w języku łacińskim. 
A. Nogara, Libro delle Antichità Bibliche, w: Apocrifi dell’Antico Testamento, red. P. Sacchi, IV: Biblica. 
Testi e studi 8, Brescia 2000, s. 239nn. Por. P. Bogaert, L’apocalypse de Baruch, II, dz. cyt., s. 15n.

54 „Hic locus est quem docui protoplastum dicens: Si non transgredieris que tibi mandavi, omnia sub te 
erunt” (LAB 13, 8); A Commentary on Pseudo-Philon’s Liber Antiquitatum Biblicarum, 1, dz. cyt., s. 21.

55 Le Livre des Secrets d’Hénoch. Texte Slave et Traduction Française, red. A. Vaillant, Paris 1952, s. 102; 
F.I. Andersen, 2 (Slavonic Apocalypse of) Enoch. A New Translation and Introduction, w: The Old 
Testament Pseudoepigrapha, I: Apocalyptic Literature and Testaments, red. J.H. Charlesworth, Lon-
don 1983, s. 152; R. Rubinkiewicz, Księga Henocha Słowiańska, w: Apokryfy Starego Testamentu, dz. 
cyt., s.  197–214.

56 J.P. Smith, A Compendious Syriac Dictionary, dz. cyt., s. 399.
57 Tamże, s. 70; M. Pazzini, Lessico concordanziale del Nuovo Testamento Siriaco, dz. cyt., s. 69n.
58 Użyty tu termin syryjski jest rodzaju męskiego.
59 J.P. Smith, A Compendious Syriac Dictionary, dz. cyt., s. 70.
60 The Life of Adam and Eve in Greek. A Critical Edition, red. J. Tromp, Leiden–Boston 2005, s. 150–154. 
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Werset czwarty odnosi się do Abrahama i do sytuacji opisanej w Rdz 15, 7–21. 
Według Bożego polecenia Abraham przygotował zwierzęta ofi arne, aby złożyć je 
w ofi erze jako znak przymierza i przyszłych Bożych obietnic. W Rdz 15, 12 czy-
ta się o głębokim śnie, w którym pogrąża się Abraham, a jednocześnie ogarnia-
ją go lęk i przerażenie. Ta sytuacja wydaje się dziwna i mało zrozumiała. Według 
LAB 23, 6, podczas snu Abrahama pomiędzy połówkami zwierząt, doznał on nie-
zwykłej wizji dotyczącej nie tylko jego przyszłości, jak przekazuje Rdz 15: Abra-
ham widział miejsce nie z tego świata, wypełnione ogniem (et ante eum locum 
ignis), który oczyszczał złych, dla sprawiedliwych natomiast pojawiały się ogniste 
iskry61. Mogła to być wizja gehenny62. Według 4 Ezd 3, 1463 natomiast, Abraham, 
wybrany przez Boga, widział koniec czasów: „Umiłowałeś go i ukazałeś jemu sa-
memu, potajemnie w nocy, koniec czasów”. BerR 44, 12 przekazuje, że Abraham 
widział drogi nieba: „ale dał mu zobaczyć drogi nieba” (aymX yqqX hyl ywx ala; ’l’ Hwy 
lyh šqqy šmy’)64.

 
yNYS rw=B htYwX )$wML p) bwtw (5)
.yhwN)̂M nwhLwKw )NK$Md htYwX dK

(5) I jeszcze i Mojżeszowi pokazałem ją na Górze Synaj, 
kiedy pokazałem mu namiot i jego naczynia.

Opowiadanie dotyczy pobytu Mojżesza na górze Synaj, gdzie według trady-
cji otrzymał Prawo, jak również przepisy dotyczące kultu (por. Wj 25, 9.40), to 
znaczy namiotu ()NK$M; mškn’)65 wraz ze wszystkimi szczegółami (jego naczy-
nia hwN)̂M66; m’nwh). Rdzeń )wX67 (hw’), „pokazać”, użyty już dwa razy (w. 3, 
4), pojawia się kolejne dwa razy. W ten sposób cały tekst podkreśla, że świąty-
nia duchowa jest tak różna od ziemskiego budynku, że nie może być widziana, 
jeśli nie jest pokazana przez samego Boga. Jak wspominano wcześniej, Bóg po-
kazał raj pierwszym rodzicom (LAB 13, 8). To samo opowiadanie potwierdza, że 

61 A Commentary on Pseudo-Philon’s Liber Antiquitatum Biblicarum, 1, dz. cyt., s. 34.
62 R. Nir, The Destruction of Jerusalem and the Idea of Redemption…, dz. cyt., s. 22.
63 Wydanie krytyczne Czwartej Księgi Ezdrasza jest w języku łacińskim, w którym zachował się apo-

kryf; Der Lateinische Text der Apokalypse des Esra, red. A.F.J. Klijn, Berlin 1983, s. 26; S. Mędala, IV 
Księga Ezdrasza, w:  Apokryfy Starego Testamentu, dz. cyt., s. 375. 

64 Bereschit Rabba mit kritischen Apparat und Kommentar, I, dz. cyt., s. 423. Por. P. Bogaert, L’apoca-
lypse de Baruch, II, dz. cyt., s. 16n.

65 J.P. Smith, A Compendious Syriac Dictionary, dz. cyt., s. 306 ; M. Pazzini, Lessico concordanziale del 
Nuovo Testamento Siriaco, dz. cyt., s. 246. 

66 J.P. Smith, A Compendious Syriac Dictionary, dz. cyt., s. 247; M. Pazzini, Lessico concordanziale del 
Nuovo Testamento Siriaco, dz. cyt., s. 212.

67 J.P. Smith, A Compendious Syriac Dictionary, dz. cyt., s. 129; M. Pazzini, Lessico concordanziale del 
Nuovo Testamento Siriaco, dz. cyt., s. 122.

i Mojżesz go widział: Pan pokazał Mojżeszowi drogi raju (por. LAB 13, 9)68. Kiedy 
udał się na górę Synaj, otrzymał również instrukcje co do miejsca kultu, aby przy-
gotować je tak, jak zostało mu to objawione (Wj 25, 9b). Rozwijając tę myśl, LAB 
11, 15 wzmiankuje, że Mojżesz widział model sanktuarium i wszystkich sprzę-
tów, które przygotował po tym, jak zszedł z góry69. Rzeczywistość materialna za-
tem odzwierciedla jedynie świat duchowy, doskonalszy70.

.)sYdrP p)d kY) ytwL )rY=N )h )$hw (6)

(6) A teraz, oto jest zachowana przy Mnie, jak również raj.

Nawet jeśli ta tajemnicza budowla istnieje, to pozostaje przy Bogu, a teraz nie 
jest widoczna dla ludzi. Rdzeń r=N (n†r) oznacza „strzec, zachować, utrzymać”71.
W 2 Ba 4, 6 imiesłów bierny koniugacji p‘al przekazuje znaczenie „być zacho-
wanym”, „odłożonym lub ukrytym”, aby móc być objawionym i użytym: Rdz 41, 
36; Wj 12, 6; Lb 19, 9; Pwt 32, 3472. Świątynia jest zachowana u Boga i mogli ją 
zobaczyć tylko ci, którym to zostało przez Niego dane. Tradycja ta jest bardzo 
rozległa, nie sposób więc ująć tu wszystkich wzmianek dotyczących świątyni du-
chowej. W BerR 69, 7 została zinterpretowana wizja Jakuba w Betel (por. Rdz 28, 
17), według której widział on światynię, „dom sanktuarium zbudowany i zbu-
rzony, i odbudowany (ywnbw brxw ywnb Xdqmh tyb; byt hmqdš bnwy wHrb wbnnwy)73. 
Według Testamentu Lewiego74, Lewi zobaczył niebo i Boga siedzącego na tronie 
w raju (TestLev 5, 1): Kai. evn toutw| h;noixe, moi ò a;ggeloj ta.j pu,laj tou/ ouvranou/ 
kai. ei=don to.n a[gion u[yiston evpi. qro,nou kaqh,menou („I wtedy anioł otworzył mi 
bramy nieba i ujrzałem Świętego Najwyższego siedzącego na tronie”). Inna grupa 

68 A Commentary on Pseudo-Philon’s Liber Antiquitatum Biblicarum, 1, dz. cyt., s. 21.
69 Tamże, s. 18. Por. P. Bogaert, L’apocalypse de Baruch, II, dz. cyt., s. 17n.
70 R. Nir, The Destruction of Jerusalem and the Idea of Redemption…, dz. cyt., s. 23.
71 J.P. Smith, A Compendious Syriac Dictionary, dz. cyt., s. 337; M. Pazzini, Lessico concordanziale del 

Nuovo Testamento Siriaco, 257.
72 Konkordanz zur Syrischen Bible. Der Pentateuch, III, red. W. Strothmann, Wiesbaden 1986, s. 1583–

1590. 
73 Bereschit Rabba mit kritischen Apparat und Kommentar, II, red. J. Theodor, C. Albeck, Berlin 1927, 797.
74 Apokryf żydowski z dodatkami chrześcijańskimi, jeden z Testamentów Dwunastu Patriarchów. 

Pierwsza wersja mogła powstać w języku hebrajskim w II–I wieku przed Chr.; P. Sacchi, Testamen-
to di Levi, terzo figlio di Giacobbe e di Lea, w: Apocrifi dell’Antico Testamento, I: Classici delle religio-
ni, 2: La religione ebraica, dz. cyt., s. 738nn.; A. Paciorek, Testament Lewiego: Testamenty Dwunastu 
Patriarchów, w: Apokryfy Starego Testamentu, dz. cyt., s. 50–55. Wydanie krytyczne: Diaqh,kh Leui. 
tou/ tritou uìou/ VIakw.b kai. Liaj, w: The Greek Versions of the Testaments of the Twelve Patriarchs, 
red. R.H. Charles, Oxford 1908. Por. G. Bissoli, Il Tempio nella Letteratura Giudaica e Neotesta-
mentaria, dz. cyt., s. 22–25; J.T. Milik, Le Testament de Lévi en Araméen, RB 62 (1955), dz. cyt., 
s.  398–406. 
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gólną rolę. Teraz może należy budować tożsamość narodową i religijną w inny 
sposób, wierząc, że u Boga istnieje wymiar duchowy zdolny zapełnić pustkę, któ-
ra pozostała: „Judaizm stopniowo rozwinął struktury i narzędzia, aby przeżywać 
swoją religię pozbawioną jej głównego miejsca kultu”79.

Summary

New Temple according to 2 Ba 4

Th ere were signifi cant changes in the Jewish religious life after the year 70 AD. Destruction 
of the Second Temple, the lack of political freedom, the rise of Christianity, have contributed 
to the profound transformation of both the theological thought as well as the usual practice 
among the Jews. Second Book of Baruch, the apocrypha preserved in Syriac (language), which 
was designed in the turn of I–II century AD tries to answer the question about the causes of 
the Jews nation – religious disaster and seek new ways of experiencing their identity and rela-
tionship with God. Israel’s holy of holies – the Temple of Jerusalem in the light of Jewish apoc-
alyptic song, which refers to a variety of earlier traditions, turns out to be only a shadow of true, 
indestructible spirit – preserved temple of God.

79 M.E. Stone, Reactions to Destructions of the Second Temple, JSJ 12 (1981), s. 195–204.

rękopisów podaje natomiast, że Lewi ujrzał święty przybytek (nao.n to.n a[gion)75. 
Na końcu świątynia niebiańska została porównana do raju (zob. w. 3), który przy-
należy do wymiaru duchowego, i zostanie objawiona na końcu czasów. 

: kL )N) dQPMd kY) dB(w LYKh lz (7)

(7) Idź więc i uczyń, tak jak ci nakazałem.

Odpowiedź dana Baruchowi dochodzi do konkluzji. Dwa terminy użyte 
w trybie rozkazującym odnoszą się do polecenia Boga: lz (zl; idź) oraz dB( (‘bd; 
uczyń). Według 2 Ba 2, 1, Baruch musi udać się do Jeremiasza i do innych wier-
nych Bogu, aby przekazać im wiadomość o zniszczeniu. Bóg nakazuje im opu-
ścić miasto na czas jego ukarania. Rdzeń dQP (pqd) w koniugacji p‘al ma wiele 
znaczeń: „nawiedzić”, „nakazać”, „błagać”, „troszczyć się”, „leczyć”, „obciążyć”, 
„wyruszyć” oraz „umrzeć”76. W tym wypadku odnosi się do drugiej możliwości: 
„nakazać”. Odpowiedź Boga kończy się w tym miejscu. Nie ma żadnych szczegó-
łów dotyczących pojawienia się niebiańskiej świątyni na ziemi czy transformacji 
Jerozolimy. Być może po prostu nie nadszedł jeszcze czas na kolejne objawienia. 
W taki sposób sytuacja zniszczenia i braku prowadzi do nowych refl eksji. To, co 
jest istotne, to fakt, że Bóg jest zawsze obecny w historii swojego ludu. A te ostat-
nie słowa wyraziście podkreślają Jego prymat nad rzeczywistością.

* * *
Zburzenie Świątyni Jerozolimskiej w 70 roku po Chr. ostatecznie podzieliło 

judaizm. Ci, którzy nie chcieli rozpoczynać nowej wojny z Rzymianami, zostali 
oskarżeni o obojętność wobec świętego miejsca77. Podział ten odzwierciedla jed-
nak różne ruchy obecne już dużo wcześniej w łonie żydowskiej wspólnoty. Idee 
zawarte w 2 Ba 4 ukazują koncepcje rozwijające się stopniowo już po zburzeniu 
Pierwszej Świątyni w 587 roku przed Chr. Ziemska świątynia stała się miejscem 
modlitwy, obecności chwały Bożej, natomiast prawdziwa świątynia, w  której 
mieszkał Bóg, była świątynią niebiańską. Rozwój ruchu apokaliptycznego po 
zburzeniu Drugiej Świątyni w 70 roku po Chr. umocnił i rozwinął te idee: „Apo-
kaliptycy w tych wydarzeniach widzieli potwierdzenie przekonania, że wszystkie 
rzeczywistości ziemskie są przeznaczone na zagładę”78. Druga Księga Barucha 
próbuje wyjaśnić relację z Bogiem, w której świątynia duchowa odgrywa szcze-

75 Diaqh,kh Leui. tou/ tritou uìou/ VIakw.b kai. Liaj, dz. cyt., 5.1. Por. P. Sacchi, Testamento di Levi, ter-
zo figlio di Giacobbe e di Lea, dz. cyt., s. 794. 

76 J.P. Smith, A Compendious Syriac Dictionary, dz. cyt., s. 454n.; M. Pazzini, Lessico concordanziale del 
Nuovo Testamento Siriaco, dz. cyt., s. 338.

77 F.J. Murphy, The Structure and Meaning of Second Baruch, dz. cyt., s. 80n. 
78 G. Bissoli, Il Tempio nella Letteratura Giudaica e Neotestamentaria, dz. cyt., s.  191.

Jolanta Judyta Pudełko PDDM – doktor, ur. w 1974 roku w Krakowie, 
absolwentka UKSW w  Warszawie (2006), należy do Zgromadzenia Sióstr 
Uczennic Boskiego Mistrza. W  latach 2007–2010 studiowała w  Studium 
Biblicum Franciscanum (SBF) w Jerozolimie, gdzie uzyskała licencjat z nauk 
biblijnych i  archeologii. Autorka książki Wierny przyjaciel lekarstwem ży-
cia (Syr 6, 16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa (RSB 28, Warsza-
wa 2007) oraz kilkunastu artykułów o charakterze naukowym i popularnym. 
Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (PWTW). 
Jest również zaangażowana w  duszpasterstwo biblijne i  popularyzowanie 
lectio divina. Członkini zwyczajna Stowarzyszenia Biblistów Polskich i prze-
wodnik grup pielgrzymkowych w Ziemi Świętej.
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UWM – Olsztyn

Świto Sukkot – dzieje i teologia

Słowa kluczowe:  Święto Namiotów, historia, symbolika, zgromadzenie litur-
giczne, intronizacja Jahwe

Keywords:  Festival of Shelters, history, symbolism, liturgical communi-
ty, enthronement of Jahweh

Schlüsselwörter:  Laubhüttenfest, Geschichte, Symbolik, liturgische Versamm-
lung, Th ronbesteigerung von Jahwe

Każda prawdziwa religia ma na celu nawiązanie i  podtrzymanie relacji 
człowieka z Bogiem. Z tego też względu do konstytutywnych jej cech należy, 
oprócz doktryny, zasad moralnych i  zewnętrznej organizacji, również kult, 
który służy temu właśnie celowi. Wszystko to dotyczy także judaizmu. Religia 
Izraelitów związana jest ściśle z wydarzeniami historycznymi, co więcej – wy-
rasta z nich. Znajomość tych faktów oraz misji narodu wybranego jest istotną 
sprawą przede wszystkim dla chrześcijan, ponieważ prowadzi do lepszego po-
znania i zrozumienia ich własnych korzeni.

Ma to zastosowanie również w odniesieniu do kultu, którego nieodłączną 
część stanowi obchód trzech wielkich świąt żydowskich: Paschy, Święta Ty-
godni i  Święta Namiotów. W  przypadku dwóch pierwszych znaleziono ich 
odpowiedniki w chrześcijańskich świętach Zmartwychwstania oraz Pięćdzie-
siątnicy. Obchodzone jesienią Święto Namiotów nie ma natomiast swojego 
odpowiednika w liturgii Kościoła, a w związku z tym jest chrześcijanom prak-
tycznie nieznane.

Warto zauważyć, iż święta izraelskie są określone przez bieg roku i mają 
swoje początki w  środowisku rolniczych nomadów1. Po osiedleniu się ple-
mion izraelskich w ziemi Kanaan przejęto również miejscowe formy świąt, 
które były związane z  rolniczym cyklem płodności. Wiosną obchodzono 
jako święto początek żniw jęczmienia; siedem tygodni później – święto żniw 
i  zakończenia zbiorów pszenicy zwane „świętem tygodni”; jesienią w  koń-
cu obchodzono radośnie święto winobrania i końca roku, które zwane było 

1 Por. A. Haider-Grabner, Praktyczny słownik biblijny, Warszawa 1994, s. 315.

„świętem namiotów” (sukkot lub kuczek)2. Z  czasem stało się ono najwięk-
szym i najradośniejszym dniem dziękczynnym zwanym po prostu „Świętem” 
lub „Świętem Jahwe”3.

Niniejsze rozważania mają na celu ukazanie rozwoju historycznego oraz teo-
logicznego znaczenia biblijnego Święta Namiotów. Wyznacza on tym samym 
plan poniższych analiz. Najpierw zostaną więc przedstawione początki święta 
od chwili wyjścia narodu wybranego z Egiptu, poprzez wędrówkę przez pusty-
nię (1250–1230 przed Chr.), aż do czasów reformy Ezdrasza (V wiek przed Chr.). 
Następnie zostanie ukazany teologiczny wymiar święta i związanych z nim ob-
rzędów symbolicznych. Dokona się to poprzez odniesienie ich do konkretnych 
wydarzeń historycznych, które stały się okazją do radosnego świętowania.

W  rozważaniach poniższych została użyta metoda analizy historyczno-
-egzegetycznej. Poddano analizie i interpretacji poszczególne fragmenty Biblii, 
które pochodzą z różnych okresów formowania się starotestamentowych tra-
dycji literackich i liturgicznych. Tylko takie podejście umożliwia uzyskanie wła-
ściwego obrazu Święta Namiotów.

1. Geneza Święta Namiotów

1.1. Najstarsza forma święta (Wj 23, 16b; 34, 22; Sdz 21, 19–21)

Teksty zaczerpnięte z Księgi Wyjścia i Sędziów są pierwszymi fragmentami, 
które wyraźnie wspominają o Święcie Zbiorów – tak bowiem brzmiała pierwot-
na nazwa tego święta4. Księga Przymierza (Wj 20, 22 – 23, 19) zawierająca różne 
przepisy, w tym także rozporządzenia kultowe, zaznacza w najstarszym kalenda-
rium biblijnym (Wj 23, 16), że było ono obchodzone jesienią, po pracach żniw-
nych. Miało na celu podziękowanie Bogu za zbiory i uczczenie Jahwe (Wj 12, 14)5. 
Od początku bowiem historii Izraela jedynym jego Bogiem był Jahwe. Kult Jahwe 
został przeniesiony z pustyni, ponieważ nie można znaleźć jego śladu w Palesty-
nie przed pojawieniem się tam Izraelitów. Pojęcie Boga Izraelitów było w starożyt-
nym świecie czymś wyjątkowym. Był to jedyny Byt osobowy, który przemawiał do 
ludzi za pośrednictwem historycznych wydarzeń odczytywanych w kluczu wia-
ry. Według Biblii, Izrael odpowiadał na tę łaskę obecności Boga, zawierając z Nim 
przymierze, aby być Jego narodem i żyć w zgodzie z Jego przykazaniami. Forma 
żydowskiego przymierza jest odpowiednikiem hetyckich traktatów. Podobnie jak 

2 Por. Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Warszawa 1988, s. 537.
3 Por. A. Haider-Grabner, Praktyczny słownik biblijny, dz. cyt., s. 667.
4 Por. A. Paciorek, Obyczajowość życia wspólnotowego, w: Życie społeczne w Biblii, red. G. Witaszek, 

Lublin 1996, s. 307.
5 Por. G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986, s. 193.
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wasal musiał stawić się przed Wielkim Królem z przewidzianą w umowie daniną, 
tak też od Izraelity oczekiwano regularnego zjawiania się przed Jahwe i nie mogło 
to być przyjście z „pustymi rękami” (Wj 23, 14–17; 34, 18–20)6.

Izraelici w pierwszym etapie osiedlania się w Kanaanie udawali się więc w ce-
lach kultycznych do starych, lokalnych sanktuariów rolniczych znajdujących się 
z reguły na wzgórzach na wolnym powietrzu, które cieszyły się dużą tolerancją. 
Głównym elementem takiego sanktuarium było drzewo, głaz lub źródło uważane 
za siedzibę boga. Znajdował się tam także ustawiony pionowo kamień symboli-
zujący boga, który namaszczano oliwą i krwią ofi ar. Główny kamień, zwany ma-
cebą, otoczony był kręgiem mniejszych kamieni symbolizujących inne bóstwa. 
W takim sanktuarium „na wzgórzu” całe plemię z okazji różnych świąt, w tym 
również Święta Zbiorów, zbierało się w celu uczczenia bóstwa i udziału w rado-
snych ucztach. Potem na tych miejscach zaczęły powstawać pierwsze świątynie7.

W przypadku jednak narodu wybranego w głównym sanktuarium centrum 
świątecznego kultu był przybytek mieszczący Arkę Przymierza. Przenośny 
namiot-przybytek stanowił dziedzictwo pierwotnej wiary ludu żydowskiego. 
Wyglądem przypominał namioty władców wschodnich. Zgodnie ze zwycza-
jami Beduinów, dzielił się na dwie części: miejsce święte, które służyło skła-
daniu ofi ar i modlitwie, oraz miejsce najświętsze, w którym znajdowała się 
Arka. Był on symbolem obecności Boga Izraela pośród ludu. Jahwe zakazał 
wykonywania swego wizerunku. Przez to odcięto się od religii narodów, z któ-
rymi Żydzi mieli kontakt. Naród Izraela potrzebował jednak konkretnego 
znaku obecności Boga żyjącego, duchowego i wyższego od innych stworzeń. 
Te wszystkie wymiary Boga zostały ukonkretnione w  przybytku-namiocie 
Jahwe. Przewodnictwo w przybytku spoczywało w rękach kapłanów, którzy 
nie musieli początkowo wywodzić się z rodu Aarona. Na ich czele stał główny 
kapłan, który sprawował swój urząd dziedzicznie8.

Data Święta Zbiorów nie była w tym czasie jeszcze ściśle ustalona. Zależała od 
rytmu prac na polu. Jedno jest pewne – uroczystości odbywały się według Biblii 
na krótko przed końcem starego roku lub zaraz na początku nowego9. Autorzy 
Księgi Wyjścia nie mówią więc nic na temat dokładnego czasu oraz miejsca świę-
towania. Niewiele informacji mamy również na temat rytu i systemu ofi ar, który 
wykazuje podobieństwo do systemu Kananejczyków. Podczas pobytu na pustyni 
kult ów był bardzo prosty. Wzbogacił się po osiedleniu się w Palestynie i asymi-
lacji występujących tam zwyczajów. Ogniskował się właśnie w dorocznych świę-
tach, w tym również w Święcie Zbiorów. W związku z tym, obok wspominanych 

6  Por. J. Bright, Historia Izraela, Warszawa 1994, s. 149–150, 153.
7  Por. Zarys dziejów religii, dz. cyt., s. 536–537.
8  Por. R. Bogacz, Namiot Święty – Przybytek Jahwe, „Ziemia Święta” 4 (1995), s. 30–31.
9  Por. A. Paciorek, Obyczajowość życia wspólnotowego, dz. cyt., s. 307.

już ofi ar, odbywały się prawdopodobnie ceremonie odnowy przymierza, na które 
członkowie plemion przybywali z daniną dla Boga, by wspominać Jego czyny, od-
czytywać nadane przykazania, a następnie wśród błogosławieństw i przekleństw 
odnowić przysięgę wierności. To właśnie było rdzeniem życia kultowego10.

Jak widać, dane na temat początków Święta Zbiorów są bardzo ogólne i oparte 
raczej na hipotezach niż na solidnym materiale dowodowym. Bardziej szczegóło-
wo opisany jest ten pierwszy etap kształtowania się Święta Namiotów w Księdze 
Sędziów, w  dodatku historycznym odnoszącym się do wewnętrznych dziejów 
pokoleń Danitów i Beniamitów, w związku z uprowadzeniem dziewcząt z Szilo 
przez członków plemienia Beniamina. Dokonało się ono po klęsce Beniamitów 
pod Gibea, na skutek rady starszych Izraela, którzy nie chcieli dopuścić do zagła-
dy pokolenia Beniamina. Członkowie pokolenia Beniamina mieli podczas święta 
Pańskiego w Szilo zrobić zasadzkę w winnicach i uprowadzić dla siebie żony spo-
śród dziewcząt, które wyjdą tańczyć w winnicach. Autor Księgi wyraźnie mówi 
o święcie ku czci Pana, które odbywa się raz w roku w jednym z głównych sank-
tuariów Izraela – w Szilo. To właśnie tam według tradycji znajdował się ośrodek 
plemienny po podboju ziemi. W okresie późniejszym uroczystości miały miejsce 
również w sanktuariach w Dan i Betel11. Odbywały się one w atmosferze radości. 
Tłoczono winogrona, urządzano uczty, podczas których jedzenie i picie świeże-
go wina przeplatane było tańcami. Na podstawie opisu Księgi Sędziów możemy 
przypuszczać, że zabawy odbywały się na terenie winnic12. Możemy też sądzić, 
iż z tego mniej więcej okresu pochodzi zwyczaj stawiania namiotów i przebywa-
nia w nich. Został on przejęty z Bliskiego Wschodu. Tam właśnie istniała prakty-
ka budowania w winnicach i ogrodach fi gowych namiotów i przebywania w nich 
podczas trwania zbiorów13. Wznoszenie namiotów miało więc na początku cele 
praktyczne, czyli mieszkanie i ochronę przed niespodziankami ze strony przyro-
dy podczas pracy14.

Z biegiem czasu poszczególne rytuały rolnicze otrzymały znaczenie eschato-
logiczne, a samo święto odnosiło się już nie tylko do zakończonego, ale i do przy-
szłego żniwa – do zjednoczenia narodów w czasach mesjańskich po zwycięstwie 
Jahwe i wywyższeniu Jerozolimy (Za 14, 16–17)15.

10 Por. J. Bright, Historia Izraela, dz. cyt., s. 170–173.
11 Por. J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, Poznań–Warszawa–Lublin 1962, s. 426–427.
12 Por. S. Wypych, Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. Pięcioksiąg, t. 1, Warszawa 1987, 

s. 137–138.
13 Por. Podręczna encyklopedia biblijna, red. E. Dąbrowski, Poznań–Warszawa–Lublin 1959 (dalej: 

PEB), t. II, s. 133.
14 Por. T. Brzegowy, Doroczne święta pielgrzymkowe Izraela, RBL 2 (1983), s. 98–115.
15 Por. H. Wahle, Wspólne dziedzictwo. Judaizm i chrześcijaństwo w kontekście dziejów zbawienia, Tar-

nów 1993, s. 53.
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1.2. Wymiar społeczny (Pwt 16, 13–15; 31, 10–12)

Drugą część Księgi Powtórzonego Prawa stanowi Kodeks Deuteronomiczny 
(12, 1–26, 15), który jest zbiorem praw stanowiącym trzon księgi, a jednocześnie 
najstarszą, bo pochodzącą z VIII wieku, jej część. Można w nim wyróżnić czte-
ry działy: przepisy dotyczące kultu (12, 1 – 16, 17), przepisy organizacyjne (16, 
18 – 20, 20), prawa rodzinne (21, 1 – 23, 1) oraz prawa czystości i prawa socjalne 
(23, 2 – 25, 19). Zakończenie kodeksu stanowią dwa rytuały dotyczące składania 
pierwocin i dziesięcin (26, 1–15). Prawo kultowe obejmuje cały szereg szczegóło-
wych praw kultu. Dotyczą one jedyności miejsca kultu, zakazu bałwochwalstwa, 
świętości życia oraz świąt dorocznych, w tym również Święta Namiotów16. Księga 
Powtórzonego Prawa podaje odnowiony rytuał tego święta i pozostałych dwóch 
głównych świąt żydowskich17.

Po raz pierwszy w Biblii Święto Namiotów otrzymuje nazwę, pod którą jest 
znane powszechnie. Zostają też określone moment rozpoczęcia i czas trwania 
uroczystości – siedem dni po zbiorze plonów, gdy owoce są zmagazynowane lub 
poddane przeróbce18. Data rozpoczęcia obchodów Święta Namiotów jest okre-
ślona bardzo ogólnie. Ma być ono mianowicie obchodzone „po zebraniu plonów 
z twego klepiska i tłoczni” (w. 13b). Dopiero Prawo Świętości ustaliło ten czas na 
piętnasty dzień siódmego miesiąca19. Symbolem święta był kosz pełen owoców 
(Pwt 26, 2)20.

Wszyscy powinni brać w  nim udział: mężowie, żony, córki, służba, lewici, 
obcy, sieroty i wdowy. W ten sposób ukazany został wymiar społeczny obcho-
dów. Izraelita dziękował Bogu za Jego błogosławieństwo w pracy (Pwt 16, 15b). 
Udział w święcie mieli też najubożsi, którym rozdzielano dziesięcinę21, i ci, któ-
rzy nie posiadali ziemi (lewita, cudzoziemiec, sierota, wdowa, sługa i niewolnik). 
Należało się z nimi podzielić owocami, a przez to okazać wdzięczność Bogu oraz 
przyczynić się do budowania wspólnoty22.

W dniu tym, jak i w dniu poprzedzającym święto, od najdawniejszych czasów 
pielgrzymowano do sanktuariów. Tym samym wypełniano nakaz Pana (Pwt 16, 
16a). W związku z tym prawodawca nakazuje zniszczyć wszystkie miejsca kultu 
pogańskiego, które znajdowały się nie tylko w miastach, ale także na wzgórzach 
i górach symbolizujących zdaniem starożytnych ludów majestat i potęgę bóstwa. 

16 Por. Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy, oprac. S. Łach, 
t. II–3, Poznań–Warszawa 1970, s. 170, 173.

17 Por. Biblia dla każdego i na każdy dzień. Stary Testament, oprac. A. Paciorek, Poznań 1995, s. 118.
18 Por. Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, Warszawa 1996 (dalej: SWB), s. 751.
19 Por. Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 197.
20 Por. Słownik Nowego Testamentu, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1986 (dalej: SNT), s. 414.
21 Por. S. Wypych, Wprowadzenie w myśl…, dz. cyt., s. 137.
22 Por. Biblia dla każdego…, dz. cyt., s. 118.

Góry również wydawały się im bliższe niebu – siedzibie bóstwa. Owo pielgrzy-
mowanie ma analogię w nakazach przymierzy hetyckich nakazujących wasa-
lom odwiedzanie suwerenów i uznanie ich władzy. Podobnie było w przypadku 
pielgrzymek izraelskich, poprzez które wyznawano wiarę, iż Jahwe jest panem 
ziemi izraelskiej23. W sanktuarium składano też codzienne ofi ary, zgodnie z za-
leceniem Jahwe: „Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi rękami. A dar 
każdego będzie zależny od błogosławieństwa Pana, Boga twego, jakim cię ob-
darzy” (Pwt 16, 16b–17).

Jak widać, prawa i nakazy są bogate w treść teologiczną, natomiast mniej 
sprecyzowane jurydycznie. Opuszczonych jest wiele szczegółów praktycznych 
i właściwie nie ma mowy o sankcjach. Ma to na względzie wychowanie ludu 
i przepojenie jego życia postulatami i nakazami religijnymi. Większość owych 
poleceń jest skierowana nie do pewnych szczególnych osób, ale do całego naro-
du. Nawet wtedy, gdy używany jest zaimek „ty” (Pwt 16, 15b), to odnosi się on 
do całej społeczności. Takie podejście jest zrozumiałe na tle Przymierza Izra-
ela z Jahwe, które polegało na uznaniu przez naród wybrany wyłączności wia-
ry i kultu w Niego24.

Istotnym elementem pobytu w sanktuarium było również czytanie i rozwa-
żanie Prawa (Pwt 31, 10–11). Co roku, albo co siedem lat, zgodnie z rozkazem 
Mojżesza, odczytywano opowiadanie o  Synaju25. Misję tę zlecił Mojżesz star-
szym ludu i kapłanom, synom Lewiego, którzy nosili Arkę Przymierza (por. Pwt 
10, 5–8). Przedtem strzeżenie i czytanie Prawa było poruczone całemu ludowi, 
obecnie natomiast wyznaczonym osobom. Być może wzmianki te miały na celu 
podanie podstaw prawnych dla pracy lewitów nad tekstem. Pouczenie to mia-
ło charakter parenetyczny, mając na celu uświadomienie plemionom izraelskim 
wielkości i aktualności zawartego Przymierza. Dokonywało się wtedy jego swo-
iste duchowe odnowienie. Owo czytanie Prawa miało odbywać się wobec całego 
narodu: mężczyzn i kobiet, dzieci i cudzoziemców, którzy zbierali się, aby od-
dawać cześć Jahwe podczas święta. Mieli przez to uczyć się posłuszeństwa woli 
Pana objawionej w nakazach (w. 12). Ponadto połączenie czytania Prawa ze Świę-
tem Namiotów miało na względzie także cel praktyczny. Było to już po zbiorach 
rolnych, toteż Izraelici mogli się z łatwością zgromadzić, aby wysłuchać nakazów 
Boga. To słuchanie Prawa wiązało się z przypomnieniem ludowi obowiązków wy-
nikających z przymierza oraz następstw ich zachowania lub łamania. Być może, 
że obchodzono je w wielu sanktuariach, gdyż mieli w nim uczestniczyć wszyscy 
Izraelici, nie wyłączając kobiet i dzieci (inaczej niż w Pwt 16, 16)26.

23  Por. Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 197.
24  Por. Słownik biblijny, red. H. Langkammer, Katowice 1990 (dalej: SBibl), s. 133.
25  Por. J. Bright, Historia Izraela, dz. cyt., s. 173.
26  Por. Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 268.
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Właśnie podczas Święta Namiotów brano i  czytano publicznie ów złożo-
ny w przybytku egzemplarz Przymierza, uobecniając dawne wydarzenia i skła-
dając na niego przysięgę, którą przypieczętowywano błogosławieństwami oraz 
przekleństwami, zgodnie z  panującymi zwyczajami (Pwt 6, 4–28)27. Przepisy
Prawa mają trwać wyryte w  sercach Izraelitów tak głęboko, że nic ich nie 
zetrze, i zachować ich przed popełnianiem grzechów28. 

1.3. Obrzędowość na podstawie Księgi Kapłańskiej 23, 34–43

Kalendarz świąt izraelskich w Księdze Kapłańskiej, zawierający m.in. dane na 
temat Święta Namiotów, znajduje się w najobszerniejszej jej części, zwanej Ko-
deksem Świętości (17–26). Składa się ona przeważnie z młodszych warstw, które 
odzwierciedlają tendencje religijno-kultyczne w VI i V wieku przed Chr. Są one 
ważne, ponieważ w przyszłości okażą się miarodajne dla narodu29.

Kalendarz ten złożony jest przynajmniej z dwóch części, na co wskazuje róż-
na motywacja obchodzenia świąt. Jedne z  nich są umotywowane względami 
agrarnymi (w. 9–21), inne, w tym również Święto Namiotów, względami teo-
logicznymi (w. 23n, 26n, 33n), mianowicie nakazami Jahwe. Można stąd wycią-
gnąć wniosek, iż redaktor przy formowaniu kalendarza w Księdze Kapłańskiej 
23, 1–44 oparł się na dwóch źródłach, z których jedno zawierało przepisy o świę-
tach obchodzonych w pierwszym i siódmym miesiącu, a drugie – przepisy o sta-
rych świętach agrarnych wspominanych w dawnych kodeksach (Wj 23, 14–17; 
34, 18.22–23). Zredagowano go prawdopodobnie przed zburzeniem Jerozolimy 
i ostatnią deportacją Izraelitów do Babilonii. Dla nich też przeznaczono ów ka-
lendarz, aby przez obchodzenie tych świąt wytrwali w wierności Jahwe w obcej 
ziemi. Nigdy dotąd nie przekazano tak dokładnego spisu świąt żydowskich, i dla-
tego może on być uważany za pierwszy, właściwy biblijny kalendarz30.

Po zaznaczeniu, że święta izraelskie pochodzą od Mojżesza z nakazu Jahwe, 
jest mowa o poszczególnych dniach uroczystych, począwszy od Paschy, a skoń-
czywszy właśnie na Święcie Namiotów, czyli Kuczek. W wersach 34–36 zostaje 
podany dokładny termin obchodów święta – piętnasty dzień siódmego miesią-
ca, oraz czas jego trwania – siedem dni. Data, w przeciwieństwie do Księgi Po-
wtórzonego Prawa, jest niezależna od terminu zbiorów i określona dokładnie co 
do dnia i miesiąca. Pierwszy i ósmy dzień będą wolne od pracy – jest to bowiem 
szabat (Kpł 23, 39b). Konieczność zaniechania pracy podkreślona została przez 

27 Por. J. Bright, Historia Izraela, dz. cyt., s. 153.
28 Por. J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, dz. cyt., s. 242.
29 Por. SBibl, s. 86.
30 Por. Księga Kapłańska. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy, oprac. S. Łach, t. II–1, Po-

znań–Warszawa 1970, s. 259.

użycie uroczystego terminu sabbat sabbaton, którego prawodawca używa rów-
nież na oznaczenie pierwszego i ósmego dnia Święta Namiotów (Kpł 23, 25.39). 
Zakaz ten dotyczy wszelkich bliżej nieokreślonych prac31. Ósmego dnia zamyka-
no również roczny cykl świąt (Kpł 23, 36)32.

Codziennie przez siedem dni składano ofi ary dla Jahwe, zaś w  pierwszym 
i ósmym dniu były one większe niż zwykle. Niezależnie od dobrowolnych darów 
oraz spełnienia prywatnych ślubów lud podczas uroczystego zebrania zobowią-
zany został do złożenia ofi ary całopalnej, pokarmowej, krwawej i płynnej. Bar-
dziej szczegółową listę ofi ar, z rozpisaniem na poszczególne dni, podaje Lb 29, 
12–39. Każdego dnia Izraelici mieli składać ofi arę całopalną z młodych cielców, 
dwóch baranów i czternastu jednorocznych jagniąt bez skazy. Ponadto ofi arę po-
karmową z mąki zaprawianej oliwą według przepisu zawartego w Lb 29, 14nn, 
ofi arę przebłagalną z kozła, a także zwykłe ofi ary całopalne, pokarmowe i płyn-
ne. Według słów Pisma Świętego, ma to być ofi ara spalana, miła woń dla Pana 
(por. Lb 29, 13a). Warto przy tym zauważyć, iż liczba ofi arowanych cielców ma-
lała z dnia na dzień. Miało to związek z przepisem, że podczas uroczystych dni 
trzeba ich było złożyć w sumie 70. Ponadto oznaczało kończące się świętowanie33.

Po podsumowaniu w w. 37 i 38 przepisów o czasie świętowania i o ofi arach, 
jakie winna składać cała społeczność izraelska, następuje drugi przepis o Świę-
cie Namiotów wiążący się z rolnictwem (w. 39–43). Powtarza on częściowo to, co 
zostało zawarte w poprzednim opisie, a więc przypomina dokładną datę uroczy-
stości, czas jej trwania oraz kładzie akcent na szabat w pierwszym i ósmym dniu 
święta; uzupełnia natomiast tym, że będzie to czas po zebraniu plonów ziemi, 
a w pierwszym dniu Izraelici winni procesjonalnie przynieść do przybytku gałąz-
ki i owoce drzew oraz krzewów34.

Uczestnicy święta mają więc wziąć owoce pięknych drzew, liście palmowe, ga-
łązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych, które są symbolem urodzajności zie-
mi i radować się (Kpł 23, 40b). Konkretnie miały to być: gałąź palmy (lulaw) oraz 
gałązki mirtu i wierzby, związane i trzymane razem z etrog, czyli specjalnym owo-
cem cytrusowym, aby wymachiwać nimi podczas recytowania psalmów Hallelu 
(Ps 113–118)35. Pierwszego dnia winno się je przynieść i urządzić z nimi procesję 
do przybytku (Kpł 23, 39–43). W czasach Świątyni obnoszono lulaw wokół ołta-
rza raz w ciągu każdego świątecznego dnia i siedem razy w siódmym dniu. W sy-
nagogach zwyczaj ten był dalej kultywowany w postaci procesji wokół synagogi 

31 Por. tamże, s. 260, 264.
32 Por. PEB t. II, s. 134.
33 Por. Księga Liczb. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy, oprac. S. Łach, t. II–2, Poznań–

Warszawa 1970, s. 252.
34 Por. tamże, s. 265.
35 Por. A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989, s. 219.
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lub w niej samej wokół bimy (podium służące do czytania Pisma). Podczas pro-
cesji odmawia się modlitwy błagalne o deszcz, o dobre zbiory i o zbawienie, które 
zaczynają się od słowa Hosanna, tzn. „Panie, daj pomyślność!”36.

Z tych, być może, poświęconych gałęzi sklecano namioty, w których Izraelici 
musieli mieszkać przez siedem dni. One to dały całej uroczystości nazwę „Święta 
Namiotów”37. Zamieszkiwanie w tych szałasach miało przypominać Izraelitom, 
zgodnie ze słowami Mojżesza, okres niewoli, moment wyprowadzenia przodków 
z Egiptu przez Jahwe oraz przebywanie w nich podczas podróży na pustyni (Kpł 
23, 42–44)38. Miały one być wzniesione ze świeżych gałęzi drzew i krzewów, sta-
wiane na ulicach, podwórzach, dachach i dziedzińcach. Mieszkano w nich przez 
cały czas trwania uroczystości39. Namiot ze Święta Namiotów różni się od namio-
tu nomadów na pustyni – jest zbudowany z samych gałęzi, a nie ze skór40.

Święto Namiotów zatem to święto dziękczynne za zbiory, a zarazem za opie-
kę Bożą na pustyni. Ponadto stanowiło także wyznanie wiary Izraelitów, że Jahwe 
jest Panem ziemi izraelskiej. Stąd niektórzy usiłują widzieć w nim święto wstąpie-
nia Jahwe na tron z mityczno-kosmicznymi elementami. Jest to jednak tymcza-
sem tylko hipoteza. Ostrożność w odnoszeniu się do niej zaleca przede wszystkim 
brak tytułu króla przy imieniu Jahwe w przepisach Prawa Świętości dotyczących 
Święta Namiotów41. Nakaz świętowania został dany, zgodnie ze słowami Pana, 
dla wszystkich wówczas żyjących Izraelitów i dla przyszłych pokoleń (Kpł 23, 41).

1.4. Reforma Ezdrasza (Ne 8)

W V wieku przed Chr. nastąpiła reorganizacja wspólnoty żydowskiej. Doko-
nało się to dzięki staraniom dwóch ludzi: Nehemiasza i Ezdrasza. Pomimo że 
sfery ich wysiłków nie pokrywały się ze sobą, pierwszy z nich zapewnił Izraeli-
tom status polityczny i reformę administracyjną, drugi zaś zreorganizował życie 
duchowe. A wspólnota, jeśli miała odnaleźć swój kierunek, bardzo tego potrze-
bowała. Inaczej bowiem kroki przedsięwzięte przez Nehemiasza mogłyby oka-
zać się tymczasowe. Ta potrzebna reforma nastąpiła pod koniec urzędowania 
Nehemiasza, gdy na scenie pojawił się Ezdrasz (ok. 428 przed Chr.)42. Był on 
przede wszystkim kapłanem, a ponadto „Królewskim Sekretarzem Prawa Boga 
Niebios”. Wobec króla babilońskiego był również wyrazicielem stanowiska 
Żydów babilońskich, którzy zaniepokojeni wiadomościami o rozkładzie moral-
36  Por. H. Wahle, Wspólne dziedzictwo, dz. cyt., s. 56.
37  Por. Księga Kapłańska, dz. cyt., s. 265.
38  Por. S. Wypych, Wprowadzenie w myśl…, dz. cyt., s. 138.
39  Por. PEB, t. II, s. 135.
40  Por. A. Paciorek, Obyczajowość życia wspólnotowego, dz. cyt., s. 308.
41  Por. Księga Kapłańska, dz. cyt., s. 265.
42  Por. J. Bright, Historia Izraela, dz. cyt., s. 393, 400.

nym w Judzie chcieli doprowadzić do uzdrowienia sytuacji. Przybył zaopatrzony 
w egzemplarz Prawa oraz reskrypt królewski przyznający mu szerokie upraw-
nienia. W szczególności miał pełnomocnictwo do nauczania Prawa Żydów, re-
gulacji żydowskich praktyk religijnych, ściągania ofi ar i korzystania ze skarbów 
królewskich na rzecz kultu świątynnego oraz do utworzenia systemu administra-
cyjnego w celu skutecznej realizacji postanowień. Jego władza nie ograniczała się 
tylko do Judy, lecz rozciągała się na wszystkich Żydów zamieszkałych w Abarna-
harze. Nie mamy pewności, kiedy dokładnie Ezdrasz przedsięwziął kroki, które 
są mu przypisywane w Biblii. Ponieważ jego misja polegała na zapoznaniu ludzi 
z Prawem i uporządkowaniu spraw religijnych, można oczekiwać, że uczynił to 
jak najszybciej. Biorąc pod uwagę, iż relacja w Ne 8 rozwija się chronologicznie, 
prawdopodobnie stało się to dwa miesiące później w związku ze Świętem Namio-
tów43. Miało ono miejsce po opuszczeniu Babilonu pod przewodnictwem Zoro-
babela (Ezd 3, 1)44.

Według słów Księgi, w czasach kapłana Ezdrasza podczas Święta Namiotów 
lud codziennie czytał i rozważał Pismo oraz mieszkał w szałasach. Nastąpiło rów-
nież połączenie obchodów z wydarzeniami historii zbawienia (Ne 8, 13–18)45. Ez-
drasz stanął na podwyższeniu wzniesionym na jednym z placów i czytał Księgę 
Prawa od świtu do południa. Przytaczał tekst hebrajski w tłumaczeniu aramej-
skim i wyjaśniał go. Jednocześnie obchodzono święto, a w każdym jego dniu czy-
tano dalsze fragmenty Prawa. Jakie to było Prawo? Opinie są podzielone. Jedni 
uważają, iż chodzi tu o Kodeks Kapłański, inni mówią o Pięcioksięgu46.

Opis lektury Prawa przez Ezdrasza stanowi najbardziej przejmujący przykład 
„liturgii słowa” w całej Biblii. Kronikarz opowiada, że czytano dobitnie, z objaś-
nieniem tekstu, tak że lud rozumiał czytanie (Ne 8, 8). Lud zaś powstawał na 
czas lektury, podnosił ręce, odpowiadał „Amen, Amen”, to znów padał na kola-
na, twarzą do ziemi, i wybuchał płaczem (Ne 8, 5–9). Posypywał też głowy po-
piołem, przywdziewał wory i wyznawał grzechy. W końcu zobowiązywał się pod 
przysięgą do zachowania wszystkich przykazań Pana47.

Czytaniu Prawa przez Ezdrasza towarzyszył płacz ludu za grzechy. On jed-
nak zachęcał do radości, uczt i zażywania przyjemności przez te osiem dni, zgod-
nie z tradycją świąteczną48. Pod wpływem czytanego słowa Bożego zebrani przed 
Bramą Wodną mieszkańcy Jerozolimy uświadomili sobie, że nie mury i uzbroje-
nie stanowią ich siłę, ale zaufanie słowu Jahwe. W posłuszeństwie Prawu Bożemu 

43  Por. tamże, s. 400–402.
44  Por. J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, dz. cyt., s. 529.
45  Por. S. Wypych, Wprowadzenie w myśl…, dz. cyt., s.138.
46  Por. J. Bright, Historia Izraela, dz. cyt., s. 405.
47  Por. T. Brzegowy, Teologia kultu Bożego u Kronikarza, AK 442 (1982), s. 441.
48  Por. J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, dz. cyt., s. 536–537.
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zrodziła się nowa wspólnota Jahwe. Świadomość przemawiania Boga będzie od-
tąd murem obronnym narodu, konstytucją zaś – Prawo Boże. Izrael stał się ludem 
Tory. Święto Namiotów jest praktycznym zastosowaniem czytanego Słowa49.

Owo pamiętne odczytywanie Tory wobec zgromadzonej gminy kultowej sta-
nowiło szczyt działalności Ezdrasza, a samo wydarzenie należy pojmować jako 
swego rodzaju odnowienie Przymierza. Zwyczaj taki był znany dawniej i prakty-
kowany w związku ze świętem jesiennym. Lud podporządkował się najwyższemu 
Prawu Jahwe. Następstwo wydarzeń zawierania Przymierza (Wj 19–24 – trady-
cja jahwistyczna, i Wj 25–31 – tradycja kapłańska) nie jest rezultatem nawiązy-
wania do faktów historycznych, lecz stanowi legendę świątynną dotyczącą święta 
odnowienia Przymierza50.

Odczytywanie Prawa i związana z tym reforma służyć miały odnowie wspól-
noty na podstawie słowa Jahwe. Reforma ta dokonała się w ciągu roku od chwi-
li powrotu do Jerozolimy. Dotyczyła ona zwłaszcza drażliwej kwestii małżeństw 
mieszanych, z którą spotkał się najpierw Nehemiasz, a która następnie wstrząs-
nęła Ezdraszem po jego przybyciu do Świętego Miasta. W małżeństwa miesza-
ne wplątanych było wielu przedniejszych obywateli, zarówno duchownych, jak 
i świeckich, nie wyłączając członków rodziny arcykapłańskiej (Ne 13, 28). Roz-
wiązywać tę sprawę zaczął Ezdrasz w dziewiątym miesiącu, a zakończył w dwu-
nastym miesiącu. Dwudziestego czwartego dnia pierwszego miesiąca zawarto 
uroczystą umowę. Czytanie Prawa miało też wzbudzić większą gorliwość w sfe-
rze kultu. Kult bowiem to podstawowy obowiązek Izraela i wymóg Prawa. Prze-
strzegać prawa kultowego i  respektować wybrane przez Jahwe miejsce kultu 
– Jerozolimę, oznacza dla Izraelity szukanie Boga i wierność Mu. Z  tego też 
względu zachowano szczegółowy przepis Prawa o mieszkaniu w szałasach (Ne 
8, 14). Zwiększyło to strach przed łamaniem go i potrzebę ekspiacji, zwłaszcza 
w Dzień Przebłagania, czyli na pięć dni przed Świętem Namiotów. Prawo zaczę-
to uważać za coś absolutnego i istniejącego odwiecznie, gdyż ukazuje ono wiele 
instytucji nakazanych w pradawnych czasach, np. w Księdze Jubileuszów Świę-
to Namiotów obchodził już Abraham (16, 20–31), który nauczył też Izraela rytu 
ofi arnego (21, 1–20)51.

W związku z uroczystościami wielkiego dorocznego Święta Namiotów ob-
chodzono „królewskie święto Syjonu” będące w równej mierze pamiątką założe-
nia sanktuarium, jak i zaprowadzenia królestwa. Jahwe wybrał Syjon na miejsce 
swego odpoczynku, ale jednocześnie był on miejscem, na którym wznosił się tron 
Jego pomazańca. Tron Jahwe i tron Dawida były nierozłączne; a według Ps 110, 1 
był to jeden tron.
49  Por. Biblia dla każdego…, dz. cyt., s. 261.
50  Por. G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, dz. cyt., s. 81, 154.
51  Por. J. Bright, Historia Izraela, dz. cyt., s. 402–404, 412, 452, 458.

Rezultatem tego pamiętnego Święta Namiotów jest również uhistorycz-
nienie niegdyś czysto agrarnych świąt, tzn. osadzenie ich w historii zbawienia 
(w  przypadku Święta Namiotów odwoływano się do przebywania Izraelitów 
na pustyni i wspominano ich czterdziestoletnią wędrówkę). Starano się nawet 
uprawomocnić całą służbę Bożą dzięki odwołaniu się do historycznych posta-
nowień Jahwe. Było to jednak tylko pewnym etapem. Dążono do ukazania wielu 
wydarzeń historycznych, które dopiero razem wzięte powoływały do istnienia 
naród izraelski. Zasadą spajającą była celowość Bożych rządów w historii i reali-
zacja postanowienia wprowadzenia Izraela do obiecanego kraju52.

2. Teologia Święta Namiotów

2.1. Zbawczy wymiar wydarzeń związanych ze Świętem Namiotów

Niektóre święta religijne wyrastają z życia człowieka i otaczającej go przyro-
dy, aby następnie zostać określone przez konkretne wydarzenie z historii świę-
tej, która wprowadza wiernych w  kontakt z  Bogiem działającym bez przerwy 
dla dobra swoich wybranych. Podobny proces miał miejsce w przypadku Święta 
Namiotów. Okazję do jego powstania dał powtarzający się cykl księżycowy, któ-
ry wyznaczał granice miesięcy izraelskich zgodnie z rytmem ciał niebieskich, we-
dług zamysłu Stwórcy oddzielających dzień od nocy, wyznaczających pory roku, 
dni i lata, a także cykl słoneczny związany z pracami Izraelitów – pasterzy i rol-
ników. Ze względu na tę genezę możemy wytłumaczyć jego pierwotną nazwę 
„Święto Zbiorów”, która była związana z zakończeniem jesiennych prac w winni-
cach (wrzesień–październik)53.

W  życiu jednak narodu izraelskiego można zaobserwować nakładanie się, 
a w konsekwencji przenikanie, dwóch aspektów czasu: wyznaczonego cyklami 
natury czasu kosmicznego oraz znaczonego poszczególnymi wydarzeniami linio-
wego czasu historycznego. Oboma czasami rządził Bóg i oba jego nurty zmie-
rzały do tego samego celu. Z tego też względu następowała sakralizacja czasu, 
wzmocniona przez związanie z nim świąt religijnych Izraela, m.in. Święta Na-
miotów54. Święto oznaczało bowiem powrót do określonej chwili świata, w której 
ponownie staje się obecne to, co godne pamięci. Stąd właśnie wyrosły uroczy-
ste formy czynności kultowych świadczących o zachwycie duszy, której w udzia-
le przypada to, co wieczne. Właśnie ów wymiar historyczny świadczy o wierze, 
iż pośród przemijania wszystkiego, przeszłe czyny Jahwe mają charakter absolut-
ny. Gmina Izraela w pełnym sensie urzeczywistniała się dopiero w geście i rycie 
52  Por. G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, dz. cyt., s. 35, 48, 445.
53  Por. Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1990 (dalej: STB), s. 969–970.
54  Por. tamże, s. 175.
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i wkraczała w  sytuację historyczną określaną przez dane święto55. Poszcze-
gólne święta, w tym również Święto Namiotów, otrzymywały przez to nowe 
znaczenie w zależności od minionych faktów, które wspominały, od zapowia-
danej przyszłości oraz od teraźniejszości, której potrzeby ukazywały. W przy-
padku Święta Namiotów łączą się wszystkie trzy powyższe wymiary. Podczas 
tego święta wspomina się przede wszystkim czas wędrówki po pustyni, pod-
czas której Izraelici mieszkali w szałasach (Kpł 23, 43)56. Żydzi mieli nie tyl-
ko koncentrować się na wspomnieniu wyjścia z  Egiptu, ale także rozważać 
czas życia na pustyni, czego symbolem były namioty57. Pustynia miała być dla 
nich nie tylko miejscem geografi cznym, ale przede wszystkim uprzywilejowa-
nym okresem w historii zbawienia. Bóg bowiem zechciał przeprowadzić swój 
lud przez ziemię straszną, ziemię bez Bożego błogosławieństwa, zamieszka-
ną przez demony i złe bestie, po to aby następnie wprowadzić go do ziemi 
mlekiem i miodem płynącej. Był to bowiem dla Izraelitów czas próby, a na-
wet odstępstwa, czas, który został określony przez trzy elementy: plan Boga, 
niewierność ludzi i  triumf Stwórcy. U podstaw więc marszu przez pustynię 
znajduje się plan Boży realizowany poprzez wybranie drogi, przewodnictwo, 
nadanie Prawa i zawarcie Przymierza, dzięki czemu Izraelici zostają ukonsty-
tuowani jako lud Boga żywego. Wędrówka po pustyni była drogą czystej wiary 
w Tego, który kierował Izraelem. Z tego też względu towarzyszyły jej niejed-
nokrotnie szemrania przeciwko woli Pana. Hebrajczycy nie czuli się bezpiecz-
ni, nie mieli pożywienia i wzdychali do lat przeżytych w Egipcie, gdzie mieli 
zabezpieczone przynajmniej podstawowe potrzeby (Wj 14, 11; 16, 2n; Lb 14, 
2n; 16, 13n). Wzdychali do zwykłego życia, nawet za cenę niewoli. I nawet jeśli 
Bóg dopuszcza do zagłady tych, którzy okazali się zatwardziali w niewierze, 
to jednak nie odstępuje od swych zamiarów. Zsyła pożywienie, wyprowadza 
wodę, a nawet ratuje grzeszników poprzez znak miedzianego węża (Lb 21, 9). 
Daje przez to dowody swej świętości i chwały. Dzięki temu pustynia przestaje 
być postrzegana jako okres niewierności ludu, staje się natomiast czasem mi-
łosiernej wierności Jahwe58. Właśnie podczas Święta Namiotów Żydzi winni 
rozważać te wydarzenia i dziękować Ojcu za Jego opiekę59.

Święto Namiotów jest ponadto radosną antycypacją przyszłości. Aktuali-
zuje ono poprzez nadzieję ostateczny kres zbawienia. Dawne wyjście z Egip-
tu, wspominane podczas święta, zapowiada i gwarantuje nowe wyjście – Izrael 

55  Por. G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, dz. cyt., s. 443.
56  Por. STB, s. 970.
57  Por. PEB, t. II, s. 133.
58  Por. STB, s. 838–839.
59  Por. Brat Efraim, Jezus, Żyd praktykujący, Kraków 1994, s. 379.

zostanie kiedyś całkowicie uwolniony (Iz 43, 15–21; 52, 1–22). Królestwo Jahwe
będzie się rozciągać na wszystkie ocalone narody, które przyjdą do Jerozoli-
my na Święto Namiotów i oddadzą cześć Bogu (Za 14, 16). Jest to więc powód 
szczególnej radości narodu. Radość ta może być jednak prawdziwa i dostęp-
na już teraz tylko wówczas, kiedy pochodzi z serca skruszonego i oczyszczone-
go. Ten wymóg przypominają również tzw. Psalmy radosne śpiewane podczas 
Święta Namiotów (np. Ps 81; 118; 122; 126). Prorocy ze swej strony jeszcze bar-
dziej podkreślają znaczenie święta, które ma prowadzić do spotkania żywego 
Boga, a ostrzegają przed radością płynącą z liturgii sprawowanej przez niewier-
ne serca (Am 5, 21; Iz 1, 13n)60.

Święto Namiotów, jako jedno z  trzech wielkich świąt żydowskich, two-
rzy ponadto według żydowskiego teologa Franza Rosenzweiga obraz historii 
narodu jako nosiciela objawienia. Wyzwolenie z  Egiptu, objawienie Deka-
logu i  wędrówka z  nim przez pustynię są trzema stopniami przeznaczenia 
narodu oraz symbolizują stworzenie, objawienie i zbawienie. Stworzenie na-
rodu odzwierciedla się według Rosenzweiga w  jego uwolnieniu widocznym 
już w celebracji Paschy, objawienie dotyczące nadania Dekalogu wspomina-
ne jest podczas Święta Tygodni; Święto Namiotów natomiast, jako związane 
z czasem zbawienia, stanowi okazję do wspomnienia wędrówki mającej swój 
początek w wyzwoleniu z niewoli egipskiej oraz drogi wiodącej przez pusty-
nię w pobliżu góry Synaj, na której Bóg darował Izraelowi Dekalog. Święto 
Namiotów jest ponadto dla Rosenzweiga świętem spoczynku. Ustanowione 
ku czci długiej wędrówki przez pustynię, prowadziło w końcu do spoczynku 
w boskiej świętości ojczyzny. Dlatego Żydzi łączą się we wspólnym posiłku 
nie w domu, lecz pod dachem, który pozwala przenikać niebu. W ten spo-
sób mogą czuć bliskość wiecznego Boga, który ich nie opuścił, ale zawsze ich 
ochrania. Święto to jest również świętem pokoju będącego wynikiem przy-
szłego zbawienia. Nadzieja zawarta jest w czytanych tekstach proroków (np. 
Zachariasza). Wypływa ona z charakteru zbawienia, które jest dopiero ocze-
kiwane, a nie teraźniejsze. Stąd dopełnieniem Święta Namiotów jako święta 
zbawienia jest według Rosenzweiga Nowy Rok, w którym Bóg jest uznawany 
za Króla Wszechświata sądzącego każde stworzenie i łączącego w tym sądzie 
sprawiedliwość z miłosierdziem, oraz Dzień Pojednania, w którym człowiek, 
padając na kolana, poszukuje Boga przez skruchę. W ten sposób otwiera się 
u Rosenzweiga obietnica przyszłego zbawienia, gdy przed Bogiem zegnie się 
każde kolano, grzesznicy się nawrócą i przyjmą jarzmo królestwa Bożego61.

60 Por. STB, s. 970–971.
61 Por. L. Hońdo, Święta żydowskie w interpretacji Franza Rosenzweiga, w: Kalendarz żydowski Alma-

nach 1991/1992, Warszawa 1991, s. 19–22.
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2.2. Symbolika światła, wody i roślin

Do głównych elementów obchodu Święta Namiotów, które mają ponadto 
znaczenie symboliczne, nawiązujące do ważnych dla Izraela wydarzeń historycz-
nych, należą bez wątpienia światło, woda i cztery gatunki roślin.

Używanie światła związane było zwłaszcza ze wspomnianym już wieczo-
rem pierwszego dnia Święta Namiotów, kiedy to odbywał się obrzęd iluminacji 
Świątyni. W tym celu posługiwano się płonącymi pochodniami. Rozświetlający 
ciemności ogień przypominał, zgodnie z danymi biblijnymi, o obecności i dzia-
łaniu Boga pośród swego ludu nie tylko kiedyś na wygnaniu, ale również i teraz 
w Świątyni. To właśnie ukazanie się Pana Mojżeszowi w ognistym krzaku (Wj 3, 
2) dało początek procesowi wyzwalania ludu izraelskiego; następnie obecność 
Boga w postaci ognistego słupa przypominała o Jego opiece podczas wędrów-
ki przez pustynię (Wj 13, 21), której centralnym punktem była ognista teofa-
nia na Synaju (Wj 19, 18)62. Światło ognia było wyrazem tego, co niematerialne, 
i dlatego używano go w celu podkreślenia nie tylko obecności, ale także ducho-
wości Boga. Duchowy charakter światła przejawiał się również w tym, że stano-
wiło ono podstawę widzenia i poznania, ponieważ wszystko przenikało, nawet 
ciemności. Właśnie w światłości, stanowiącej atrybut Stwórcy, objawia się mi-
łosierne i dobrotliwe działanie Boga. W związku z tym przenikające wszystko 
działanie ognia sprawiało, że stał się on symbolem doświadczeń i oczyszczenia 
(Syr 2, 5)63.

Trud oczyszczenia stał się udziałem Żydów także podczas wędrówki przez 
pustynię, a jego wspomnienie miało pomagać w uświadomieniu sobie obowiąz-
ku stawania z czystym sercem w obecności Boga obecnego w Świątyni. Oczysz-
czająca funkcja ognia przypominała o konieczności odcięcia się od wszelkiego 
brudu, zwłaszcza moralnego, który nie może współistnieć ze świętością Boga. 
Dopiero po tym zabiegu można oglądać pojawienie się Boga i  uczestniczyć 
w kulcie64. Wymagał on jednak także legalistycznej przydatności – czystości kul-
tycznej. Takie podejście suponowało nie tylko czystość fi zyczną, czyli niespo-
tykanie się z niczym, co zbrukane (Pwt 23, 13n), chore (np. trąd – Kpł 13–14) 
albo zepsute (np. trupy – Lb 19, 11–14), ale regulowało również posługiwanie 
się tym, co święte. Wszystko, co było związane z kultem, powinno być w naj-
wyższym stopniu czyste i nie powinno być nieopatrznie dotykane (Kpł 21; 22)65. 
Na podstawie tego, co zostało powiedziane, użycie ognia podczas obrzędu 

62  Por. Słownik obrazów i symboli biblijnych, red. M. Lurker, Poznań 1989 (dalej: SOiSB), s. 149–150.
63  Por. tamże, s. 237–238, 150.
64  Por. STB, s. 975.
65  Por. tamże, s. 195.

iluminacji Świątyni miało służyć uświadomieniu ludowi obecności Jahwe, a tak-
że potrzeby oczyszczenia samych siebie i miejsca kultu.

Za czasów Świątyni miał miejsce ryt czerpania wody z sadzawki Siloe i wy-
lewania jej na ołtarz. Czyniono to przez siedem dni. Jak każda czynność speł-
niana podczas Święta Namiotów miała swój aspekt historyczny, podobnie 
i obrzęd wylewania wody był osadzony w wyprowadzeniu wody ze skały przez 
Mojżesza w Massa i Meriba (Wj 17, 1–7). Miejsca te naznaczone są nie tyl-
ko nadzwyczajnym działaniem Mojżesza na polecenie Boga, ale również sym-
bolizują bunt synów Izraela przeciwko Stwórcy. Świadczą o tym same nazwy: 
Massa – kuszenie i Meriba – kłótnia66. Obrzęd czerpania wody z okazji Święta 
Namiotów, odbywający się w okresie jesiennym, wyrażał w pierwszym rzędzie 
tęsknotę za wodą, której oczekiwali Żydzi po sześciu miesiącach suszy. Towa-
rzyszyła tej czynności ogromna radość, ze względu na którą Siloe nazwano 
„radością miejsca, skąd się czerpie”. Tradycja żydowska zadawała pytanie: co 
szli czerpać Żydzi z sadzawki Siloe?, i odpowiadała: Ducha Świętego67. Było 
to odwołanie się do słów proroka Zachariasza dotyczących wylania Ducha 
(Za 12, 10a). Przy tej czynności powoływano się na tradycję żydowską, która 
kazała oczekiwać, że w dniach Mesjasza wytrysną liczne żywe źródła, które 
użyźnią kraj. Widać więc, iż w ceremonii tej mieściły się elementy zapowiedzi 
mesjańskich68. Posłannictwem natomiast Mesjasza miało być zbawienie naro-
du, wyzwolenie i danie mu nowego życia. Dlatego też podobnie jak Bóg kiedyś 
uratował swój naród na pustyni, darowując mu wodę, tak w przyszłości dzięki 
misji Mesjasza ponowi cud odrodzenia ludu w sposób tak niesłychany, że cała 
pustynia zamieni się w zielony ogród (Iz 41, 17–20), a spragniony kraj w same 
źródła (Iz 35, 6n)69. Owa pierwotna woda stanie się wodą życia. W połącze-
niu z działaniem Ducha Świętego można nią będzie dokonywać cudów. Ma 
ona płynąć zgodnie z zapowiedzią Ezechiela spod progu Świątyni (stąd wyla-
nie wody na ołtarz i jej spływanie) w kierunku wschodnim na znak nowego 
początku (Ez 47, 9)70. Właśnie ten ożywiający i zbawczy charakter wody miała 
uwypuklić ceremonia odprawiana podczas Święta Namiotów71.

Każdego dnia święta podczas ofi ary porannej odbywały się wokół ołtarza 
pochody z bukietami gałązek. Miały to być zioła świeże, bez oznak zeschnięcia 
i niezłamane, gdyż roślina zwiędła jest uważana za martwą, a martwe rzeczy nie 
mogły być używane w kulcie. W skład bukietu wchodziły gałęzie krzewu cytru-
66 Por. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, wyd. 3 posze-

rzone, Poznań–Warszawa 1980 (dalej: BT3), s. 84.
67 Por. K. Strzelecka, Szalom, Warszawa 1987, s. 165.
68 Por. Brat Efraim, Jezus, Żyd praktykujący, dz. cyt., s. 390–395.
69 Por. STB, s. 1061.
70 Por. SOiSB, s. 270.
71 Por. K. Strzelecka, Szalom, dz. cyt., s. 165.
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sowego, palmy, mirtu i wierzby72. Z nich właśnie ma być złożony bukiet i przynie-
siony do świątyni. Nosi on nazwę lulaw, która pochodzi od największej z gałęzi 
wchodzącej w jego skład, czyli palmy. To właśnie lulawem kołysze się na cztery 
strony świata przy śpiewie Hallelu (Ps 113–118). Czynność ta symbolizuje praw-
dę, iż to właśnie Bóg jest Stwórcą natury, a ona należy tylko do Niego73. Życie 
każdej rośliny jest obrazem działania Boga, sprawcy wszelkiego rozwoju. Bardzo 
liczne są również miejsca w Biblii, w których rośliny występują jako porównania 
i symbole życia i rozwoju człowieka (np. Ps 92, 14n)74.

Taki właśnie sens ma użycie czterech gatunków roślin podczas liturgii Święta 
Namiotów. Wyraźny nakaz Boga odnośnie do ich używania znajdujemy w Pra-
wie Świętości (Kpł 23, 40). Midrasz Rabba do powyższego fragmentu podaje 
następującą możliwą interpretację – cztery rośliny połączone w bukiet mogą 
symbolizować poszczególne członki ciała ludzkiego: palma to szkielet kostny, 
cytrus oznacza serce, mirt oko, natomiast liść usta, a połączone razem śpiewać 
mają na chwałę Boga75. Oprócz tej interpretacji istnieje jeszcze inna. Opiera się 
ona na naturze poszczególnych roślin, które wzajemnie się uzupełniają: jedna 
ma smak, ale nie ma zapachu; druga ma zapach, ale brak jej smaku; trzecia ma 
i smak, i zapach; czwarta w końcu nie ma ani smaku, ani zapachu. Symbolizują 
one cztery rodzaje Izraelitów: jedni studiują Torę, ale jej nie praktykują (mirt); 
drudzy praktykują, ale nie studiują (palma); trzeci zarówno studiują, jak i prak-
tykują, przez co stanpowią prawdziwą elitę Izraela (cytrus); ostatni natomiast 
ani jej nie studiują, ani nie praktykują (wierzba). Jest to więc interpretacja biorą-
ca pod uwagę życie moralne Izraela. Związanie poszczególnych gałęzi w jeden 
bukiet ukazywało prawdę, że naród żydowski złożony jest z takich właśnie, a nie 
innych kategorii ludzi stanowiących jedno. Wyrażał on jednak nadzieję, iż na-
stanie dzień, kiedy powstanie jedność będąca wynikiem studiowania i prakty-
kowania Tory przez wszystkich. Jak poszczególne grupy społeczne są złączone 
razem w geście kołysania lulawem, tak podobnie będą skupione wokół Tory76.

2.3. Wymowa pielgrzymki i ofi ar

Nieodłącznym elementem Święta Namiotów była pielgrzymka do świątyni 
w Jerozolimie (Wj 23, 17). Obowiązek ten, a był to istotny moment świętowa-
nia, dotyczył każdego mężczyzny, który tę drogę odbywał na piechotę (regalim). 

72  Por. Brat Efraim, Jezus, Żyd praktykujący, dz. cyt., s. 385–386.
73  Por. K. Strzelecka, Szalom, dz. cyt., s. 166.
74  Por. SOiSB, s. 200.
75  Por. Brat Efraim, Jezus, Żyd praktykujący, dz. cyt., s. 386.
76  Por. K. Strzelecka, Szalom, dz. cyt., s. 166.

Prawodawca zwracał się w tym przepisie do mężczyzn, ale kobiety też mogły się 
do niego stosować, jak czyniła to matka Samuela (1 Sm 1, 2)77.

Zasadniczym celem pielgrzymki było stawienie się w Świątyni, aby widzieć 
Boga i być przez Niego widzianym. Chodzi tu o wizję duchową. Z tej też racji 
wzięła się druga nazwa podróżowania do miejsc świętych: reijah (wizja)78. Miej-
sce pielgrzymowania było uświęcone przez objawienie się lub działalność Boga. 
Sprzyjało to więc modlitwie w szczególnej atmosferze. Pielgrzymka była szuka-
niem Boga i spotkaniem z Nim na płaszczyźnie kultowej79. Lud mógł mieć uza-
sadnioną nadzieję na spotkanie ze swoim Stwórcą, ponieważ miał zapewnienie 
z Jego strony o wszechmocnej obecności, uczynione w chwili zawierania przy-
mierza (Wj 34, 9n). Człowiek musiał jednak spełnić określone warunki, aby mieć 
przystęp do Jego tajemniczej obecności. Winien przede wszystkim odpowiedzieć 
na znaki dawane mu przez Boga. Z tej też racji kult odbywał się w miejscach zwią-
zanych ze wspomnieniem pojawienia się Jahwe, a czas pielgrzymowania był swo-
istym przygotowaniem do przekroczenia progów świątynnych. Człowiek musiał 
mieć jednocześnie świadomość, iż Stwórca nie jest związany z żadnym teryto-
rium, z żadnym pomieszczeniem. A jeśli nawet zgadza się na świątynię, to tylko 
w tym celu, żeby ukazać jej ograniczoność i tym bardziej zachęcić do wzywania 
Jego imienia w prawdzie i wierności serca. Docelowo bowiem to właśnie lud miał 
być miejscem zamieszkania Boga – miejscem żywym i świętym. Pragnąc zapew-
nić spełnienie tych warunków, przeprowadzono centralizację kultu80.

Z  niej to właśnie wyrasta integrujący społeczność religijną aspekt piel-
grzymki. Został on zapoczątkowany właściwie przez reformę Jozjasza (629 
przed Chr.), która znosiła lokalne przybytki i obchody świąt przenosiła do Je-
ruzalem. Zadaniem tej działalności króla było gromadzenie ludu przed Bo-
giem i  zachowanie go w  ten sposób od skażenia bałwochwalczymi kultami 
lokalnymi. W pełni zamiar ten urzeczywistniono po powrocie z niewoli ba-
bilońskiej (po 538 przed Chr.). Świątynia stała się wówczas centrum kultu. 
Psalmy wstępowania (Ps 120–134) wyrażały modlitwę i uczucia przywiąza-
nia przybywających we wspólnocie do domu Pańskiego, miasta świętego, ich 
wiarę, uwielbienie, radość płynącą z możliwości urzeczywistnienia głębokiej 
wspólnoty ludu Bożego w  zgromadzeniu liturgicznym. Przeżycie to dodaje 
do nadziei eschatologicznej wzruszający element. Dzień zbawienia bowiem 
przedstawiano sobie na wzór pielgrzymek jako zgromadzenie ludu i pogan 

77 Por. Księga Wyjścia. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy, oprac. S. Łach, t. I–2, Poznań–
Warszawa 1970, s. 229.

78 Por. K. Strzelecka, Szalom, dz. cyt., s. 160.
79 Por. STB, s. 660–661.
80 Por. tamże, s. 567–568.
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nareszcie zjednoczonych (Iz 2, 2–5; Mi 7, 12; Tob 13, 11)81. Samo jednak miej-
sce uprzywilejowane (Świątynia) było antycypacją zbawienia. W nim to wów-
czas oczekiwano wybawienia od nieprzyjaciół, chorób i biedy. Zwracano się 
ponadto w kierunku życia po śmierci, prosząc o wybawienie od samej śmier-
ci i Szeolu (Ps 6, 6; 10, 1). Była to więc szczególna modlitwa o życie w blisko-
ści Boga i przed Bogiem82.

Istotnym celem pielgrzymki była również chęć ofi arowania Bogu czegoś ze 
swoich dóbr. W pierwszym rzędzie, z racji rolniczego charakteru świąt, były to 
pierwociny zbiorów. W  przypadku Święta Namiotów składano Bogu jesienne 
plony zebrane z drzew i winnic83. Dołączano do tego ofi ary obowiązkowe i do-
browolne, aby w ten sposób zadośćuczynić nakazowi Stwórcy. Ofi ary te powinny 
być mnogie i różnorodne84.

Najstarsze pojęcie ofi ary sprowadza się do aktu zamiany – człowiek daje coś 
Bogu, aby otrzymać jeszcze więcej. Odnosiło się ono zarówno do ofi ar błagal-
nych, jak i  dziękczynnych. Szczególny rodzaj ofi ar stanowiły tutaj pierwociny, 
czyli pierwsze plony oraz pierworodne spośród zwierząt i ludzi, z którymi mamy 
do czynienia także podczas Święta Namiotów, składane zgodnie z nakazem Pana. 
Większość ofi ar starotestamentowych miała krwawy charakter, a u ich podstaw 
znajdowała się idea śmierci zastępczej85.

W najstarszych tradycjach wspominana jest przede wszystkim ofi ara cało-
palna (Rdz 8, 20; Sdz 6, 21), podczas której w całości spalano zwierzę, aby wy-
razić przez to całkowite i nieodwołalne oddanie daru Bogu86. Zawsze krwawa 
była też ofi ara przebłagania, przez którą człowiek, świadom swojej winy, miał 
nadzieję dojść do ponownego pojednania się z Bogiem. Przez włożenie rąk skła-
dającego ofi arę na głowę niewinnego zwierzęcia ofi arnego grzechy ludzkie mia-
ły zostać przeniesione właśnie na to zwierzę (Kpł 4, 4.15.24.29). Pokropienie 
rogów ołtarza krwią ofi ary (Kpł 4, 25.30) miało oznaczać wydanie na śmierć 
grzesznego człowieka87. Ofi arą bardzo rozpowszechnioną wśród Semitów był 
święty posiłek (Pwt 12, 18). Część żertwy ofi arnej należała wówczas do Boga 
(rozlana krew, spalony tłuszcz), mięso natomiast spożywali biesiadujący. Posi-
łek ten był uważany za wyraz wspólnoty ze sobą oraz z Bogiem88.

Przy niekrwawych ofi arach z pokarmów dar ofi arny sporządzano z najczyst-
szej mąki (Kpł 2, 1), której biały kolor oznaczał czystość. Niczego, co zakwaszo-

81  Por. tamże, s. 661–662.
82  Por. T. Brzegowy, Doroczne święta…, dz. cyt., s. 113.
83  Por. K. Strzelecka, Szalom, dz. cyt., s. 160.
84  Por. STB, s. 610.
85  Por. SOiSB, s. 147–147.
86  Por. STB, s. 611.
87  Por. SOiSB, s. 148.
88  Por. STB, s. 611–612.

ne – kwas był bowiem symbolem grzechu – nie wolno było składać na ołta-
rzu Pańskim (Kpł 2, 11n). Z czasem za ofi ary poczęto uznawać określone po-
stawy moralne oraz pewne czyny. Idea ofi ary w pełni już duchowej dochodzi 
do głosu chociażby w porównaniu modlitwy do ofi ary (Ps 141, 2)89. Analogia 
ta jest wyrazem uświadomienia sobie przez człowieka prawdy, że Bóg nie czer-
pie żadnych korzyści z ofi ar składanych przez ludzi. Nie jest On też żadnym 
dłużnikiem człowieka; przeciwnie – to człowiek jest dłużnikiem Jahwe. Obrzę-
dy zewnętrzne w związku z tym miały być tylko wyrazem wewnętrznych od-
czuć: uwielbienia, pragnienia jedności z Bogiem, świadomości grzechu. Miały 
też sakralizować życie narodowe, rodzinne i indywidualne z okazji pielgrzymek 
i świąt, w tym również Święta Namiotów. W związku z tym duchowe znaczenie 
materialnych gestów zostało wyjaśnione przez przewijające się w poszczegól-
nych księgach dialogi (Wj 12, 26–27), symbole wiary (Pwt 26, 5–11), wyznania 
grzechów (1 Sm 7, 6) oraz psalmy (np. Ps 22, 23–30). Wielka karta ofi ar świą-
tynnych, jaką jest tekst Rdz 22, pokazuje nam, iż dary są Bogu miłe tylko wte-
dy, gdy człowiek składa je z sercem gotowym do wyrzeczenia się w duchu wiary 
wszystkiego, co mu najdroższe90. Stwórca bowiem żądał, aby ludzie byli gotowi 
do najwyższej ofi arności dla Niego, a przez to ofi ara stała się symbolem oddania 
się na służbę Bogu91. Ukazywanie takiego jej wymiaru widać również w działal-
ności proroków, którzy nieustannie piętnowali deformacje ofi ar i przypominali, 
że obfi tość obrzędów nie przynosi Bogu chwały, a bez odpowiedniej dyspozycji 
wewnętrznej sprowadza się do próżnego gestu i budzi Jego odrazę (Am 4, 4; Iz 
1, 11–16). Ofi ara wewnętrzna nie jest więc czymś tylko zastępczym, ale stanowi 
istotny element w relacji z Panem (Ps 51, 18n)92.

2.4. Święto intronizacji Jahwe

W  żydowskim życiu istnieją dwa początki – religijny i  cywilny. Religij-
ny początek zaczyna się w wiosennym miesiącu Nisan, a cywilny w jesiennym 
Tiszri. Od pierwszego liczono lata rządów króla, od drugiego zaś lata szabatowe 
i jubileuszowe93. W miesiącu Tiszri obchodzono Święto Namiotów, które było 
połączone ze świętem Nowego Roku. W Babilonii w dniu Nowego Roku świę-
towano intronizację Marduka – głównego boga babilońskiego oraz aktualnego 
króla. Historia świąt natomiast mówi nam o źródłach oraz wpływie uroczysto-
ści kananejskich na święta żydowskie. W związku z tym możemy suponować, 

89  Por. SOiSB, s. 147–148.
90  Por. STB, s. 612, 
91  Por. SOiSB, s. 148.
92  Por. STB, s. 612.
93  Por. K. Strzelecka, Szalom, dz. cyt., s. 160.



206 Studia Redemptorystowskie 207Teologia

że również w Izraelu w dniu Nowego Roku świętowano i wspominano introni-
zację Jahwe – Boga jedynego, żywego i prawdziwego. Podczas tej uroczystości 
przedstawiano w formie kultycznego dramatu przybycie Jahwe do Jego ludu. 
Urządzano procesję z Arką, w której brali udział król, kapłani i wszyscy uczest-
nicy Święta Namiotów. Towarzyszyły jej tańce, ofi ary i modlitwy. Jahwe był in-
tronizowany jako Król Izraela, a żydowski król ziemski jako Jego „syn”. Takie 
obchody trwały prawdopodobnie do czasów niewoli babilońskiej. Po powro-
cie z niewoli święto to prawdopodobnie znikło w związku z próbą oczyszczenia 
kultu z pozostałości pogańskich, a takie niewątpliwie było jego źródło94.

Święto intronizacji Jahwe nie wyczerpuje w pełni wymowy tego dnia. Było 
ono fundamentem dla „królewskiego święta Syjonu”, które obchodzono w łącz-
ności z nim. Wspominając intronizację Jahwe, świętowano również pamiątkę 
poświęcenia sanktuarium i założenia królestwa (1 Krl 8, 2). Bóg wybrał Syjon na 
miejsce swego odpoczynku, ale był on także miejscem, na którym wznosił się 
tron Jego pomazańca. Tron Jahwe oraz królewski tron Dawida i jego potomków 
były nierozłączne, a nawet był to ten sam tron (Ps 110, 1)95. Tronem Boga była 
Arka – symbol Jego obecności pośród ludu i miejsce, na którym zasiadał. Taki 
stan rzeczy był przyczyną uwielbienia królewskiego panowania Stwórcy. Dzię-
kowano również za jedyność Jahwe jako Boga broniącego swego ludu96.

Za obecnością w liturgii żydowskiej święta intronizacji Jahwe opowiada się 
również krytyka racjonalistyczna Święta Namiotów, pomimo że – jak podkre-
śla – brakuje w ST wyraźnych jego śladów. Neguje ona pochodzenie święta od 
Mojżesza, jednak uważa, że zostało ono przejęte od Kananejczyków. Jesienią 
obchodzili oni święto swego narodowego boga Marduka oraz początek roku. 
Jak w Babilonii czczono ukoronowanie Marduka i czytano opowiadanie o po-
czątku świata, tak też podobnie działo się w Izraelu odnośnie do Boga Jahwe97. 
Święto Namiotów było początkowo obchodzone jako jedno święto z Nowym 
Rokiem (pierwszy dzień Tiszri) i  Dniem Pojednania (dziesiąty dzień Tiszri). 
Przypominało ono o powstaniu żydowskiej gminy, a także o panowaniu Jahwe 
nad Izraelem (Nowy Rok). Później poszczególne wymiary święta zostały roz-
dzielone. Niemniej jednak razem z Nowym Rokiem obchodzono co roku świę-
to intronizacji Jahwe, którego wzorce Izrael miał w kulcie babilońskim (w dniu 
Nowego Roku intronizacja Marduka obok czytania mitu o stworzeniu)98.

Przesłanki przemawiające za obecnością takiego święta w liturgii żydow-
skiej możemy znaleźć również w psalmach, które były utworami wyrastający-

94  Por. C. Schedl, Historia Starego Testamentu. Lud Bożego Przymierza, t. II, Tuchów 1995, s. 172–173.
95  Por. G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, dz. cyt., s. 48.
96  Por. A. Haider-Grabner, Praktyczny słownik biblijny, dz. cyt., 1299–1300.
97  Por. PEB, t. II, s. 135.
98  Por. Bibel-Lexikon, red. H. Haag, Zürich–Köln 1956, s. 992.

mi z kultu, a także ulegającymi wielokrotnym przeróbkom i adaptacjom do 
jego celów99. Co więcej, w zbiorze psalmów mamy 17 utworów o treści oscy-
lującej wokół tematyki królewskiej, które mniej lub bardziej wyraźnie wska-
zywałyby na istnienie święta intronizacji Jahwe i  jego związek ze Świętem 
Namiotów, dzięki zawartym w nich licznym aluzjom do jego elementów. Naj-
bardziej jaskrawym tego wyrazem są Ps 93 oraz 95–100, przez które przewi-
ja się aklamacja „Jahwe jest Królem!”100. Bóg ukazany jest także jako Stwórca 
świata (Ps 93, 1c; 96, 5b) – a tę prawdę wspominano przecież w dniu Nowe-
go Roku, oraz jako Sędzia wszelkiego stworzenia (Ps 96, 13b; 98, 9b). Ponadto 
jest mowa o świętości domu Pańskiego (Ps 93, 5bc; 96, 6b; 97, 8a) i wybra-
niu Syjonu na siedzibę dla Jahwe (Ps 132, 13). Niektóre z psalmów otrzymały 
wręcz nazwę „Kantyki Syjonu” z racji zawartości treściowej (Ps 46, 48, 76, 84, 
87, 122, 132), a były one śpiewane podczas liturgii wejścia101. Mogłoby to na-
turalnie być aluzją do królewskiego święta Syjonu102.

Cechą specyfi czną tych psalmów jest także skoncentrowanie uwagi na ży-
ciu króla i jego dworu, np. objęcie tronu (przybycie w otoczeniu dworu, zło-
żenie hołdu, ukazanie doniosłości chwili i majestatu nowego władcy – Ps 2 
i  110), wyprawy wojenne (Ps 20) oraz zwycięski powrót z  wyprawy (Ps 21 
i 101)103. W psalmach możemy też wychwycić prerogatywy władcy ziemskie-
go, którego rocznicę koronacji obchodzono w dniu Nowego Roku, łączącego 
się ze Świętem Namiotów. Jest on osobistością świętą, pomazańcem (Ps 2, 3c), 
którego namaszczenie winno być respektowane przez wszystkich. Bóg przy-
biera go sobie za syna (Ps 2, 7; 89, 27n), czyni go depozytariuszem własnej 
władzy i stawia na czele wszystkich królów ziemi (Ps 89, 28; 2, 8–12). Jeżeli 
będzie on wierny, Bóg przyrzeka mu swoją opiekę i dobrobyt dla kraju przez 
zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi (Ps 20; 21) oraz sprawiedliwość wewnętrzna 
(Ps 45, 4–8; 72, 1–7). Jego zadania są więc zbieżne z celami, jakie stoją przed 
przymierzem i Prawem. Można też mówić o  swoistym królewskim kapłań-
stwie (Ps 110, 4), nie tylko obiecanym przez Boga, ale też urzeczywistnianym 
przez sprawowanie funkcji liturgicznych. Całościowy obraz i ideał ziemskiego 
władcy ukazuje Ps 101. Jest on odbiciem ideałów narodowych, które sprawu-
jący władzę król winien wcielać w życie104.

W psalmach królewskich widocznych jest wiele odniesień do symboliki zwią-
zanej ze Świętem Namiotów. Mówi się w nich o trąbie używanej do zwołania na-
99 Por. BT3, s. 568.
100 Por. A. Haider-Grabner, Praktyczny słownik biblijny, dz. cyt., 1299.
101 Por. T. Brzegowy, Doroczne święta…, dz. cyt., s. 114.
102 Por. Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. Pieśń nad pieśniami, Psalmy, Lamentacje, red. 

J. Frankowski, t. VII, Warszawa 1988, s. 81–82.
103 Por. tamże, s. 79.
104 Por. STB, s. 398.
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rodu izraelskiego w celu świętowania (Ps 47, 6b; 98, 6a). Ponadto wspomina się 
o oczyszczającym ogniu, którego używano wieczorem pierwszego dnia podczas 
iluminacji Świątyni (Ps 97, 3a), obłoku i ciemności towarzyszących Izraelitom 
podczas wędrówki przez pustynię, która była właśnie wspominana podczas 
Święta Namiotów (Ps 97, 2a); w końcu znajdujemy także fragmenty mówiące 
o Prawie, które czytano podczas świętowania i na podstawie którego odnawia-
no przymierze (Ps 97, 2b). Psalmy powołują się również na wydarzenia konsty-
tuujące Święto Namiotów. Bez wątpienia należy tu wymienić wystawienie Boga 
na próbę w Massa i Meriba oraz wyprowadzenie tam wody ze skały przez Moj-
żesza (Ps 95, 8–11), towarzyszenie narodowi w słupie obłoku i teofanię na Syna-
ju (Ps 99, 7). Wspomniana jest również opieka Boga nad ludem i doświadczenia, 
jakie na nich sprowadził (Ps 99, 8).

Te wszystkie szczegóły przyczyniły się do powstania hipotezy na temat świę-
ta intronizacji Jahwe obchodzonego na wzór babiloński od początków monar-
chii105. Ponadto sama atmosfera radości towarzyszącej psalmom królewskim 
(Ps 93; 95–100) może wskazywać na posługiwanie się nimi podczas Święta 
Namiotów, które było „największym świętem dziękczynnym”106.

Zakończenie

Powyższe rozważania miały na celu ukazanie mało znanego wśród chrześci-
jan Święta Namiotów. Pierwsza ich część miała charakter historyczny. Opisana 
została w niej geneza święta, począwszy od momentu osiedlenia się Izraelitów 
w ziemi Kanaan, aż do chwili wykrystalizowania się ostatecznej jego formy za 
czasów Ezdrasza. Druga część natomiast miała charakter teologiczny. Skoncen-
trowano się w niej na ukazaniu symboliki święta oraz związanych z nim obrzę-
dów poprzez odwołanie się do wydarzeń historycznych, które są za ich pomocą 
uobecniane.

Należy mieć jednak na uwadze, iż dokonane analizy stanowią jedynie ramową 
prezentację święta obchodzonego rokrocznie przez Izraelitów. Na takie bowiem 
ujęcie pozwala literatura, w której z reguły powtarzane są tylko bardzo ogólne 
informacje, a  brakuje wiadomości szczegółowych dotyczących zwłaszcza stro-
ny obrzędowej. Oczywiście podstawowym źródłem jest sama Biblia, zwłaszcza 
Pięcioksiąg. To właśnie ona dostarcza podstawowego materiału, który dopiero 
w dalszym ciągu może być uzupełniony przez literaturę historyczną i teologiczną 
mającą na celu potwierdzenie wiarygodności i interpretację przesłania biblijnego.

105 Por. Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, dz. cyt., s. 82.
106 Por. A. Pakentreger, Charakterystyka historyczna, obyczajowa i liturgiczna świąt żydowskich, w: Ka-

lendarz żydowski Almanach 1990/1991, Warszawa 1990, s. 29.

Izraelici wyróżniali się spośród innych narodów starożytnego Bliskiego 
Wschodu nie tylko swoim monoteizmem, ale także posiadaniem własnej reli-
gii nadającej nowy wymiar starym zwyczajom semickim. Właśnie jej zawdzię-
cza Izrael swoje powstanie i swoją tożsamość, podtrzymywaną dzięki celebracji 
świąt, w tym również Święta Namiotów.

Poprzez wspominanie wielkich dzieł Boga zdziałanych przez Niego dla ludu 
następował proces integracji narodu, który był jednocześnie nośnikiem posłan-
nictwa skierowanego także do ludów ościennych. Niewątpliwym narzędziem re-
alizacji tej misji były przepisy prawne o charakterze moralnym i  liturgicznym, 
będące rezultatem zawartego na Synaju Przymierza. Poprzez regularne obcho-
dy świąt naród był wzywany do odnowienia żywego doświadczenia Boga w no-
wej sytuacji dziejowej oraz dawania o Nim świadectwa wobec innych narodów.

Dzieje narodu izraelskiego były więc uzależnione od różnych wydarzeń z jego 
burzliwej historii, znaczonej często doświadczeniem niewierności i grzechu. Po 
okresach upadku i słabości następowało jednak odrodzenie związane z powro-
tem do Boga. Wyrazem odnowionej więzi ze Stwórcą był nie tylko nowy typ re-
lacji międzyludzkich, ale przede wszystkim ożywienie autentycznego kultu.

Człowiek nosi w sobie pragnienie bliskości Boga. W warunkach życia ziem-
skiego jest ona gwarantowana poprzez akty liturgiczne stanowiące istotny ele-
ment celebracji różnych świąt religijnych. Taką świadomość miał nie tylko 
naród żydowski, ale ma ją także wspólnota chrześcijan. Zarówno dla jednych, 
jak i dla drugich znaki liturgiczne są pewnymi narzędziami, za pomocą których 
uobecnia się czyny Boga zdziałane dla dobra człowieka nie tylko w przeszłości, 
ale również w teraźniejszości. Chcąc jednak dobrze zrozumieć ducha liturgii 
Kościoła, należy odwołać się do religijno-kultycznych tradycji narodu izrael-
skiego. Chrześcijaństwo sięga przecież swymi korzeniami judaizmu. Okaże się 
wówczas, że to, co pozornie wydaje się dalekie naszej religii i wierze, staje się 
bliskie dzięki leżącemu u podstaw wspólnemu doświadczeniu Boga obecnego 
w dziejach człowieka i świata.
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Summary

Th e Festival of Shelters – history and theology

Th e paper presents the history and symbolism of the biblical festival of shelters. Th e 
fi rst part concerns to the origin of this feast, which had four stages described in the Bible. 
It had the agricultural character in the beginning – the time of this feast was the autumn and 
the place of celebration was the vineyard. Later the people visited the shrine to stand in the 
presence of God and to celebrate in the community of the nation. Th e permanent elements 
of the festival were: holidays, pilgrimages, reading of the Law of the Lord, setting up of the 
tents and off erings. Th e second part of the paper presents the symbolism of the festival (the 
journey through the desert and revelation of Law), the interpretation of the light, water and 
herbs used during the celebration. At the end it presents the hypothesis of the feast of the en-
thronement of Jahweh, which was celebrated probably in the same time.
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Starotestamentowe reminiscencje 
w Magnificat

Słowa kluczowe:  Magnifi cat, Bóg Zbawca, Służebnica Pańska, Miłosierdzie 
Boże z pokolenia na pokolenie

Keywords:  Magnifi cat, God Saviour, the Servant of the Lord, mercy of 
the Lord from generation to generation 

Schlüsselwörter:  Magnifi cat, Gott Erlöser, Dienerin Gottes, Gottes Barmher-
zigkeit von Geschlecht zu Geschlecht

Św. Łukasz, rozpoczynając swój opis rozwoju królestwa Bożego od 
Zwiastowania w Nazarecie, oddaje głos samej Maryi. W przepięknym hym-
nie pozwala nam spojrzeć ma Boga Jej własnymi oczami i zrozumieć, dzię-
ki Jej nauce, że Bóg jest największą wartością i szczęściem człowieka. Maryja 
swoim hymnem pragnie zrodzić w sercu każdego człowieka wiarę w Jej Syna 
i przeobrazić ją w źródło radości płynącej z Boga zdolnego zaspokoić pragnie-
nie szczęścia, jakie kryje się w sercu ludzkim. Dlatego uważam, że Magnifi cat
jest apelem również do nas, ludzi XXI wieku: lękających się o przyszłość za-
grożoną bezrobociem, degradacją środowiska naturalnego, konfl iktami cy-
wilizacyjnymi. Ale przede wszystkim zagrożonej „kryzysem człowieka”. Oto 
bowiem powróciło do nas echo starożytnej dewizy Protagorasa: „Miarą 
wszystkich rzeczy jest człowiek”, a to oznacza, że człowiek jest ostateczną in-
stancją prawdy, dobra i  powinności. Piekło, jakie ludzie zgotowali ludziom 
w XX wieku, jest ilustracją działania tej właśnie dewizy. Miarą wszystkich rze-
czy nie jest jednak człowiek, lecz Bóg, a  tam, gdzie działa Bóg, jest źródło 
nadziei i prawdziwej radości. Kantyk Maryi „uczy zaufania Bogu, a przez to 
spojrzenia na świat przez pryzmat nadziei”1.

1 F. Mickiewicz, Ewangelia według św. Łukasza. Rozdz. 1–11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, 
Częstochowa 2011, s. 139.
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Przejdźmy zatem do interpretacji hymnu Magnifi cat, zaczynając od 
wprowadzenia w genezę, gatunek literacki i strukturę utworu. W drugiej czę-
ści artykułu przeprowadzimy jego analizę egzegetyczną, a  w  części trzeciej 
omówimy oparte na egzegezie orędzie teologiczne tego kantyku.

1. Wprowadzenie

1.1. Geneza

Trudno ustalić autorstwo kantyku Magnifi cat w  jego aktualnej formie 
kompozycyjnej. Tekst biblijny przypisuje go Maryi („A Maryja rzekła: uwiel-
bia dusza moja” – Łk 1, 46), nie można jednak na pewno przyjąć, że jest on 
dokładnym, stenografi cznym zapisem Jej słów wypowiedzianych w  domu 
Elżbiety. Nie można też zakładać przeciwnej wersji, że nie ma nic wspól-
nego z  Maryją, a  w  całości jest dziełem Łukasza. W  swej genezie hymn 
Magnifi cat nawiązał do doświadczenia Maryi, które uzewnętrzniło się w Jej od-
powiedzi – zachowanej w pierwotnej tradycji – na natchnione słowa Elżbiety 
(Łk 1, 42–45). W  redakcyjnym zapisie Łukasza kantyk wyraża wewnętrz-
ne bogactwo Maryi. Trudno jednak przyjąć stanowisko niektórych egze-
getów, którzy opowiadają się za teorią o  redakcyjnym wykorzystaniu przez 
Łukasza istniejącego już hymnu, który powstał w palestyńskim środowisku 
judeochrześcijan i wyrażał duchowość ubogich (tzw. canawîm). Hipoteza ta 
nie potrafi  w żaden sposób określić, kto hymn napisał, w  jakich okoliczno-
ściach i dla kogo. Prawdą jest, że nie da się obecnie zrekonstruować proce-
su powstania Magnifi cat, ale fakt, że Maryja odpowiedziała na pozdrowienie 
Elżbiety uwielbieniem Boga, z pewnością ma charakter historyczny i harmo-
nizuje z wymową całej sceny, w której obie kobiety są „napełnione” Duchem 
Świętym i przemawiają pod Jego natchnieniem. Nikt oczywiście nie spisywał 
słów wypowiedzianych wtedy przez Maryję, ale tradycja przechowała pamięć 
o nich, zaś Łukasz nadał im konkretną formę literacką2. Można ostatecznie 
zgodzić się z opinią H. Langkammera, który napisał: „Dzisiejsza forma hymnu 
Magnifi cat jest kompozycją autora (Łukasza? Czy kogoś przed nim?), który 
jednak oddał modlitewne uwielbienie Boga przez Maryję, a co najmniej starał 
się wczuć w Jej najważniejsze intencje”3.

2 Wątpi w to J. Łach: „Autorem Magnificat był człowiek z pewnością dobrze znający poezję 
starotestamentalną, ale równocześnie biegły w tworzeniu nowych pieśni. Nie był to chyba Łukasz”; 
J. Łach, Ze studiów nad teologią Ewangelii Dziecięctwa Jezusa, w: Studia z biblistyki, t. 1, Warszawa 
1978, s. 291. Natomiast H. Langkammer uważa, że „Co najmniej myśli przewodnie tego hymnu 
pochodzą od Matki Najświętszej”; H. Langkammer, Słownik biblijny, Katowice 1982, s. 97.

3 H. Langkammer, Maryja w Nowym Testamencie, Gorzów Wielkopolski 1991, s. 48.

1.2. Gatunek literacki

Kantyk Magnifi cat trudno zaliczyć do jednego gatunku literackiego: łą-
czy w sobie elementy pieśni dziękczynnej jednostki ze stylem hymnicznym. 
Poetycki charakter Magnifi cat uwidacznia się w  różnych formach paraleli-
zmu: wiersze 46–49 zawierają elementy paralelizmu synonimicznego, a wier-
sze 51–53 paralelizmu antytetycznego. Pierwowzorem Magnifi cat jest pieśń 
Anny, matki Samuela (1 Sm 2, 1–10)4. W obu tych utworach osobą uwielbia-
jącą Boga jest kobieta, którą obdarzył On łaską macierzyństwa. Przykładem 
mogą być również starotestamentowe hymny dziękczynne i kantyki, takie jak 
Ps 103 i 113, pieśń Debory z Sdz 5, kantyk synów Izraela wysławiający Boga 
za wyzwolenie z niewoli egipskiej (Wj 15, 1–19), kantyk Mojżesza (Pwt 32, 
1–43), Habakuka (Ha 3, 2–19), Izajasza (Iz 26, 9–20), Jonasza (Jon 2, 3–10), 
Azariasza (Dn 3, 26–45), trzech młodzieńców (Dn 3, 52–88)5. W świetle tych 
przykładów można stwierdzić, że Magnifi cat prawie w całości składa się ze 
zwrotów, określeń i słów zaczerpniętych ze Starego Testamentu6. W treści bo-
wiem nawiązuje do tradycji modlitw biblijnych, w  których wyrażano Bogu 
dziękczynienie za otrzymane dobrodziejstwa7. W ten sposób Magnifi cat wy-
rasta z duchowego doświadczenia i pobożności całego Izraela i potwierdza 
ciągłość Objawienia, które w  wydarzeniu Wcielenia otrzymuje ostateczny 
sens i wypełnienie8.

1.3. Struktura utworu

W  literaturze przedmiotu spotykamy trzyczęściowy lub dwuczęściowy 
układ treściowy Magnifi cat. J. Łach proponuje następujący układ trzyczę-
ściowy9:

1. dziękczynienie za otrzymane łaski (w. 46–50), 
2. pochwała Bożej Opatrzności, która pokornych wynosi, a poniża pysznych 
 (w. 51–53), 
3. pochwała Bożej wierności (w. 54–55).

4 J. Łach, Pieśń Anny, matki Samuela, RBL 14 (1961), s. 104–109.
5 A. Tronina, Kantyk w Biblii, w: Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000, s. 631–632.
6 L. Prevost, Magnificat, w: Mały słownik Maryjny, red. A. Bossard, tłum. K. Brodzik, Niepokalanów 

1987, s. 46.
7 F. Mickiewicz uważa, że swoim gatunkiem literackim Magnificat w dużym stopniu upodabnia 

się do hymnów z Qumran; różni się od nich jednak tym, że brakuje w nim elementów literatury 
mądrościowej. Zob. F. Mickiewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 130.

8 S. Haręzga, Magnificat, w: Encyklopedia katolicka, t. XI, Lublin 2006, s. 807–810.
9 J. Łach, Ze studiów nad teologią Ewangelii Dziecięctwa Jezusa, Warszawa 1978, s. 292.
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Taki podział nie odpowiada dokładnie układowi treści Magnifi cat. Bardziej 
przekonujący jest podział zaproponowany przez włoskiego egzegetę E. Bianchie-
go, który wprowadza układ trzyczęściowy, ale nieco zmodyfi kowany. Biorąc pod 
uwagę literacką strukturę utworu, dzieli go na dwie zasadnicze części:

1. część narracyjna (forma narrativa): w. 46b–50,
2. część opisowa (forma descrittiva): w. 51–53.
Utwór kończy się konkluzją (conclusione): w. 54–5510. 
Na taki właśnie dwu- lub trzyczęściowy układ treściowy Magnifi cat wska-

zują różni egzegeci. Można przyjąć, jako bardziej odpowiadający układowi tre-
ści utworu, podział na dwie zasadnicze części. W pierwszej mowa jest o Maryi, 
Jej uniesieniu z powodu niezwykłego wyróżnienia, a zwłaszcza o Bogu, najpierw 
jako „przedmiocie” pieśni – Panu, Bogu i Zbawicielu, a następnie jako wszech-
mocnym „podmiocie” wszelkich dzieł zbawczych. Cała ta część naznaczona jest 
ideą Bożego miłosierdzia, które poczynając od Służebnicy Pańskiej, rozciąga się 
na wszystkich „bojących się Boga” w perspektywie czasowo nieokreślonej.

W części drugiej wielbienie i dziękczynienie wiąże się nie tylko z tym, co Bóg 
uczynił dla Maryi, ale i z tym, co czyni dla wszystkich ubogich, przez Niego wy-
wyższonych, ale i dla pysznych, możnych i bogatych, którzy doznają upokorzenia.

W dwóch końcowych wersetach Magnifi cat (w. 54–55) mowa jest najpierw 
o relacji Boga do „Sługi swego Izraela”, a następnie o wiecznym miłosierdziu Boga 
wobec „Abrahama i jego potomstwa”11. 

2. Analiza egzegetyczna

Wtedy Maryja rzekła: 
Uwielbia dusza moja Pana 
i rozradował się duch mój w Bogu mojego zbawienia (w. 46–47).

Magnifi cat należy do tych tekstów Nowego Testamentu, w których zauważa 
się najbogatszy wyrazowy i teologiczny związek ze Starym Testamentem. Dwa 
pierwsze paralelne zdania: „Uwielbia dusza moja” i „Rozradował się duch mój”, 
wyrażają identyczną myśl, mianowicie, że źródłem szczęścia i  radości Maryi 
jest sam Bóg12. Te dwa pierwsze wersety hymnu zawierają niektóre elementy 
treściowe obecne w tekstach starotestamentowych: „Raduje się me serce w Jah-
we” (1 Sm 2, 1); „Radośnie śpiewajmy dla Jahwe”; „Śpiewajcie dla Jahwe pieśń 

10 E. Bianchi, Magnificat Lc 1, 39–56. Benedictus Lc 1,67–80. Nunc dimittis Lc 2,29–38. Gommento 
esegetico-spirituale, Bose 1988, s. 31–32.

11 S. Haręzga, Magnificat, dz. cyt., s. 807–808.
12 Por. U. Grzymska, Elementy paschalnej radości w Magnificat. Studium egzegetyczno-teologiczne, 

Radom 1998.

nową” (Ps 95, 1 i Ps 96, 1); „Błogosław duszo moja Jahwe” (Ps 103, 1 i Ps 104, 1); 
„Dusza moja raduje się w Bogu moim” (Iz 61, 10).

Cytowany już włoski egzegeta E. Bianchi13 podkreśla szczególnie bliski zwią-
zek Łk 1, 47 z tekstem Ha 3, 18: „W Jahwe będę się radował, weselić się będę 
w  Bogu moim, zbawicielu”. W  obu tekstach znajduje się prawie identycznie 
sformułowane zdanie o radości w Bogu, który jest Zbawcą. Jedyna znaczniej-
sza różnica zdaje się występować w tym, że pieśń proroka Habakuka jest pieśnią 
Izraela, zaś Magnifi cat hymnem włożonym w usta Maryi jako Jej osobista mo-
dlitwa dziękczynna, z tym jednak, że dalsze słowa tego hymnu pozwalają przy-
puszczać, iż Ewangelista patrzył na Maryję jako na uosobienie Izraela14. 

Wiersze 46–47 są zbudowane na zasadzie paralelizmu antytetycznego, w któ-
rym każdemu członowi wersetu pierwszego odpowiada kolejny człon wersetu 
drugiego: 

„Uwielbia” – „i rozradował się”, 
„dusza moja” – „duch mój”, 
„Pana” – „W Bogu Zbawicielu moim”. 
Ten układ literacki ma wymowę teologiczną: radość z powodu doznanych do-

brodziejstw skłania do wysławiania wielkości i miłości Boga.
Podmiotem uwielbiającym Boga (megalyno: powiększać, czynić wielkim, 

uwielbiać) jest dusza (psyche) i duch (pneuma) Maryi. W języku greckim oba ter-
miny zawierają nieco odmienną treść15, natomiast w naszym tekście są to syno-
nimy.

Adresatem Magnifi cat jest Bóg określony jako Pan (Kyrios) i jako „Bóg mo-
jego zbawienia” (Th eos tô soteri mou), czyli zbawiciel (sōtēr). W LXX określenie 
Kyrios zastępuje imię Boże, które jest tak święte, że nie wolno go wymawiać, 
dlatego należy je zastępować właśnie słowem „Pan”. Z kolei sōtēr występuje tyl-
ko u Łukasza w Łk 2, 11; Dz 5, 31; 13, 23. W ekonomii zbawienia termin ten 
odgrywa szczególną rolę jako przymiot Boga opiekuna i wybawcy człowieka. 
Jako zbawca, sōtēr, objawił się Bóg, wyprowadzając swój lud z Egiptu, opiekując 
się nim w czasie wędrówki przez pustynię i w kolejnych okresach jego historii. 
Ale Bóg jest zbawcą wszystkich ludzi – wyzwalając ich od grzechu i związa-
nych z tym cierpień duchowych: „Nie opóźni się moje zbawienie. Złożę w Sy-
jonie zbawienie dla Izraela” (Iz 46, 13); „Bóg jest wybawicielem zrozpaczonych” 
(Syr 51, 1), „Bogiem zbawienia” (Ps 51, 16; 79, 9)16.

13 E. Bianchi, Magnificat Lc 1, 39–56, dz. cyt., s. 34.
14 J. Homerski, Starotestamentowe reminiscencje w tekstach Maryjnych Łukaszowej Ewangelii 

Dziecięctwa, w: U Boku Syna. Studia z mariologii biblijnej, red. J. Szlaga, Lublin 1994, s. 80.
15 J. Guillet, Duch, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1973, s. 224–226; X. 

Leon-Dufour, Dusza, w: tamże, s. 238–241.
16 F. Mickiewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 132–133.
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Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, 
oto bowiem odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać szczęśliwą (1, 48). 

Na niezwykłe wyróżnienie, jakie Bóg zgotował Maryi, odpowiada Ona w du-
chu pokory17 jako Pańska służebnica. Stary Testament wielu wybitnym po-
staciom narodu wybranego nadawał zaszczytny tytuł Sługi Bożego. Maryja, 
mówiąc o sobie jako Służebnicy Boga, mogła czuć szlachetną dumę z tego, że 
ten tytuł może odnosić do siebie18. Uniżenie Maryi, Jej pokora, jest oddana za 
pomocą terminu tapeinosis. Może on oznaczać nie tylko moralną cnotę pokory, 
ale także ubóstwo materialne człowieka, skazanie go na margines społeczny. Je-
śli przyjmiemy to drugie znaczenie jako bardziej prawdopodobne – wtedy sło-
wa Maryi oznaczają wyznanie, że Bóg spojrzał na Jej niską pozycję społeczną. 
Taka interpretacja dobrze mieści się w kontekście Starego Testamentu, w któ-
rym Bóg staje w obronie biednych, wdów, sierot i cudzoziemców. Ps 68, 6 sła-
wi Boga za to, że jest „Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem w swym świętym 
mieszkaniu”, a Jdt 9, 11 za to, że jest „Bogiem pokornych, wspomożycielem uci-
śnionych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i  wybawcą tych, którzy 
utracili nadzieję” (zob. też Ps 33, 18; 34, 16). Boża opieka sprawia niezwykłość 
ludzkich losów, niezwykłość prze kraczającą wszystko, co leży w ludzkiej mocy. 
Oto uniżona Służebnica staje się matką Pana. Z tytułu tego właśnie wyniesie-
nia Elżbieta nazwała Ją błogosławioną i  szczęśliwą (eulogemēne, makaría – 
Łk 1, 42.45). Sama Maryja wie, że wszystkie pokolenia będą Ją uważały za szczę-
śliwą19, i  to z podwójnego tytułu: z racji macierzyństwa i z racji wybrania Jej 
przez Boga na matkę Syna Bożego. 

Słowa wiersza 48a: „Wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” zdają się na-
wiązywać do tego samego dzieła Miłości Bożej, o  jakim mówi credo Izraela 
wyznające, że Jahwe wejrzał na uciemiężenie swojego ludu w  Egipcie (Pwt 
26, 7). Z  kolei tytuł „służebnica”, jaki przypisuje sobie Maryja, przypomina 
podobne, zawarte w Starym Testamencie określenia nadawane nie tylko jed-
nostkom (np. 1 Sm 1, 11), ale również zbiorowości, to jest całemu Izraelowi 
jako ludowi Bożemu (np. Iz 44, 1.21)20. Natomiast słowa wiersza 48b: „Odtąd 
wszystkie pokolenia będą mnie nazywać szczęśliwą” (makaría) brzmią niemal 
identycznie jak Ml 3, 12 w odniesieniu do Izraela: „Nazywać was będą szczę-
śliwymi wszystkie narody”. 

17 L. Stachowiak, Refleksje nad biblijnym pojęciem pokory, RBL 13 (1960), s. 204–207.
18 F. Gryglewicz, Obraz duchowości Najświętszej Maryi Panny, w: U Boku Syna, dz. cyt., s. 132.
19 Podobne słowa wypowiedziała Lea w Rdz 30, 13: „Na moje szczęście! Bo kobiety będą mnie nazywały 

szczęśliwą”.
20 J. Homerski, Starotestamentowe reminiscencje, dz. cyt., s. 80.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię (1, 49). 

Drugim motywem wdzięczności Maryi jest to że Bóg uczynił Jej wielkie 
dzieła (megala). W Starym Testamencie wielkie dzieła Boże (zwane często Ma-
gnalia Dei) to stworzenie świata (Hi 5, 9), wyprowadzenie ludu Bożego z nie-
woli egipskiej (Pwt 10, 21; 11, 7; Ps 106, 21) i wszystkie inne dzieła w historii 
i w przyrodzie przekraczające ludzkie możliwości (Ps 111, 2; Tb 12, 22). Słowa 
Maryi o tym, co uczynił dla Niej Bóg, nawiązują do słów Pwt 10, 21: „On uczynił 
dla ciebie te wielkie (…) rzeczy” (zob. też Pwt 11, 7; Ps 106, 21)21. Owe Magna-
lia Dei mają zawsze charakter „eklezjalny”, dokonywane są bowiem w ostatecz-
ności dla zbawienia ludu wybranego22.

Dla Maryi takim „wielkim dziełem Boga” jest dziewicze poczęcie Syna Bo-
żego. To wskazuje na Bożą wszechmoc, co Maryja wyraża słowami: „Święte jest 
imię Jego” (por. Kpł 20, 3; Iz 29, 23; Ez 36, 20–21). Imię w Biblii wyraża samą 
naturę tego, kto je nosi: świętość imienia Bożego oznacza Jego wszechmoc, jak 
naucza wiele tekstów biblijnych (Ps 71, 22; 99, 5.9; 145, 13; 1 Sm 2, 2). Dlate-
go właśnie imię Boże jest niewymawialne. „Tak mówi Wysoki i Wyniosły, za-
mieszkujący wieczność. Jego imię jest święte” (Iz 57, 15). Jest więc zrozumiałe, 
że „wielkie rzeczy” mógł uczynić Maryi „Wszechmocny” (ho dýnatos); termin 
ten oznacza: potężny, mocarz, wszechmocny. Tytuł ten występuje poza Łk 1, 49 
w Starym Testamencie tylko raz, w tekście proroka Sofoniasza: „Pan, twój Bóg, 
jest pośród ciebie, Mocarz – On zbawi” (So 3, 17).

Jego miłosierdzie przez wszystkie pokolenia, 
wobec tych, którzy się Go boją (1, 50).

Począwszy od wiersza 50, Maryja już nie dziękuje za doznane wyróżnie-
nie, ale wychwala Boga, który wywyższa pokornych oraz nasyca dobrami 
wszystkich potrzebujących. Tym dobrem jest nade wszystko Boże miłosier-
dzie świadczone ludziom przez wszystkie pokolenia. Wiersz 50 Magnifi cat 
jest prawie dosłownym tłumaczeniem greckiego tekstu Psalmu 102, 17: „Mi-
łosierdzie Pana przez wszystkie pokolenia wobec tych, którzy się Go boją”. 
Użyty tu termin eleos określający miłosierdzie jest w LXX najczęściej tłuma-
czeniem hebrajskiego Hased; ten zaś w Biblii hebrajskiej zawiera całe bogac-
two znaczeń dotyczących miłości, dobroci, wierności, współczucia i  litości. 
Ten Boży przymiot zasługuje na największą wdzięczność ze strony człowie-
ka. Bóg w wielu tekstach Starego Testamentu jest ukazany jako leczący ludz-
21  „Maryja wypowiedziała prawie identyczne słowa z całą świadomością, że w Niej realizuje Bóg 

wiekowe oczekiwania całego Izraela”; tamże.
22  J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela, Kielce 1991, s. 55.
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kie cierpienia, przebaczający grzechy, w sposób szczególny jednak miłosierny 
wobec tych, „którzy się Go boją” (tois foboumenois auton; por. Jdt 16, 15; Ps 
31, 20; 147, 11).

„Bojący się Boga” to ludzie bezgranicznie ufający Mu w każdej sytuacji ży-
ciowej, szczególnie w sytuacji egzystencjalnie trudnej. Dlatego „Bojaźń Pana 
jest początkiem mądrości” (Syr 1, 14) i źródłem szczęścia: „Szczęśliwy mąż, 
który boi się Pana” (Ps 111, 1). Maryja jako służebnica Pańska może być zali-
czona do „bojących się Boga”.

Okazał moc swego ramienia, 
rozproszył pyszniących się w sercu swoim (1, 51).

Wiersz 51 wprowadza drugą strofę Magnifi cat, w której przedstawione są 
Boże działania w  ludzkim świecie; z  jednej strony działania opiekuńcze na 
rzecz ludzi biednych, poniżonych, a z drugiej – karzące wobec możnych, bo-
gatych, pyszniących się. „Moc swego ramienia” Bóg okazał w wydarzeniach 
związanych z wyprowadzeniem przodków Izraela z Egiptu (Wj 6, 1.5; 15, 16; 
Ps 89, 11.14.22), a w naszym wierszu (1, 51) wobec „pyszniących się w swoim 
sercu”. Magnifi cat, podobnie jak autorzy Starego Testamentu, bardzo nega-
tywnie ocenia pychę, która jest „źródłem pogardy okazywanej innym ludziom 
i zamyka serce człowieka na działanie Boże (Ps 100, 5; 119, 122; 123, 4)23. Pysz-
ni, jak mówią teksty biblijne, gardzą biednymi i lekceważą prawa Boże (Ps 93, 
2; Prz 3, 34; Ps 118, 78). Ponieważ serce (lēb)24 jest w Biblii centralnym orga-
nem życia: organem uczuć i pragnień, siedzibą życia intelektualnego i całej 
osobowości człowieka, pyszni to ludzie dogłębnie zdemoralizowani i dlatego 
Bóg ich rozproszy.

Symbolika militarna wiersza przejawia się w wyrażeniach: „moc ramienia” 
i „rozproszenie” pyszniących się. W wierszu 51 można dostrzec nawiązanie do 
podobnej terminologii w Ps 89, 11: „Ty (…) rozproszyłeś Twych wrogów moż-
nym Twoim ramieniem”. Termin „ramię” (zerô ca, pl. zero îm) w sensie przenoś-
nym oznacza moc, siłę (Hi 38, 15; Jr 48, 25; Ps 83, 9). W Ps 83, 9 „ramię” jest 
symbolem siły militarnej, która przychodzi z pomocą i ratuje synów Lota, w na-
szym wierszu – symbolem mocy Bożej25.

23 F. Mickiewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 136.
24 Serce Biblia określa dwoma terminami: lēb i lēbāb. Lēbāb zwraca bardziej uwagę na organ cieles-

ny, natomiast lēb oznacza szeroko pojęte wnętrze człowieka, siedlisko jego osobowości i jej prze-
jawów. Są jednak w Biblii i takie teksty, w których również lēbāb przyjmuje znaczenie duchowe 
(Jl 2, 12–13; Ag 1, 5.7; 2, 15.18; Pnp 4, 9; Ps 73, 1.7.13).

25  Zob. M. Filipiak, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej, Lublin 1979, s. 63.

Usunął z tronu możnych, 
a wywyższył poniżonych (1, 52).

Bóg – jak nauczali prorocy (Izajasz, Micheasz, Amos) – sprzeciwia się tym 
możnym, którzy swej władzy i siły używają w celu uciskania biednych, bierze 
zaś w obronę krzywdzonych i poniżanych (Am 1–2). Podobną treść zawierają 
Ps 147, 6: „Pan dźwiga pokornych, a występnych poniża aż do ziemi”26, oraz Ps 
113, 7: „Pan podnosi z prochu nędzarza, a z gnoju dźwiga ubogiego”.

Do tego orędzia proroków i psalmistów nawiązuje wiersz 51 Magnifi cat, który 
na zasadzie paralelizmu antytetycznego ukazuje, jak poniżani są przeciwstawie-
ni możnym, a sytuacja jednych i drugich radykalnie zmienia się za sprawą Bożej 
interwencji. Historia zbawienia zna przykłady takiej Bożej interwencji. Oto Saul 
traci tron na rzecz Dawida (1 Sm 15, 28), zdawałoby się najmniej zasługującego 
na namaszczenie go na króla (1 Sm 16). Wiersz 1, 52 Magnifi cat odnosi do historii 
tę Bożą moc, którą opiewa Ps 89 w działaniu Boga w przyrodzie: „Ty ujarzmiasz 
pyszne morze (…) Ty podeptałeś Rahaba jak padlinę, rozproszyłeś Twych wro-
gów możnym Twym ramieniem, Twoje jest niebo i ziemia” (w. 10–12). 

Głodnych nasycił dobrami, 
a bogatych z niczym odprawił (1, 53).

Również ten wiersz zbudowany jest na zasadzie paralelizmu antytetycznego: 
głodni są przeciwstawieni bogatym: „nasyceni dobrami” są głodni, a „odprawieni 
z niczym” bogaci. Tę samą treść i ten sam układ antytetyczny widzimy w tekście 
1 Sm 2, 5 („Za chleb najmują się syci, a głodni już odpoczywają, niepłodna rodzi 
siedmioro, a wielodzietna więdnie”) oraz w Ps 34, 11 („Możni zubożeli i zaznali 
głodu, a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie”).

Orędzie wiersza 1, 51 Magnifi cat o nasyceniu głodnych i odprawieniu bogaczy 
z pustymi rękami nawiązuje do starożytnego zwyczaju, według którego zaprosze-
ni goście przynosili gospodarzowi dary, a ten odwzajemniał się jeszcze hojniejszy-
mi podarunkami. Ubodzy, których nie było stać na podarki, nie bywali na ucztach 
i nie otrzymywali darów – Bóg jednak postępuje inaczej. Zaprasza potrzebują-
cych, pokornych i pobożnych i wyróżnia ich hojnymi darami, a grzeszników, bo-
gaczy, odprawia z niczym27. Ten tekst Magnifi cat przypomina dwie przypowieści 
o zaproszonych na gody zawarte w Mt 22, 1–4 i Łk 14, 1–14.

26 Psalm 147 powstał najprawdopodobniej po uwolnieniu Izraela z niewoli  babilońskiej, przy oka-
zji odbudowy Świątyni Jerozolimskiej. Zob. M. Kokot, Magnificat w świetle psalmów, w: F. Grygle-
wicz, Studia z teologii św. Pawła, Poznań 1973, s. 79–87.

27 To samo św. Łukasz zaleca wyznawcom Chrystusa: „Kiedy urządzasz obiad albo wieczerzę, to nie 
zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów (…), ale zaproś ubogich, 
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W starszych warstwach Starego Testamentu, tak jak na całym starożytnym 
Wschodzie, bogactwo było znakiem błogosławieństwa Bożego, ubóstwo zaś – 
znakiem kary Bożej. Jednak prorocy, precyzując myśl teologiczną, dowodzili, że 
dysproporcje istniejące między bogatymi a biednymi są rezultatem niesprawie-
dliwości społecznej; nędza biednych jest skutkiem wyzysku ze strony bogaczy. 
Dalszym krokiem w rozwoju myśli teologicznej o bogactwie i ubóstwie jest Ewan-
gelia Łukasza. Ewangelista, podkreślając niebezpieczeństwa bogactwa i elementy 
wartości ubóstwa, ukazuje, jak sprawdza się to w historii zbawienia. Oto niepłod-
na Elżbieta rodzi syna Jana (Łk 1, 5–13), Maryja zaliczona jest do grona ubogich 
Pańskich (Łk 1, 48), pierwszymi świadkami narodzin Mesjasza są ubodzy paste-
rze (Łk 2, 8–11), apostołowie posłani przez Chrystusa na misję muszą wszystko 
opuścić (Łk 5, 11)28.

Ujął się za Izraelem swoim sługą, 
przypominając o swoim miłosierdziu, 
jak obiecał naszym ojcom, 
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki (1, 54–55).

W ostatnich dwóch wierszach Magnifi cat sięga do początków dziejów Izra-
ela związanych z postacią Abrahama i  jego potomstwa. Nawiązuje do tego sa-
mego miłosierdzia Bożego względem Izraela, które głosił prorok Izajasz: „Ty zaś, 
Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama, mo-
jego przyjaciela” (Iz 41, 8). Tę samą naukę zawierają Psalmy: „Wspomniał na do-
broć i na wierność swoją wobec domu Izraela” (Ps 98, 3). Ostatni wiersz kantyku 
Magnifi cat (1, 55) brzmi prawie identycznie jak tekst proroka Micheasza: 
„Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co przysiągłeś przodkom 
naszym od najdawniejszych czasów” (Mi 7, 20).

Wszystko, czego Bóg dokonał względem narodu wybranego, Maryja stresz-
cza w zdaniu: „Ujął się za Izraelem swoim sługą”. Użyty tu czasownik antelabeto 
wyraża ideę opiekuństwa: otaczać opieką, udzielać pomocy. Cała historia na-
rodu wybranego jest manifestacją tego właśnie Bożego nad nim opiekuństwa. 
Było ono podyktowane miłosierdziem; każdy etap historii narodu wybrane-
go był przypomnieniem tego miłosierdzia (mnēsthnai eleōus), którym Bóg ob-
darzał swój lud. W Starym Testamencie znajdujemy wiele tekstów, w których 
wierni proszą Boga, by sobie o nich przypomniał: „Wspomnij na miłosierdzie 
Twoje, Panie, na łaski Twoje, które trwają od wieków” (Ps 25, 6). W Magnifi cat 

ułomnych, chorych, ślepych – i będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają nic, aby ci się odwzajemnić. 
A zapłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych” (14, 12–14).

28 O objawieniu i rozwoju myśli religijnej w Biblii zob. M. Filipiak, Człowiek współczesny a Stary Tes-
tament, Lublin 1983, s. 102–108.

Maryja wielbi Boga za to, że wysłuchał modlitw swego ludu – że przypomniał 
sobie o swoim miłosierdziu.

Ostatnie dwa wiersze Magnifi cat wyrażają uwielbienie Boga, który przez 
wcielenie Syna Bożego spełnił obietnice dane niegdyś praojcom narodu wybrane-
go29. Cała historia zbawienia była przygotowaniem do ostatecznej realizacji pla-
nów zbawczych, która spełnia się właśnie w Maryi, Matce obiecanego Mesjasza30.

3. Orędzie teologiczne Magnifi cat

Magnifi cat jest wyrazem radości i dziękczynienia za najważniejsze wydarze-
nie w życiu Maryi i historii ludzkości – za poczęcie Syna Bożego. Dzięki temu 
Maryja ma świadomość, że wielbić Ją będą wszystkie ludzkie pokolenia. Jej hymn 
jest głęboko zakorzeniony w modlitwach ludu Starego Testamentu. Cały utka-
ny został ze słów i zdań starotestamentowych. Maryja czuje się bowiem repre-
zentantką i uosobieniem starotestamentowego Izraela, Córą Syjońską, do której 
były skierowane słowa mesjańskich przepowiedni (So 3, 14–17; Za 9, 9–10).

W całej historii zbawienia działanie Boga objawia się w podwójny sposób 
(w. 51–53): „rozprasza pysznych, „usuwa z tronu potężnych”, „odprawia z ni-
czym bogatych”, a  równocześnie „wywyższa poniżonych”, „nasyca dobrami 
głodnych”. Przez te działania Bóg daje się rozpoznać jako Pan nieskończonej 
wielkości, ale równocześnie jako bliski człowiekowi, bo stale obecny i opiekuń-
czy w historii ludzkich pokoleń.

Swoją radość Maryja wyraziła hymnem, w którym opiewa tę właśnie nieskoń-
czoną wielkość Boga. Ta prawda, prawda o Bogu, wysuwa się na pierwsze miejsce 
orędzia teologicznego Magnifi cat. Oto Bóg jest „Panem” (1, 46b), ale równocześ-
nie zbawicielem (1, 47). Bóg jest Panem „wszechmocnym” (1, 49a), co dodatkowo 
podkreśla metafora o mocy „ramienia Bożego” (1, 51a).

Tytuł Boga – „Święty” („Święte jest imię Jego” – w. 49b) wyraża praw-
dę o Bogu Zbawicielu świadczącym miłosierdzie. Jak opiewa w swoim hym-
nie Maryja, Bóg świadczy swoje miłosierdzie tym, „którzy się Go boją” (1, 50), 
czyli okazują Mu posłuszeństwo wiary. Ale Boże miłosierdzie objawiło się już 
w obietnicy danej Abrahamowi, odnoszącej się nie tylko do narodu izraelskie-
go, ale i do wszystkich ludów ziemi (1, 54). Ukoronowaniem Bożego miłosier-
dzia stało się wcielenie Syna Bożego. W  ten sposób Magnifi cat jest krótkim 
streszczeniem istotnych prawd o  Bogu objawianych stopniowo w  kolejnych 
etapach historii zbawienia31. Ale Magnifi cat jest również „wykładem” „teologii 

29 Zob. komentarz Biblii Poznańskiej do Łk 1, 54–55.
30 W domu Zachariasza Maryja pozostała ok. trzech miesięcy. Podobnie Arka Przymierza przebywała 

przez okres trzech miesięcy w domu Obed-Edoma z Gat (2 Sm 6, 11).
31 M. Filipiak, Człowiek współczesny a Stary Testament, dz. cyt., s. 102–109.
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Summary

Old Testament reminiscences in Magnifi cat

 Th e hymn Magnifi cat expresses the joy and thanksgiving connected with the most im-
portant event both in Mary’s life and in the history of humanity – the conception of the Son 
of God. Th e hymn is deeply rooted in the prayers of the people of God of the Old Testament. 
It almost exclusively consists of phrases, expressions and borrowings from the Old Testament. 
Mary, as a daughter of Zion, represents and personifi es Old Testament Israel, which the words 
of messianic prophecies of Sophoniah (3, 14–17) and Zacharias refer to.

Th e author begins the interpretation of St Luke’s hymn (1, 46–55) with the description of 
its origin, genre and structure (part 1), followed by exegetic analysis (part 2) in order to pres-
ent in detail the theological message of this canticle in part 3. In this way, the author shows that 
Magnifi cat is an appeal still relevant nowadays, addressed to people living in the 21st century. 

Ks. Roman Krawczyk – prof. dr hab., ur. w 1951 roku, profesor zwy-
czajny w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwer-
sytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, kierownik Zakładu 
Historii i Kultury Antycznej. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Teolo-
gii Biblijnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go w Olsztynie.

postawy” człowieka wobec Boga – a powinna się ona wyrażać w pełnym zaufa-
niu Bożej Opatrzności. Dlatego Łukasz na pierwszym miejscu hymnu Maryi 
celowo umieścił Jej modlitwę. „W ten sposób wskazał na Nią jako wzór i mi-
strzynię prawdziwej modlitwy i kontaktu z Bogiem”32.

Wobec wielkości i świętości Boga człowiek musi – wzorem „ubogich Jahwe” 
– zdobyć się na „uniżenie” (1, 48a), które wyraża się nie w samym ubóstwie ma-
terialnym (czy – właściwie rozumianym, duchowym), ale w postawie, którą wzo-
rem Maryi można określić słowami: „sługa, służebnica” (1, 48a).

Postawie uniżenia i służby winna towarzyszyć „bojaźń” (1, 50)33, która jest 
nie tylko aktem wiary w  niewyrażalną wielkość Boga, ale również ufnością 
w Jego zbawczą miłość. Taka postawa – postawa bojaźni, ale i ufności – spra-
wia, że sam Bóg zniża się ku człowiekowi, świadcząc mu swoje miłosierdzie. To 
„zniżenie” się Boga oznacza wywyższenie człowieka, oznacza bycie „bliżej” mi-
łości Boga. Tego właśnie doświadczyła Maryja, i dlatego z radością rozpoczyna 
swój hymn uwielbienia Boga: „Wielbi dusza moja Pana”34.

Magnifi cat pozostanie na zawsze wzorem autentycznej modlitwy, modli-
twy serca, a nie warg, modlitwy ufności („Rozradował się duch mój w Bogu 
mojego zbawienia” – 1, 48). Modlitwa Maryi jest dojrzałą odpowiedzią czło-
wieka na wielkie dzieła Pana w historii. Takie były właśnie modlitwy Starego 
Testamentu. Ich myśl przewodnią wyraża czasownik            – pokładać ufność 
(Ps 25, 2; 55, 24 itd.), zaufać Bogu i Jego Opatrzności. Ale ma to odniesienie 
bezpośrednie do każdego człowieka. Także – a może przede wszystkim – do 
człowieka współczesnego zalęknionego o przyszłość swoją i swoich dzieci.

32 S. Haręzga, Magnificat, dz. cyt., s. 810. Por. tenże, Bóg Maryi w świetle hymnu Magificat (Łk 1, 46b–
55), „Salvatoris Mater” 1999, z. 2, s. 132–146.

33 Mówiąc o bojaźni w sensie biblijnym, trzeba odróżnić bojaźń religijną od lęku, jaki odczuwa człowiek 
wobec żywiołów natury lub ataków wroga (Jr 6, 25; 20, 10). Otóż w rozumieniu Biblii mamy do 
czynienia tylko z bojaźnią religijną. Wiara w Boga jest źródłem pewności, która usuwa wszelki lęk 
czysto ludzki. Opierając się na zaufaniu, jakie pokładają w Bogu Jego prawdziwi wyznawcy, mogą 
oni usunąć ze swych serc wszelką bojaźń (Ps 23, 21; 27, 1; 91, 5–13). Na kartach Biblii nieustan-
nie pojawia się wezwanie „Nie bój się” kierowane do ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach 
(Sdz 6, 23; Dn 10, 12; Lb 21, 34; Joz 8, 1).

34 Zob. J.M. Popławski, Magnificat Maryi wzorem chrześcijańskiej modlitwy uwielbienia, w: Deus meus 
et omnia, Lublin 2005, s. 377–389.
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Wyobraenia Boga Ojca w ikonografii 
nowoytnej w kontekcie dogmatu 
trynitarnego. Kanon obowizujcy 

w sztuce zachodniej i wschodniej

Słowa kluczowe:  Bóg Ojciec, bizantyjska ikonografi a, Trójca, hipostaza, 
wieczność

Keywords:  God the Father, and the Ruthenian Byzantine iconography, 
Trinity, hypostasis, Everlasting Days 

Schlüsselwörter:  Gott Vater, byzantinische Ikonographie, Dreifaltigkeit, 
Hypostase, Ewigkeit

Wstęp

Już pierwsi chrześcijanie zastanawiali się nad tym, czy można przedstawiać 
Boga w sztukach plastycznych, skoro wiedzieli o Nim, że jest transcendentny1 
i niewyobrażalny dla ludzkich zmysłów. Na tym tle toczyły się spory dotyczące 
możliwości istnienia ikony rozumianej jako obraz sakralny przedstawiający Chry-
stusa, czyli Boga w ludzkiej postaci2. Dogmat o Wcieleniu stał się argumentem 
potwierdzającym istnienie wyobrażeń Syna Bożego, który wcielając się, przyjął 
ciało człowieka, a tym samym stał się widzialny3. Wraz z ofi cjalnym zatwierdze-

1 Transcendencja – określenie to najczęściej odnosi się do istoty absolutnej, czyli Boga, i oznacza Jego 
istnienie poza widzialną rzeczywistością stworzoną. Bóg jest odrębny i oddzielony od świata pozna-
walnego zmysłami oraz posiada samoistną egzystencję. Nie należy jednak błędnie pojmować tego 
jako zupełnej obojętności Stwórcy wobec stworzeń. Por. K. Rahner, H. Vorgrimler, Transcendencja, 
w: Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieczkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987, s. 500–501.

2 Tematem sporów ikonoklastycznych, które początkowo toczyły się w Bizancjum, były zwłaszcza wi-
zerunki Chrystusa. Problematyczna pozostawała kwestia ukazywania ludzkiej postaci Syna Bożego 
na obrazie (argumenty chrystologiczne zwolenników i przeciwników tworzenia ikon przedstawia 
Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa, tłum. W. Szymona, Poznań 2001, s. 153–248. O sporach ikono-
klastycznych w Cesarstwie Bizantyjskim zob. dwie monografie S. Gero: Byzantine Iconoclasm during 
the Reign of Leo III oraz Byzantine Iconoclasm during the Reign of Constantine V, Corpus scriptorum 
christianorum orientalium, Paris 903–1949, Louvain 1950– (CSCO) 346 i 384). 

3 Wcielenie polegało na przyjęciu przez Drugą Hipostazę Trójcy Świętej ciała ludzkiego poprzez na-
rodzenie z ziemskiej kobiety. Wcielenie Słowa Bożego umożliwiło Jego poznanie przez ludzi i po-
zwoliło także na tworzenie obrazów z wyobrażeniem Drugiej Osoby Boskiej (por. T.D. Łukaszuk, 
Wcielenie fundamentem ikony, w: Ikona liturgiczna, red. K. Pek, Warszawa 1999, s. 25n). Dogmat 

niem kultu ikon na II Soborze Nicejskim (787) wizerunki Chrystusa, czyli Dru-
giej Osoby Boskiej, nie wzbudzały już wątpliwości4. Inaczej sprawa wygląda-
ła w odniesieniu do Pierwszej i Trzeciej Osoby Trójcy Świętej5, bo zarówno Bóg 
Ojciec, jak i Duch Święty pozostają nie w pełni poznawalni. Na Soborze Nicej-
skim co prawda poruszono kwestię ikon, ale nie wypowiedziano się odnośnie do 
wyobrażeń Boga Ojca i Ducha Świętego6. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że Trze-
cia Hipostaza Trójcy zgodnie z opisem Pisma Świętego objawia się pod postacią 
nieożywionej lub ożywionej materii, występuje jako szum wiatru, płomień ognia 
lub też jako gołębica7. Chociaż Duch Święty nie ukazuje się w ludzkiej formie, 
niemniej jednak Jego objawienia stanowią pewną podstawę dla wyobraźni iko-
nopisarzy, którzy w ten właśnie sposób Go przedstawiali. Natomiast jeśli chodzi 
o Pierwszą Osobę Trójcy, czyli Boga Ojca, to nie wcielił się On w żadną postać, 
nie doznał uniżenia i wyniszczenia siebie w kontakcie ze stworzeniem (kenoza)8, 

ten był wykorzystywany przy argumentacji przemawiającej za kultem ikon. Przedstawianie Jezu-
sa Chrystusa w sztukach wizualnych wynikało właśnie z tej tajemnicy, a zaprzeczanie możliwości 
tworzenia obrazów sakralnych było równoznaczne z negowaniem Wcielenia (por. S. Bułhakow, 
Ikona i kult ikony, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2002, s. 14).

4 Na Soborze w Nicei w 787 roku uznano możliwość malowania sakralnych obrazów z wizerunkami 
Chrystusa, które miały potwierdzać, że Słowo Boże rzeczywiście przyjęło postać ludzką; por. So-
bór Nicejski II (787), Dekret wiary 13, w: Dokumenty soborów powszechnych, t. I, oprac. A. Baron, 
H. Pietras, Kraków 2002, s. 336: „ad certitudinem verae et non secundum phantasiam Dei Verbi 
inhumanationis effectae”. Sobór podkreślił, że przedmiotem kultu powinny być m.in. wyobraże-
nia Chrystusa; zob. Sobór Nicejski II (787), Dekret wiary 15, s. 336.

5 Na temat Trzeciej Boskiej Hipostazy wypowiadali się ojcowie Kościoła zarówno na Wschodzie, 
jak i na Zachodzie. Zob.: Bazylius, De Spiritu Santo, PG 32, red. J.P. Migne, Paris 1886; B. Pruche, 
Basile de Césarée. Sur le Saint-Esprit, Sources Chretiennes, vol. 17 bis (1947); Bazyli Wielki, O Du-
chu Świętym; tłum. A. Brzóstkowska, Warszawa 1999; Ambrosius, De Spiritu Sancto Libri Tres, PL 
16; De Spiritu Santo, CESEL 79; więcej zob.: L. Bouyer, Duch Święty Pocieszyciel. Duch Święty i ży-
cie w łasce, Kraków 1998. 

6 Sobór Nicejski uznał możliwość ukazywania na obrazach Syna Bożego, Jego Matki, aniołów i świę-
tych, por.: Sobór Nicejski II (787), Dekret wiary 15, s. 336: „tam videlicet imaginem domini Dei et 
salvatoris nostri Iesu Christi, quam intemeratae dominae nostrae sanctae Dei genitricis, honora-
biliumque angelorum, et omnium sanctorum simul et almorum virorum”.

7 Jeśli chodzi o Trzecią Hipostazę Trójcy, to uważano, że pozostaje Ona niewidoczna, a bardziej od-
czuwalne jest Jej działanie w świecie i stworzeniach. Skoro działa Ona w realnej doczesnej rzeczywi-
stości, dlatego nie pozostaje transcendentna wobec stworzonego świata, jak uznawano w przypadku 
Pierwszej Hipostazy. Duch Święty nie ukazuje się jednak pod postacią konkretnej osoby, co także 
uwzględniali ikonopisarze. Jednak zgodnie z opisami zawartymi w Piśmie Świętym wyobrażali Go 
sobie jako zstępujące z nieba ogniste płomienie lub też jako zlatującą gołębicę; S. Bułhakow, Ikona 
i kult ikony, dz. cyt., przypis 96, s. 84. Biała gołębica (columba) pojawiała się już w zabytkach sztu-
ki wczesnochrześcijańskiej (por. A. Nowowiejski, Wykład liturgiki Kościoła katolickiego, t. I, cz. 2, 
Warszawa 1983, s. 569).

8 Kenoza (gr. kénōsis – ogołocenie, wyniszczenie) w chrześcijaństwie określa uniżenie się Syna Bo-
żego, który przyjął postać ludzką zgodnie ze słowami Listu do Filipian 2, 7: „sed semetipsum exi-
nanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu inventus ut homo”; 
cytaty z Pisma Świętego podaję za: Biblia Sacra iuxta Vulgatum Clementam. Editio electronica. Pluri-
mis consultis editionibus diligenter praeparata a Michaele Tvveedale, Londini MMV.
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a objawił się jedynie przez Syna i Ducha Świętego. Można powiedzieć, że te dwie 
Hipostazy ukazują nam właśnie Ojca.

Ojcowie Kościoła również wypowiadali się na temat Pierwszej Osoby Trójcy 
Świętej9 i zazwyczaj to właśnie Ojca uznawali za główne źródło boskości ofi aro-
wujące swoją istotę pozostałym Hipostazom10. Podkreślono także wieczną wspól-
notę miłości wszystkich Trzech Osób stanowiących jednego Boga.

Chrześcijańscy myśliciele często odwoływali się do Starego Testamentu, gdzie 
Bóg objawia się przede wszystkim jako jedna Osoba11. W Księdze Wyjścia Bóg 
przemawiający do Mojżesza określany jest jako Pan12. W Księdze Powtórzonego 
Prawa zawarte zostały opisy objawień Boga pod postacią słyszalnego głosu i wi-
dzialnego ognia13. 

Pierwsi teolodzy chrześcijańscy starali się formułować argumenty uzasad-
niające tworzenie wyobrażeń Boga. Co prawda trudno im było mówić o jakiejś 
widzialnej formie Boga Ojca, jednak uznali, że może być On wyobrażony pod po-
stacią swego współistotnego i przedwiecznego Obrazu, czyli Jego Syna14. Ojcowie 
Kościoła, gdy pisali na temat Pierwszej Osoby Trójcy Świętej, prawie zawsze czy-
nili to w kontekście dogmatu trynitarnego i zajmowali się relacją, jaka występuje 
między Ojcem i Synem oraz Duchem Świętym.

W trakcie toczących się dysput odnośnie do tajemnicy trynitarnej istotne było 
stworzenie teologicznych pojęć, niezbędnych przy formułowaniu dogmatów. Za-
służył się tu Grzegorz z Nyssy (zm. 394), który pisał na temat Trzech Osób Bo-
skich15. W tym celu posługiwał się takimi terminami, jak ousía (istota) i hypóstasis 
(osoba). Określenie hypóstasis odnosił on do bytu jednostkowego, charakteryzu-
jącego się samoistnym istnieniem i posiadającego swoje indywidualne własno-
ści16. Skoro każda z Osób Boskich ma swoje własne cechy pozwalające Ją odróżnić 
od innych i każda z nich objawia się inaczej, dlatego też można nazwać je Hiposta-
zami. Termin hipostaza w teologii odpowiada więc pojęciu Osoby.

9 Zob. M.A. Vannier, Bóg Ojciec – tajemnica miłości. Ojcowie Kościoła o Bogu Ojcu, Warszawa 1999; 
J.D. Szczurek, Bóg Ojciec w tajemnicy Trójcy Świętej: elementy patrologii, Kraków 2003; F.-X. Durr-
well, Ojciec. Bóg w swoim misterium, Kielce 2000; F. Courth, Bóg trójjedynej miłości, Poznań 1997; 
J. Brudz, Mała dogmatyka, t. 1, Bóg, Trójca Święta, Stwórca, Kraków 1973. 

10 Por. P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, tłum. M. Żurowska, Warszawa 2003, s. 203.
11 Pwt 32, 39: „Videte quod ego sim solus, et non sit alius deus præter me”.
12 Wj 8, 1: „Dixit quoque Dominus ad Moysen”.
13 Pwt 4, 35–36: „ut scires quoniam Dominus ipse est Deus, et non est alius præter eum. De cælo te 

fecit audire vocem suam, ut doceret te, et in terra ostendit tibi ignem suum maximum, et audisti 
verba illius de medio ignis”. 

14 Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa, dz. cyt., s. 16.
15 Zob.: Grzegorz z Nyssy, Drobne pisma trynitarne, ŹMT, tłum. T. Grodecki, Kraków 2001; B. Ku-

mor, Historia Kościoła, t. 1, Lublin 2003, s. 152–153.
16 Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa, dz. cyt., s. 31.

Na I Soborze w Konstantynopolu w 381 roku uznano, że istota Osób Boskich 
jest taka sama, co wyrażało się przez określenie homooúsios. Ojciec może więc 
być objawiany przez Syna oraz Ducha Świętego, bo są Mu Oni równi pod wzglę-
dem boskości17. W Nowym Testamencie wyraźnie mówi się o Boskości Syna Bo-
żego. W Ewangelii św. Jana nazwany On został Słowem Boga18 oraz tym, który jest 
w łonie Ojca i Go objawia19. Podkreślano fakt, że chociaż przyjął On postać czło-
wieka, to jednak nadal pozostał Bogiem20. Analogiczna sytuacja dotyczy Ducha 
Świętego, bo i Jemu przysługuje imię Bóg21.

Ojcowie Kościoła zawsze uznawali istotną rolę Ojca w Trójcy i przeważnie 
utożsamiali Go z głównym źródłem boskości, z którego czerpią pozostałe Osoby. 
Podkreślali także, że Duch Święty pochodzi właśnie od Niego. Jednak początko-
wo nie rozwiązali kwestii roli Syna Bożego, stanowiącego także źródło osobowe-
go bytu Trzeciej Hipostazy. 

Na II Soborze w Konstantynopolu potwierdzono pochodzenie Ducha Święte-
go od Ojca, jednak nie wspomniano o Synu. Uznano, że Duchowi Świętemu na-
leżna jest taka sama cześć jak Bogu Ojcu i Synowi22.

Hilary z Poitiers (zm. 367), chcąc pogodzić myślenie ojców wschodnich i za-
chodnich na temat pochodzenia Trzeciej Osoby Boskiej, pisał, że Duch Święty 

17 W starożytności istniało jednak wiele herezji, które podważały współistotność Osób Boskich. 
Arianie twierdzili, że Bóg Ojciec jest jedyny, niezmienny i niestworzony, ale ofiarował istnie-
nie Synowi Bożemu. Ponieważ Syn miał swój początek, nie mógł więc być współistotny Ojcu 
(gr. homoousios, łac. consubstantialis). Zgodnie z teorią Ariusza Ojciec, Syn i Duch Święty są by-
tami mającymi różną istotę, co miałoby wskazywać, że nie mogą one być współwieczne; zob. 
B. Kumor, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 142–143. Ariusz zakładał, że Słowo Boże (Syn) oraz Duch 
Święty są stworzeniami Boga Ojca i nie mogą Go objawiać. Między Nimi panuje hierarchia, 
Ojcu podlega Syn, a Synowi Duch Święty; zob.: Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa, dz. cyt., s. 35; J. 
Masiurek, Arianizm i nauka Ariusza, EK, t. I, kol. 911–912. Anomici (gr. anomoios – całkowicie 
różny) to skrajni arianie, którzy uważali, że Syn Boży ma zupełnie inną naturę niż Ojciec. Ano-
mejczyków nazywano także ecjanami lub eunomianami; por. Dokumenty soborów powszechnych, 
dz. cyt., s. 71, przyp. 5; zob. B. Kumor, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 148. Duchoburcy natomiast za-
przeczali bóstwu Ducha Świętego, którego uważali za moc Boga, a nie Boską Osobę; zob. Doku-
menty soborów powszechnych, dz. cyt., s. 71, przyp. 7.

18 J 1, 1: „In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum”.
19 J 1, 18: „Deum nemo vidit umquam: unigenitus Filius, qui est in sinu Patris, ipse enarravit”.
20 Flp 2, 6–7: „qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se æqualem Deo: sed se-

metipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu inven-
tus ut homo”; Kol 2, 9: „quia in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter”. 

21 Dz 5, 3–4: „mentiri te Spiritui Sancto, (…) non es mentitus hominibus, sed Deo”; 1 Kor, 16: „Si 
quis autem templum Dei violaverit, disperdet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod 
estis vos”; 1 Kor 6, 19: „An nescitis quoniam membra vestra, templum sunt Spiritus Sancti, qui in 
vobis est, quem habetis a Deo”; 2 Kor, 3, 17: „Dominus autem Spiritus est: ubi autem Spiritus Do-
mini, ibi libertas”.

22 Sobór Konstantynopolitański I (381), Wyznanie wiary 150 Ojców, s. 68: „(…) et in spiritus 
sanctum, dominum et vivificatorem, ex patre procedentem, cum patre et filio coadorandum 
et conglorificandum”.
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pochodzi od Ojca przez jedynego Syna23. Natomiast św. Ambroży (zm. 397) re-
prezentował typowo zachodnią myśl, uznając, że Trzecia Osoba pochodzi zarów-
no od Ojca, jak i od Syna, nie może więc być od Nich razem oddzielona24. Po raz 
pierwszy zostało użyte określenie „od Syna” (Filioque), które na Zachodzie poja-
wiało się coraz częściej, zwłaszcza że w 589 roku na trzecim synodzie odbytym 
w Toledo dodano go do Credo 25. 

Z powyższego wywodu wynika, że podczas sporów doktrynalnych, zwłasz-
cza o podłożu trynitarnym, rozbieżności w poglądach dotyczyły Drugiej i Trze-
ciej Hipostazy w Trójcy. Natomiast wiara w Boga Ojca pozostawała niezmienna, 
a określenia dotyczące Jego Osoby pojawiły się już w aktach soborowych I Soboru 
Nicejskiego w 325 roku26. Rzadko jednak podejmowano dyskusję na temat Pierw-
szej Osoby, a bardziej interesowano się Jej relacjami z pozostałymi Hipostazami.

 Wydaje się, że teolodzy niekiedy skłonni byli uznać hierarchię panującą we-
wnątrz Trójosobowego Boga, w której dominującą pozycję zajmowałby Ojciec. 
Myśliciele chrześcijańscy wiedzieli, że Bóg objawia się w ściśle określony sposób, 
a początkiem tego Objawienia jest właśnie Ojciec27.

Jeden z największych teologów starożytności św. Augustyn (zm. 430) wyróżnił 
w Boskiej Trójcy Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale podkreślał, że Osoby te stano-
wią jednego Boga, a nie trzech bogów28. Chociaż uznawał współistotność wszyst-
kich Trzech Osób, to jednak sądził, że zasadniczą rolę w Trójcy odgrywa Ojciec, 
stanowiący swoistą „zasadę” tej wspólnoty29. Każda z Trzech Hipostaz ukazuje 
23 Hilarius Pictaviensis, De Trinitate XII, PL 10, 472: „Patrem scilicet t nostrum, Filium tuum una te-

cum adorem: sanctum spiritum tuum, qui ex te per unigenitum tuum est, promerear (…)”. Teolo-
dzy wschodni za bardziej słuszne uznali sformułowanie, że Duch Święty pochodzi „od Ojca przez 
Syna”, podczas gdy na Zachodzie popularne było wyrażenie „od Ojca i Syna”. Por. M.D. Knowles, 
D. Obolensky, Historia Kościoła, t. 2, 600–1500, tłum. R. Turzyński, Warszawa 1988, s. 106.

24 Ambrosius, De Spiritu Santo Libri Tres I, 11, 120, PL 16, 733A–762D: „Spiritus quoque sanctus cum 
procedit a Patre et Filio, non separatur a Patre, non separatur a Filio”.

25 B. Kumor, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 150. Kanon 2 synodu toledańskiego III (589) wypowiedział 
się na temat pochodzenia Trzeciej Osoby Trójcy Świętej w ten sposób: „(…) a Patre et a Filio pro-
cedere et cum Patre et Filio unius esse substantiae”; zob.: J.D. Masi, Sacrorum Conciliorum nova 
collectio, t. 9, Paryż–Lipsk, 1921–1927, s. 981D. Na temat kontrowersji dotyczących Filioque zob. 
M.D. Knowles, D. Obolensky, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 83.

26 Sobór Nicejski I (325), Wyznanie wiary 318 Ojców, s. 24: „Credimus in unum deum patrem omni-
potentem visibilium et invisibilium factorem ”.

27 Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa, dz. cyt., s. 35.
28 Augustinus, De Trinitate I, V.8, PL 42, 824: „Deum Patrem et Deum Filium et Deum Spiritum sanc-

tum, et tamen hanc Trinitatem non tres deos sed unum Deum”; tłum. św. Augustyn, O Trójcy Świę-
tej I, V.8, s. 31. 

29 Augustinus, De Trinitate XV, 26, 47, PL 42, 1095: „(…) et Spiritus Sanctus de Patre principaliter, 
et ipso sine ullo temporis intervallo dante, communiter de utroque procedit” (wyd. pol.: św. Au-
gustyn, O Trójcy Świętej XV, 26, 47, tłum. M. Stokłowska, Kraków 1996, s. 521). Augustyn z Hippony 
stwierdził, że Duch Święty pochodzi od Ojca, który stanowi źródło-zasadę. Jednak gdy uwzględ-
ni się bezczasową komunię Ojca i Syna, to Duch Święty pochodzi zarówno od Ojca, jak i Syna. 
Widać więc, że w tym ujęciu Ojciec traktowany jest jako główne źródło boskości i od Nie-
go pochodzi Trzecia Hipostaza. Jednak z drugiej strony, Bóg Ojciec i Syn Boży są współistotni. 

się na swój własny sposób. Przykładowo, Ojciec objawił się podczas chrztu Chry-
stusa oraz Przemienienia na górze jako głos przemawiający z nieba: „Tyś jest Syn 
mój”. Niemniej jednak wszystkie Osoby działają nierozdzielnie, pomimo że ina-
czej się objawiają30.

Augustyn w swoim traktacie O Trójcy Świętej podkreślił również, że Boska na-
tura przysługuje nie tylko Ojcu, ale też pozostałym Osobom. Syn Boży, chociaż 
przyjął postać sługi, to jednak nie utracił Boskiej natury i pod tym względem był 
i jest równy Ojcu31. Syn Boży jest poddany Bogu Ojcu i przekaże Mu swe Króle-
stwo, jednak nie znaczy to, że będzie go pozbawiony. Jest On przecież jednym Bo-
giem wraz z Ojcem32. 

Augustyn z Hippony wypowiadał się także na temat starotestamentowych ob-
jawień Boga pod postacią krzewu gorejącego, kolumny obłoku, słupa ognistego 
oraz błyskawic. Kiedy Bóg przemawiał do patriarchów, przychodził jako zjawi-
sko widzialne i odbierane zmysłami, tzn. pokazywał się w formach stworzonych33. 
Augustyn zdaje sobie jednak sprawę z istnienia problemu dotyczącego interpreta-
cji tekstu Pisma Świętego. Tak naprawdę to nie wiadomo dokładnie, która Osoba 
Boska przedstawiała się patriarchom34. Pewne jest jednak to, że Bóg Ojciec ukazał 
się Danielowi jako „Starowieczny”, który dał Synowi Człowieczemu panowanie 
nad narodami. Wynika z tego, że Daniel ujrzał równocześnie dwie Osoby Boskie: 
Ojca ofi arującego Królestwo oraz przyjmującego je Syna35.

Dlatego też wspólnie od Nich obu pochodzi Trzecia Osoba. Duch Święty stanowi uosobioną mi-
łość między Pierwszą i Drugą Osobą, równocześnie jest Im równy, współistotny i współwieczny; 
zob.: Augustinus, De Trinitate I, 6,13, PL 42, 827: „Ergo patri et filio prorsus aequalis et in trinita-
tis unitate consubstantialis et coaternus”.

30 Augustinus, De Trinitate I, IV.7; PL 42, 824: „Nec eandem trinitatem dixisse de caelo: Tu es fili-
us meus, sive cum baptizatus est a Iohanne sive in monte quando cum illo erant tres discipuli, aut 
quando sonuit uox dicens: Et clarificaui et iterum clarificabo, sed tantummodo patris vocem fuisse 
ad filium factam – quamuis pater et filius et spiritus sanctus sicut inseparabiles sunt, ita insepara-
biliter operentur”.

31 Augustinus, De Trinitate PL 42, 829: „Est ergo Dei Filius Deo Patri natura aequalis, habitu minor. 
In forma enim servi quam accepit, minor est Patre: in forma autem Dei in qua erat etiam antequam 
hanc accepisset, aequalis est Patri”.

32 Augustinus, De Trinitate PL 42, 830: „Nec sic arbitremur Christum traditurum regnum Deo et 
Patri, ut adimat sibi. (…) Cum enim dicitur, tradiderit regnum Deo et Patri, non separatur ipse; 
quia simul cum Patre unus Deus est”. 

33 Augustinus, De Trinitate PL, 42, 853: „Cur ergo non et Pater dicitur missus per illas species cor-
porales, ignem rubi, et columnam nubis vel ignis, et fulgura in monte, et si quia talia tunc apparu-
erunt, cum eum coram locutum Patribus, teste Scriptura didicimus, si per illos creature modos et 
formas corporaliter exspressas et humanis aspectibus praesentatis ipse demonstrabatur?”.

34 Tamże: „In huius perplexitate quaestionis adjuvante Domino primum quaerendum est, utrum Pa-
ter, an Filius”.

35 Augustinus, De Trinitate II, XVIII.33: „Quanquam nescio quemadmodum isti intelligant quod 
Danieli apparuerit Antiquus dierum, a quo Filius hominis, quod prropter nos esse dignatus est, 
accepisse intelligitur regnum”.
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1. Przedstawienia Boga Ojca na ikonach Trójcy Świętej

Nie tylko wczesnochrześcijańscy teolodzy, ale też artyści zastanawiali się 
nad istotą Trójcy Świętej, która jest jednością Trzech Osób36. Zanim jednak 
ostatecznie ustalono dogmaty i sformułowano wyznanie wiary, prowadzono 
liczne dysputy dotyczące tajemnicy trynitarnej. W końcu na I Soborze w Ni-
cei37 ojcowie soborowi potwierdzili Credo, w którym wymieniono Trzy Istoty 
Boskie38. Wyznanie to w rozbudowanej wersji pojawiło się także na I Soborze 
Konstantynopolitańskim39. Dogmat o Trójcy Świętej zakłada, że Bóg to byt 
Troisty40 i chociaż jest niepodzielną jednością, to jednak występuje pod posta-

36 Na temat Trójcy Świętej zob. G. d’Auvergne, De Trinitate, Toronto 1976; R. Cantallamessa, Kon-
templując Trójcę, Kraków 2003. W Starym Testamencie, chociaż nie ma bezpośrednio mowy 
o Trzech Osobach Boskich, to jednak niekiedy Bóg występuje w liczbie mnogiej, jak np. w opisie 
stworzenia, gdy mówi On: „Uczyńmy” (Rdz 1, 26). Dogmat o Trójcy został już objawiony przez 
samego Chrystusa. Potwierdził On istnienie Trzech Osób Boskich, gdy powiedział do uczniów: 
„euntes ergo docete omnes gentes: baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti” 
(Mt 28, 19). Już pierwsi chrześcijanie wiedzieli o istnieniu Trzech Boskich Osób, a dobrym tego 
przykładem są słowa św. Pawła: „Gratia Domini nostri Jesu Christi, et caritas Dei, et communi-
catio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen”(2 Kor 13, 13). Wszystkie Osoby Boskie mają 
taką samą naturę i substancję, jednak jako odrębne Osoby różnią się między sobą pod wzglę-
dem pochodzenia, różne są także relacje między Nimi. Bóg Ojciec traktowany jako źródło bo-
skości nie pochodzi od żadnej z Osób; Słowo – czyli Syn – jest zrodzone przez Ojca, natomiast 
Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna (jak się uznaje w prawosławiu) lub od Ojca i Syna (jak 
to uznaje katolicyzm). Na temat Trójcy Świętej wypowiadali się ojcowie Kościoła; zob.: św. Au-
gustyn, O Trójcy Świętej, POK, Poznań 1963; Hilary z Poitiers, O Trójcy Świętej, PSP, Warszawa 
2005; Novatianus, O Trójcy Świętej, ŹMT, Kraków 2005; Tertulian, Przeciw Prakseaszowi, XIV, 
3, w: Tertulian, Hipolit, Trójca Święta, ŹMT 4, Kraków 1997, s. 103.

37 Na temat soboru w Nicei zob.: G.L. Dossetti, Il Simbolo di Nicea e di Constantinopoli. Edizione crit-
ica, Roma 1967; I. Ortiz de Urbina, El Simbolo Niceno, Madrid 1947; M.F. Wiles, A Textual Variant 
in the Creed of the Council of Nicaea, „Studia Patristica” 26, Leuven 1993.

38  Zob. G. Greshake, Wierzę w Boga Trójjedynego: klucz do zrozumienia Trójcy Świętej, Kraków 2001; 
Sobór Nicejski I (325), Wyznanie wiary 318 Ojców, dz. cyt., s. 24: „Credimus in unum deum patrem 
omnipotentem (…) et in unum dominum Iesum Christum filium dei (…). Et in spiritum sanctum 
(…)”. Ustalenie dogmatu o Trzech Boskich Osobach było istotne w związku z istniejącymi wówczas 
licznymi herezjami. Przykładowo duchoburcy, tzw. macedonianie, nie traktowali Ducha Świętego 
jako Osoby, lecz uważali, że podlega On Synowi, a Syn Ojcu (por. B. Kumor, Historia Kościoła, dz. 
cyt., s. 148; Dokumenty soborów powszechnych, dz. cyt., s. 69, przypis 3); Sabeliusz (II w.), twórca 
monarchanizmu modalistycznego, wierzył tylko w Jedną Osobę Boga, która miała objawiać się na 
trzy różne sposoby (por. Dokumenty soborów powszechnych, dz. cyt., s. 71, przypis 8).

39 Na temat pierwszych soborów zob.: J.M. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Col-
lectio, Paris 1901; E. Schwartz, Acta Conciliorum Oecumenicorum, Berolini et Lipsiae 1927–1932; 
P.P. Joannou, Les canons des conciles oecuméniques, Grottaferrata–Roma 1962; G. Alberigo, G.L. 
Rossetti, P.P. Joannou, C. Leopardi, P. Prodi Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Colonia 1991; 
J.N.D. Kelly, Early christian Creeds, London 1950; H.J. Sieben, Die Konzilsidee der Alten Kirche, Pa-
terborn 1979. 

40 Tak naprawdę to ani w Nowym Testamencie, ani w aktach Soboru Nicejskiego z 325 roku nie wy-
stępuje słowo trias. Właściwe Credo powstaje dopiero pod koniec IV wieku. Również nazwa Trójca 
Święta pojawia się dość późno, bo ok. 362 roku; zob. L. Nieścior, Myśl wczesnochrześcijańska wo-
bec wyzwania czasu. Wybrane zagadnienia z teologii Ojców, Poznań 2002, s. 101n. Więcej na temat 

cią Trzech Osób (Hipostaz)41. Na podstawie tego dogmatu starano się także 
wypracować określone kanony ikonografi czne, które miały się zgadzać z ofi -
cjalną doktryną Kościoła.

1.1. Bóg Ojciec na ikonie Trójcy Świętej typu Starotestamentowego 

Na ikonie tej przedstawione są Trzy Osoby Boskie zasiadające przy wspól-
nym ołtarzu i  prowadzące cichą rozmowę na temat zbawienia ludzkości42. 
Wyobrażenie to jest niehipostatyczne i  nie można dokładnie określić, która 
z ukazanych postaci reprezentuje określoną Osobę. Wiadomo jedynie, że zosta-
ła tutaj przedstawiona Trójca Święta (gr. Trias; ros. Trojca Swiataja)43 jako ca-
łość, bez wyraźnego wyróżniania Hipostaz. Mamy więc do czynienia z obrazem 
Boga pozostającym jednością, chociaż objawiającym się w Trzech Osobach44. 
Ojciec, Syn i Duch Święty mają charakterystyczne dla siebie cechy, ale równo-
cześnie stanowią jeden byt45 i mają jedną boską istotę. Ten aspekt podkreślano 
też w sztukach plastycznych, co miało pozostawać w zgodzie z postanowienia-
mi obowiązującymi w Kościele Wschodnim. 

W ikonografi i Trójcy Starotestamentowej często odwoływano się do tek-
stu z  Księgi Rodzaju, gdzie opisano wizytę trzech boskich posłańców (gr. 
angelos) pod postacią młodych mężczyzn u Abrahama i Sary pod dębami 
Mamre (Rdz 18, 1–3)46. Ten motyw ikonografi czny określano też jako 
Gościnność Abrahama, po grecku Philoksenia, po rosyjsku Gostiepriimstwo. 
Ojcowie Kościoła, interpretując ten fragment Pisma Świętego, tłumaczyli, 
że trzej młodzieńcy wyobrażają samego Boga występującego w Trzech Oso-
bach. Dlatego też w  pierwszych zabytkach ikonografi cznych ukazujących 

Trójcy Świętej zob.: K. Staniecki, Trójca Święta w tradycji Wschodu i Zachodu, w: Kapłan trzech ob-
rządków, red. P. Jaskóła, Opole 2004, s. 11–111; F. Courth, Bóg Trójjedynej miłości, Poznań 1997; J. 
Królikowski, Trójca Święta i życie chrześcijańskie, Tarnów 1999; P. Liszka, Duch Święty, który od Oj-
ca (i Syna) pochodzi, Wrocław 2000; J. O’Donnell, Tajemnica Trójcy Świętej, Kraków 1993; T. Špi-
dlik, Zanurzeni w Trójcy, Kraków 2003; J. Szczurek, Trójjedyny, Kraków 1999; M.A. Vannier, Trójca 
Święta. Tajemnica jedności, Warszawa 2000; Wokół tajemnicy Trójcy Świętej, red. A. Czaja, P. Jaskó-
ła, Opole 2000; J. Szymik, Traktat o Bogu Jedynym, w: Dogmatyka, t. III, Warszawa 2006. 

41 Hipostaza (gr. hypóstasis) to określenie oznaczające podstawę, a także byt samoistny będący re-
alnym podmiotem. W teologii chrześcijańskiej odnosi się do każdej z Osób Trójcy Świętej, gdyż 
każda z Nich ma swoje indywidualne właściwości; por. J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześci-
jańskiej, Warszawa 1988, s. 94.

42 Por. G. Danneels, Trzej przy stole. O Trójcy Świętej, Wrocław 2001. 
43 Por. E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, Warszawa 2008, s. 80; K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. 

Fakty i legendy, tłum. Z. Szanter, Warszawa 2007, s. 142.
44 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 80.
45 Zob. M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona, tłum. H. Paprocki, Białystok 2001, s. 208.
46 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 142; T. Špidlik, M.I. Rupnik, Mowa 

obrazów, tłum. J. Dembska, s. 23; E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 80.
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tę scenę trzem postaciom malowano nimby wokół głów w celu podkreśle-
nia Ich świętości47.

Z czasem młodzieńców przedstawiano jako skrzydlatych aniołów, co mia-
ło wskazywać, iż są posłani na ziemię w określonym celu. Aniołowie mogli być 
identycznej wielkości, co sugerowało ich równość. Niekiedy jednak środkowy 
anioł, utożsamiany z Bogiem Ojcem, był większy od dwóch pozostałych lub też 
znajdował się nieznacznie wyżej od Nich. To miałoby oznaczać, iż wewnątrz 
Trójcy pod względem hierarchii Jego rola jest najważniejsza48.

Najbardziej znaną ikoną tego typu jest dzieło wykonane ok. 1425–1437 przez 
mnicha Andrzeja Rublowa49. Ikonopisarz nie wyróżnił specjalnie żadnej z Osób, 
lecz wyraził miłość panującą między Nimi i głęboką, bezczasową więź50. Podkre-
ślił to za pomocą gestów i postawy ciała aniołów, którzy pełni pokory kłaniają się 
sobie nawzajem51. Wydaje się wobec tego, że nikt tu nie odgrywa najważniejszej 
roli; jeden anioł kieruje wzrok ku drugiemu, a ten z kolei ku trzeciemu. 

Wszyscy trzej aniołowie są w stosunku do siebie równi, a każdy z Nich mógł-
by równie dobrze reprezentować nie tylko jedną Osobę Boską, ale także dwie 
pozostałe. Wszyscy Oni są Bogiem, co podkreśla kolor błękitny na ich szatach 
i wewnętrznych partiach skrzydeł. Posiadają taką samą władzę, dlatego dzierżą 
jednakowe berła52. Boskość Boga Ojca niezależnie od tego, która postać Go repre-
zentuje, jest taka sama jak pozostałych Osób w Trójcy.

 Nie wiadomo jednak dokładnie, który z aniołów może być utożsamiany z Bo-
giem Ojcem. Jeśli przyjmiemy zgodnie z najbardziej rozpowszechnioną interpre-
tacją, że anioł środkowy to Syn, wówczas konsekwentnie będziemy musieli uznać, 
że postać po lewej stronie ikony to Ojciec. Syn Boży spogląda na Ojca, ciągle Go 
kontemplując. Bóg Ojciec zaś kieruje swój wzrok na siedzącego naprzeciwko 
Niego Ducha Świętego, którego posyła ludziom na ziemię53. Anioł umieszczony 

47 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 142–143.
48 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 80.
49 P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 205; Ikona ta została uznana przez moskiewski Sobór Stu 

Rozdziałów z 1551 roku za wzorcową; por.: G. Bunge, Trójca Rublowa, tłum. K. Małys, Kraków 
2003 s. 11, 20; J. Forest, Modlitwa z ikonami, tłum. E.E. Nowakowska, Bydgoszcz 1999, s. 148; I. Ja-
zykowa: Świat ikony, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2003, s. 98; P. Evdokimov: Prawosławie, tłum. 
J. Klinger, Warszawa 2003, s. 249; G. Bunge: Inny Paraklet. Ikona Trójcy Świętej mnicha malarza 
Andrzeja Rublowa, tłum. K. Małys, Kraków 2001, s. 38. Więcej na temat twórczości Andrzeja Ru-
blowa zob.: V.N. Lazarev, Andrej Rublev, Moskva 1960; M.V. Ałpatov, Rublow, tłum. J. Guze, War-
szawa 1975; B. Standaert, Ikona Trójcy Andrieja Rublowa, Bydgoszcz 1995; A. Turczyński, Mistrz 
niewidzialnej strony, Poznań 1996; Images of the Russian Icon = Liki Russkoj Ikony, red. G. Popov; 
transl. S. Thompson, Moskwa 1995; K. Onasch, Das Problem des Lichtes in der Ikonenmalerei An-
drej Rublevs, Berlin 1962.

50 Zob. J. Forest, Modlitwa z ikonami, dz. cyt., s. 149.
51 A. Adamska, Teologia piękna na przykładzie ikon Andrieja Rublowa, Kraków 2003, s. 28.
52 P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 207.
53 Por. B. Standaert, Ikona Trójcy Andrieja Rublowa, dz. cyt., s. 14–16.

w środku i utożsamiany z Synem całą swoją posturą wyraża bezwzględne zwró-
cenie się ku Ojcu znajdującemu się przy Jego prawym boku54. Takie całkowite 
skupienie uwagi na postaci z lewej strony dzieła, wyrażone pochyleniem głowy 
i całego ciała środkowej postaci, symbolizuje nieustanne trwanie Syna przy Ojcu 
oraz Ich współistotność. Syn wpatruje się w Ojca, a Jego pokorne spojrzenie wy-
raża prośbę i wstawiennictwo za ludźmi55. 

Dwaj aniołowie: ten w środku i  ten po prawej stronie, kłaniają swe głowy 
i ciała w kierunku trzeciego anioła. Może być to argument za tym, że zwraca-
ją się oni w stronę Boga Ojca, przewodniczącego w tej niebiańskiej naradzie 
i uczcie miłości. 

Ojciec znajdujący się po lewej stronie przyjmuje więc Syna, który wykonał 
już polecone Mu zadanie. Następną czynnością Ojca jest posłanie z misją Ducha 
Świętego właśnie w wyniku prośby Syna56. Ojciec wobec tego daje specyfi czny ro-
dzaj błogosławieństwa, równocześnie wskazując na anioła znajdującego się przy 
prawej krawędzi obrazu. Gest ten tłumaczy się jako posłanie Ducha do miejsca 
wyznaczonego Mu przez Ojca57.

Anioł ukazany z lewej strony namalowany został z lekkiego półprofi lu, co zna-
czy, iż nie w  pełni daje się poznać ludziom. Zresztą wielokrotnie podkreślano 
transcendencję Boga Ojca wobec świata, a opisy dotyczące Jego Osoby były dość 
skąpe. Dlatego Jego wierzchnie odzienie jest nieokreślonego koloru, ma odcień 
ciała i wydaje się na wpół przezroczyste. Pod spodem zaś widać kawałek błękitnej 
sukni symbolizującej boską istotę58. 

Istnieje jeszcze inna interpretacja dotycząca kolorystyki, zgodnie z którą bar-
wa zewnętrznej szaty Ojca ma złotą tonację, co wskazuje na Jego boską naturę, 
świetlistość i  świętość. Natomiast niewielki fragment niebieskiej spodniej suk-
ni nieznacznie przebijającej przez wierzchnią szatę na torsie może oznaczać całą 
ludzkość. Także dobór barw ma oznaczać, iż Bóg Ojciec nieustannie rozważa 
w sercu sprawy całej ludzkości59.

Na to, iż postać po lewej stronie to Ojciec, wskazuje również Jego pozy-
cja ciała. Chociaż anioł ten siedzi spokojnie i sprawia wrażenie odprężonego, 
to jednak wydaje się najbardziej wyprostowany w porównaniu z pozostałymi 
54 T. Špidlik, M.I. Rupnik, Mowa obrazów, dz. cyt., s. 30.
55 Hbr 7, 25: „Unde et salvare in perpetuum potest accedentes per semetipsum ad Deum: semper vi-

vens ad interpellandum pro nobis”; zob. L. Balter, Pneumatologia w ikonie, w: Chrystus wybawia-
jący. Teologia świętych obrazów, red. A. Napiórkowski, Kraków 2003, s. 84.

56 J 14, 16–17: „et ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in æternum, 
Spiritum veritatis, quem mundus non potest accipere, quia non videt eum, nec scit eum: vos autem 
cognoscetis eum, quia apud vos manebit, et in vobis erit”. 

57 T. Špidlik, M.I. Rupnik, Mowa obrazów, dz. cyt., s. 32.
58 Zob. J. Forest, Modlitwa z ikonami, dz. cyt., s. 150.
59 T. Špidlik, M.I. Rupnik, Mowa obrazów, dz. cyt., s. 31. Na temat kolorów szat aniołów zob. G. Krug, 

Myśli o ikonie, tłum. R. Mazurkiewicz, Białystok 1991, s. 32–33.
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postaciami i tylko nieznacznie kłania się swoim rozmówcom. Natomiast środ-
kowy anioł oddaje Mu głęboki pokłon. Dotyczy to również anioła po prawej 
stronie, który pełen szacunku kłania się Bogu Ojcu i bezpośrednio na Niego 
kieruje swój wzrok, by podjąć duchową dyskusję. Widać więc, że Ojciec i Duch 
Święty patrzą na siebie nawzajem60.

Za aniołem po lewej stronie znajduje się budynek, który można uznać za 
dom Abrahama. Do tego mieszkania zwykłego człowieka przychodzi sam Bóg 
i na zawsze pozostaje pośród ludzi. Nie jest On już całkiem nieosiągalny i trans-
cendentny, ale staje się immanentny i przybliża się do swojego stworzenia61. Ten 
motyw można traktować także jako dom Ojca, do którego powinien zmierzać 
każdy człowiek62.

Wrażenie przybliżania się przedstawionych postaci w kierunku widza potę-
gują jeszcze zastosowane środki wyrazu, a szczególnie tzw. odwrócona perspek-
tywa niwelująca głębię na obrazie. Punkty zbiegu linii dających się poprowadzić 
po krawędziach przedmiotów wychodzą do obserwatora i nie zbiegają się na 
dwuwymiarowej płaszczyźnie. Daje to nieoczekiwane złudzenie: sprawia, że 
aniołowie zdają się wychodzić ze swojego niematerialnego świata i zamieszku-
ją wśród ludzi63.

Również gesty Boga Ojca bywają różnie interpretowane. Prawą dłonią  błogo-
sławi On kielich znajdujący się w centrum na ołtarzu, co stanowi także zachętę 
dla Syna, który ma tylko jeden raz zostać złożony w ofi erze64. Syn zaś wskazuje na 
kielich opuszczoną dłonią z wyraźnie wysuniętymi dwoma palcami65. 

Anioł z lewej strony kompozycji błogosławi w sposób bardzo powściągli-
wy, nie narzuca swojego ruchu, lecz delikatnie kieruje wzrok widza na dłoń 
anioła znajdującego się w  centrum. Podczas gdy dłonie postaci środkowej 
i znajdującej się po prawej stronie leżą bezpośrednio na stole-ołtarzu, dłoń 
Boga Ojca zachowuje pewien dystans. Umieszczona została ona dość daleko 
od kielicha i nie znajduje się na płaszczyźnie białego stołu, lecz bezpośrednio 
przy ciele anioła66. 

Gesty Ojca i Syna wydają się podobne i równie dobrze mogą Oni zamienić się 
rolami. Syn zawsze wykonuje ruch błogosławieństwa, wtórując przy tym Ojcu67.
60 Por. G. Krug, Myśli o ikonie, dz. cyt., s. 32–34. 
61 Zob. J. Forest, Modlitwa z ikonami, dz. cyt., s. 150.
62 T. Špidlik, M.I. Rupnik, Mowa obrazów, dz. cyt., s. 32.
63 P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 206.
64 Hbr 10, 10: „In qua voluntate sanctificati sumus per oblationem corporis Iesu Christi semel”; zob. 

A. Adamska, Teologia piękna…, dz. cyt., s. 129.
65 Zob. H.J.M. Noumen, Ujrzeć piękno Pana, modląc się z ikonami, tłum. J. Wacławik, Warszawa 

1998, s. 19.
66 W. Barwiński, Moje spotkanie z ikoną „Trójcy Świętej” A. Rublowa. Próba jej odczytania, „Zeszyty 

Karmelitańskie” 2000, nr 2, s. 106n.
67 Por. P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 211.

Istnieją interpretacje, według których to środkowy anioł utożsamiany jest 
z Bogiem Ojcem, gdyż jako główne Źródło w Trójcy musi On zajmować cen-
tralne miejsce. Niemniej jednak ze względu na to, że anioł ten ma na sobie sza-
ty koloru błękitno-czerwonego, symbolizujące dwie natury Jezusa Chrystusa, to 
częściej uważany jest za Syna Bożego. Poza tym ukazany jest On frontalnie, po-
zwalając się oglądać w całej swej postaci. To wskazywałoby na tajemnicę Wcie-
lenia, dzięki której Syn Boga stał się widzialny i poznawalny w ludzkim ciele68. 

Trzeba jednak dodać, że niektórzy teoretycy sztuki za punkt wyjścia do in-
terpretacji brali kompozycję ikony Trójcy Świętej należącej do Stefana z Per-
mu69. W  tym wypadku anioł środkowy byłby Ojcem, na co wskazywać miał 
zyriański napis Ai oznaczający Ojca, postać po lewej to Syn (Py), a po prawej 
Duch Święty (Puiltos)70.

Anioł środkowy ma dość potężne prawe ramię, co mogłoby sugerować, iż 
jest to wszechogarniający Ojciec chroniący swą prawicą wszystkie stworzenia. 
Jego ciało wydaje się nieznacznie większe od pozostałych aniołów. Sprawia On 
wrażenie monumentalnego oraz przyjmuje postawę hieratyczną, pełną powa-
gi i spokoju71. 

Jeśli to Ojciec znajduje się w środku, to wówczas należy przyjąć, że wydaje 
On polecenie Synowi. Świadczą o tym wypukłe linie Jego ramienia po tej stro-
nie, po której ma Syna. Natomiast wklęsłe linie symbolizujące posłuszeństwo 
widoczne są w zarysie ciała anioła znajdującego się po lewej, co oznacza, że 
Syn Boży bezwzględnie przyjął postawę służebną. Środkowy boski posłaniec 
ma silnie wygiętą prawicę, a także kark i głowę, a mimo to wydaje się, że jest 
nieruchomy i wiecznie trwa w tej postawie72. W ten sposób podkreślono nie-
zmienność i bezczasowość Boga. 

Jeśli uznać, że na ikonie Rublowa postać środkowa to Ojciec, wówczas za Nim 
znajduje się drzewo życia w formie dębu Mamre73, a za Synem Bożym umiesz-
czony został dom przypominający z wyglądu pałac. Można go też traktować jako 
symbol całego Kościoła74.

Trudno jednoznacznie określić, kiedy mamy do czynienia z Ojcem, a kiedy 
z Synem, gdyż obaj zawierają się w sobie, a Ojciec tak naprawdę wypowiada się 

68 A. Adamska, Teologia piękna…, dz. cyt., s. 127.
69 Por. P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 207; I. Jazykowa: Świat ikony, dz. cyt., s. 92–93; G. Bunge,

Trójca Rublowa, dz. cyt., s. 42.
70 P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 207–208.
71 Por. tamże, s. 210–211.
72 Tamże, s. 211.
73 L. Balter, Pneumatologia w ikonie, dz. cyt., s. 84.
74 P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 208.
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właśnie w swym Jednorodzonym Synu75. Wobec tego Pierwsza Hipostaza może 
być wyrażona przez Drugą.

Pierwsza Osoba Trójcy pod względem postury niczym nie różni się od po-
zostałych Osób i  tak samo ma ciało mężczyzny o znacznie wydłużonych pro-
porcjach76. Jego młodzieńcza twarz, podobnie jak u  reszty aniołów, wydaje się 
kobieca i delikatna, nie wykazuje więc surowości Ojca. Jest pełna światła i ema-
nuje z niej bezwzględny spokój, z tego też względu brak tutaj cienia77. Nie tylko 
ciała są ascetyczne i wydłużone, ale również twarze zdają się pociągłe w wyniku 
lekkiego pochylenia głów78.

Ojciec, podobnie jak i pozostałe Osoby, jawi się jako młodzieniec bez bro-
dy. Wydaje się to zaprzeczać Jego funkcji, gdyż broda wskazywałaby na mądrość 
i dojrzały wiek. Jednak trzeba podkreślić, iż w ikonografi i przedstawienie jakieś 
postaci bez zarostu na twarzy sugerowało jej nieśmiertelność i nieprzemijającą 
młodość79. Aniołowie zaś reprezentują inny wymiar, czyli rzeczywistość bezcza-
sowości, w której nie występują oznaki upływającego czasu.

Znajdujący się w centrum Bóg Ojciec miałby przy jednym boku Syna, a przy 
drugim Ducha, którzy stanowią Jego dwie dłonie80. Wszyscy trzej siedzą na 
swych tronach, nie przyjmują pozycji stojącej, gdyż sugerowałaby ona pewien 
wysiłek i napięcie mięśni. Natomiast postawa siedząca charakterystyczna dla 
odpoczynku i odprężenia wydaje się najbardziej odpowiednia, by podjąć spo-
kojną rozmowę.

Bóg Ojciec pozostaje tak naprawdę niedostępny i niepoznawalny dla czło-
wieka, ale objawiają Go dwie pozostałe Hipostazy. Również na ikonie zostało 
to wyrażone poprzez odpowiednią kolorystykę. W  środkowej postaci zjed-
noczyły się wszystkie podstawowe barwy, które nawzajem się dopełniają. 
Purpura będąca odcieniem czerwieni, lapis lazuli – jeden z wariantów niebie-
skiego koloru, oraz złoto skrzydeł stanowiące swoisty odcień żółci skupiają się 
w centrum kompozycji. Tworzą one jedność kolorystyczną i są dobrze odbie-
rane wzrokowo, ale też symbolizują pewne cechy Boga. Purpura wskazuje bo-
wiem na miłość, błękit na prawdę, a złoto kojarzy się ze świętością i obfi tością. 
Wszystkie te barwy zestawione ze sobą działają kontrastowo i są dość inten-
sywne, a odmiany tych samych kolorów, lecz już w bardziej subtelnej formie, 
występują na szatach dwóch pozostałych Osób81.

75 Sam Chrystus mówił: „Non creditis quia ego in Patre, et Pater in me est?”(J 14, 10).
76 P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 206.
77 Por. A. Adamska, Teologia piękna…, dz. cyt., s. 130.
78 P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 210.
79 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład liturgiki Kościoła katolickiego, t. I, cz. 1, Warszawa 1983, s. 554.
80 P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 209. 
81 Tamże, s. 213.

1.2. Bóg Ojciec na ikonie Trójcy Świętej typu Nowotestamentowego

Początkowo chrześcijanie uznawali za niedopuszczalne przedstawianie wy-
obrażeń Boga Ojca, gdyż wierzyli, że nie objawia się On bezpośrednio. Niemniej 
jednak z czasem zaczęli odwoływać się do fragmentu z proroctwa Daniela, w któ-
rym Bóg opisany został jako Odwieczny Dniami82. Z tego też względu ikonopi-
sarze odchodzili od dawnego zakazu i w ten właśnie sposób zaczęli przedstawiać 
Boga Ojca. Ważne jest jednak to, że nigdy nie był On ukazywany jako postać sa-
motna, ale zawsze towarzyszyły Mu pozostałe dwie Osoby Boskie83. Wyobrażenie 
Pierwszej Boskiej Hipostazy w takim ujęciu możliwe było tylko na przedstawie-
niach całej Trójcy Świętej.

Trzeba podkreślić, że ikona Trójcy Świętej w wariancie Nowotestamento-
wym traktowana była na Wschodzie jako niekanoniczna. Co prawda schemat 
taki istniał w Rosji już od połowy XVI wieku, niemniej jednak nie przez wszyst-
kich był tolerowany. Łączyło się to z faktem, że na uformowanie się tego kano-
nu wpłynęły trendy zachodnie związane z katolicyzmem84. 

Zawsze istniała obawa przed ukazywaniem Boga Ojca w formie zbliżonej do 
ludzkiego ciała, co nieuchronnie prowadziłoby do antropomorfi zmu. Aby ustrzec 
się przed takim niebezpieczeństwem, tzw. Sobór Stu Rozdziałów (Stogław) zwo-
łany w Moskwie w 1551 roku zdecydowanie potępił tworzenie wyobrażeń Boga 
Ojca, w których upodabniano Go do człowieka, przeważnie starszego wiekiem. 
Dotyczyło to m.in. ikon typu Ojcostwo85. Natomiast synod moskiewski z 1667 
roku zabronił tworzenia wizerunków Boga Ojca pod postacią Odwiecznego 
Dniami siedzącego na niebiańskim tronie i podtrzymującego na kolanach mło-
dzieńczego Chrystusa z medalionem Ducha Świętego86.

W typie Trójcy Nowotestamentowej wyróżnia się przede wszystkim dwa 
główne warianty. Najbardziej typowym tematem jest ikona nazwana Ojco-
stwo (ros. Otieczestwo; gr. Patra, która w  sztuce zachodniej określana była 
jako Paternitas). Jej kanon ukształtował się ok. XV wieku, a w Rosji stał się po-
pularny szczególnie w wiekach XVI i XVII, na co wpływ miała ideologia pły-
nąca z Zachodu87. 

82 Dn 7, 9: „Aspiciebam donec throni positi sunt, et antiquus dierum sedit. Vestimentum eius candi-
dum quasi nix, et capilli capitis eius quasi lana munda: thronus eius flammae ignis: rotae eius ignis 
accensus”.

83 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s 144.
84 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 80.
85 Tamże, s. 74.
86 Por. K. Sommer, Ikonen. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber, München 1979, s. 52; podaję 

za: L. Balter, Pneumatologia w ikonie, dz. cyt., s. 85.
87 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 144, E. Smykowska, Ikona. Mały słow-

nik, dz. cyt., s. 56–57.
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Ten schemat ikonografi czny miał na celu ukazanie relacji między Synem Bo-
żym i Bogiem Ojcem. Więź ta została tutaj zobrazowana w specyfi czny sposób, 
a mianowicie wyraźnie nawiązuje do ludzkiego macierzyństwa Th eotokos. Kom-
pozycja ikony wykazuje podobieństwo do przedstawienia Bogurodzicy Znamie-
nije (Znak), zwanej także Wcieleniem, na której w łonie Th eotokos umieszczony 
został na tle medalionu Chrystus Emmanuel. Podobny schemat występuje na iko-
nie zwanej Ojcostwo, na której Chrystus pod postacią młodzieńca zasiada na 
kolanach Boga Ojca, czyli na wysokości Jego łona. W ten sposób nawiązano do 
tajemnicy Wcielenia, dzięki której Ojciec pozwolił, aby Syn przyjął ludzkie ciało 
i narodził się jako człowiek. Wszystkie Trzy Osoby Boskie znajdują się na jednej 
głównej osi obrazu, są „nałożone” jedna na drugą. Największą posturę ma tronu-
jący Ojciec, prezentuje On na tle swojej białej szaty Syna Emmanuela, który z ko-
lei trzyma w rękach medalion lub kulę z gołębicą Ducha Świętego88.

Głowę Boga Ojca otacza charakterystyczny nimb składający się z dwóch na-
łożonych na siebie czworokątów, tworzących w efekcie ośmiokąt. Występuje tu 
zestawienie dwóch kontrastujących barw: płomiennej czerwieni wyrażającej bo-
ską naturę oraz ciemnego błękitu lub zieleni wskazującej na nieokreśloność i nie-
poznawalność samej istoty Boga. Od tuniki Ojca bije nieprzenikniona światłość, 
a efekt ten podkreślony został jeszcze dodatkowo przez zastosowanie tzw. asystki, 
polegającej na namalowaniu cienkich złotych promieni89.

Najstarsze ikonografi czne zabytki tego typu pochodzą z XV wieku. W XVII 
wieku umieszczano je czasem w  rosyjskim ikonostasie w  najwyższym rzędzie 
ukazującym praojców, i to w samym jego centrum90, pomimo istnienia zakazów 
odnoszących się do tego rodzaju przedstawień.

Ojciec i Syn różnią się między sobą przede wszystkim pod względem wieku. 
Majestatyczny Ojciec ukazany jako starzec kontrastuje z młodzieńczym Em-
manuelem. Chrystus co prawda jest tutaj chłopcem, niemniej jednak Jego twarz 
oraz proporcje całego ciała także wskazują na mężczyznę w sile wielu91. W ten 
sposób symbolicznie wyobrażano Jego dojrzałość i mądrość, taką samą, jaką 
miał Ojciec. Starodawny, jak określano Ojca, ma przeważnie siwą brodę ozna-
czającą starość, ale także dojrzałość i mądrość92. Ojciec wykonuje charaktery-
styczny gest, a mianowicie obie ręce unosi ku górze, co można tłumaczyć jako 
udzielanie podwójnego błogosławieństwa93.

88 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 144.
89 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 56; K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, 

dz. cyt., s. 144.
90 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 144; E. Smykowska, Ikona. Mały słow-

nik, dz. cyt., s. 56. 
91 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 144.
92 A.J. Nowowiejski, Wykład liturgiki Kościoła katolickiego, t. I, cz. 1, dz. cyt., s. 554.
93 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 56.

Współistotność i równość tych Osób była bardziej widoczna w kolejnym ty-
pie ikonografi cznym Trójcy znanym pod nazwą Wspólny Tron, którego początki 
sięgają XVII stulecia. Tutaj ukazani są już dwaj dorośli mężczyźni, jeden w wieku 
dojrzałym, a drugi starczym. Obydwaj zasiadają na długiej ławie-tronie, co zna-
czy, iż wspólnie sprawują władzę. Nieznacznie powyżej Ich głów unosi się po-
między Nimi w medalionie gołębica Ducha Świętego94. Zamiast tronu mogą też 
występować obłoki95 wskazujące na niebiański charakter Ich zwierzchnictwa.

Również tutaj mamy nawiązanie do wizji zawartej w Księdze Daniela (Dn 7, 
13–14), w której opisany jest Odwieczny Dniami utożsamiany z Ojcem. Do Nie-
go podchodzi Syn Człowieczy posiadający taką samą władzę nad wszystkimi na-
rodami jak Ojciec96.

 Syn zawsze znajduje się po prawej stronie Ojca, co ma uzasadnienie w tek-
ście z Ewangelii św. Marka (Mk 16, 19)97. Niekiedy mogło się zdarzyć, że na ob-
razie brakuje Boga Ojca, a ukazany jest tylko pusty tron98, jak gdyby czekający na 
władcę. W jego kierunku zbliża się właśnie sam Chrystus. Widocznie uznano, że 
wyobrażenie Ojca jest zbędne, bo przecież Syn Boży będący z Nim współistotny 
w rzeczywistości objawia samego Ojca.

Charakterystyczny jest też ubiór odróżniający dwie postacie. Bóg Ojciec, tak 
jak to zostało przedstawione w wizji Daniela, ma szatę śnieżnobiałą, jaśniejącą 
wewnętrznym światłem, natomiast Chrystus nosi szaty błękitno-czerwone, wa-
lorowo znacznie ciemniejsze od tuniki Ojca99. Od Ojca bije tajemniczy blask i nie 
sposób odgadnąć źródła tego światła; cały przeniknięty jest światłością, nawet 
Jego włosy są białe niczym czysta wełna, zgodnie z opisem proroka. Ich kolor 
wskazuje także na siwiznę, bo przecież Odwieczny Dniami ukazuje się jako Sta-
rzec (Sabaoth)100. 

94 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 144.
95 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 80.
96 Dn 7, 13–14: „Aspiciebam ergo in visione noctis, et ecce cum nubibus cæli quasi filius hominis 

veniebat, et usque ad antiquum dierum pervenit: et in conspectu eius obtulerunt eum. Et dedit ei 
potestatem, et honorem, et regnum: et omnes populi, tribus, et linguæ ipsi servient: potestas eius, 
potestas æterna, quæ non auferetur: et regnum eius, quod non corrumpetur”.

97 K. Sommer, Ikonen…, dz. cyt., s. 52.
98 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 80.
99 Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 144.
100 Sabaoth to greckie określenie, ale wywodzące się z języka hebrajskiego, które w języku rosyjskim 

występuje jako Sawaof. Z czasem termin ten wyrażał imię Boga – Jahwe, który sprawuje najwyż-
szą władzę nad wszystkimi zastępami hierarchii niebiańskiej; Iz 40, 26: „Levate in excelsum ocu-
los vestros, et videte quis creavit haec: qui educit in numero militiam eorum et omnes ex nomine 
vocat; prae multitudine fortitudinis et roboris, virtutisque eius, neque unum reliquum fuit”; Łk 2, 
13–14: „Et subito facta est cum angelo multitudo militiæ cælestis laudantium Deum, et dicentium: 
Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonæ voluntatis”. Terminem Sabaoth określano 
też przedstawienia plastyczne Boga Ojca pod postacią „Starodawnego”, czyli starszego siwobrode-
go człowieka. Por. E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 69.
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Głowa Ojca otoczona została podwójnym nimbem, składającym się albo 
z  dwóch czworokątów o  kontrastowo różnych kolorach nałożonych na siebie, 
albo z okręgu i czworokąta. Istotne znaczenie mają także gesty, które wydają się 
podobne zarówno u Ojca, jak i u Syna. Autor nadał Im właśnie takie pozy, aby na 
pierwszy rzut oka nie czynić między Nimi różnicy. Jednak Chrystus wykonuje 
typowy ruch błogosławieństwa, natomiast siwobrody starzec, chociaż też unosi 
dłoń, jak gdyby miał błogosławić, to jednak tak naprawdę gestem tym podkreśla 
swoją wszechpotęgę i władzę nad całym światem101. 

Czasami Ojciec i Syn razem podtrzymują wielką kulę umieszczoną w centrum 
kompozycji i  zakończoną na szczycie krzyżem. Symbolizuje ona glob ziemski 
i wskazuje na zwierzchnictwo nad stworzonym światem, jakie sprawują zarów-
no Ojciec, jak i Syn102. Duch Święty znajdowałby się w tym wypadku bezpośred-
nio nad kulą.

Niekiedy głowy Boga Ojca i Syna lekko pochylają się ku sobie, co sugeruje, iż 
dyskutują na temat ekonomii zbawienia103. Aluzja do takiej rozmowy często wy-
stępuje na ikonach Trójcy Świętej typu Starotestamentowego. Podkreśla ona jesz-
cze dodatkowo silną intymną więź między poszczególnymi Osobami w Trójcy.

W sztuce zachodniej popularny był temat ikonografi czny dotyczący Trójcy 
Świętej zwany Tronem Łaski, który na Wschodzie nie znalazł aprobaty. Główną 
oś kompozycji zajmuje tu Bóg Ojciec podtrzymujący z obu stron dość potężny 
krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem ustawionym na tle ciała Ojca104. I tutaj Ojciec 
przybiera postać starszego człowieka z silnym zarostem, czym różni się od swe-
go Syna ukazanego w postaci dojrzałego mężczyzny. Ojciec otwiera usta i wydo-
bywa z siebie świetliste promienie spadające na głowę Syna Bożego. Dodatkowo 
może z nich wylatywać gołębica Ducha Świętego105. 

2. Obecność Boga Ojca na ikonach ukazujących Chrystusa 

2.1. Ikona Narodzenia Jezusa Chrystusa

Ten temat ikonografi czny zwany jest w wersji greckiej jako He Genesis, a w ję-
zyku rosyjskim jako Rożdiestwo Christowo106. Co prawda w centrum kompozy-
cji znajduje się Bogurodzica z nowonarodzonym Synem Bożym, niemniej jednak 
mamy tutaj też do czynienia z Epifanią całego Trójosobowego Boga.

101 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 145.
102 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 80.
103 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 144.
104 Tamże, s. 144. 
105 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 56. 
106 Tamże, s. 53.

Oczywiście trudno tutaj mówić o jakimś wyobrażeniu Hipostazy Boga Ojca, 
ale z pewnością wyczuwa się tu Jego obecność, m.in. dzięki zastosowaniu okre-
ślonych środków wyrazu artystycznego. Przede wszystkim na taką boską obec-
ność wskazuje światło na ikonie,  to nie tylko pod postacią gwiazdy. Już w X wieku 
ukształtował się motyw ikonografi czny charakterystyczny dla epifanijnych wy-
obrażeń Boga. Chodzi tu o widoczną w górnej części ikony sferę nieba (hemis-
fera) przeważnie przybierającą postać półokręgu. Z jej wnętrza wychodzi jeden 
grubszy promień, który zstępuje w dół i rozgałęzia się na trzy cieńsze promie-
nie wskazujące na Objawienie się Trójosobowego Boga107. Taka niebiańska sfera 
sugeruje też siedzibę Boga, a w szczególności Ojca108, i często występuje na in-
nych ikonach, gdzie mamy do czynienia z Epifanią Trójcy Świętej. Niekiedy w tej 
sferze sacrum umieszczona jest gwiazda bądź też fi gura trójkąta, z której wnę-
trza wychodzi potrójny promień. Na samym szczycie jest jeszcze jeden promie-
nień, który wskazuje na jedną Boską naturę. Natomiast rozszczepienie promienia 
ma wskazać, iż każda z Boskich Osób uczestniczy w zbawieniu ludzkości i w tym 
konkretnym wydarzeniu109. 

 Co prawda obecność Boga Ojca nie jest wyraźnie zaznaczona, niemniej jed-
nak odczuwalna. Padający z góry wprost na Dzieciątko w żłobie blask symbolizo-
wał też współistotność Syna Bożego z Ojcem. Zgodnie z wyznaniem wiary jest On 
przecież z istoty Ojca, ma więc taką samą jak On istotę, to Bóg z Boga i Światłość 
ze Światłości, prawdziwy Bóg z Boga prawdziwego110. Wobec tego przysługuje 
Mu takie samo imię jak Bogu Ojcu. Dlatego też wewnątrz nimbu otaczającego 
Jego głowę umieszczano litery Ω O N, stanowiące skrót imienia samego Boga111.

Narodziny Chrystusa były zjawiskiem cudownym, nadnaturalnym. Nastąpi-
ła tu ingerencja zarówno Ojca, jak i Ducha Świętego. Syn Boży został zrodzony 
przez Ojca, nie stanowił więc Jego stworzenia112, na ziemi zaś zrodził się pod po-
stacią człowieka113 z Maryi Dziewicy. Ikona w pewien sposób wskazuje na to bez-
czasowe ojcostwo Boga Ojca wyrażone tutaj przez macierzyństwo Th eotokos114. 
Być może spływający z niebios promień wyobraża zrodzenie Syna przez Ojca, zaś 
narodziny cielesne przedstawione niżej byłyby tylko zwieńczeniem obietnicy da-
nej przez Boga. 
107 Zob. M. Janocha, Ikonografia świąt Pańskich, w: Chrystus wybawiający, dz. cyt., s. 229.
108 Por. E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 54. 
109 Por. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 226–227; por. E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. 

cyt., s. 54.
110 Sobór Nicejski I (325), Wyznanie wiary 318 Ojców, s. 24: „(…) hoc est de substantia patris, deum 

de deo, lumen de lumine, deum verum de deo vero, natum non factum, unius substantiae cum pa-
tre, quod Graeci dicunt homousion”.

111 Por. M. Janocha, Ikonografia świąt Pańskich, dz. cyt., s. 230.
112 Sobór Nicejski I (325), Wyznanie wiary 318 Ojców, s. 24: „natum non factum”.
113 Tamże, s. 24: „descendit, incarnatus est, homo factus est”.
114 Na ten temat por. P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 235.
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2.2. Ikona Chrztu Pańskiego

Wydarzenie chrztu Chrystusa, które miało miejsce w  rzece Jordan, zostało 
upamiętnione świętem Objawienia (gr. Epifania, ros. Bogojawljenije)115. Nazwa 
ta sugeruje, że doszło wtedy do równoczesnego objawienia się Trzech Boskich 
Osób, można więc mówić o Teofanii Trójosobowego Boga.

Zgodnie z ewangelicznym opisem, Druga i Trzecia Osoba Boska objawiły się 
w widzialny sposób, natomiast Pierwsza Osoba Trójcy, czyli Bóg Ojciec, był sły-
szalny jako głos wydobywający się z niebios i wskazujący, że Jezus jest Jego umiło-
wanym Synem (Mt 3, 17)116.

Bóg Ojciec tak naprawdę pozostaje niewidzialny i niepoznawalny dla ludz-
kich zmysłów, nie może więc przybrać jakiejś określonej formy ze świata przy-
rody. Oczywiście Jego obecność w tym wydarzeniu jest wyczuwalna, a właściwie 
słyszalna. Być może chodzi tu o głos odbierany nie za pomocą zmysłów, lecz od-
czuwany słuchem wewnętrznym.

Pozostałe Osoby Boskie doznały kenozy, czyli uniżenia w kontakcie ze świa-
tem, mogły więc być realnie widzialne. Syn Boży (Druga Hipostaza) pokazał się 
wszystkim w ciele konkretnego człowieka – Jezusa; natomiast Duch Święty (Trze-
cia Hipostaza) ukazał się również w formie istoty stworzonej, a mianowicie zstę-
pującej z obłoków gołębicy.

Ten ewangeliczny opis starano się odzwierciedlić w  schemacie ikonogra-
fi cznym określanym w języku greckim jako Babtesis, a w rosyjskim Kreszczenije 
Jisusa Christa117. Istotne jest tutaj to, że wszystkie Trzy Osoby Boskie znajdują się 
na głównej osi kompozycji. Ponieważ mamy do czynienia z obrazem, to również 
obecność Boga Ojca musiała być zilustrowana za pomocą środków artystycznego 
wyrazu, gdyż na dwuwymiarowej płaszczyźnie niemożliwe było ukazanie czegoś, 
co da się tylko słyszeć, a nie widzieć. Artyści stwarzali więc wrażenie, że w tym 
wydarzeniu można było zobaczyć także Boga Ojca, chociaż w pewnej nieantro-
pomorfi cznej formie. 

 W samym centrum kompozycji w otoczeniu wód rzeki Jordan stoi Jezus Chry-
stus. W górnej części widać fragment nieba (hemisfera), przeważnie o kształcie 
półokręgu. Taki motyw symbolizuje rozwierający się nieboskłon, czyli mieszkanie 
Boga. Z tej boskiej sfery spływa na dół promień światła, który wskazuje na działa-
nie Boga Ojca118. Niekiedy wewnątrz górnej hemisfery znajduje się biała gołębica 

115 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 16; por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty 
i legendy, dz. cyt., s. 107.

116 Mt 3, 17: „Et ecce vox de caelis dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui”; por. 
P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 240.

117 M. Janocha, Ikonografia świąt Pańskich, dz. cyt., s. 233.
118 Por. E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 16–17.

oznaczająca Ducha Świętego i dopiero od niej wychodzi jeden promień, symbo-
lizujący jedno Bóstwo lub Pierwszą Osobę Trójcy. Biegnąc w dół, rozszczepia się 
on na trzy cieńsze strumienie światła. Taki zabieg artystyczny ma na celu wskaza-
nie, iż objawia się tu cały Trójosobowy Bóg119. Trójpromień symbolizuje też chwa-
łę całej Trójcy120.

Światłość spływa wprost na głowę Jezusa, czyli wybranego Człowieka, co 
oznacza, że łączy Go ścisła więź z Tym, który posłał ów promień. W ten sposób 
Ojciec z niebios poświadczał, że osoba stojąca w rzece Jordan jest właśnie Jego 
umiłowanym Synem121. 

Takie upodobanie Syna przez Boga Ojca jest uczuciem odwzajemnionym tak-
że przez Chrystusa, co również zostało zilustrowane na ikonie. Było to możliwe 
dzięki temu, że ta intymna relacja między Ojcem i Synem wyrażała się w Trzeciej 
Hipostazie, czyli w Duchu Świętym122. 

Syn Boży bezwzględnie przyjmuje polecenie Ojca, zaś Ojciec nie pozostaje 
obojętny i odpowiada Mu, zsyłając na Niego Ducha Świętego, czyli hipostatyczny 
symbol miłości między Nimi123. Duch Święty znajduje się wewnątrz promienia, 
który spływa na postać ochrzczonego Jezusa, będącego umiłowaną przez Ojca 
Osobą124. Dlatego też na ikonie poszczególne postaci przedstawiono w określo-
nej kolejności. Na samej górze znajduje się Ojciec, czyli Pierwsza Hipostaza, niżej 
ukazana została Trzecia Hipostaza, a dopiero na samym dole Druga Hipostaza. 

Przeważnie starano się unikać antropomorfi cznych wyobrażeń Ojca i  nie 
przedstawiano Go w ludzkiej postaci. Niekiedy jednak w tym typie ikonografi cz-
nym w sferze niebios, zza chmur ukazywano wyłaniającą się dłoń Ojca (Manus 
Dei)125, która udzielała błogosławieństwa126.

119 Por. M. Janocha, Ikonografia świąt Pańskich, dz. cyt., s. 234.
120 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 17.
121 Łk 3, 21–22: „Factum est autem cum baptizaretur omnis populus, et Jesu baptizato, et orante, aper-

tum est cælum: et descendit Spiritus Sanctus corporali specie sicut columba in ipsum: et vox de 
cælo facta est: Tu es filius meus dilectus, in te complacui mihi”.

122 Por. P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 240. Również ojcowie Kościoła uznawali, że Duch Świę-
ty to odrębna Osoba. Augustyn z Hippony głosił, że Trzecia Boska Osoba nie jest zrodzona ani 
przez Ojca, ani przez Syna, ani przez Nich razem, ale jest Duchem Ojca i Syna; por. Augustinus, 
De Trinitate I, V.8, PL 42, 824: „Movet etiam quomodo spiritus sanctus in trinitate sit, quem nec 
pater nec Filus nec ambo genuerint, cum sit spiritus patris et fili”; tamże I, 8, 18, PL 42, 832: „(…) 
quia separari a patre et filio non potest”.

123 Por. P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 242.
124 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 17.
125 Por. Reallexikon zur Byzantinischen Kunst (RBK), red. K. Wessel, t. II, s. 950–951; podaję za: 

M. Janocha, Ikonografia świąt Pańskich, dz. cyt., s. 24.
126 P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 244.
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2.3. Ikona Przemienienia

Ikona Przemienienia Chrystusa127 ilustruje moment Jego całkowitej przemia-
ny, co w języku greckim określa się jako metamorphosis i jest terminem bardziej 
odpowiednim niż łacińskie wyrażenie transfi guratio128. Natomiast w języku rosyj-
skim popularna stała się nazwa Prieobrażenije Gospodnie129.

Centralne miejsce w kompozycji zostało przeznaczone dla Chrystusa prze-
mieniającego się na górze Tabor wobec wybranych uczniów, zgodnie z opisem 
zawartym w Ewangeliach. Mateusz Ewangelista opisuje, że w obecności Piotra, 
Jakuba i Jana twarz Jezusa stała się tak jasna jak słońce, a śnieżnobiała szata jaśnia-
ła niczym światło. Uczniowie zaś zostali osłonięci świetlistym obłokiem, z które-
go przemówił Bóg Ojciec, wskazując, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem130.

Na podstawie tego opisu powstał również schemat ikonografi czny. Co praw-
da w samym środku znajduje się Chrystus, czyli Druga Osoba Trójcy, niemniej 
jednak także tutaj mamy do czynienia z Teofanią Trójosobowego Boga131. Wobec 
tego cała scena Przemienienia ma charakter trynitarny132. 

Również w tym przypadku obecność Boga Ojca objawia się jako głos wydo-
bywający się zza świetlistych chmur. Otoczeni jaśniejącym obłokiem wybrani 
uczniowie Jezusa znaleźli się jakby w innym wymiarze, pozwalającym im usły-
szeć Boga133. Przemawiając, poświadcza On synostwo Jezusa, który przemienia 
się czy też przebóstwia przed oczami trzech uczniów. To właśnie Ojciec uświada-
mia świadkom wizji, że Syn Boży stanowi Jego rzeczywisty odblask134.

Przemienienie na górze Tabor traktowano jako wydarzenie mistyczne, dlate-
go często stanowiło przedmiot rozważania myślicieli bizantyjskich z kręgów mo-

127 Na temat ikony Przemieniania zob. I. Trzcińska, Światło i obłok. Z badań nad bizantyńską ikono-
grafią Przemienienia, Kraków 1998; W. Łosski, Ikona Przemienienia Pańskiego, „Wiadomości Pol-
skiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1976, nr 3–4, s. 18–24.

128 Por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 108.
129 Por. E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 66.
130 Mt 17, 1–8: „Et post dies sex assumit Iesus Petrum, et Iacobum, et Ioannem fratrem eius, et ducit 

illos in montem excelsum seorsum: et transfiguratus est ante eos. Et resplenduit facies eius sicut 
sol: vestimenta autem eius facta sunt alba sicut nix. Et ecce apparuerunt illis Moyses et Elias cum 
eo loquentes. Respondens autem Petrus, dixit ad Iesum: Domine, bonum est nos hic esse: si vis, 
faciamus tria tabernacula, tibi unum, Moysi unum, et Eliæ unum. Adhuc eo loquente, ecce nubes 
lucida obumbravit eos. Et ecce vox de nube, dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene 
complacui: ipsum audite. Et audientes discipuli ceciderunt in faciem suam, et timuerunt valde. Et 
accessit Iesus, et tetigit eos: dixitque eis: Surgite, et nolite timere. Levantes autem oculos suos, ne-
minem viderunt, nisi solum Iesum”.

131 P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 251.
132 L. Balter, Pneumatologia w ikonie, dz. cyt., s. 86.
133 P. Evdokimov, Sztuka ikony, dz. cyt., s. 249.
134 Tamże, s. 252.

nastycznych. Godna uwagi jest tutaj teologia, jaką przedstawił Grzegorz Palamas 
(zm. 1359)135, który usystematyzował myśl hezychazmu136. 

Tradycja hezychastyczna związana była z ideą przebóstwienia człowieka (gr. 
theosis, ros. obożenije)137, które dokonać się mogło tylko dzięki Boskim energiom. 
Energie te w postaci światła objawiły się już na górze Tabor podczas Przemienie-
nia Jezusa. Celem zaś hezychastów była kontemplacja tej światłości pochodzącej 
z innego świata i umożliwiającej zjednoczenie z Bogiem138. 

Blask Taboru pozostawał w rzeczywistości niewidzialny dla ludzkich zmysłów, 
niemniej jednak w  czasie doznania mistycznego możliwe było doświadczenie 
Boskich energii w postaci łaski. Proces ten doprowadzał do zupełnej przemiany 
wewnętrznej człowieka139. Co prawda to Chrystus stanowi ikonę Ojca, ale tak-
że każdy człowiek zostaje wezwany do przemiany w Chrystusa. Teoria Boskich 
energii rozwinięta przez Grzegorza Palamasa znalazła także odzwierciedlenie 
w schemacie ikonografi cznym. Szczególnie w XIV wieku, czyli w okresie, kiedy 

135 Por. W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, Warszawa, 1989, s. 194n; J. Mayendorff, 
Teologia bizantyjska, Warszawa 1984, s. 98n. Grzegorz Palamas (zm. 1359) przebywał w jednym 
z monasterów na Górze Athos, następnie został biskupem Tessalonik. Więcej na jego temat zob.: J. 
Meyendorff, Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławia, tłum. K. Leśniewski, Lublin 2005, 
s. 57–92; O. Jurkiewicz, Palamas Grzegorz, w: Encyklopedia kultury bizantyjskiej, red. O. Jurkiewicz, 
Warszawa 2002, s. 386; L. Uspienski, Teologia ikony, tłum. M. Żurowska, Poznań 1993, s. 200.

136 Hezychazm pochodzi od greckiego słowa hezychia oznaczającego spokój i ciszę. W języku rosyj-
skim upowszechniła się nazwa isichazm. Był to nurt mistyczny, którego początki sięgają praktyk 
stosowanych przez pierwszych mnichów już w III–V wieku m.in. w monasterze św. Katarzyny na 
Synaju. Ta metoda kontemplacji przeniosła się również na Górę Athos i stała się popularna w XIII–
XIV wieku. Por. E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 31. Hezychazm rozpowszechnił 
się przede wszystkim na Wschodzie, a szczególnie przyjął się w kościołach prawosławnych. Pole-
gał na określonej kontemplacji, wewnętrznym uciszeniu oraz odizolowaniu się od czynników ze-
wnętrznych utrudniających skupienie myśli. Mnisi hezychaści często przesiadywali w samotności, 
by nieustannie myśleć o Bogu. Ułatwiali to sobie, stosując określone praktyki modlitewne, m.in. 
powtarzali w rytm oddechu zmemoryzowane formuły błagalne. Istotne było dla nich przywoływa-
nie imienia Jezus, któremu przypisywali moc zbawczą. O modlitwie jezusowej por.: T. Špidlik, Myśl 
rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. J. Dembska, Warszawa 2000, s. 357–367; J. Meyendorff, Święty 
Grzegorz Palmas i duchowość prawosławia, dz. cyt., s. 31–36. Grzegorz Palamas, teoretyk hezycha-
zmu, sądził, że człowiek może doznać Teofanii Boga. Niemniej jednak dokonał rozróżnienia mię-
dzy właściwą istotą Boga (ousia) a Jego ukazującymi się na zewnątrz energiami (energeia). Istota 
Boga pozostaje transcendentna, czym różni się od Jego działań, czyli energii. Stworzenie, chociaż 
nie może uczestniczyć w prawdziwej istocie Boga, to jednak dzięki niestworzonym boskim ener-
giom może zjednoczyć się ze swym Stwórcą. Bóg objawia swoją obecność właśnie poprzez energie, 
czyli światłość, którą kontemplowali hezychaści. Natomiast sama Jego istota pozostaje niepozna-
walna ani duchowo, ani za pomocą zmysłów. Por. L. Uspienski, Teologia ikony, tłum. M. Żurowska, 
Poznań 1993, s. 188; zob. P. Evdokimov, Poznanie Boga w tradycji wschodniej. Patrystyka, liturgia, 
ikonografia, tłum. A. Liduchowska, Kraków 1996.

137 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 65.
138 P. Evdokimov, Poznanie Boga w tradycji wschodniej, dz. cyt., s. 61; S. Bułhakow, Prawosławie, tłum. 

H. Paprocki, Białystok–Warszawa 1992, s. 164.
139 Na ten temat zob. J.Y. Leloup, Hezychazm. Zapomniana tradycja modlitewna, tłum. H. Sobieraj, 

Kraków 1996, s. 82; podaję za: M. Janocha, Ikonografia świąt Pańskich, dz. cyt., s. 238.
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ideologia hezychazmu święciła tryumfy, plastyczne ujęcie sceny Przemieniania 
nabrało ekspresji i dynamiki140.

Chociaż główną postacią na obrazie jest Syn Boży, to jednak znajduje się On 
na charakterystycznym tle wymagającym głębszej interpretacji. Jego ciało otacza 
specyfi czna mandorla składająca się z coraz jaśniejszych okręgów141. Wskazują 
one na działanie Boskich energii, o których mówił właśnie Palamas. Obłok wokół 
Jezusa przybiera najciemniejszą tonację w tym miejscu, gdzie bezpośrednio sty-
ka się z Jego ciałem, a im dalej rozchodzi się w przestrzeń, tym staje się jaśniejszy. 
Ciemna barwa oznacza, iż sama istota Boga pozostaje transcendentna i niedo-
stępna dla ludzi. Natomiast za pomocą jasnego koloru wyobrażano objawiające 
się na zewnątrz energie Boga.

W wydarzeniu na górze Tabor uczestniczy cały Trójosobowy Bóg, jednak nie 
można jednoznacznie określić, w jaki sposób zostało wyrażone objawienie Pierw-
szej i Trzeciej Hipostazy. Tradycyjnie przyjmuje się, że Duch Święty przybiera 
postać jaśniejącej otoczki wyobrażającej obłok. Problematyczna pozostaje kwe-
stia obecności Boga Ojca. Zgodnie z opisem w Ewangelii, dał się On słyszeć, był-
by więc rozchodzącym się w powietrzu dźwiękiem. Trudno jednak przedstawić 
na obrazie to, co jest słyszalne, ale nieuchwytne wzrokowo. Niemniej uznaje się, 
że obecność Ojca zasugerowana została poprzez obłok, z którego miał On prze-
mówić, wskazując na swego Syna. Można także przyjąć, że blask bijący od Osoby 
Syna Bożego oznacza nieziemską światłość, której źródłem pozostaje właśnie Oj-
ciec. Ponieważ Syn jest współistotny Ojcu, uznaje się także, że oślepiająca świa-
tłość płynęła wprost od Boga Ojca.

2.4. Pantokrator

Pantokrator to greckie słowo odnoszące się do sprawującego nieograniczoną 
władzę nad stworzonym wszechświatem142. W języku rosyjskim występują nato-
miast nazwy Wsiedierżytiel (czyli Wszechwładca) lub Spas Wsiedierżyciel (Zbawi-
ciel Wszechwładca)143.

To wyobrażenie ikonografi czne ukształtowało się w  sztuce bizantyjskiej, 
w której przedstawiano Chrystusa najczęściej w taki właśnie sposób144. Uznając 
dogmat o współistotowości Ojca i Syna, wyobrażenie Zbawiciela pod postacią 
Pantokratora traktowano także jako przedstawienie Boga Ojca145. Odwoływano 

140 Por. M. Janocha, Ikonografia świąt Pańskich, dz. cyt., s. 238.
141 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 66.
142 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 122.
143 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 61; por. I. Jazykowa: Świat ikony, dz. cyt., s. 75.
144 I. Jazykowa, Obraz Jezusa Chrystusa w ikonografii rosyjskiej, w: Chrystus wybawiający, dz. cyt., s. 172.
145 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 122.

się tu do słów zawartych w Liście do Kolosan, według których Chrystus jest „ob-
razem Boga niewidzianego” (Kol 1, 15).

Istota Boga Ojca pozostawała niewyobrażalna oraz niewidzialna. Jednak teo-
lodzy podkreślali fakt, iż Ojciec ma swój doskonały i współwieczny Mu Obraz, 
czyli Syna – Słowo Boże146. Również św. Augustyn, nawiązując do Ewangelii św. 
Jana, uznawał, że Syn ma taką samą istotę, czyli substancję, jak Ojciec, gdyż Sło-
wo też jest Bogiem147.

W centrum kompozycji znajduje się Chrystus ukazany jako najwyższy Sędzia 
oraz majestatyczny Król Chwały148. Na wielu ikonach zasiada On na tronie, dzieki 
czemu nie tyle podkreślano Jego funkcję kapłańską, ile Jego zwierzchnictwo nad 
całym Kościołem. Przecież jako Pan nieba i ziemi panuje On nad całym realnym 
światem, zarówno nad tym, co widzialne, jak i niewidzialne149. Taką samą moc ma 
również sam Bóg Ojciec. Na ikonie, mimo że widać tylko Drugą Osobę Boską, 
przy głębszej analizie można się dopatrzeć obecności Ojca. Wskazują na to tak-
że greckie litery Ω O N namalowane wewnątrz krzyżowego nimbu otaczającego 
głowę Chrystusa. Stanowią one skrót imienia Boga „Jam Jest Który Jest” (Wj 3, 14) 
i są odpowiednikiem hebrajskiego wyrażenia YHWH150.

Ponieważ określenie to występowało w Starym Testamencie, jeszcze za-
nim dokonało się Wcielenie Drugiej Osoby Boskiej, przyjmuje się, że odnosi 
się ono do Ojca. Z drugiej jednak strony Syn Boży, będąc współistotny Ojcu, 
również jest godzien nosić to samo imię. Wcielając się, wybrał On ciało naj-
wyższego z wszystkich stworzeń na ziemi, czyli człowieka, i stał się uobecnie-
niem samego Ojca151.

Na ikonie można dostrzec takie cechy Pantokratora, które przeważnie przy-
pisuje się Ojcu, a mianowicie przyjmuje On majestatyczną postawę. Oblicze wy-
daje się niekiedy srogie i władcze, a jak wierzono, Ojciec miał objawić na sądzie 
swoją surowość i sprawiedliwość. Tymczasem Syn kojarzony był raczej z miło-
sierdziem. Te dwie sprzeczne cechy łączą się na twarzy Pantokratora. Na ikonach 
typu Spas w Siłach Pantokrator znajduje się w otoczeniu niebieskich sfer podkre-
ślających Jego chwałę. Jest On wszechmocny i tak samo jak Ojciec siedzi na tro-
nie niczym Sędzia, który sądzić będzie przy końcu czasów152. 

146 Zob. Ch. Schönborn, Ikona Chrystusa, dz. cyt., s. 16.
147 Augustinus, De Trinitate VI.9, PL 42, 825: „Et deus erat Verbum, Hoc erat, inquit, in principio apud 

deum”.
148 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, dz. cyt., s. 61.
149 I. Jazykowa, Obraz Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 172; por. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty 

i legendy, dz. cyt., s. 122–123.
150 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, dz. cyt., s. 122.
151 Por. M. Filipiak, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu, Lublin 1979, 

s. 79n; podaję za: L. Balter, Pneumatologia w ikonie, dz. cyt., s. 75.
152 I. Jazykowa, Świat ikony, dz. cyt., s. 76.
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Podsumowanie

W tradycji wschodniej unikano tworzenia przedstawień Boga Ojca, opierając 
się przy tym na słowach Ewangelii, że nikt Go nigdy nie widział. Oglądanie Ojca 
tak naprawdę jest możliwe jedynie przez Jego Syna (J 14, 9), który stanowi dosko-
nały obraz Ojca. 

Niemniej jednak pomimo zakazów obowiązujących w Kościele wschodnim 
powstawały wizerunki (uznane za niekanoniczne), na których znajdował się Bóg 
Ojciec przeważnie pod postacią starca (Sabaoth). Nigdy nie występował On sa-
modzielnie, lecz zawsze w towarzystwie pozostałych Osób, których nie można 
było od Niego oddzielić. Ikona z wyobrażeniem samego Boga Ojca nie mogła ist-
nieć z racji tego, że zawsze pozostawał On transcendentny wobec stworzonego 
świata, a objawiał się przez Syna i Ducha Świętego. 

Na Wschodzie uznano, że Pierwsza Hipostaza Trójcy może być ukazywa-
na tylko i wyłącznie z pozostałymi Hipostazami, to znaczy w kontekście wy-
obrażeń epifanicznych całej Trójcy. Do najbardziej popularnych kompozycji 
zalicza się ikonę Trójcy typu Starotestamentowego, na której  Bóg Ojciec oraz 
dwie pozostałe Osoby Boskie objawiały się pod postacią aniołów. Trzeba dodać, 
że w sztuce wschodniej niechętnie odnoszono się do wyobrażeń Boga Ojca w 
ludzkiej postaci, gdyż uważano, że nie odpowiadały one w zupełności naucza-
niu Kościoła. Nie znaczy to, że takie wyobrażenia nie istniały. Nawet w czasach 
nowożytnych umieszczano je w ikonostasie w rzędzie praojców, a Bóg Ojciec 
występował tam jako Odwieczny Dniami. Na Zachodzie zaś o wiele częściej 
spotyka się przedstawienia Ojca w ludzkiej postaci, gdyż nikt nie sądził tutaj, że 
były one sprzeczne z dogmatami wiary chrześcijańskiej. Początkowo wyobraża-
no sobie Pierwszą Osobę Trójcy Świętej jeszcze jako człowieka w średnim wie-
ku, ale z czasem przybrał On postać siwego starca, tak jak na Wschodzie. 

Na ikonach bizantyjskich i ruskich wyobrażających Teofanię całego Trójoso-
bowego Boga obecność Pierwszej Hipostazy Boskiej jest często tylko sugerowana 
i nie przedstawiana wprost. Stosowano w tym celu określone środki artystycznego 
wyrazu; przykładowo w górnej części kompozycji często malowano otwierającą 
się sferę niebios, która tradycyjnie uważana była za siedzibę Ojca. Ponieważ istota 
Boga zawsze pozostawała niepoznawalna, dlatego też środki plastyczne, którymi 
się posługiwano, nie mogły być rozbudowane. Wykorzystywano w tym celu ta-
kie motywy, jak Manus Dei, promień czy świetlisty obłok. Charakterystyczny jest 
fakt, że na kształt kanonu ikonografi cznego w znacznym stopniu wpłynęły opisy 
zawarte w Piśmie Świętym oraz dogmat trynitarny zatwierdzony na pierwszych 
soborach. Dlatego też Pierwszą Hipostazę Trójcy ukazywano zawsze w obecno-
ści dwóch pozostałych Boskich Hipostaz. 

Summary
Perceptions of God the Father in the iconography of modern in the context 

of the Trinitarian dogma. Th e canon of force in Eastern and Western art

Th e article describes the presentation of God the Father or the First person of the Trini-
ty wchich were created in modern times in both the Byzantine and Russian art, as well as in 
Western Europe. In the East, showing God the Father in human form was considered to be in-
consistent with the provisions of the church. However, icons are often formed in which God 
appeared as an old man (Sabaoth). God the Father has always been transcendent to the word, 
could not be directly visible but manifested Him the Son and Holy Spirit. Th erefore, the fi rst 
Divine Hypostasis is depicted on the icons in the company of two other hypostases. Th is was 
possible on the perceptions of the whole Trinity. Th e iconographic scheme called the Old Tes-
tament Trinity, God the Father as the Son of God and the Holy Spirit occurs in the form of an 
angel. While the New Testament Trinity icon takes the form of an older man and is revealed 
as the eternal days. In the art of the western part there are images in which God the Father is 
shown in human form, while in Eastern art often is not God the Father is shown the front but 
its presence is suggested on the basis of such themes as the luminous radius, cloud, Manus Dei, 
which opens sphere of the sky. Th is is particularly evident in icons representing Christ and the 
ideas of the whole of God reveals Himself in three persons.

Olga Cyrek – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uni-
wersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny), autorka ar-
tykułów na temat monastycyzmu wczesnośredniowiecznego, historii 
Kościoła w okresie od późnej starożytności do wczesnych czasów nowo-
żytnych, ikonografi i średniowiecznej i nowożytnej: bizantyjskiej, ruskiej 
i bałkańskiej. Jej zainteresowania badawcze to sztuka Polski południowo-
wschodniej (architektura i ikonografi a), kultura regionu, ascetyka Wscho-
du, teologia ojców Kościoła.
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Śpiew w naboestwach pokutnych. 
Studium teologiczno-pastoralne
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Keywords:  singing, penance, psalm, mass
Schlüsselwörter:  Gesang, Buße, Psalmen, Gottesdienste

Czy śpiew i muzyka są potrzebne przy pokucie? W pierwszym odruchu 
wydawać się może, że nie. Każdy spowiednik posługujący w  konfesjonale 
w czasie różnych nabożeństw wie doskonale, jak uciążliwa jest gra organowa, 
śpiew ludu czy głośny kaznodzieja. Jednak rozpowszechniony w Polsce zwy-
czaj spowiedzi w czasie Mszy św., delikatnie mówiąc, nie jest rozwiązaniem 
wzorcowym, a  wręcz bardzo dalekim od ideału1. Na pewno potrzeba ciszy 
i  skupienia przy rachunku sumienia, aby rzetelnie przeprowadzić refl eksję 
nad swym postępowaniem. Potrzeba też odpowiedniej, intymnej atmosfery, 
aby penitent mógł spokojnie wyznać swoje grzechy. Utrwalona praktyka indy-
widualnej spowiedzi, sprawia, że zbyt mało wykorzystywane są wspólnotowe 
celebracje sakramentu pokuty, a przecież Kościół pragnie wszystkimi dostęp-
nymi środkami wprowadzać ludzi na drogę pełnego pojednania2. W  wielu 
parafi ach niezwykle rzadko odprawiane są nabożeństwa pokutne, mimo że 
duszpasterze mają do dyspozycji odnowione Obrzędy pokuty, zatwierdzone 
przez Konferencję Plenarną Episkopatu Polski i potwierdzone przez Stolicę 
Apostolską już ponad 30 lat temu3. To właśnie przy wspólnotowych celebra-
cjach pokutnych wręcz niezbędne są odpowiednia muzyka i  śpiew. Troska 

1 Wprawdzie spowiednik powinien okazywać gotowość do słuchania spowiedzi zawsze, ilekroć 
wierni słusznie o to proszą, ale też wiernych należy przyzwyczajać, by spowiadali się poza Mszą, 
zwłaszcza w ustalonych godzinach; por. Święta Kongregacja Doktryny Wiary, Normy pastoralne 
w sprawie ogólnego udzielania sakramentalnego rozgrzeszenia, 16 czerwca 1972, nr XII, AAS 64 
(1972), s. 514; Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Eucharisticum mysterium, 25 maja 1967, 
nr 35: AAS 59 (1967), s. 560–561; Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Obrzędy pokuty. Do-
stosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1981, nr 10 b, 13, s. 20, 21 (dalej: OPp).

2 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia. O pojednaniu i pokucie w dzi-
siejszym posłannictwie Kościoła (Rzym, 2 grudnia 1984), Wrocław 1999, nr 23, s. 77.

3 Zob. Święta Kongregacja ds. Sakramentów i Kultu Bożego, Dekret, 10 marca 1978, Prot. CD 544/77; 
za: S. kard. Wyszyński, Dekret, N. 594/81/P, w: OPp, s. 5–6.

o aspekt obrzędowy pokuty przyczynia się do ożywiania praktyki sakramentu 
i chroni przed popadaniem w formalizm i rutynę4.

Problematyka śpiewu pokutnego omówiona zostanie w następujących zagad-
nieniach: 1. Śpiewy pokutne w życiu i liturgii Kościoła; 2. Celebracja nabożeństwa 
pokutnego w  muzycznej oprawie; 3. Charakter śpiewów w  strukturze uroczy-
stej celebracji sakramentu pokuty i pojednania wielu penitentów; 4. Teologiczna 
tematyka śpiewów nabożeństw pokutnych; 5. Śpiewy w nabożeństwach pokut-
nych dla grup wiekowych i stanowych.

1. Śpiewy pokutne w życiu i liturgii Kościoła

Chrystus Pan „umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświę-
cić” (Ef 5, 25–26). Narodził się on z przebitego boku Chrystusa, który umarł na 
krzyżu5. Chrystus jako Głowa Kościoła „jest święty, niewinny, niepokalany (Hbr 7, 
26), nie znał grzechu (2 Kor 5, 21), lecz przyszedł dla przebłagania jedynie za grze-
chy ludu (por. Hbr 2, 17)”6.

Kościół jest święty7, a absolutnym źródłem i dawcą Jego świętości jest Duch 
Święty8. Jednak Kościół jako zgromadzenie ludu wybranego przez Boga wciąż po-
trzebuje Bożego miłosierdzia. Mistyczne Ciało Chrystusa w swych członkach na 
ziemi jest już naznaczone prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością9, stąd 
Kościół, równocześnie jako wspólnota złożona z grzeszników, na różne sposoby 
podejmuje i pełni pokutę także w formach zewnętrznych, gdyż wszyscy ochrzcze-
ni powinni dążyć do doskonałej świętości, tak jak sam Ojciec jest doskonały10.

Można zdecydowanie stwierdzić, że różnorodne śpiewy pokutne weszły na 
stałe do zwyczajnej praktyki Kościoła, tworząc trwałą formę dialogu wiernych 
z miłosiernym Bogiem. Kościół w swej historii przejął śpiewy pokutne z tradycji 
starożytnego Izraela. Zmianom ulegał tylko repertuar, uwzględniający ewolucję 
języka, styl i techniki kompozytorskie, a także nowe formy muzyczne.

W  swych dziejach lud Boży wielokrotnie sprzeniewierzał się Bogu, ale też 
nawracał się, podejmował pokutę. Procesowi pojednania z  Bogiem i  bliźnimi 
zazwyczaj towarzyszył śpiew, wykonywany podczas modlitw pokutnych, nabo-
żeństw ekspiacyjnych oraz obrzędów przebłagalnych. Doświadczenie Kościoła 
potwierdza, że muzyka integralnie włączona w  liturgię pokutną umożliwia nie 

4 Por. Reconciliatio et paenitentia, nr 32, s. 123.
5 KL 5; por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 2002, nr 766 (dalej: KKK).
6 Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: OPp, nr 3, s. 13.
7 Katechizm Rzymski 1, 10, 1; za: KKK 750. 
8 KKK 749.
9 KK 48; por. KKK 670.
10 KK 825; KKK 825.
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tylko rozwój wiary pokutników, ale także wzmacnia owocny dialog zbawczy z Bo-
giem usprawiedliwiającym i przebaczającym grzechy.

Śpiewy pokutne, będąc także elementami komunikacji wiernych między sobą, 
nabierają charakteru apostolskiego11. Pełnią funkcję katechetyczną, bo pouczają 
o grzechu i o miłosierdziu Bożym, o potrzebie nawrócenia oraz konieczności ży-
cia według przykazań Bożych i rad ewangelicznych.

1.1. Dawidowe psalmy pokutne prototypem modlitw 
 nawracającego się ludu Bożego

Psalmy Dawidowe o charakterze błagalnym, lamentacyjnym czy przebłagal-
nym stały się modlitwą chrześcijan. Podobnie jak wszystkie starotestamento-
we pieśni, tak również psalmy pokutne zostały przejęte przez pierwotny Kościół 
i  poddane reinterpretacji chrystologicznej12. Wyrażają proroctwo o  Chrystu-
sie i Kościele, bo ukazują miłosierdzie Odkupiciela, głoszą Jego zwycięstwo nad 
szatanem, światem i grzechem, przedstawiają błagania Kościoła i w końcu uze-
wnętrzniają radość Oblubienicy zbawionej przez Chrystusa13.

Psalmy pokutne wyrażają wewnętrzną postawę ukorzenia się przed Bogiem. 
Funkcjonują zarówno w pobożności prywatnej, jak i ofi cjalnej modlitwie pokut-
nej Kościoła. Przypisuje się im uprzywilejowaną skuteczność w  kształtowaniu 
i przyjmowaniu postawy wewnętrznej skruchy, koniecznej do przyjęcia przeba-
czenia grzechów. Ich szeroki repertuar stwarza przestrzeń dla jednającego dzia-
łania Boga. 

W swej strukturze psalmy przeznaczone są przede wszystkim do śpiewania. 
Psalmy pokutne, w praktyce wykonawczej, najczęściej realizowane są według 
którejś melodii z ośmiu tonów psalmowych (octo toni Psalmorum)14. Wówczas 
tworzą modlitwę śpiewaną, wyrażającą całego człowieka, a więc modlitwę oży-
wiającą jego kontemplację, która wprowadza w kontakt z Bogiem, a stając się 
czytelnym świadectwem i znakiem wiary, przekazuje ją innym uczestnikom ce-
lebracji15.

11 Zob. J. Nowak SAC, Apostolski wymiar liturgii. Studium teologiczno-liturgiczne w świetle Konstytu-
cji „Sacrosanctum Concilium”, Poznań 1999, s. 129–132.

12 P. Petryk, Psalmy i ich powiązanie z modlitwa chrześcijan, w: Mirabile laudis canticum. Liturgia Go-
dzin; dzieje i teologia, red. H.J. Sobeczko, Opole 2008, s. 307–308.

13 Por. W. Świerzawski, Panie, naucz nas się modlić. Mistyka zakorzeniona w Liturgii, wyd. 2, Sando-
mierz 1998, s. 432.

14 Zob. Liber usualis. Missæ et Officii pro Dominicis et Festis cum cantu gregoriano, ex editione Vatica-
na adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis dili-
genter ornato, Parisiis-Tornaci-Romae 1954, s. 113–117; por. E. Hinz, Chorał gregoriański, Pelplin 
1999, s. 142–148; I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów 
Kościoła, Lublin 2000, s. 133.

15 Zob. B. Christol, Le chant qui vivifie ma prière, „La Maison Dieu” 1980, nr 143, s. 79–107; za: 

Spośród trzech zasadniczych form śpiewania psalmów, to jest solowej, anty-
fonalnej i responsoryjnej, ta ostatnia najlepiej nadaje się do zastosowania w na-
bożeństwach pokutnych. Medytacji tekstu sprzyja bowiem fakt, że w psalmodii 
responsoryjnej występuje dialog pomiędzy solistą wykonującym psalm a wierny-
mi lub zespołem, którzy odpowiadają na tzw respons16.

Do psalmów pokutnych zalicza się głównie: Ps 6; 32 (31); 38 (37); 51 (50); 102 
(101); 130 (129); 143 (142)17. Jednak katalog ten jest rzeczą umowną. Euzebiusz 
z Cezarei nazywał Ps 6; 24; 37; 50; 103 „didaskalią wyznania”, a Ps 29 „eucharystią 
wyznania”. Od 875 roku jako psalmy pokutne przyjmuje się Ps 17; 25; 33; 51; 65; 
67; 103; 10418.

Współcześnie jako psalm pokutny najbardziej rozpowszechniony jest Ps 51 
(50) Miserere. Śpiewa się go niemal na każdym pogrzebie podczas wprowadzania 
do kościoła trumny z ciałem zmarłego19, a także w każdy piątek w liturgii godzin 
w jutrzni jako błaganie pokutnika20.

Psalm ten opracowywany jest i  wykonywany w  najróżniejszych tłumacze-
niach i aranżacjach, przybierając nawet formę pieśni. W modlitwie tej skruszo-
ny grzesznik, wyznając swój grzech, odwołuje się do przebaczającej dobroci Boga: 

1. Zmiłuj się, Boże, zmiłuj nad grzesznikiem,
co w swej dobroci nie pogardzasz nikim,
w Tobie ja samym, w Tobie mam ufanie
według Twojego miłosierdzia, Panie.
2. I według mnóstwa Boskich Twych litości
racz zgładzić, Panie, moje nieprawości;
O więcej żebrzę: Okaż łaskę swoją,
oczyść mnie z grzechów, wymaż zbrodnię moją. 
3. Już serce moje, smutkiem napełnione,
łzami obmywa grzechy popełnione,
zbrodnie okropne, co mnie pokrywają,
wszędzie są ze mną, wszędzie mnie ścigają.

4. Przeciwko Tobie nędznie zawiniłem
i Ciebie, Boga ciężko obraziłem;
luboś w wyrokach, Panie, sprawiedliwy,
w karaniu jednak jesteś litościwy.
5. Już w mym poczęciu, nim się narodziłem,
wiem o tym dobrze, że grzesznikiem byłem;
Tyś mnie nauczył w Twej dobroci świętej,
jak mam mądrości szukać niepojętej.
6. Skrop mnie hyzopem, Panie dobroczynny,
i obmyj duszę, abym był niewinny,
abym Aniołom równy w niewinności
nad same śniegi bielszy był w czystości.

B. Nadolski, Liturgika, t. II, Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 223.
16 Zob. S. Ziemiański, Śpiew psalmów w liturgii, w: Wprowadzenie do liturgii, red. F. Blachnicki, 

Poznań 1967, s. 500; I. Pawlak, Śpiew Psalmów w Liturgii Godzin, „Liturgia Sacra” 7 (2001), nr 1, 
s. 71; P. Petryk, Psalmy i ich powiązanie z modlitwa chrześcijan, w: Mirabile laudis canticum. Litur-
gia Godzin..., dz. cyt., s. 316.

17 Ps 143 (142), zamieszczony w Agenda mortuorum, wykonywany jest jako psalm pokutny przy umie-
rającym.

18 Por. Psalmy pokutne, w: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 1263.
19 Por. Liturgia Horarum iuxta ritum romanum, t. I, Officium divinum ex decreto Sacrosancti Oecu-

menici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP.VI promulgatum. Editio typica. Libreria 
Editrice Vaticana 1977, s. 608–609; 696–697; 787–788; 874–875; Liturgia godzin. Codzienna modli-
twa Ludu Bożego, t. I, Pallottinum 1982, s. 652–653; 738–739; 823–824; 906–907 (dalej: LG, t. I).

20 Por. Obrzęd pogrzebu dostosowany do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 2 uzup., Katowice 1991, nr 49, 
s. 53–55.
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Powyższy tekst21, tak jak i  inne psalmy pokutne, ukazuje niezwykłą dobroć 
Boga wobec grzesznika. Psalmista uznaje swój grzech i prosi o oczyszczenie, a na-
stępnie wyraża ufność w Boże przebaczenie. Modlitwa pełna pokory i uniżenia 
kończy się wyśpiewaniem Bogu wdzięczności i chwały, gdyż u Pana „jest łaska 
i obfi tość odkupienia” (por. Ps 130 [129])22.

Na szczególne wspomnienie zasługują też psalmy wykonywane podczas ob-
rzędu pokropienia pobłogosławioną wodą, który zastępuje akt pokutny w Ordo 
Misse23. Aspersji w ciągu roku towarzyszy śpiew Ps 51 (50), przeplatanego anty-
foną Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem de-
albabor (por. w. 9)24.

W polskim tłumaczeniu psalm ten brzmi:

1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
2. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Antyfona.
3. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosiły Twą chwałę.

Jako antyfonę śpiewa się do wyboru tekst: „Niech błogosławiony będzie Bóg 
i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, darował nam nowe życie, bo jest pełen 
miłosierdzia”25, lub „Pokrop nas, Panie, poświęconą wodą i obmyj z grzechów, by-
śmy byli czyści. Obdarz nas mocą, pokojem, weselem, przy Twym ołtarzu dziś 
w Twoim kościele”26.

W okresie wielkanocnym Kościół nawiązuje do tajemnicy chrztu św., dlatego 
wykonywany jest Ps 118 (117) lub 136 (135). W wersji łacińskiej werset Confi temini 
Domino quoniam bonus: quoniam in saeculum misericordia eius (Ps 118 [117], 1),
a także następującą po nim doksologię poprzedza i kończy antyfonalnie opraco-
wany tekst z proroctwa Ezechiela: Vidi aquam egredientem de templo, alleluja, 
alatere dextro, et omnes ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent, alle-
luja, alleluja (por. Ez 47, 1n)27.
21 Zmiłuj się, Boże, tekst: J.W. 1860, melodia: T. Klonowski, w: J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, red. K. Mro-

wiec, wyd. XXXIX, Kraków 1994, nr 679, zwr. 1–6, s. 843–844 (dalej: SiedleckiM 1994).
22 Por. Sakrament pokuty i pojednania, w: Leksykon liturgii, dz. cyt., s. 1371–1372.
23 Missale romanum, ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctorita-

te Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum. Editio typica tertia, Typis Vati-
canis, 2002, s. 1249–1252 (dalej: MR 2002).

24 Zob. Śpiewnik liturgiczny, red. K. Mrowiec, Lublin 1991, nr 4, s. 13–14 (dalej: ŚL 1991).
25 Na melodię opracowaną przez ks. K. Mrowca; por. ŚL 1991, nr 2, s. 12–13.
26 Tekst: S. Jakiel, melodia: W. Lewkowicz; por. ŚL 1991, nr 3, s. 13.
27 ŚL 1991, nr 8, s. 16–18.

W opracowaniu na język polski zarówno antyfona, fragment psalmu, jak i do-
ksologia zostały ujęte w formę pieśni zwrotkowej na znaną melodię wielkanoc-
ną28. Cały tekst brzmi w następujący sposób:

1. Widziałem wodę płynącą,
od kościoła wychodzącą,
z boku kościoła prawego,
spływającą dla każdego,
Alleluja, Alleluja.
2. A do których przychodziła,
wszystkich z grzechów oczyściła.
I, co się przez nią zbawili,
wraz Alleluja mówili.
Alleluja, Alleluja.

3. Wychwalajmy Pana swego,
na wieki miłosiernego;
Pan to możny, Pan to dobry
i dla wszystkich bardzo szczodry.
Alleluja, Alleluja.
4. Chwała Ojcu i Synowi,
oraz Świętemu Duchowi,
jako przedtem, tak i ninie
i na wieki niechaj słynie.
Alleluja, Alleluja.

W kolejnym śpiewie29 przeznaczonym na aspersję w okresie wielkanocnym 
proroctwo Ezechielowe poddane zostało chrystologicznej reinterpretacji w świe-
tle męki Pańskiej (por. J 19, 34): „Z Twego boku, Chryste Panie, czysta woda wy-
płynęła. Ona wszystkie świata grzechy boską mocą oczyściła. Alleluja”30.

W akcie pokutnym na okres wielkanocny akcent został przesunięty z przebła-
gania za grzechy na wychwalanie Chrystusa Zmartwychwstałego, który okazuje 
miłosierdzie i udziela łaski powstania z upadków. Wyraźnie poucza o tym anty-
fona: „O Chryste nasz Panie, przez Twe zmartwychwstanie, daj nam z grzechów 
powstać, łaski Twojej dostać. Alleluja” oraz dołączony do niej psalm dziękczynny 
(por. Ps 136 [135], 1-5)31:

1. Wychwalajcie Pana, bo jest dobry,
bo na wieki miłosierdzie Jego.
2. Wychwalajcie Pana nad Pany
bo na wieki miłosierdzie Jego.

3. Wielkich cudów On sam dokonał,
bo na wieki miłosierdzie Jego.
4. Niebo i ziemia, chwalcie Boga,
bo na wieki miłosierdzie Jego.

1.2. Pieśni pokutne zakorzenione w Tradycji Kościoła

Autentyczne życie chrześcijańskie wymaga nieustannej metanoi. Modlitwa 
wraz z postem i jałmużną na stałe weszły do pokutnej praktyki Kościoła. Wyra-
zem praktykowania pokuty przez chrześcijan pierwszych wieków jest starożytny 
28 Mel. Wesoły nam dzień dziś nastał; zob. ŚL 1991, nr 202, s. 229.
29 Tamże, nr 6, s. 15–16.
30 Tamże, nr 7, s. 16.
31 Tamże, nr 5, s. 15.
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tekst Didache, który przeżywa swoisty renesans w nurcie posoborowej odnowy 
liturgicznej. W Polsce pieśń ta opracowana jest w dwóch wersjach: ks. Kazimie-
rza Pasionka i ks. prof. Karola Mrowca. Autor z czasów patrystycznych, wzywa-
jąc chrześcijan do godnego przyjmowania Eucharystii, poucza: „kto święty, niech 
przystąpi, kto nim nie jest, niech czyni pokutę”32.

W historii polskiej religijności, wyrosłej ze średniowiecznej tradycji katolickiej, 
pielęgnowano śpiewy pasyjne, a pieśni pokutne były stosunkowo mało znane33. 
Wprawdzie znajdziemy szereg utworów o charakterze pokutnym, ale nie nale-
żą do znaczącego nurtu, charakterystycznego dla polskiej pobożności ludowej. 
Do takich utworów można zaliczyć niektóre wielogłosowe kompozycje Mikołaja 
Gomółki znajdujące się w zbiorze Melodiae na Psałterz Polski z 1589 roku34, czy 
też psalmy pokutne zamieszczone w dwutomowym zbiorze pieśni ks. Franciszka 
Ruthena z 1732 roku35 lub opracowania psałterza w XIX-wiecznym tłumaczeniu 
Franciszka Karpińskiego36.

W epokach renesansu, a zwłaszcza baroku37, ale także oświecenia i romanty-
zmu, aż po czasy Soboru Watykańskiego II, w okresie wielkiego postu zdecydo-
wanie dominowały pieśni pasyjne, w których rozważano Mękę Pańską38.

W wyniku soborowej odnowy, kierującej się powrotem do źródeł, nawiązano 
do starożytnej pobożności i stąd obecnie pieśni pokutne znajdują w czasie wiel-
kiego postu większe zastosowanie. Na cztery tygodnie tego okresu liturgicznego 
proponowane są dawne i nowe śpiewy zachęcające do pokuty i nawrócenia.

Do najbardziej rozpowszechnionych pieśni pokutnych, aktualnie proponowa-
nych w śpiewnikach liturgicznych, należą: Bądź mi litościw39, Bliskie jest Króle-
stwo Boże40, Boże Ojcze wszechmogący41, Dałeś nam przykład, o Jezu42, Do Ciebie, 

32 Por. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz; ŚL 1998, zwr. 8, nr 29, 30, s. 102, 104.
33 Zob. Polskie pieśni pasyjne średniowiecze i wiek XVI, red. J. Nowak-Dłużewski, t. 1–2, PAX, War-

szawa 1977.
34 Pieśń kościelna, w: Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej, oprac. G. Mizgalski, Poznań–War-

szawa–Lublin 1959, s. 374.
35 Por. E. Hinz, Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 2000, s. 270.
36 Por. P. Folwarski, Śpiewnik. Qui cantat bis orat, Kraków 1802; J. Żurek, Śpiewniki i kancjonały ko-

ścielne drukowane w Krakowie w pierwszym 20-leciu XIX wieku (studium muzykologiczne), Lublin 
1976, s. 43; za: B. Bartkowski, Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy, Kraków 1987, 
s. 118–119.

37 Por. S. Dąbek, Wielogłosowy repertuar kancjonałów staniąteckich (XVI–XVIII w.), Lublin 1997, s. 
42–83.

38 Zob. Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały, t. 1, red. B. Bartkowski, Lu-
blin 1990, s. 103–118; E. Hinz, Zarys historii muzyki kościelnej, dz.cyt., s. 258, 262, 266–280.

39 Zob. ŚL 1991, nr 121, s. 171–172; Exsultate Deo... Śpiewnik mszalny, wyd. 9, Kraków 2004, nr 287, 
s. 216 (dalej: ExD 2004).

40 Zob. ŚL 1991, nr 122, s. 172–173; ExD 2004, nr 288, s. 217.
41 Zob. ŚL 1991, nr 123, s. 173–174.
42 Zob. LG, t. II; ŚL 1991, nr 124, s. 174–175; ExD 2004, nr 292, s. 221.

Panie, pokornie wołamy43, Duszo Chrystusowa44, Parce Domine45, Posypmy głowy 
popiołem46, Przed Tobą, Ojcze, stajemy47, Przepuść, Panie, przepuść48, Serce me do 
Ciebie wznoszę49, Z głębokości mojego serca50, Zmiłuj się, Stwórco51.

Powyższe pieśni, podobnie jak psalmy pokutne, mogą być śpiewane pod-
czas celebracji pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i roz-
grzeszeniem oraz podczas nabożeństw pokutnych. Treść ich adekwatnie od-
daje wewnętrzną postawę skruszonego pokutnika.

1.3. Śpiew w służbie praktyki odpustów

Tradycja śpiewów pokutnych znajduje wyraz również w  szeroko rozpo-
wszechnionych praktykach odpustowych. Aby uzyskać odpust zupełny, wymaga-
ne jest spełnienie kilku warunków, a więc: aktualna intencja uzyskania odpustu, 
wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, Komunia 
św., modlitwa w intencjach określonych przez Ojca świętego. Do istoty odpustu 
należy wykonanie „dzieła odpustowego”, to znaczy nakazanego zadania, jak np. 
nawiedzenie kościoła, sanktuarium, cmentarza lub wskazanego miejsca, udział 
w  Eucharystii, liturgii, nabożeństwie, odmówienie modlitw, dokonanie wyzna-
czonego czynu52.

Wielokrotnie dziełom odpustowym towarzyszą różne śpiewy. Wystarczy 
wspomnieć uroczyste msze odpustowe, celebrowane z okazji wspomnienia pa-
trona kościoła czy parafi i, gdy muzyka liturgiczna wykonywana jest z wielką oka-
załością i starannością. 

Odrębną tradycję muzyczną mają pielgrzymki pokutne do sanktuariów. Wy-
konywane wówczas śpiewy są stałym elementem szczerej pobożności ludowej53.

43 Zob. ŚL 1991, nr 125, s. 175; ExD 2004, nr 294, s. 221–222.
44 Zob. ŚL 1991, nr 126, s. 175–177.
45 Zob. tamże, nr 127, s. 177.
46 Zob. tamże, nr 128, s. 177–178; pieśń ta wykonywana jest w Środę Popielcową.
47 Zob. tamże, nr 129, s. 178–179; ExD 2004, nr 302, s. 226.
48 Zob. ŚL 1991, nr 130.1, 130.2, s. 179.
49 Zob. tamże, nr 131, s.180.
50 Zob. tamże, nr 132, s.180–181.
51 Zob. LG, t. II; ŚL 1991, nr 133, s.181–182; ExD 2004, nr 308, s. 231.
52 Zob. Penitencjaria Apostolska, Enchiridion Indulgentiarum (Wykaz odpustów), wyd. IV, 16 lip-

ca 1999, 17, 1; por. M. Kołodziejczyk, Teologiczne założenia praktyki odpustowej, „Ruch Biblijny 
i Liturgiczny” 21 (1968), nr 3, s. 147–158; tenże, Nowa miara odpustu częściowego, „Ruch Biblij-
ny i Liturgiczny”, dz. cyt.; „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 22 (1968) nr 2/3, s. 103–123; za: J.S. Pła-
tek, Sprawowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania, wyd. 2 poszerzone, Jasna Góra – Częstochowa 
2001, s. 280–281.

53 Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej 
i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003, nr 267, s. 188–189; Z.S. Jabłoński, Pielgrzymki w po-
bożności ludowej, w: Liturgia i pobożność ludowa, red. W. Nowak, Olsztyn 2003, s. 141–142.
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Wyjątkowy charakter ma śpiew podczas adoracji Krzyża. Wśród średnio-
wiecznych praktyk pokutnych w celu uzyskania odpustu znane były tzw. laudes 
crucis, kiedy w  czasie nawiedzenia wyznaczonego kościoła uroczyście modlo-
no się hymnem o Krzyżu, a odprawiane nabożeństwo kończono odśpiewaniem 
hymnu Te Deum przed złożeniem krzyża do grobu (depositio crucis)54. Obecnie 
podczas adoracji Krzyża zalecany jest śpiew: Wielbimy Krzyż, Święty Boże, Ludu, 
mój ludu, Krzyżu święty55.

Niekiedy także sam pobożny śpiew należy do dzieł odpustowych. Na przy-
kład odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warunkami, za uroczyste i pu-
bliczne wykonanie hymnów liturgicznych: w niedzielę Zesłania Ducha Świętego 
O Stworzycielu Duchu, przyjdź; w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa Przed tak 
wielkim Sakramentem z wersetem i modlitwą; czy też na zakończenie roku Cie-
bie, Boże, wysławiamy56.

Po Soborze Watykańskim II nastąpiło ponowne odkrycie wartości i znacze-
nia odpustów57. Aktualny wykaz odpustów zupełnych i cząstkowych znajduje się 
w  wydanym przez Stolicę Apostolską Enchiridion indulgentiarum (1968) oraz 
w bulli Incarnationionis mysterium (29 listopada 1998; wyd. 2. w 1999, wyd. 4 bis 
w 2004)58.

2. Celebracja nabożeństwa pokutnego w muzycznej oprawie

Śpiew ożywia pobożność i może skutecznie przyczynić się do przeżycia au-
tentycznego nawrócenia, wzmocnionego oraz pogłębionego o czynnik emo-
cjonalny. W historii ulegały zmianom zewnętrzne formy praktyk pokutnych, 
takie jak: poszczenie, rozdzieranie szat, przywdziewanie stroju pokutnego, 
posypywanie popiołem, zawodzenia i  żałosne płacze, uderzanie się w  pier-
si, opuszczanie głowy, rozwichrzenie włosów59. Niezmiennie zawsze ważna 
była postawa wewnętrznego nawrócenia. I chociaż muzyka nie należy do naj-
bardziej typowych elementów wyrażających pojednanie człowieka z Bogiem 
i Kościołem, to pomijanie jej psychologicznej roli zubaża grzesznika w jego 
pokucie. Do warunków owocnego przyjęcia sakramentu pokuty konieczne 
jest spełnienie pięciu warunków: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne 

54 Zob. H. Vorgrimler, Buße und Krankensalbung, w: Handbuch der Dogmengeschichte, IV/3, Freiburg 
im Br. 1978, s. 203–214; za: Odpust, w: Leksykon liturgii, dz. cyt., s. 1072–1073.

55 MR 1986, s. 142.
56 Por. Enchiridion Indulgentiarum, Roma 1968, nr 59–60, za: Kalendarz Liturgiczny Archidiecezji 

Warmińskiej na Rok Pański 1994, oprac. W. Nowak, Olsztyn 1993, s. 118, 125, 229.
57 Por. Paweł VI, Konstytucja apostolska Indulgentiarum doctrina. O odpustach, Rzym, 1 stycznia 

1967, tekst polski w: „Notificationes”, Kraków 1967, s. 192–195.
58 Odpust, w: Leksykon liturgii, dz. cyt., s. 1073.
59 Por. Sakrament pokuty i pojednania, w: tamże, s. 1370.

postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie Bogu i ludziom. 
Dobrze dobrana muzyka jest niezwykle przydatna do pobudzenia sumienia 
grzesznika, do poruszenia jego serca czy też do wyrażenia skruchy, a  także 
wypowiedzenia dziękczynienia po otrzymaniu rozgrzeszenia.

2.1. Osoby animujące śpiew podczas nabożeństwa pokutnego

Zarówno kapłan, jak i penitent powinni przygotować się do sprawowania 
sakramentu pokuty i  pojednania. Jednym z  elementów tego przygotowania 
jest modlitwa. I  tu pomocą może być odpowiednia muzyka. Jest to zgodne 
z Tradycją Kościoła, który wyrażał swą modlitwę śpiewem od początku swe-
go istnienia. Także podczas nabożeństw pokutnych aktualna jest zachęta św. 
Pawła Apostoła, by chrześcijanie wspólnie śpiewali psalmy, hymny i  pieśni 
pełne ducha (por. Kol 3, 16). Tymczasem w praktyce duszpasterskiej polskich 
parafi i zasadniczo nie dostrzega się i nie przewiduje zaangażowania muzycz-
nego wielu osób w celebracjach sakramentów. Najczęściej ogranicza się ono 
do udziału organisty i ewentualnie okolicznościowych solistów60.

Pojednanie grzesznika we wspólnocie Kościoła jest niezwykle ważnym 
wydarzeniem, które domaga się należytej oprawy artystycznej. Zarówno pod-
czas nabożeństwa pokutnego, jak i  obrzędu pojednania wielu penitentów, 
głównym wykonawcą śpiewu jest kapłan przewodniczący liturgii. On kieruje 
celebracją i ją animuje. Śpiewa pozdrowienia, dialogi, modlitwy61. Oprócz nie-
go niezwykle ważni są świeccy śpiewacy i muzycy kościelni potrafi ący prze-
łożyć osobistą wiarę chrześcijańską na piękno języka muzycznego. Od ich au-
tentycznego przeżycia religijnego oraz opanowanego warsztatu muzycznego 
zależy jakość ożywiania modlitw zanoszonych do Boga.

Organista pełni niezwykle ważne zadanie w duszpasterstwie parafi alnym, 
mając wpływ na przebieg celebracji i panujący klimat modlitewny. Subtelnie 
wykonany przez niego akompaniament organowy podtrzymuje śpiew, dodaje 
modlitwie powagi i  szlachetnego piękna, a delikatna gra solowa odpowied-
nio dobranych kompozycji ułatwia wewnętrzne wyciszenie. To organista swą 
umiejętną grą, także poprzedzającą nabożeństwo pokutne, wytwarza w ko-
ściele podniosły nastrój skupienia62.

60 Por. Z. Wit, Zaangażowanie świeckich w posługi muzyczne w liturgii (schola, kantor, psałterzysta, 
chór, organista, instrumentaliści, wierni), w: Muzyka liturgiczna w Kościele Katowickim 1925–2005, 
red. W. Hudek, Katowice 2005, s. 35.

61 Por. OPp, nry 49–50, 91–94, s. 42–44, 72–73.
62 Zob. M. Szymanowicz, Możliwości wykorzystania wolumenu brzmieniowego organów w akompa-

niamencie do śpieów liturgicznych, w: Muzyka i śpiew kościelny. Kształcenie organistów, red. J. Zim-
ne, Sandomierz 2004, s. 156–163.
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Oprócz organisty w  nabożeństwach pokutnych powinno być zatrudnio-
nych wiele osób, w tym: psałterzysta wykonujący psalm responsoryjny63, kan-
tor intonujący pieśni i podtrzymujący śpiew całego zgromadzenia, członkowie 
zespołu śpiewaczego (scholi lub chóru) realizujący aklamację przed Ewangelią 
i inne powierzone im części, instrumentaliści wypełniający przestrzeń kościo-
ła muzyką sakralną, a także dyrygenci kierujący poszczególnymi zespołami64. 
Wszyscy ci wykonawcy należą do zgromadzenia czyniącego pokutę65.

Aktywne podejmowanie funkcji liturgicznych przez osoby świeckie w ob-
rzędzie pojednania wielu penitentów kształtuje świadomość wszystkich 
uczestników nabożeństwa o wertykalnym i horyzontalnym wymiarze poku-
ty. Grzech bowiem niszczy relację z Bogiem i bliźnimi, dlatego domaga się 
pokuty uwzględniającej równowagę indywidualnego i społecznego nawróce-
nia. Osoby czynnie włączone w celebrację nie są wzniosłymi dodatkami es-
tetycznymi uświetniającymi nabożeństwo, lecz pełnoprawnymi uczestnikami 
wydarzenia pokutnego, świadomie zaangażowanymi w tajemnicę zbawienia. 
Wszyscy uczestnicy nabożeństwa pokutnego, a więc także ci, którzy pełnią 
posługę muzyczną, wezwani są do nawrócenia. Organizatorzy nabożeństwa 
winni przewidzieć potrzeby całej służby liturgicznej i  wyznaczyć również 
dla nich odpowiedni czas na przeprowadzenie refl eksji oraz przystąpienie do 
indywidualnej spowiedzi sakramentalnej, która jest zwyczajnym sposobem 
sprawowania obrzędu66.

Uroczyste i  owocne przeprowadzenie nabożeństwa pokutnego uwarunko-
wane jest też właściwym przygotowaniem zespołu liturgicznego. Odpowiednio 
wcześniej zorganizowane spotkanie celebransa z posługującymi podczas nabo-
żeństwa umożliwia wspólną refl eksję nad tematem celebracji, rozważeniem słowa 
Bożego oraz dobraniem stosownych śpiewów. Bez takiego spotkania modlitew-
no-organizacyjnego w praktyce sam duszpasterz wyznacza śpiewy na nabożeń-
stwo pokutne. W  sytuacji zaś wspólnotowego przygotowania organista oraz 
pozostali muzycy mający uczestniczyć w nabożeństwie pokutnym sami propo-
nują oprawę muzyczną, dobierają melodie i śpiewy, które najlepiej oddają treść 
czytań Pisma Świętego przewidzianych na nabożeństwo. Zakłada się bowiem, że 

63 Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, Rzym 2002, Poznań 2004, n. 36 (dalej: OWMR 2002).
64 Por. OPp, nr 63, 70, s. 226, 229; zob. I.H. Siekierka OFM, Muzyka a liturgia. Zagadnienia wybrane, 

Wrocław 2005, s. 191–215.
65 Analogicznie do zgromadzenia eucharystycznego, społeczny charakter pokuty i pojednania do-

maga się zaangażowania w celebrację możliwie jak największej liczby osób z całym bogactwem ich 
funkcji i posług; por. S. Ropiak, Świeccy wykonawcy muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim 
II, w: W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie. W przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku i na 
Warmii, red. S. Kozakiewicz, Olsztyn 2007, s. 328–345.

66 Oczywiście, chodzi tu o sytuację, gdy spowiedź przewidziana jest w ramach nabożeństwa; por. Re-
conciliatio et paenitentia, nr 32, s. 121.

prawidłowo uformowani muzycy kościelni znają się na poszczególnych stylach 
muzyki kościelnej i opanowali sztukę umiejętnego doboru kompozycji67. Zanie-
chanie przygotowania nabożeństwa w  zespole często uniemożliwia wydobycie 
potencjału świeckich muzyków oraz pełnego wykorzystania bogactwa form mu-
zycznych, treści tekstów i pieśni liturgicznych, a także różnorodności posług osób 
muzycznie zaangażowanych68.

2.2. Zasada zróżnicowanego wykorzystania muzyki

Duszpasterze są zachęcani do organizowania uroczystych, wspólnoto-
wo przeżywanych celebracji pokutnych, zwłaszcza w okresie wielkiego postu. 
Wprowadzenie teologiczne i pastoralne do Obrzędów pokuty wprost poucza, 
że wypada kilkakrotnie urządzić nabożeństwo pokutne, aby w ten sposób dać 
wszystkim wiernym okazję do pojednania się z Bogiem i braćmi69. To daje też 
różne możliwości wykorzystania odpowiedniej oprawy muzycznej. W każdej 
społeczności spotkamy osoby, które rozumieją muzykę i modlą się śpiewem. 
Dla tej grupy niezwykle pożyteczne będzie przygotowanie pełnej oprawy mu-
zycznej w nabożeństwie pokutnym. Dla tych zaś, którym muzyka przeszkadza 
w refl eksji i skupieniu, można organizować nabożeństwo całkowicie pozbawio-
ne muzyki lub ograniczyć ją do kilku śpiewów. Surowość środków wyrazu przy 
pokucie też ma swoich zwolenników. Zachowanie odpowiednich chwil ciszy 
pogłębia przeżycie głoszonych treści i sprzyja poważnej refl eksji. Stąd postulat 
zachowywania milczenia w różnych momentach celebracji właśnie w nabożeń-
stwie pokutnym znajduje uzasadnione zastosowanie.

W  praktyce duszpasterskiej należy stosować zróżnicowanie w  korzystaniu 
z  muzyki instrumentalnej. Zgodnie z  przepisami, organista może grać solowe 
utwory organowe w czasie nabożeństw pokutnych przez cały rok liturgiczny70.

Muzyka wpływa łagodząco na cierpienie, daje ukojenie, wlewa w serca nadzie-
ję i radość, nawet wobec tak bolesnego doświadczenia, jakim jest grzech. Śpiew 
liturgiczny wyraża chrześcijańską nadzieję i uczy ufnego spoglądania w nadcho-
dzącą przyszłość. 

Piękno i głębię uczucia zawierają przede wszystkim chorał gregoriański, tra-
dycyjne pieśni polskie oraz wielogłosowe dzieła muzyczne chrześcijańskich 

67 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 
2000, s. 267.

68 Por. KL 42; Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici. O powołaniu i misji świeckich 
w Kościele i w świecie, Wrocław 1989, n. 26.

69 Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: OPp, nr 3, s. 13.
70 Ograniczenia dotyczą liturgii Triduum Paschalnego; zob. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce 

liturgicznej po Soborze Watykańskim II, 8 lutego 1979, nr 19, „Warmińskie Wiadomości Diecezjal-
ne”, grudzień 1979, s. 249.
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kompozytorów. Wszystkie te gatunki i  formy mogą z powodzeniem być wy-
korzystywane w  nabożeństwach pokutnych. Zawsze wzorem dla duszpaste-
rzy będą celebracje papieskie, zwłaszcza nabożeństwa pokutne Jana Pawła II 
w Roku Jubileuszowym 2000. 

3. Charakter śpiewów w strukturze uroczystej celebracji sakramentu
 pokuty i pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią 
 i rozgrzeszeniem

Struktura wspólnotowej celebracji sakramentu pokuty wielu penitentów 
oraz nabożeństwa pokutnego bez sakramentalnego rozgrzeszenia jest podobna. 
Z muzycznego punktu widzenia różni się jedynie uwzględnieniem czasu na spo-
wiedź indywidualną oraz innym repertuarem na zakończenie wspólnej celebracji. 
Szczególnego omówienia potrzebuje: śpiew na wejście, psalm responsoryjny lub 
pieśń po czytaniu biblijnym, aklamacja przed Ewangelią, akt pokutny, śpiew to-
warzyszący spowiedzi sakramentalnej (o ile ma miejsce), dziękczynienie oraz mu-
zyka na zakończenie. 

3.1. Śpiew na wejście

Nowe możliwości celebracji zaproponowane po Soborze Watykańskim II, 
zwłaszcza dzięki wspólnemu rachunkowi sumienia, są dużą pomocą w indywi-
dualnym wyznaniu grzechów71. Gdy w kościele gromadzi się wielu penitentów, by 
uzyskać sakramentalne pojednanie, zalecane jest wspólne przygotowanie do spo-
wiedzi przez nabożeństwo słowa Bożego. Wtedy dobrze jest, gdy obrzędy wstęp-
ne rozpoczynają się wspólnym odśpiewaniem odpowiedniej pieśni72. Śpiew ten 
ma charakter wspólnototwórczy. Modlitwa wypowiadana na głos podkreśla spo-
łeczny charakter pokuty. Poucza zarówno o  religijnym, jak i o międzyludzkim 
znaczeniu grzechu oraz nawrócenia. Dobrze dobrana pieśń ułatwia przybyłym 
pokutnikom zawiązać wspólnotę wierzących w miłosierdzie Boże.

Za wykonaniem wspólnego śpiewu przemawiają także czynniki emocjo-
nalne. Muzyka kościelna, podobnie jak każdy rodzaj sztuki sakralnej, ułatwia 
wyciszenie modlitewne. Na nabożeństwo pokutne do kościoła przychodzą lu-
dzie z ulicznego hałasu, obarczeni natłokiem myśli i spraw bieżących. I wtedy 
śpiew w naturalny sposób wprowadza pokój w  ich serca. Muzyka absorbu-
je ich uwagę i angażuje wolę, powoduje uciszenie rozbitych emocji i pomaga 

71 Por. Bóg i świat. Z kardynałem Josephem Ratzingerem Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, 
tłum. G. Sowiński, Kraków 2005, s. 387.

72 Por. OPp, nr 23, s. 25.

w skupieniu rozbieganych myśli. Przygotowuje do bardziej otwartego i owoc-
nego słuchania słowa Bożego.

3.2. Śpiew w pokutnej liturgii słowa Bożego

Odnowiony rytuał sakramentu pokuty kładzie silny akcent na słuchanie słowa 
Bożego. W przygotowaniu penitenta do spotkania w prawdzie i w miłości z miło-
siernym Chrystusem niezwykle ważne jest uświadomienie sobie własnego grze-
chu oraz podjęcie Bożego wezwania do nawrócenia. Bóg poprzez swoje słowo 
wzywa ludzi do pokuty i doprowadza ich do szczerego nawrócenia. W obrzędach 
pokutnych zalecane jest wybranie nawet kilku czytań biblijnych odpowiednio 
zestawionych tematycznie. Między poszczególnymi czytaniami należy śpiewać 
psalm lub odpowiednią pieśń. Liczba śpiewów zależna jest od liczby czytań i nie 
jest obowiązkowa, gdyż po czytaniu można zawsze zachować święte milczenie73.

3.2.1. Psalm responsoryjny
Psalm responsoryjny ma charakter medytacyjny i stanowi odpowiedź na 

usłyszane słowo Boże. Zwykle kontynuuje główną myśl zawartą w  uprzed-
nio przeczytanym fragmencie Pisma Świętego. Należy do najważniejszego 
śpiewu liturgii słowa Bożego i zaczerpnięty jest ze starotestamentowej Księ-
gi Psalmów. Obrzęd pojednania wielu penitentów proponuje do wyboru: 
Ps 13 (12), 4–5.6 (R.: 6a); Ps 25 (24), 4–5.6 i 7bc.8–9.10 i 14 (R.: 16a); Ps 31 (30), 
2–31b. 3c–4.5–6 (R.: 6b); Ps 32 (31), 1–2.5.7. i 11 (R.: 5b); Ps 36 (35), 6–7ab.8–
9.10–11 (R.: 8); Ps 50 (49), 7–8.9–10.14–17.20–23 (R.: 23b); Ps 51 (50), 3–4.5–
6ab.12–13.14 i 17 (R.: 14a); Ps 73 (72), 21–22.23–24.25–26.27–28 (R.: 28a); 
Ps 90 (89), 1–2, 3–4.5–6.7–8.11–12.13–14 (R.: 14a); Ps 95 (94), 1–2.6–7ab.7c–9 
(R.: 8a); Ps 119 (118), 1–2.10–11.15–16 (R.: 1a); Ps 123 (122), 2–3–4 (R.: 2c); 
Ps 130 (129), 1–2.3–4.5–7a.7bc–8 (R.: 7bc); Ps 139 (138), 1–3.4–5.16.23–24 
(R.: 23a); Ps 143 (142), 1–2.5–6.7ab i 8ab.10 (R.: 10a)74.

Zwyczajnie psalm winien być śpiewany z  ambony, to jest z  miejsca gło-
szenia słowa Bożego.75 Wykonuje go z  urzędu psałterzysta, a  więc dorosły 
mężczyzna lub chłopiec. Może go również wykonać kobieta lub organista. 
Z  braku odpowiedniej osoby świeckiej psalm śpiewa przewodniczący cele-
bracji.

73 OLM (1981), n. 33; OWMR 2002, n. 272.
74 OPp, nr 127–141, s. 110–123.
75 Por. Instrukcja Episkopatu Polski w związku z wydaniem nowego mszału ołtarzowego (11 marca 

1987), n. 23; w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966–1993), oprac. Cz. 
Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1994, s. 65.
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Także w nabożeństwach pokutnych najbardziej rozpowszechnionym sposo-
bem wykonywania psalmu jest solowy śpiew psałterzysty przeplatany refrenem 
całego zgromadzenia. Dopuszczalny jest także sposób wykonania psalmu z anty-
foną na początku i na końcu, a także bez refrenu, kiedy to psałterzysta sam śpiewa 
psalm w sposób ciągły, a zgromadzenie tylko słucha, niczego nie dopowiadając. 

Śpiewowi psalmu nie musi, ale może towarzyszyć akompaniament instru-
mentalny, zwłaszcza gdy jest wykonywany przez organistę na chórze. Może też 
być psalm śpiewany przez solistę bez akompaniamentu, a podgrywany refren, aby 
podtrzymać śpiew zgromadzonych penitentów.

W celebracjach eucharystycznych psalmu responsoryjnego nie wolno zastę-
pować pieśnią, i to pod żadnym pretekstem, gdyż stanowi integralną część liturgii 
słowa. Zastrzeżenie to nie jest już tak kategoryczne w nabożeństwach pokutnych. 
W komentarzu do obrzędów pokuty znajduje się stwierdzenie, że między czyta-
niami można wykonać odpowiednią pieśń76. Wydaje się więc, że zgodnie z po-
wyższym przepisem, dozwolone są tu także różne kompozycje o  charakterze 
pokutnym wykonywane przez całe zgromadzenie, scholę lub chór.

3.2.2. Aklamacja przed Ewangelią
Śpiew przed Ewangelią obejmuje powtarzaną aklamację „Chwała Tobie, Kró-

lu wieków”77 lub „Chwała Tobie, Słowo Boże”78, przedzieloną wersetem z Ewan-
gelii, który zapowiada główną myśl czytanej perykopy. Oczywiście aklamacja ta 
może być uroczyście zaśpiewana na różne sposoby, zarówno przez kantora, jak 
i organistę, scholę, chór lub całe zgromadzenie. Werset zapowiadający Ewangelię 
może być wykonany unisono lub wielogłosowo w zależności od potrzeb duszpa-
sterskich i możliwości wykonawczych konkretnego środowiska.

Wykonanie aklamacji przed Ewangelią nie jest obowiązkowe. Można ją za-
stąpić innym odpowiednim śpiewem, jeśli nawiązuje do treści przewidzianej pe-
rykopy ewangelicznej. W ten sposób dopuszczone są inne formy śpiewu (a więc 
psalmy, pieśni, kompozycje chóralne), byleby trafnie oddawały główną myśl 
Ewangelii oraz dobrze przygotowywały słuchaczy do jej słuchania i przyjęcia79.

W  propozycjach nabożeństw pokutnych nie ma aklamacji „Alleluja” przed 
Ewangelią. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdy nabożeństwo celebrowane jest w za-
lecanym okresie wielkiego postu, a nabożeństwa pokutne mają na celu przygo-
tować do świąt paschalnych i  odnowienia łaski chrztu św. Nawet w  adwencie 
i w okresie zwykłym w ciągu roku podczas obrzędu pojednania wielu penitentów 
należy pominąć „Alleluja”, by podkreślić jego charakter pokutny.

76  Por. OPp, nr 52, s. 44.
77  Por. tamże, nr 52 ab, s. 47, 51.
78  Por. tamże, nr 16, s. 204.
79  Por. tamże.

Jednak ogłoszona przez Jana Pawła II Niedziela Miłosierdzia Bożego doma-
ga się przemyślenia i ewentualnej korekty teologicznej, dotyczącej pokuty oraz 
opracowania nowych propozycji liturgicznych. Pojawia się inny aspekt chrze-
ścijańskiej praktyki pokutnej. Zakończenie oktawy Wielkanocy przesuwa ak-
cent z pokuty za grzechy na nawrócenie i przyjęcie z wiarą owoców męki, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Miłosierdzie Boże jawi się jako uprzedzają-
cy akt łaski i usprawiedliwienia grzeszników, którzy zostają wezwani do ufności 
w dar Bożego przebaczenia. Duchowość zaproponowana przez św. s. Faustynę 
zaprasza do aktów pokuty i spowiedzi sakramentalnej w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, w związku z czym obiecane są szczególne łaski. Teologię sakramentalne-
go pojednania ze zwycięskim Chrystusem Odkupicielem proponuje także sługa 
Boży ks. Franciszek Blachnicki w materiałach formacyjnych Oazy Nowego Życia 
I, II i III stopnia, zalecając nabożeństwo pokutne w jedenastym dniu rekolekcji, 
gdy rozważana jest tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego80. W tym kontekście 
Ewangelia o zmartwychwstałym Panu, czytana podczas nabożeństwa pokutne-
go, rozbrzmiewa jako Dobra Nowina w pełnym tego słowa znaczeniu. Stąd w tak 
przeżywanym nabożeństwie w okresie wielkanocnym wprost narzuca się pyta-
nie o uroczysty śpiew aklamacji „Alleluja” poprzedzający proklamację Ewangelii. 
Objawiająca się miłosierna miłość Odkupiciela powoduje nawrócenie grzeszni-
ka, wzbudza w nim skruchę serca i pobudza go do doskonałego żalu za grzechy 
z miłości do Boga.

3.3. Akt pokutny

Prawodawca liturgiczny dopuszcza tu różne formy aktu pokutnego, gdyż je-
żeli przemawiają za tym okoliczności, uczestnicy nabożeństwa mogą odmówić 
modlitwę litanijną albo zaśpiewać odpowiednią pieśń, która wyraża wyznawanie 
grzechów oraz ufność w miłosierdzie Boże81. Zawsze jednak na zakończenie od-
mawia się Modlitwę Pańską, której nigdy nie należy opuszczać82.

Najbardziej rozpowszechnioną formą aktu pokutnego jest wspólne odmó-
wienie formuły spowiedzi powszechnej poprzedzonej wezwaniem diakona albo 
innego posługującego. Wtedy wszyscy klękają albo stojąc, pochylają się i recytu-
ją: „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu...”. Nie ma przeciwwskazań, by ze-
brani na nabożeństwie zaśpiewali któryś z aktów pokutnych ze Mszy św. Wtedy 
kantor intonuje wezwania, a zgromadzeni pokutnicy odpowiadają wspólnie stałą 

80 Nie ma jednak zaproponowanej aklamacji „Alleluja”; por. Podręcznik Nabożeństw Oazy Nowego 
Życia I, II i III stopnia, wyd. 4, Lublin 1997, s. 57, 65, 74.

81 Wciąż aktualna jest dawna pieśń śpiewana jako akt skruchy: Boże w dobroci nigdy nie przebrany, 
tekst: XVIII, melodia: Mioduszewski, w: SiedleckiM 1994, nr 457, s. 510–511.

82 Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: OPp, nr 27, s. 27.
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aklamacją83. Niektóre formuły modlitwy litanijnej przed spowiedzią, które mają 
odpowiedź zmienną, domagają się uprzedniego przygotowania i najlepiej nadają 
się do wykonania przez kantora i scholę84. 

Kwestią otwartą pozostaje sposób odmówienia aktu pokutnego czy też 
Modlitwy Pańskiej. Zarówno recytacja, jak i  śpiew znajdą wielu zwolenni-
ków. W proponowanych wzorach nabożeństw pokutnych znajduje się tylko 
stwierdzenie, że śpiewa się lub odmawia Modlitwę Pańską85. Zastosowano 
więc zasadę obowiązującą we wprowadzeniu do Mszału rzymskiego, że słowo 
„mówić” lub „wygłaszać” (łac. dicere) oznacza zarówno recytację, jak i śpiew86. 
Daje to przewodniczącemu nabożeństwa możliwość rozsądnego zastosowa-
nia śpiewu w zależności od potrzeb wiernych, jak i dynamiki całego obrzędu.

3.4. Śpiewy towarzyszące indywidualnej spowiedzi

Problem wykorzystania muzyki towarzyszącej sakramentalnej spowiedzi 
należy do trudnych i złożonych. Zasadniczo spowiedź indywidualna powinna 
odbywać się w ciszy i spokoju. Jednak wspólnotowe przeżywanie pokuty wyraża 
się także odpowiednim śpiewem. Różnorodność doświadczeń życia parafi alne-
go wskazuje, że umiejętne towarzyszenie modlitwą wstawienniczą tym, którzy 
przystępują do konfesjonału, jest oznaką braterskiej miłości wobec nawracają-
cych się grzeszników.

Na pewno śpiew wykonywany w tym czasie ani akompaniament instrumen-
talny nie mogą być za głośne, gdyż grozi to zagłuszaniem dialogu zachodzącego 
między penitentem a spowiednikiem i przeszkadza im w porozumiewaniu się, 
a co za tym idzie, utrudnia owocne sprawowanie sakramentu.

Jeśli spowiedź wielu penitentów zbytnio przedłuża się w  czasie, śpiewy 
można z powodzeniem przeplatać odmawianiem Różańca lub czytaniem wy-
branych modlitw.

3.5. Uwielbienie Boga po otrzymaniu rozgrzeszenia

Wspólna celebracja pokutna domaga się też wspólnego podziękowania Bogu 
za otrzymane miłosierdzie. Dlatego też po spowiedzi przewidziany jest śpiew 
dziękczynny spowiedników i penitentów. Śpiew chrześcijan jest znakiem rado-
ści serca (por. Dz 2, 46), stąd całe zgromadzenie wyraża ją pełnym głosem. Przy 

83 Zob. propozycje formuł litanijnych przed spowiedzią; OPp, nr 196–203, s. 172–181.
84 W ten sposób można wykonać zwłaszcza piątą lub dziesiątą formułę modlitwy litanijnej przed spo-

wiedzią, OPp, nr 198, 203, s. 175, 181.
85 OPp, nr 24, s. 208.
86 OWMR 2002, nr 38, s. 23.

pojednaniu penitentów zarówno ze spowiedzią ogólną, jak i  indywidualną ka-
płan zachęca wszystkich wiernych do dziękczynienia i wysławiania Boga bogate-
go w miłosierdzie. Nie ma ściśle wyznaczonego i obowiązującego śpiewu. Można 
tu zastosować pieśń lub hymn87. Wydaje się, że forma i obsada takiego utworu 
mogą być dowolne (solista, schola, chór, całe zgromadzenie). Jednak niestosow-
ne byłoby całkowite wykluczenie wiernych z aktywnego śpiewu dziękczynnego. 
Z powodzeniem można wykorzystać formy dialogowe z powtarzanym refrenem 
lub antyfoną.

Obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią przewiduje 
psalmy dziękczynne. Wykonywane na sposób responsoryjny kształtują w uczest-
nikach sakramentu Bożego miłosierdzia postawę wdzięczności88. 

Repertuar psalmów dziękczynnych poszerzony został o kantyki zarówno ze 
Starego (Izajasza i Daniela)89, jak i Nowego Testamentu (Magnifi cat, Benedictus 
oraz z Apokalipsy)90. 

W refrenach przeznaczonych do wspólnego śpiewu proponowane są teksty, 
które wychwalają dobroć i  łaskawość Boga: Cieszcie się w Panu, wszyscy spra-
wiedliwi91, Bóg nam okazał swoje miłosierdzie92, Chwalmy na wieki miłosierdzie 
Pana93, Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli94; są też teksty uwielbiające Imię Boże: 
Będę wysławiał imię Twe na wieki95, Śpiewajcie Panu, chwalcie Jego imię96. 

Grupa nowotestamentowych kantyków nawiązuje do teologii wyzwolenia 
z grzechu: Chwalcie na wieki Najwyższego Pana97, Wielbijmy Boga, bo swój lud 
wyzwolił98, Godne są podziwu dzieła Twoje, Panie99.

Zamieszczono też propozycję refrenu prośby, a zarazem wychowującego do 
trwałej poprawy życia: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich100.

Bogactwo treści uwielbienia Boga po otrzymaniu rozgrzeszenia daje możli-
wość wykorzystania powyższych psalmów i kantyków w różnych opracowaniach 

87 Por. OPp, nr 65, s. 63.
88 Są to: Ps 32 (31), 1–2.3–4.5–6a.6b–7.10–11 (R.: 11a); Ps 98 (97), 1.2–3ab.3cd–4.5–6.7–8.9 (R.: 2a); 

Ps 100 (99), 1–2.3.4b–5ab; Ps 103 (102).1–2.3–4.8–9.13–14.17–18 (R.: 8a); Ps 119 (118), 33–34.35–
36.37–38.39–40 (R.: 33a); Ps 145 (144), 1–2.8–9.13b–14.18–19.20–21 (R.: 2).

89 Iz 12, 1.2.3.3–4a.4b–5; Dn 3, 52.53–54.55–56; w: OPp, nr 210, 211, s. 188–189.
90 Łk 1, 46–48.49–50.51–53.54–55; Łk 1, 68–69.70–71.72–73.74–75; Ap 15, 3–4; w: OPp, nr 212, 213, 

214, s. 190–192.
91 OPp, nr 204, s. 182.
92 Tamże, nr 212, s. 183, 190.
93 Tamże, nr 206, s. 184.
94 Tamże, nr 207, s. 185.
95 Tamże, nr 209, s. 187.
96 Tamże, nr 210, s. 188.
97 Tamże, nr 211, s. 189.
98 Tamże, nr 213, s. 191.
99 Tamże, nr 214, s. 192.
100 Tamże, nr 208, s. 186.
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pieśniowych, a nawet w kompozycjach chóralnych z akompaniamentem instru-
mentalnym.

3.6. Rozesłanie

W  uroczyście sprawowanym obrzędzie pojednania wielu penitentów, z  sa-
kramentalnym rozgrzeszeniem, na rozesłanie zalecana jest jeszcze muzyka. Wy-
śpiewane uroczyste błogosławieństwo końcowe i wspólny śpiew zgromadzenia 
optymalnie oddają stan ducha osób szczęśliwych, którym zostały odpuszczone 
grzechy. Uczestnicy celebracji, pojednani z Bogiem i bliźnimi, spontanicznie po-
trzebują uzewnętrznienia swych przeżyć duchowych. Stąd wskazane są utwory 
o charakterze radosnym, podniosłym i zachęcającym do wielbienia Boga słowem 
i życiem.

Również po zakończeniu liturgii pokutnej, gdy wierni pojednani z  Bogiem 
i ludźmi wychodzą z kościoła, może rozbrzmiewać żywa, solowa gra organowa, 
która podkreśla autentyczny nastrój panującej radości101.

W sytuacji nabożeństwa pokutnego, kiedy nie ma przewidzianej spowiedzi 
sakramentalnej, lecz celebracja jest przygotowaniem do pojednania, zalecane są 
utwory bardziej refl eksyjne, utrzymane w charakterze pokutnym zachęcającym 
do przyjęcia Ewangelii i konsekwentnego nawrócenia. Wtedy śpiew na zakoń-
czenie nabożeństwa pokutnego nie jest konieczny. Wierni mogą rozchodzić się 
do domów w milczeniu. Przemawia za tym również propozycja zamieszczonego 
wzoru nabożeństwa pokutnego, gdzie podano, by na zakończenie zaśpiewać od-
powiednią pieśń102, po czym kapłan udzieli błogosławieństwa103.

Podobnie jest przy wspólnej celebracji obrzędu pojednania wielu penitentów 
w różnych okresach liturgicznych. Wprawdzie po końcowym błogosławieństwie 
i rozesłaniu może rozbrzmiewać solowa gra na organach jakiegoś utworu, odpo-
wiadającego charakterowi celebracji i kontynuującego radosne uwielbienie Boga, 
ale także i w tym przypadku w okresie wielkiego postu stosowniejsze wydaje się 
zachowanie ciszy.

4. Teologiczna tematyka śpiewów nabożeństw pokutnych

Dobór melodii i  śpiewów przeznaczonych na nabożeństwo pokutne po-
winien uwzględniać okres liturgiczny. W zależności od wybranego formula-
rza nabożeństwa w wielkim poście należy śpiewać albo pieśni przypominające 

101 Por. MS, n. 65.
102 Na przykład może to być postanowienie poprawy życia: Chcę być dobrym, tekst: M.G., melodia: 

E. Bury, w: SiedleckiM 1994, nr 586, s. 676–677.
103 Por. OPp, nr 24, s. 209.

o potrzebie pokuty jako środka do umocnienia lub odnowienia łaski chrztu, 
albo pieśni, które przygotowują do pełniejszego uczestnictwa w  tajemnicy 
paschalnej Chrystusa dla zbawienia świata. Obu tematów raczej nie należy 
mieszać104. Źródłem inspiracji do tworzenia nowych kompozycji pokutnych 
na okres wielkanocny są teksty antyfon przeznaczonych na (wspomnianą już) 
aspersję105.

Podobnie na okres adwentu trzeba wcześniej przemyśleć i wybrać pieśni 
skoncentrowane wokół jednego z dwóch głównych tematów, a więc pobudza-
jące do oczekiwania na powtórne przyjście Pana na końcu czasów, kiedy to 
dopełnią się dzieje zbawienia świata, albo przygotowujące do uroczystego ob-
chodzenia tajemnicy Wcielenia Chrystusa106.

Repertuar pieśni wykonywanych podczas nabożeństw pokutnych zależy 
od przewodniej myśli przewijającej się przez całą celebrację. Posoborowe do-
wartościowanie słowa Bożego w  celebracji sakramentu pokuty daje bezpo-
średni impuls do tworzenia i wykorzystywania śpiewów, które nawiązują do 
problematyki biblijnej. W ten sposób śpiewy stają się integralną częścią na-
bożeństwa, wpływają na jego dynamikę i skutecznie przyczyniają się do in-
tensywności przeżycia nawrócenia penitentów. Ogólnie Obrzędy pokuty 
proponują pięć głównych bloków tematycznych inspirowanych Biblią: Wypeł-
nieniem Prawa jest miłość i Odnówcie się duchem w waszym myśleniu, które 
przeznaczone są na liturgię słowa przy pojednaniu wielu penitentów z indy-
widualną spowiedzią, a  także Grzech i  nawrócenie, Marnotrawny syn wra-
ca do Ojca, oraz Błogosławieństwa ewangeliczne, które zostały zamieszczone 
w ramach nabożeństw pokutnych.

4.1. Wypełnieniem Prawa jest miłość

Obrzęd pojednania wielu penitentów z  indywidualną spowiedzią i rozgrze-
szeniem jako pierwsze czytanie zawiera tekst z Księgi Powtórzonego Prawa za-
tytułowany Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca107. Problematyka 
poruszana w  celebracji znajdzie refl eksyjne dopełnienie w  śpiewie mówiącym 
o tym przykazaniu108.

104 Por. KL, nr 109; Paweł VI, Konstytucja Poenitemini, 17 lutego 1966, n. IX, AAS 58 (1966), s. 185; 
OPp, nr 5, s. 198.

105 Por. MR 2002, 1252; antyfony 1–4 (Tempore paschali): Ez 47, 1–2.9, So 3, 8, Ez 36, 25, Dn 3, 77.79, 
1P 2, 9, oraz antyfona 5: E látere tuo, Christe, fons aquæ prorúmpit, quo abluúntur mundi sordes et 
vita renovátur, allelúia.

106 Por. OPp, nr 20, s. 206.
107 Pwt 5, 1–3.6–7.11–12.16–21;6, 4–6; OPp, nr 52, s. 44–45.
108 Por. Będziesz miłował, tekst: Pwt 6, 5; Kpł 19, 18; Mk 12, 29–31, melodia: L. Deiss, w: ExD 2004, nr 

432, s. 328–330.
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Następujący po czytaniu psalm responsoryjny Ps 25 (24), 4–5.6–7bc.8–9 moż-
na też zastąpić śpiewem bądź pieśnią nawiązującą lub wprost mówiącą o dwóch 
przykazaniach miłości. Wykonanie takiego śpiewu w pełni uzasadniają perykopy 
ewangeliczne przewidziane na celebrację: Największe przykazanie – Mt 22, 34–
40, lub Nowe przykazanie – J 13, 34–35;15, 10–13109. W nawiązaniu do tych tek-
stów można wykonać wiele opracowań muzycznych, np.: Gdzie miłość wzajemna 
i dobroć110, Przykazanie nowe daję wam111, To przykazanie112.

Wplecione w liturgię słowa drugie czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efe-
zjan (5, 1–14), zatytułowane Postępujcie drogą miłości, jak Chrystus nas umiło-
wał, doczekało się już kilku interesujących opracowań muzycznych113. Rodzi się 
tylko pytanie techniczne: kiedy te kompozycje wykonywać? Wydaje się, że w uza-
sadnionych przypadkach, zwłaszcza w uroczystych celebracjach pokutnych z ra-
cji rekolekcji wielkopostnych czy misji parafi alnych, można zaśpiewać jeszcze 
jedną pieśń przed aklamacją Chwała Tobie, Królu wieków.

4.2. Nawrócenie jako przemiana myśli i serca w duchu 
 błogosławieństw ewangelicznych

Prawdziwe nawrócenie w rozumieniu chrześcijańskim obejmuje nie tylko ze-
rwanie z grzechem, ale też podjęcie życia według wskazań Ewangelii.

Drugi wzór obrzędu pojednania wielu penitentów z  indywidualną spowie-
dzią i rozgrzeszeniem przewiduje trzy czytania przedzielone psalmem: Przestań-
cie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrym – Iz 1, 10–18; Sercem skruszonym nie 
pogardzisz, Boże – Ps 51, (50), 3–4.8–9.12–13.14 i 17 (R.: por. 19); Odnówcie się 
duchem – Ef 4, 23–32; aklamacja przed Ewangelią Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy jesteście utrudzeniu i obciążeni, a Ja was pokrzepię – Mt 11, 28; oraz Ewan-
gelia Błogosławieństwa – Mt 5, 1–12. Ponadto podane są inne teksty do wyboru 
(nry 95–195), co sprawia, że tematyka śpiewów dobieranych podczas obrzędów 
pokuty powinna być zmienna i ściśle dostosowana do tekstów biblijnych, by sta-
nowiła integralną część liturgii słowa114.

109 OPp, nr 52, s. 47–48.
110 Tekst: ks. J. Dziurzyński, melodia: ks. Z. Piasecki, w: ExD 2004, nr 454, s. 345.
111 ExD 2004, nr 551, s. 419.
112 Tamże, nr 508, s. 385.
113 Zob. m.in.: Bądźmy naśladowcami Boga, tekst: Ef 5, 1–2, oprac. G. Skop, wg pieśni mszalnej: Boże 

Stwórco, nasz Panie, w: ExD 2004, nr 430, s. 327; Wstań, który śpisz i powstań z martwych, tekst: Ef 
5, 14; Ps 27 (26), melodia: G. Skop, w: ExD 2004 nr 306, s. 229.

114 Zob. OPp, nr 52, s. 52; 73–173.

W wielu przypadkach repertuar pieśni pokutnych można z powodzeniem roz-
szerzyć o śpiewy typu: Błogosławieni ubodzy i cisi115, Błogosławieni ubodzy w du-
chu116 czy Błogosławione serca117.

W nabożeństwach pokutnych często występuje temat błogosławieństw ewan-
gelicznych118, stąd i śpiew nawiązujący do któregoś z błogosławieństw będzie do-
brą odpowiedzią do rozważanych treści119. 

4.3. Grzech i nawrócenie

Rzeczywistość grzechu i nawrócenia ukazane zostały na przykładzie biblij-
nej postaci Szymona Piotra. Czytanie Pisma Świętego oparte jest na trzech pe-
rykopach ewangelicznych: Powiadam ci, Piotrze, nim zapieje dziś kogut, trzy 
razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz (Łk 22, 31–34); Piotr wyszedł na zewnątrz 
i gorzko zapłakał (Łk 22, 54–62), oraz Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? 
(J 21, 15–19)120.

Chwila milczenia oddzielająca czytania oraz proponowane śpiewy: Ps 31 
(30), 10.15–17.20121 lub Ps 51 (50)122, sprawiają, że każdy penitent może 
uświadomić sobie popełnione grzechy oraz doświadczyć zachęty do pod-
jęcia pokuty. Do refl eksji można tu wykorzystać utwór będący muzycznym 
opracowaniem ewangelicznej perykopy (J 21, 15–19) lub piosenkę mówiącą 
o miłości uzdalniającej do nieustannego powstawania z grzechu123.

Bogata w treść lektura biblijna daje duże możliwości wykorzystania śpiewów 
nie tylko powyższych psalmów, ale także tych wszystkich pieśni, które nawią-
zują do tematów proponowanych do homilii, a więc mówiące „o ufności, która 
powinna opierać się na łasce Bożej, a nie na własnych siłach; o wiernym zacho-

115 Tekst: wg Mt 5, 3–10, oprac. O.P. Galiński OSB, melodia: M. Machura, w: ExD 2004, nr 433, s. 330.
116 Tekst: Mt 5, 3–10.12, melodia: G. Skop, w: ExD 2004, nr 34, s. 331–332.
117 Tekst: LG, t. III-IV, Ap 7, 13–14, melodia: E. Maier, w: ExD 2004, nr 435, s. 333.
118 Rozważanie błogosławieństw ewangelicznych następuje po śpiewanej modlitwie przewodniczą-

cego, w której błaga on Wszechmogącego Boga, by otworzył ludzkie serca na Jego głos, tak by 
przyjęli Ewangelię Jego Syna, który za nas umarł i zmartwychwstał, i z pomocą Jego łaski odno-
wili swoje życie: 1 J 1, 5–9: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy”; 
Ps 146 (145), 5–10; Mt 5, 1–10; „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy kró-
lestwo niebieskie”; por. OPp, nr 37, s. 216.

119 W homilii można mówić: „o grzechu, przez który łamiąc przykazania Boże, przeciwstawiamy się 
błogosławieństwom ewangelicznym; o naszej mocnej wierze w słowa Chrystusa; o naszej wierno-
ści w naśladowaniu Chrystusa w życiu osobistym, we wspólnocie chrześcijańskiej i w społeczno-
ści ludzkiej; o którymkolwiek błogosławieństwie”; por. OPp, nr 39, s. 217.

120 Por. tamże, nr 26, s. 210.
121 Por. tamże, nr 129, s. 112.
122 Por. tamże, nr 52b, 133, s. 50, 115.
123 Zob. Kochać, to znaczy powstawać, tekst i melodia: zespół „Gen”, tłum. ks. S. Sierla, w: F. Blachnic-

ki, Oaza Nowego Życia II stopnia. Podręcznik, wyd. 3, Krościenko 2000, s. 258–259.
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waniu w życiu obietnic chrztu św., jak przystało na uczniów Pana; o naszej słabo-
ści, przez którą wpadamy w grzechy i przestajemy dawać świadectwo Ewangelii; 
o miłosierdziu Pana Boga, który po grzechu, jeśli całym sercem nawracamy się do 
Niego, znowu nas przyjmuje jako przyjaciół”124.

4.4. Marnotrawny syn wraca do ojca

Przypowieść o  synu marnotrawnym (Łk 15, 11–32) doczekała się licznych 
opracowań muzycznych125. Za każdym razem podkreślana jest grzeszność czło-
wieka, który jednak nawracając się, doświadcza przebaczającej miłości Boga. 
W nabożeństwie, gdy czytana jest powyższa przypowieść, można wykorzystać 
balladę126:

Pustą, samotną drogą,
z sercem ciężkim od win
i ze spuszczoną głową,
szedł marnotrawny syn.
Ref. Wróć, synu, wróć z daleka,
wróć, synu, wróć, Ojciec czeka.
1. I wychodzi na drogę,
i wygląda stęskniony. 
Czy nie wracasz do domu.
Tyle razy odchodzisz,
i powracasz skruszony,
a On zawsze dla ciebie
ma otwarte ramiona.

2. Roztrwoniłeś swą miłość,
z pustym sercem powracasz,
a On tobie przebacza.
I wychodzi naprzeciw
serce Ojca zbolałe,
wreszcie, synu, wróciłeś,
tak czekałem.
Ref. Wróć, synu, wróć z daleka,
wróć, synu, wróć, Ojciec czeka.
Wróć, jeszcze czas, nie zwlekaj,
jak długo jeszcze każesz czekać.

Nie zawsze jednak musi być śpiewane któreś z opracowań przypowieści, tym 
bardziej, że wcześniej w obrzędach podany jest do rozważenia fragment Listu św. 
Pawła Ef 1, 3–7: „Przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów...”, oraz Ps 27 
(26), 1.4.13–14127.

Dobór śpiewów należy odpowiednio dostosować do homilii w zależności od 
tego, który z proponowanych tematów jest poruszany, a więc: „o grzechu, który 
jest odwróceniem się synowskiej miłości Boga Ojca; o nieskończonym miłosier-

124 OPp, nr 27, s. 210.
125 Zob. Syn marnotrawny, melodia: ks. W. Sopora, w: e-Śpiewnik 2.0, zwr. 1–3, ref.; Syn marnotraw-

ny, w: Ewp 1965, nr 35, 1–8, ref., s. 36–37.
126 Pustą samotną drogą (Syn marnotrawny), tekst i melodia: S. Magdalena, nazaretanka, w: W. Lewkowicz, 

Śpiewnik parafi alny, czyli zbiór pieśni kościelnych oraz modlitw dla użytku wiernych w kościołach rzym-
sko-katolickich, wyd. XI, Olsztyn 1982, nr 393, s. 739–740.

127 OPp, nr 32, s. 213.

dziu Ojca nad grzesznymi dziećmi; o istocie prawdziwego i szczerego nawróce-
nia; o ustawicznym przebaczaniu braciom” lub „o Uczcie Eucharystycznej jako 
szczycie pojednania z Kościołem i Bogiem”128.

5. Śpiewy w nabożeństwach pokutnych dla grup wiekowych i stanowych

Struktura grzechu, nawrócenia i  pokuty są podobne bez względu na wiek 
i stan życia człowieka. Stąd w nabożeństwach pokutnych zawsze mogą być wyko-
rzystywane ogólne śpiewy pokutne powszechnie znane w kościele lokalnym. Jed-
nak w zależności od warunków społecznych różne są obowiązki poszczególnych 
osób, a także rodzaje grzechów. Najwyraźniej to widać podczas przeprowadza-
nia rachunku sumienia. Dlatego też w śpiewach wykonywanych podczas nabo-
żeństw pokutnych przeżywanych w różnych grupach wiekowych lub stanowych 
konieczne jest uwzględnienie konkretnego zgromadzenia.

5.1. Dorośli

Do osób dorosłych najbardziej przemawiają pieśni dawne, tradycyjne. Nie-
zwykle pożyteczne jest śpiewanie psalmów. W  większości proponowanych 
pieśni dominuje rozumienie grzechu jako indywidualnego wykroczenia prze-
ciw Bogu. Takie ujęcie jest słuszne, ale niepełne. W śpiewanych aktach pokut-
nych niezwykle pożyteczne jest poszerzenie tematów także o odniesienie do 
Chrystusa obecnego w bliźnich. W uwarunkowaniach polskich wad społecz-
nych ważne są nabożeństwa ekspiacyjne za grzechy pijaństwa, w których wy-
korzystuje się śpiew suplikacji129. 

W  warunkach globalizacji wprost konieczne jest ukierunkowywanie na 
społeczny wymiar odpowiedzialności chrześcijańskiej, a więc troska o bied-
nych, uciśnionych, nieszczęśliwych, starych, niepełnosprawnych oraz wszyst-
kich potrzebujących szczególnej troski i opieki.

W  czasach kryzysu instytucji rodziny należy przyjąć jako ważny postu-
lat wprowadzanie do nabożeństw pokutnych pieśni wprost nawiązujących do 
relacji rodzinnych. Chodzi tu o uwrażliwianie na takie wartości, jak miłość 
w rodzinie, wierność i uczciwość małżeńska, pielęgnowanie pokoju i zgody, 
wzajemny szacunek i życzliwa pomoc130.

128 OPp, nr 33, s. 213.
129 Por. Agenda liturgiczna, Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna, wyd. 2 popraw. i rozsz., Katowice 

2005, s. 130–140.
130 Por. tamże, s. 233.
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Na koniec należy wspomnieć coraz popularniejszy repertuar pieśni do Miło-
sierdzia Bożego131.

5.2. Chorzy

W repertuar ogólnych pieśni pokutnych, przeznaczonych dla chorych i osób 
w podeszłym wieku, dobrze jest włączyć śpiewy, które będą ukazywać chorobę 
jako czas łaski czy też będą zachęcać do podjęcia współcierpienia z Chrystusem. 
W związku z tym mogą tu być wykorzystywane nawet niektóre pieśni pasyjne132 
lub piosenki typu Zbawienie przyszło przez Krzyż133. Nabożeństwo pokutne z do-
brze dobranym repertuarem pieśniowym wzmocni w  chorych należyte uspo-
sobienie do świadomego włączenia cierpienia w proces pokuty i wykorzystania 
choroby jako osobistego krzyża mającego wielką wartość zarówno dla samego 
pokutnika, jak i całego Kościoła Bożego134.

5.3. Osoby konsekrowane

Podstawowym tematem śpiewów charakterystycznych dla nabożeństw po-
kutnych osób konsekrowanych winna być wierność Chrystusowi wyrażona 
w złożonych ślubach czy przyrzeczeniach (czystość, ubóstwo i posłuszeństwo). 
Pomocą w  pokucie mogą być pieśni inspirowane Ewangelią, nawiązujące do 
przypowieści ukazujących miłosierdzie Boże, a  także wzywające do postępo-
wania według rad ewangelicznych135. Specyfi ką różnych zakonów i zgromadzeń 
jest szczególny charyzmat ich Założyciela, co również może być uwzględniane 
w śpiewach pokutnych. Odniesienie do bliźnich w kontekście wspólnoty Ko-
ścioła jest niezwykle ważnym, stałym elementem pokuty osoby konsekrowanej, 
i powinno to znajdować wyraz w pieśniach podczas nabożeństwa przeżywane-
go w zakonie, zgromadzeniu, stowarzyszeniu lub instytucie. 

5.4. Młodzież

Nabożeństwa pokutne dla młodzieży wymagają współpracy kapłana z mło-
dymi ludźmi. Zalecana jest ścisła współpraca młodzieży z celebransem w wybra-
niu odpowiednich tekstów i pieśni, a także przeszkoleniu śpiewaków lub scholi. 

131 Zob. Śpiewnik wawelski, red. W. Zalewski, t. II, z. 1, Kraków 2001, s. 73–90.
132 Zob. W krzyżu cierpienie, tekst: ks. Antoniewicz (?), melodia: Siedlecki 2, w: SiedleckiM 1994, nr 

140, s. 149–150.
133 Zob. Śpiewnik nowych pieśni kościelnych i piosenek religijnych, M. Żuk, Olsztyn 1983, nr 129, s. 171–172.
134 Por. OPp, nr 63–65, s. 226–227.
135 Por. tamże, nr 37–42, s. 216–219.

W przygotowaniu nabożeństwa należy uwzględnić kształtowanie umiejętności 
prawidłowego wyboru136. Nawrócenie to odnowa życia zgodnie z powołaniem 
chrześcijańskim. Współczesne piosenki lub pieśni, które nawiązują do wydarzeń 
i przypowieści ewangelicznych, powinny mówić o powołaniu do nowego życia 
lub zachęcać do pójścia za głosem Bożym137.

5.5. Dzieci

Nabożeństwo pokutne dla dzieci w wieku od pięciu do dziewięciu lat ma na 
celu kształtowanie w nich prawidłowego sumienia i postaw moralnych. Obejmu-
je dzieci przygotowujące się do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania 
oraz Pierwszej Komunii Świętej138. Głównym tematem pieśni w nabożeństwach 
pokutnych powinno być ukazanie Boga jako kochającego Ojca, który poszuku-
je grzeszników oddalających się od Niego. Dzieci powinny, również w śpiewie, 
przeżywać rzeczywistość grzechu jako zła, które niszczy naszą miłość do Boga 
i ludzi. Zachodzi też pilna potrzeba wcześniejszego nauczenia dzieci śpiewanych 
pieśni, aby mogły one być aktywnie zaangażowane139. Zarówno treść, jak i forma 
muzyczna muszą być dostosowane do wieku dzieci, gdyż tylko wtedy nabożeń-
stwo może być owocne.

Zakończenie

Kościół nieustannie wprowadza ludzi na drogę pokuty i pełnego pojed-
nania. Wzywa grzeszników do nawrócenia i  ożywia obrzędy pokuty mu-
zyką, by w  ten sposób chronić wiernych przed popadaniem w  formalizm 
i rutynę. Zwłaszcza we wspólnotowych celebracjach pokutnych niezbędne 
są odpowiednia muzyka i  śpiew. W życiu i  liturgii Kościoła zawsze znane 
były różne śpiewy i pieśni, które nawiązywały do tradycji pokutnych psal-
mów Dawidowych. 

W nabożeństwach pokutnych można śpiewać przede wszystkim pieśń na 
rozpoczęcie celebracji. Następną grupę utworów muzycznych tworzą śpiewy 
liturgii słowa. Można także śpiewać odpowiednio dostosowany akt pokutny. 
Zalecane jest, by na zakończenie nabożeństwa pokutnego wszyscy razem wy-
razili Bogu wdzięczność radosnym śpiewem dziękczynnym.

136 Por. tamże, nr 55, s. 223.
137 Zob. J. Rosiński, Pieśni religijne i rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży z akompaniamentem organów, 

Kielce 2002, nr 9, 13, 25, 26, 32, 41, 53.
138 Por. OPp, nr 43, s. 219.
139 Por. tamże, nr 44, s. 219–220.
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Tematyka śpiewów nabożeństw pokutnych obejmuje problematykę grzechu 
i nawrócenia. W treści winna ułatwiać zbadanie sumienia oraz nawiązywać do 
Ewangelii, w tym do przypowieści o Bożym miłosierdziu i błogosławieństwach 
ewangelicznych, wzywać do pragnienia zerwania z grzechem i upodobnienia się 
do Chrystusa.

Postulatem duszpasterskim jest poszerzenie tematyki pokutnej, tak by śpiewy 
w nabożeństwach pokutnych uwzględniały społeczny wymiar nawrócenia i od-
powiedzialności za otaczający nas świat oraz dostosowane były (zarówno co do 
tekstów, jak i formy muzycznej) do mentalności grup wiekowych lub stanowych 
zgromadzonych w kościele, np. dorosłych, chorych, osób konsekrowanych, mło-
dzieży, dzieci.

Summary

Singing in penitential masses. Th eological-pastoral study

Church introduces people on the way of penance and full reconciliation. It calls sinners 
to convert and liven the rituals of penance with music in order to protect believers from for-
malism and routine Th e following things are necessary in penitential community celebrations: 
appropriate music and singing. Diff erent penitential songs which referred to the tradition of 
penitential David’s psalms have always been known in Church life and liturgy.

In penitential services the songs are sung at the beginning of a celebration. Th e next group 
of musical pieces comprises chants of word liturgy. Appropriately chosen penitential act can 
also be sung.

It is advised to express God gratitude with joyful singing at the end of a penitential service. 
Th e subject of penitential singing refers to sin and reformation. Th e lyrics of the songs should 
enable to examine conscience and refer to the gospel including the parable about God’s mercy 
and evangelical blessing. It should tend to break with sin and imitate Jesus Christ.

According to Priesthood postulates singing in penitential services should take into consid-
eration age groups or diff erent states gathered in church, for example, adults, youth, children, 
the sick and the consecrated.

Ks. Sławomir Ropiak – dr hab. teologii i mgr lic. muzykologii, adiunkt 
Katedry Teologii Praktycznej i Ekumenizmu na Wydziale Teologii Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W swych badaniach podejmuje 
problematykę teologii w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego oraz jej prak-
tycznych implikacji w pobożności ludowej.
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Wprowadzenie

Niewiele ofi cjalnych dokumentów Kościoła poświęcono zagadnieniom 
roku liturgicznego, a  i  te najczęściej dotyczą sfery rubrycystyczno-prawnej 
obchodów w rocznym cyklu liturgicznym1. Jeśli zaś koncentrują się wokół za-
gadnień teologicznych, skupiają się na jednym obchodzie, czego przykładem 
jest chociażby list apostolski o  świętowaniu niedzieli Dies Domini bł. Jana 
Pawła II z roku 19982.

Podobnie jest w przypadku ksiąg liturgicznych, łącznie z księgami rzym-
skimi opracowanymi po Soborze Watykańskim II. Jeśli jakaś część Pontyfi -
kału, Rytuału lub Mszału zawiera – obok rubryk – stwierdzenia teologiczne 
(zwykle są to konstytucje apostolskie promulgujące daną księgę lub wprowa-
dzenia teologiczno-pastoralne), to z oczywistych racji dotyczą one jakiegoś 

1 Zob. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List okólny o przygotowaniu i obcho-
dzeniu Świąt Paschalnych Paschalis sollemnitatis, tłum. S. Czerwik, tekst polski w: „Anamnesis” 
26 (2001) n. 3, s. 9–27. Niniejsze opracowanie stanowi zmodyfikowaną wersję fragmentów wcześ-
niejszej publikacji autora: D. Brzeziński, „Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki”. Anamnetyczny wy-
miar roku liturgicznego, Toruń 2010, s. 365–367, 381–386, 390–392, 543–553.

2 Zob. Jan Paweł II, List Apostolski o świętowaniu niedzieli Dies Domini, Poznań 1998. 
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konkretnego obchodu czy okresu, a nie integralnej wizji roku liturgicznego 
jako jednego i jednolitego Misterium zbawienia3.

Jeszcze rzadziej zwraca się uwagę na najistotniejszy aspekt teologicznego 
sensu roku liturgicznego, a mianowicie na jego wymiar anamnetyczny. Tym-
czasem anamnetyczny charakter roku kościelnego stanowi także jego najgłęb-
szy sens historiozbawczy. Istotą circuli anni jest bowiem realna obecność – 
w rocznym cyklu obchodów – całej historii zbawienia in mysterio. 

Każdy chrześcijański obchód liturgiczny ma charakter anamnetyczny z ra-
cji anamnetycznego wymiaru samej liturgii oraz czasu zbawczego, którego 
nie można rozpatrywać w oderwaniu od sprawowania liturgii (poza liturgią 
trudno w ogóle mówić o anamnetycznym wymiarze czasu rozumianego jako 
kairòs zbawienia).

Samym terminem „anamneza” (gr. anàmnesis) w  odniesieniu do roku 
liturgicznego (jak i w ogóle do liturgii) posłużono się w nielicznych spośród 
dotychczasowych wypowiedzi Stolicy Apostolskiej, chociaż samą rzeczywi-
stość anamnezy liturgicznej opisywano niejednokrotnie – wprost lub pośred-
nio. Słowo to – w kontekście celebracji sakramentów, a zwłaszcza Euchary-
stii – znajdujemy w Katechizmie Kościoła katolickiego promulgowanym 11 
października 1992 roku przez Jana Pawła II, a opracowanym pod kierunkiem 
ówczesnego prefekta watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary kard. Jose-
pha Ratzingera, dziś Ojca świętego Benedykta XVI4. 

W  niniejszym studium ukazany zostanie anamnetyczny wymiar roku 
liturgicznego przedstawiony w Konstytucji o Liturgii świętej Soboru Waty-
kańskiego II oraz w Katechizmie Kościoła katolickiego.

3 Najwięcej miejsca poświęcono teologii roku liturgicznego (a ściśle rzecz ujmując: Wielkiego Postu, 
Triduum Paschalnego i okresu wielkanocnego) w Ordo initiationis christianae adultorum, łącząc 
z tymi okresami – zgodnie ze starożytną tradycją chrześcijańską – katechumenat i liturgię sakra-
mentów wtajemniczenia chrześcijańskiego; zob. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia doro-
słych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988. Z innych ksiąg liturgicznych zob. 
Caeremoniale Episcoporum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum 
auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, editio typica, reimpressio, Typis Polyglottis Vatica-
nis 1985, s. 67–112; Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 2, Katowice 
1996, s. 197–209. Niewątpliwie odrębnie trzeba by spojrzeć na teologię roku liturgicznego zawartą 
w euchologii Mszału Rzymskiego.

4 Zob. KKK 1103–1106. Liturgiczna anamneza, której implikacją jest anamnetyczny wymiar roku 
liturgicznego, to obiektywne wspominanie i aktualizowanie hic et nunc Misterium Paschalnego 
Chrystusa; wspominanie i aktualizowanie niemożliwe – i w jakimś sensie niepojęte – dla czło-
wieka, ale możliwe dla Boga. Albowiem historyczność i liniowość czasu przyjęta – pod wpływem 
judaizmu i zwłaszcza chrześcijaństwa – w kulturze i nauce euroatlantyckiej, polegająca na jedno-
razowości wydarzeń i ich niepowtarzalności w sensie chronologicznym, nie oznacza bynajmniej 
(co w liturgii chrześcijańskiej jest oczywiste) niemożności ich powtarzania na innej płaszczyźnie 
i w innym realnym wymiarze – sakramentalnym; szeroko na temat anamnetycznego wymiaru 
liturgii chrześcijańskiej zob. D. Brzeziński, „Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki”…, dz. cyt., s. 113–235.

1. Rok liturgiczny jako anamneza Misterium Chrystusa 
     w Konstytucji o Liturgii świętej

Uchwalona 4 grudnia 1963 roku, dokładnie 400 lat po zakończeniu Soboru 
Trydenckiego, Konstytucja o  Liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru 
Watykańskiego II naucza, że „święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek 
uroczyście celebrować zbawcze dzieło swego Boskiego Oblubieńca przez uświę-
cone wspominanie w określone dni całego roku. Każdego tygodnia Kościół obcho-
dzi pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz 
do roku Zmartwychwstanie razem z Jego błogosławioną Męką czci w największą 
uroczystość Paschy. Z biegiem roku Kościół odsłania całe Misterium Chrystu-
sa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Pięć-
dziesiątnicy oraz do oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pana. W ten 
sposób obchodząc misteria Odkupienia, Kościół otwiera bogactwo zbawczych 
czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, 
aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia”5.

„Nawet z litery, a nie tylko z ducha tych stwierdzeń wynika, że Konstytucja 
o Liturgii ukazuje rok liturgiczny jako rozłożoną w czasie celebrację – obchód 
Misterium Chrystusa, a  więc nadaje mu wyraźnie wymiar sakramentalny [per 
analogiam]”6, po wiekach zapomnienia na nowo odkryty i ukazany przez przed-
stawicieli ruchu liturgicznego z Odonem Caselem na czele7.

Konstytucja nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż rok kościelny nie jest ja-
kimś zwyczajnym tylko przypominaniem poszczególnych wydarzeń z  ziem-
skiego życia Jezusa, lecz świętowaniem i celebracją całego i jedynego Misterium 
Chrystusa. Owo świętowanie i celebracja, obchodzenie „w uświęconym wspomi-
naniu” (sacra recordatio), jest anamnezą Misterium Chrystusa wykluczającą ja-
kiekolwiek zawężenie do czysto psychologicznego czy myślnego przypominania 
sobie wydarzeń zbawczych: „Obchodząc misteria Odkupienia, Kościół otwiera 
bogactwo zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się 
niejako w każdym czasie (omni tempore quodammodo presentia reddantur), aby 
wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia”8.
5 KL 102.
6 B. Migut, Rok liturgiczny aktualizacją Misterium Chrystusa, „Roczniki Liturgiczne” 1 (2009) s. 271–272.
7 Por. tamże, s. 272.
8 KL 102; tekst łaciński w:  Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae, t. 1 (1963–1973), red. 

R. Kaczynski, Casale Monferrato 1976, s. 21. Przypomnijmy, iż według Konstytucji Sacrosanctum 
Concilium, liturgia jest „wykonywaniem kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa; w niej przez zna-
ki dostrzegalne wyraża się, i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje uświęcenie 
człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny 
kult publiczny”. Opisując istotę liturgii chrześcijańskiej, Konstytucja podkreśla, że zmartwychwstały 
Chrystus, udzielając Apostołom Ducha Świętego, powierzył im oraz ich następcom władzę uświę-
cania i zbawiania. Ta „sukcesja apostolska” przekazywana jest od 20 wieków przez sakrament świę-
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Poszczególne obchody roku liturgicznego – jak cała liturgia – to przede 
wszystkim dzieło samego Chrystusa i anàmnesis oraz mimesis Jego Misterium 
Paschalnego9. Chrystus, Bóg-Człowiek, Najwyższy i Wieczny Kapłan – podobnie 
jak przed dwoma tysiącami lat podczas swojego ziemskiego życia, tak i dzisiaj, za 
każdym razem gdy sprawowana jest liturgia – składa sam siebie (choć pod osłoną 
znaków) w ofi erze Bogu Ojcu, który jest Celem i Źródłem liturgii10. 

Treścią anamnezy roku liturgicznego jest całe Misterium Chrystusa odsłania-
ne w ciągu roku (totum Christi Mysterium per anni circulum explicat): „począw-
szy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Pięćdziesiątnicy 
oraz do oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pana”11. Ponadto, „obcho-
dząc ten roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szczególną miłością 
oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej Maryi, która nierozerwalnym węzłem złą-
czona jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podziwia i wysła-
wia wspaniały owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda 
to, czym cały pragnie i spodziewa się być”12.

I dalej, gdy chodzi o treść anamnezy, czytamy: „Kościół rozmieścił także w cią-
gu roku wspomnienia męczenników oraz innych świętych, którzy dzięki wielo-
rakiej łasce Bożej doszli do doskonałości, a osiągnąwszy już wieczne zbawienie, 
wyśpiewują Bogu w niebie doskonałą chwałę i wstawiają się za nami. W dniu ich 
narodzin dla nieba Kościół głosi Misterium Paschalne w świętych, którzy z Chry-
stusem współcierpieli i zostali z Nim współuwielbieni, przedstawia ich wiernym 

ceń. Dzięki sakramentalnemu kapłaństwu możliwe jest nieprzerwane sprawowanie liturgii, w której 
Chrystus oraz działający w Jego imieniu biskupi i prezbiterzy wciąż uobecniają to samo dzieło, ja-
kie dokonało się podczas Ostatniej Wieczerzy, na drzewie krzyża i w poranek wielkanocny. W ten 
sposób ziemska liturgia staje się kolejnym etapem historii zbawienia. Po okresie Starego Testamen-
tu (kiedy ludzkość oczekiwała na Zbawiciela) i po nastaniu „pełni czasów” w Nowym Testamen-
cie (gdy Chrystus pojednał nas z Bogiem Ojcem) dzisiaj nasze zbawienie i uświęcenie dokonuje się 
w liturgii Kościoła, która z kolei jest zapowiedzią i przedsmakiem liturgii niebieskiej. Czas Kościoła 
jest więc kontynuacją czasu Chrystusa. Dzieje się tak nie tylko poprzez prosty i oczywisty fakt na-
stępstwa czasowego. „Linię kontynuacji” (jak ją nazwał S. Marsili) łączącą czas Kościoła z czasem 
Chrystusa konstytuuje święta liturgia; por. KL 5–8; S. Marsili, La liturgia – momento storico della 
salvezza, w:  Anàmnesis. Introduzione storico-teologica alla liturgia, red. S. Marsili, t. 1: La liturgia 
– momento nella storia della salvezza, Casale Monferrato 1988 (ristampa), s. 91–92; D. Brzeziński, 
Liturgia jako ostatni ziemski etap historii zbawienia, „Studia Płockie” 27 (1999), s. 37–41.

9 Liturgia nie byłaby liturgią, gdyby – obok anamnezy – zabrakło mimesis, czyli całej sfery „gestów 
imitujących” (terminologię tę dobrze oddaje np. język włoski: gestualità imitativa); por. S. Rosso, 
Un popolo dei sacerdoti. Saggio di liturgia fondamentale, Roma 1999 (Biblioteca di Scienze Religi-
ose, t. 155), s. 260. 

10 Por. KKK 1077–1083.
11 Por. KL 102; H. Auf der Maur, Le celebrazioni nel ritmo del tempo, t. 1: Feste del Signore nella setti-

mana e nell’anno, Leumann 1990 (La liturgia della Chiesa. Manuale di scienza liturgica, t. 5), s. 332; 
M. Kunzler, Liturgia Kościoła, tłum. i oprac. L. Balter, Poznań 1999 (Amateca. Podręczniki teologii 
katolickiej, t. 10), s. 598. 

12 KL 103.

jako przykład, pociągający wszystkich przez Chrystusa do Ojca, a przez ich zasłu-
gi wyjednywa Boże dobrodziejstwa”13. 

Sobór Watykański II w Konstytucji o Liturgii podkreślił, że centrum i funda-
mentem roku liturgicznego jest całe Misterium Paschalne Chrystusa, cała histo-
ria zbawienia w jej – przede wszystkim – anamnetycznym wymiarze: in mysterio. 
Dotyczy ów wymiar także obchodów ku czci Najświętszej Maryi Panny oraz świę-
tych i błogosławionych, które nie miałyby uzasadnienia, gdyby zostały oderwane 
od zbawczych tajemnic z życia Pana Jezusa. Zarówno Matka Boża, jak i Aposto-
łowie, męczennicy oraz wyznawcy otaczani są w Kościele kultem ze względu na 
ich ścisłe powiązanie z Misterium Paschalnym Chrystusa i wyjątkowe uczestnic-
two w życiu i dziele Zbawiciela14. 

W Sacrosanctum Concilium (podobnie zresztą jak w Encyklice o Liturgii Me-
diator Dei Piusa XII15) rok liturgiczny postrzegany jest w kluczu jego sakramen-
talności, obok interpretacji tegoż roku jako miejsca i czasu „odtwarzania” historii 
zbawienia oraz szkoły chrześcijańskiego życia. Na pierwszy plan wysuwa się jed-
nak celebracja misteriów zbawienia pojmowana jako czas i miejsce („tu” i „teraz”), 
w których „Kościół otwiera [wiernym] bogactwo zbawczych czynów i zasług swo-
jego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli 
się z nimi i dostąpili łaski zbawienia”16.

Przybliżając sens soborowej nauki o  sakramentalnym charakterze obcho-
dów roku kościelnego, Stanisław Czerwik przypomina, iż „czyny Jezusa Chry-
stusa mają (…) podwójny wymiar: historyczno-topografi czny i  ponadczasowy, 
Boski. Z jednej strony są to wydarzenia historyczne, jednorazowe i niepowtarzal-
ne, związane z konkretnym miejscem na ziemi (…); z drugiej strony są to czyny 
Osoby Syna Bożego, którego miłość objawiona w tych wydarzeniach nie prze-
mija i obejmuje wszystkich ludzi, jacy żyli i żyć będą na ziemi. W tym wymia-
rze Boskim czyny i zasługi Jezusa Chrystusa »uobecniają się w każdym czasie« 
w liturgicznych znakach sakramentalnych, zwłaszcza w anamnezie – upamięt-
nieniu, stanowiącym samo »serce« Mszy świętej. Dzięki temu uobecniającemu 

13 KL 104; zob. B. Nadolski, Liturgika, t. 2: Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 27–28.
14 Por. D. Brzeziński, Teologiczny sens roku liturgicznego, „Teologia i Człowiek” 4 (2004) s. 156–158; 

A. Bergamini, Cristo festa della Chiesa. Storia, teologia, spiritualità, pastorale dell’anno liturgico, Ci-
nisello Balsamo 1991, s. 13–14; S. Koperek, Teologia roku liturgicznego według Prospera Guéranger 
OSP, Kraków 1984, s. 194–197; B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 1549–1550.

15 Zob. Pius XII, Encyklika o Liturgii Mediator Dei, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Kielce 1948, s. 86–93.
16 KL 102. Sformułowanie „aby [wierni] zetknęli się z nimi” w oryginale łacińskim brzmi: ea attin-

gant; por.  Enchiridion…, dz. cyt., s. 21. Czasownik attingo oznacza „dotykać”, „dosięgać jakiegoś 
miejsca” (również w sensie bardzo dosłownym), co dodatkowo przemawia za interpretacją tekstu 
konstytucji po linii Caseliańskiego uobecniania; por. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, 
wyd. 3 zm. i uzup., Poznań–Warszawa–Lublin 1958, s. 59; zob. G. Cavagnoli, Lettura teologica del-
l’anno liturgico, „Credere oggi” 56 (1990) n. 2, s. 29–30.
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upamiętnieniu obchód misterium Chrystusa (czy misteriów Chrystusa) pozwala 
wiernym zetknąć się z nimi i dostąpić łaski zbawienia”17.

W tekście soborowym wyczuwa się teologię Listu św. Pawła do Efezjan (Ef 3, 
1–13), w którym Apostoł Narodów mówi o Misterium Boga, od wieków ukry-
tym przed ludźmi, a obecnie objawionym im przez Ducha, aby „stali się współ-
dziedzicami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie”, Panu naszym, 
w którym „mamy śmiały przystęp do Ojca”. Z kolei w Liście do Kolosan (Kol 2, 
9) św. Paweł potwierdza, że w Chrystusie „mieszka cała Pełnia”, a my „zostaliśmy 
napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy”. Celebra-
cję i aktualizację Pawłowego „Misterium” hic et nunc Sobór widzi w misteriach 
roku liturgicznego, w których nieprzebrane bogactwa łaski Chrystusowej doty-
kają tych, którzy się z nimi stykają18. Liturgia chrześcijańska stanowi część jedy-
nego misterium/sakramentu, obejmującego – zgodnie z nauczaniem św. Pawła 
– odwieczny Boży plan zbawienia, jego realizację w Osobie i dziele Jezusa Chry-
stusa i jego kontynuację w Kościele, zwłaszcza poprzez czynności liturgiczno-sa-
kramentalne19.

Komentując konstytucję Sacrosanctum Concilium, Hansjörg Auf der Maur 
zaznaczył, że Sobór nie wiąże już obecności Misterium Chrystusa w  obcho-
dach roku liturgicznego z neoscholastycznym schematem: causa instrumenta-
lis – eff ectus sacramenti. Jasno stąd wynika, iż dyskusja nad teologią misteriów 
tym samym „poszerzyła horyzonty”: obecność zbawcza nie zachodzi wyłącznie 
w momencie czynności sakramentalnej, ale dokonuje się w całej celebracji, po-
nieważ – zgodnie z art. 7 soborowego dokumentu – obecność Chrystusa w litur-
gii jest wieloraka20.

Zasadnicze znaczenie dla teologii roku liturgicznego, przede wszystkim dla 
wyjaśnienia jego wymiaru anamnetycznego, ma właściwe zrozumienie terminu 
quodammodo w odniesieniu do uobecniania się Misterium Chrystusa. Polski tłu-
macz konstytucji oddał go poprzez przysłówek „niejako”. Quodammodo można 
jednak przetłumaczyć również: „w jakiś sposób”, „w pewien sposób” czy też „pod 
pewnym względem”21. W  interpretacji soborowego stwierdzenia należy wziąć 
pod uwagę wszystkie te odcienie znaczeniowe, przy czym „pewien sposób” („jakiś 
sposób”) nie musi być synonimem „sposobu niekompletnego”, „niepełnego” czy 
„jedynie zbliżonego”.

17 S. Czerwik, Zbawcze misterium Chrystusa i misteria Jego życia obchodzone w cyklu roku liturgicz-
nego, „Anamnesis” 28 (2001/02), n. 1, s. 11. 

18 Por. G. Cavagnoli, Lettura teologica…, dz. cyt., s. 30; S. Czerwik, Zbawcze misterium Chrystusa…, 
dz. cyt., 9–10. 12.

19 Por. M. Augustyn, Geneza i rozwój posoborowej idei liturgii, Kraków 2007, s. 93.
20 Zob. H. Auf der Maur, Le celebrazioni…, dz. cyt., s. 333.
21 Por. A. Jougan, Słownik kościelny…, dz. cyt., s. 565.

Quodammodo, jak podkreślił Matias Augé, nie oznacza w tym wypadku ja-
kiejś oceny redukcjonistycznej (to znaczy zredukowania, pomniejszenia, osła-
bienia lub niepełności) obecności Misterium Chrystusa w  obchodach roku 
liturgicznego. Zresztą jakaś obecność – nazwijmy ją – nierealna lub niepełna 
(i w tym sensie jednocześnie „nieanamnetyczna”) nie mogłaby powodować rze-
czywistego zbawienia22.

Analiza kontekstualna (biorąca pod uwagę art. 2 oraz 5–8 Konstytucji o Litur-
gii) uprawnia do stwierdzenia, iż – według soborowego dokumentu – obchody 
roku liturgicznego mają charakter anamnetyczny. W obchodach roku liturgicz-
nego sposób obecności misteriów Chrystusa umożliwia wiernym skuteczny, 
zbawczy kontakt z nimi.

Historyczne wydarzenia zbawcze, będące przedmiotem anamnezy w  cyklu 
rocznym, nie są proponowane wiernym jedynie jako przedmiot ich medytacji lub 
kontemplacji, czy też jako przykłady do naśladowania. Są one skutecznymi zna-
kami łaski zrealizowanymi niegdyś przez Chrystusa historycznego, a teraz obec-
nymi w hodie celebracji: nie w ich materialności historycznej, która przynależy do 
nieodwracalnej przeszłości, ale w ich skuteczności zbawczej23.

Wypada dodać, że Sobór nie wyklucza innych – poza anamnetyczną – 
funkcji roku liturgicznego: pedagogiczno-formacyjnej, katechetyczno-po-
znawczej, ascetycznej czy też pastoralnej. Choć przyznaje tym wymiarom 
ważną rolę, to jednak w  jakimś sensie drugorzędną. Stąd, dopiero po opi-
sie anamnetycznej istoty roku liturgicznego, ojcowie Soboru stwierdzili: 
„W różnych okresach roku Kościół, zgodnie z przekazanymi przez tradycję 
zwyczajami, doskonali duchowe wyrobienie wiernych przez pobożne prak-
tyki dotyczące duszy i ciała, przez pouczenia, modlitwy oraz uczynki pokuty 
i dzieła miłosierdzia”24. 

22 Zob. M. Augé, Teologia dell’anno liturgico, w:  Anàmnesis. Introduzione storico-teologica alla litur-
gia, red. A.J. Chupungco, t. 6: L’anno liturgico: storia, teologia e celebrazione, Genova 1989, s. 31; 
A.J. Chupungco, L’anno liturgico. E’ Cristo stesso presente nella sua Chiesa, Città del Vaticano 2009 
(Monumenta Studia Istrumenta Liturgica, t. 56), s. 303–304; G. Cavagnoli, Lettura teologica…, dz. 
cyt., s. 30–31.

23 Zob. M. Augé, Teologia dell’anno…, dz. cyt., s. 30–31. Augé wskazuje teologię misteriów O. Case-
la, a także współczesną sakramentologię reprezentowaną przez E.H. Schillebeeckxa jako systemy 
teologiczne wyjaśniające sposób obecności (quomodo) Misterium Chrystusa w liturgii; zob. tam-
że, s. 31–34; tenże, L’anno liturgico…, dz. cyt., s. 303–304; A. Bergamini, Cristo festa della Chiesa…, 
dz. cyt., s. 98–99.

24 KL 105; por. H. Auf der Maur, Le celebrazioni…, dz. cyt., s. 332; M. Kunzler, Liturgia…, dz. cyt., s. 598.
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2. Rok liturgiczny jako anamneza Misterium Chrystusa 
     w Katechizmie Kościoła katolickiego

W Katechizmie Kościoła katolickiego w zasadzie powtarza się sformułowa-
nia zawarte w soborowej Konstytucji o Liturgii25. Istotnym jednak novum Kate-
chizmu w stosunku do Sacrosanctum Concilium jest użycie terminu „anamneza” 
w odniesieniu do liturgii26. I w tym wyraźnym (także pod względem formalnym) 
kontekście należy odczytywać sformułowania Katechizmu dotyczące teologicz-
nego, w tym przede wszystkim anamnetycznego sensu roku liturgicznego.

Podejmując problematykę czasu liturgicznego, Katechizm odwołuje się naj-
pierw do anamnetycznego wymiaru świąt Starego Testamentu: „Lud Boży od 
czasów Prawa Mojżeszowego znał stałe święta, począwszy od Paschy, by wspomi-
nać zdumiewające czyny Boga Zbawiciela, dziękować Mu za nie, przedłużać pa-
mięć o nich i uczyć nowe pokolenia zgodnego z nimi postępowania”27. Natomiast 
„w czasie Kościoła, usytuowanym między wypełnioną już raz na zawsze Paschą 
Chrystusa a jej spełnieniem w Królestwie Bożym, liturgia sprawowana w ustalone 
dni jest głęboko przeniknięta nowością misterium Chrystusa”28.

„Gdy Kościół celebruje Misterium Chrystusa – czytamy dalej w Katechizmie 
– w jego modlitwie powraca słowo dzisiaj niby echo modlitwy, której nauczył go 
jego Pan (por. Mt 6, 11), i echo wezwania Ducha Świętego (por. Hbr 3, 7 – 4, 11; 
Ps 95, 8). Tym dzisiaj Boga żywego, do którego człowiek ma wejść, jest »Godzi-
na« Paschy Jezusa, która przenika i prowadzi całą historię”29.

 Omawiając rolę Ducha Świętego, Katechizm przypomina, że Kościół 
w obchodach roku liturgicznego „odczytuje i przeżywa (…) wielkie wydarze-
nia historii zbawczej w dzisiaj swojej liturgii”30. 

Przystępując zaś do syntetycznego opisu samego roku liturgicznego, Ka-
techizm naucza, że „wychodząc od Triduum Paschalnego jakby od źródła 
światła, nowy czas Zmartwychwstania wypełnia swoją jasnością cały rok 
liturgiczny. Zbliżając się stopniowo, krok za krokiem, do tego źródła, rok 
zostaje przemieniony przez liturgię. Staje się on rzeczywiście »rokiem łaski 
Pana« (por. Łk 4, 19). Ekonomia zbawienia działa w  ramach czasu, ale od 
25 Por. KKK 1163; KL 102; D. Brzeziński, Rok liturgiczny, w:  Katechizm Płocki, red. R. Marcinkow-

ski i in., t. 2: Celebracja misterium chrześcijańskiego, Płock 2009, s. 30–31; zob. S. Lech, Misterium 
Chrystusa w roku liturgicznym, w:  Misterium liturgii w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Mate-
riały sesji naukowej zorganizowanej w Poznaniu w dniach 13–14 IX 1994 roku przez Sekcję Wykła-
dowców Liturgiki przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej, red. J.J. Kopeć, H. Sobeczko, 
R. Pierskała, Opole 1995 (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Sympozja, t. 8), s. 185–192.

26 Por. KKK 1103–1106.
27 KKK 1164.
28 Tamże.
29 KKK 1165.
30 KKK 1095; por. M. Augé, L’anno liturgico…, dz. cyt., s. 301.

chwili jej wypełnienia w  Misterium Paschalnym Jezusa i  w  wylaniu Ducha 
Świętego jest uprzedzany koniec historii jako »przedsmak« – Królestwo Boże 
wchodzi w nasz czas”31.

Katechizm podkreśla, że „rok liturgiczny jest rozwinięciem różnych aspektów 
jedynego Misterium Paschalnego. W sposób szczególny odnosi się to do cyklu 
świąt skupionych wokół Misterium Wcielenia (Zwiastowanie, Boże Narodzenie, 
Objawienie Pańskie), które wspominają początek naszego zbawienia i komuniku-
ją nam pierwociny Misterium Paschalnego”32.

„Obchodząc ten roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szcze-
gólną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej, Maryi, która nierozerwal-
nym węzłem związana jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół 
podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i  jakby w przeczystym obra-
zie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być”33. Z kolei „gdy 
Kościół w ciągu roku liturgicznego wspomina męczenników i innych świętych, 
głosi Misterium Paschalne w tych, którzy współcierpieli i zostali współuwielbieni 
z Chrystusem, przedstawia wiernym ich przykłady, pociągające wszystkich przez 
Chrystusa do Ojca, a przez ich zasługi wyjednywa Boże dobrodziejstwa”34.

Obok prezentacji roku kościelnego jako anamnetycznej aktualizacji prze-
szłości (signum rememorativum et demonstrativum) Katechizm przedstawia 
rok liturgiczny także jako signum prognosticum, czyli antycypację eschatolo-
gicznej przyszłości. W dość lakonicznym, aczkolwiek jednoznacznym zapisie 
czytamy, iż wspominając na ziemi, w ustalone dni roku liturgicznego, Świętą 
Bożą Rodzicielkę i świętych, Kościół – „w drodze do Ojca” – „ukazuje, że jest 
zjednoczony z liturgią niebieską”35. Chociaż autorzy Katechizmu ograniczyli 
to stwierdzenie tylko do Sanctorale, wziąwszy pod uwagę całość katechizmo-
wej doktryny, uprawnione wydaje się rozszerzenie go na wszystkie obchody 
roku liturgicznego. 

Zakończenie

Przeprowadzona analiza Konstytucji o  Liturgii Sacrosanctum Concilium 
oraz Katechizmu Kościoła katolickiego pozwala na sformułowanie tezy 
o  anamnetycznym wymiarze roku liturgicznego jako wymiarze podstawo-

31 KKK 1168.
32 KKK 1171. Katechizm sporo miejsca poświęca opisowi samych misteriów historycznego życia 

Chrystusa: Wcielenia i Paschy, postrzegając je jako jedno, integralne Misterium; zob. KKK 512–
560; M. Augé, Teologia dell’anno…, dz. cyt., s. 289–291, 306.

33 KKK 1172; KL 103.
34 KKK 1173; KL 104; por. KL 108. 111.
35 Por. KKK 1195.
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wym i  pierwszorzędnym rocznego kręgu obchodów; wymiarze podstawo-
wym i pierwszorzędnym „osi paschalnej” roku liturgicznego36.

Wydarzenia zbawcze, które wspominamy w kręgu roku liturgicznego, choć 
miały miejsce jeden, jedyny raz w konkretnych okolicznościach czasowo-prze-
strzennych, historycznie nigdy się nie powtórzyły i nie powtórzą, dzięki obec-
ności i  działaniu Ducha Świętego, nazwanego w  Katechizmie „żywą pamięcią 
Kościoła”37 – za każdym razem, gdy je celebrujemy w  liturgii – stają się obec-
ne d z i s i a j  na sposób sakramentalny: in mysterio, a nie tylko w skutkach czy 
w zbawczych owocach.

Rok liturgiczny ma wymiar misteryjno-sakramentalny, będąc sakramentem 
per analogiam, tzn. w pierwotnym, biblijno-patrystycznym znaczeniu. Jest sakra-
mentem wpisanym w – mający również charakter sakramentalny – odwieczny 
Boży plan zbawienia, realizujący się w świecie uświęconym poprzez Wcielenie 
Syna Bożego. Wymiar ten coraz wyraźniej podkreślany jest przez aktualne Magi-
sterium Kościoła.

Treścią anamnezy liturgicznych obchodów w cyklu rocznym jest całe Miste-
rium Chrystusa: od Wcielenia i narodzenia (a właściwie od początku świata, kiedy 
to rozpoczęła się realizacja odwiecznego Bożego planu zbawczego) aż do Wnie-
bowstąpienia, Pięćdziesiątnicy i przyjścia Pana w dniu Paruzji. Wszystkie obcho-
dy roku liturgicznego – w ich anamnetycznym wymiarze – są od siebie zależne. 
Każdy z nich wyraża jeden aspekt – zawsze obecnego i niepodzielnego – jedyne-
go Misterium Chrystusa. Obchody liturgiczne nie rozdzielają jedności Tajemnicy 
Paschalnej, a żadnego z celebrowanych misteriów nie można zrozumieć bez od-
niesienia się do Misterium Paschalnego Syna Bożego. 

Rok liturgiczny celebruje obecność Chrystusa w jedynym Jego Misterium, na 
które składają się różne aspekty, momenty i wydarzenia zbawcze: celebruje Miste-
rium Chrystusa w Jego misteriach. A ponieważ sam Chrystus jest Misterium, stąd 
można powiedzieć, iż rok liturgiczny celebruje samego Chrystusa; rok liturgicz-
ny to Chrystus i Tajemnice Jego życia obecne – przede wszystkim – w Misterium 
Eucharystii i w liturgii godzin.

Wymiar anamnetyczny dotyczy także obchodów ku czci Najświętszej Maryi 
Panny, aniołów oraz świętych i błogosławionych, które to obchody nie miałyby 
uzasadnienia, gdyby zostały oderwane od zbawczych Tajemnic życia Pana Jezusa. 
Zarówno Matka Boża, jak i aniołowie, Apostołowie, męczennicy oraz wyznawcy 
otaczani są w Kościele kultem ze względu na ich ścisłe powiązanie z Misterium 
Paschalnym Chrystusa oraz ich wyjątkowe uczestnictwo w życiu i dziele Zbawi-
ciela i w całej ekonomii zbawienia.

36  Por. S. Cichy, Paschalna oś roku liturgicznego, „Anamnesis” 28 (2001/02), n. 1, s. 21–28.
37  Zob. KKK 1099; por. J 14, 26.

Summary

Th e liturgical year as an anamnesis of the Mystery of Christ 
in a light of the Constitution on the Liturgy of Vatican Council II 

and the Catechism of the Catholic Church

Th e article is dedicated to the presentation of the anamnetic dimension of the liturgical 
year in a light of the conciliar Constitution on the Liturgy Sacrosanctum Concilium and the 
Catechism of the Catholic Church. Th e essence of the circuli anni is a real presence – in the 
yearly cycle of celebrations – of the entire history of salvation in mysterio. Th e liturgical year 
celebrates the presence of Christ in His particular Mystery, which is made up of diff erent as-
pects, moments and salvifi c events. Th e anamnetic dimension touches also the celebrations in 
honor of the Most Holy Virgin Mary, the angels, saints and also the blessed. Equally the Moth-
er of God, as well as the angels, Apostles, martyrs and confessors, are surrounded with a cult in 
the Church as a result of their extremely close connection with the Paschal Mystery of Christ. 
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stentum, im Mittelalter und in der Neuzeit, Freiheit in der 
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Wstęp

Wolność to jedna z podstawowych kategorii antropologiczno-ontologicznych, 
mająca fundamentalne znaczenie w takich naukach, jak: fi lozofi a, teologia, histo-
riozofi a, psychologia, socjologia, ekonomia, polityka, prawo i inne, m.in. katolicka 
nauka społeczna. W zależności od dyscypliny, w której jest analizowana, różnie 
się ją określa. Synonimami jej są: niezależność, autonomia, swoboda, samodziel-
ność, samostanowienie, odrębność, niepodległość, suwerenność, wyzwolenie.

Wolność, zakorzeniona w osobie ludzkiej i warunkująca jej wielopłaszczy-
znowy rozwój, należy do podstawowych i niezbywalnych praw człowieka. „Wol-
ność nie jest ani prostym pojęciem, ani też jednoznacznym doświadczeniem. 
Utożsamiana zarówno z przypadkowością, jak i z koniecznością, z możliwością 
zaspokajania pragnień i z umiejętnością rezygnacji z nich, wolność może zostać 
zdefi niowana zarówno jako fakt czysto metafi zyczny, jak i jako aktywność ści-
śle polityczna. Rozpatrujemy ją czasami jako przynależną woli, a czasami jako 
cel, do którego wola ta właśnie dąży”1. Wolność możemy rozpatrywać w róż-
nych aspektach, ponieważ dotyczy ona różnych dziedzin życia ludzkiego. Prof. 
Mieczysław Krąpiec wymienia jej kilka rodzajów: „jest wolność społeczno-po-
lityczna, której zaprzeczeniem jest stan niewolnictwa. Jest wolność w wyborze 
1 N. Grimaldi, Dylematy wolności, tłum. A. Graboń, Kraków 2007, s. 5. 

i wyznaniu religii; jest wolność w dociekaniu prawdy i organizowaniu prac na-
ukowo-poznawczych; jest wolność w dziedzinie moralnego działania; jest wol-
ność artystycznej twórczości; jest wolność od przymusu i terroru; jest wolność 
do wybrania sobie zawodu i odpowiedniego stylu życia…”2. 

Przedmiotem naszego zainteresowania jest zwłaszcza wolność prezento-
wana w katolickiej doktrynie społecznej. Najpierw jednak zajmiemy się ogól-
nym pojęciem wolności i jej klasyfi kacją (1). Potem kolejno: wolnością w ujęciu 
starożytnych fi lozofów i  w  Biblii (2); w  nauczaniu wczesnochrześcijańskich, 
średniowiecznych i nowożytnych autorów (3); w doktrynie społecznej papie-
ży: Leona XIII, Piusa XI i Jana XXIII (4); w encyklikach społecznych papieży: 
Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI (5); w dokumentach soborowych i po-
soborowych, m.in. w KKK (6). 

1. Pojęcie i klasyfi kacja wolności

Ogólnie wolność można określić jako możliwość wyboru. Człowiek jest 
wolny, to znaczy, że może wybierać dobro, ale może także wybierać zło. Wszy-
scy godzą się z tym, że wolność wpisana jest w naturę człowieka, tzn. że jest on 
stworzony do wolności. Niemniej, ponieważ wolność dotyka wielu poziomów 
ludzkiej egzystencji, jest jednym z tych pojęć, które przysparzają nam sporo pro-
blemów w defi niowaniu. „Istnieje kilka podstawowych znaczeń wolności, z któ-
rych najważniejsze są cztery: wolność jako brak przymusu, wolność jako możność 
realizowania celów, wolność jako autorstwo własnych decyzji i wolność jako wy-
zwolenie od grzechu”3. Wolność można określić jako sprawność, która pozwa-
la osiągać moralnie pozytywne cele. Są one wielorakie. Człowiek chciałby mieć 
wpływ na wolny wybór konkretnych celów. Ta chęć współdecydowania i samo-
stanowienia jest charakterystyczna dla naszego współczesnego świata. „Niczym 
potężny wybuch żądanie to przenika do każdej sfery życia, obejmuje wszystkie 
warstwy społeczne, grupy wiekowe, klasy społeczne: wolność byłych kolonii, wol-
ność klasy pracującej, wolność kobiety, wolność dziecka; uzasadniony postulat 
bycia wolnym wysuwany jest również w wielu innych obszarach ludzkiej egzy-
stencji”4. Wolność ludzka nie jest jednak czymś nieograniczonym5.

Wolność jest dla człowieka bardzo ważna. Leży u podstaw człowieczeństwa. 
Jest nam dana nie tylko jako propozycja, ale jako obowiązek. Jest czymś, z cze-
go należy korzystać. Jest dynamiczna, aktywna i wymaga od nas reakcji. Wiąże 

2 M.A. Krąpiec, Natura ludzkiej wolności, w: Wolność we współczesnej kulturze, red. Z. Zdybicka, 
Lublin 1997, s. 31. 

3 R. Legutko, Wolność, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 1574.
4 H. Boulad, Twoja wolność, tłum. A. Kleszcz, Kraków 2002, s. 5–6.
5 Por. R. Marx, Kapitał. Mowa obronie człowieka, tłum. J. Serafin, Kraków 2009, s. 60. 
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się z odpowiedzialnością. „Bez wolności nie ma prawdziwego człowieczeństwa, 
nie ma odpowiedzialności, nie ma życia wiecznego i świata innego niż doczesny. 
Bez wolności nasze bytowanie jest jak korek na fali lub różnobarwne pióra na 
wietrze, zdane na przypadek, będące igraszką kapryśnego świata (…). Wolność 
nie polega na ucieczce od determinujących nas warunków, lecz na ich przyjęciu 
i całkowitej akceptacji. Działam w sposób wolny wtedy, gdy jestem gotowy za-
akceptować wszystkie moje wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia (…). Wol-
ność polega na wyborze tego, kim jestem i jaki jestem. Dlatego decyduję się na 
akceptację okoliczności życiowych, których nie można odwrócić lub zmienić”6. 

Pojęcie wolności można poddać różnorodnym klasyfi kacjom. Co innego 
„mieć wolność”, a co innego „być wolnym”. To pierwsze oznacza nie doznawać 
żadnego przymusu, czyli mieć wolny wybór. To drugie polega na uzewnętrz-
nieniu tego, co wewnętrzne. Chodzi o  możliwość ukazania, kim jesteśmy, 
czyli pozwolenie innym na to, by nas ujrzeli takimi, jakimi sobie siebie wy-
obrażamy lub jak siebie odczuwamy7. 

Wolność może być rozumiana jako subiektywna i obiektywna. Wolność 
subiektywna oznacza, że dana osoba ma poczucie, iż wyraża siebie, wybiera 
i działa zgodnie z własną wolą, czyli nie odczuwa zewnętrznego przymusu 
fi zycznego lub psychicznego. Wolność obiektywna jest gwarantem rozum-
nie urządzonego świata. Jest ona „związana z urzeczywistnieniem i realiza-
cją niezależnego od subiektywnej dowolności powołania człowieka. (…) Jest 
jeszcze trzecie rozwiązanie, które łączy wolność subiektywną i  obiektyw-
ną, i obie uznaje za konieczne elementy wolności, której celem i treścią jest 
byt dla siebie człowieka. Polega to na urzeczywistnieniu oraz kształtowaniu 
własnej istoty człowieka i jego jednostkowości. Ponieważ człowiek jest isto-
tą nie tylko etyczno-osobową, ale także gatunkową i społeczną, dlatego nie 
może się to dziać w warunkach etyczno-obyczajowej dowolności, bez istnie-
nia we wspólnocie i bez związków z nią”8. Niektórzy (np. Bergson) uważają 
wolność za niemożliwą w świecie fi zycznym, gdzie jednostka poddana jest 
ciągłym wpływom zewnętrznym9. 

Wolność może przybrać postać negatywną lub pozytywną. W znaczeniu ne-
gatywnym jest „wolnością od”, natomiast w znaczeniu pozytywnym „wolnością 
do”10. „Wolność od” oznacza brak przymusu. To tyle co wolność od nacisków 

6 H. Boulad, Twoja wolność, dz. cyt., s. 11–13.
7 Por. N. Grimaldi, Dylematy wolności, dz. cyt., s. 41–53. 
8 E.W. Böckenförde, Wolność – państwo – Kościół, tłum. P. Kaczorowski, Kraków 1994, s. 153, 155. 
9 Por. Mimikra, Człowiek wobec wolności, w: http://www.sciaga-online.pl/wyszukiwarka-prac/berg-

son,0 (dostęp: 10 lutego 2010).
10 Por. E.W. Böckenförde, Wolność – państwo – Kościół, dz. cyt., s. 152–153; T. Kotarbiński, Wybór 

pism, Warszawa 1957, t. 1, s. 486; H. Seidl, Sittengesetz und Freiheit. Erörterungen zur Allgemeinen 
Ethik, Weilheim–Bierbronnen 19982, s. 248, 250; H. Skorowski, Wolność, w: Encyklopedia naucza-

władzy, od przemocy, od strachu, głodu itd. „Wolność do” daje rzeczywistą 
możliwość czynienia wyborów. To tyle co wolność do posiadania własności 
prywatnej, do partycypacji w życiu społecznym, do inicjatywy gospodarczej, do 
wyboru zawodu, do stowarzyszania się, a szczególnie do wolności sumienia i re-
ligii. Jednym słowem, człowiek ma prawo do wyboru zarówno dobra, jak i zła. 
Może też podejmować jakieś przedsięwzięcia lub ich zaniechać. Jednak „tak po-
jęta wolność nie powinna być mylona z nieprzewidywalnością”11. 

We francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku mowa 
jest o wolności od ingerencji ze strony państwa. Władze publiczne w życiu spo-
łeczno-politycznym winny zapewnić człowiekowi wolność zgromadzeń, wol-
ność mediów, wolność słowa, wolność religijną i wolność gospodarczą12. 

Ks. prof. Henryk Skorowski dzieli wolność na „wewnętrzną” i  „zewnętrz-
ną”. „Wolność w  aspekcie wewnętrznym to władza osoby, dająca jej możli-
wość podejmowania wyborów i decyzji w zakresie świata własnych przekonań, 
poglądów, światopoglądu, a więc tego wszystkiego, co dotyczy świata ludzkiego 
wnętrza. (…) Wolność w aspekcie zewnętrznym rozgrywa się na zewnątrz w ra-
mach codziennej egzystencji, jako wybór określonego postępowania, zachowa-
nia, działania”13.

Papież Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość mówi o wolności indywi-
dualnej i zbiorowej. Wyjaśnia to w sposób następujący: „Jeżeli jestem wolny, 
to znaczy, że mogę używać własnej wolności dobrze albo źle. Jeżeli używam 
jej dobrze, to i ja sam przez to staję się dobry, a dobro, które spełniam, wpły-
wa pozytywnie na otoczenie. Jeżeli zaś źle jej używam, konsekwencją tego jest 
zakorzenianie się i rozprzestrzenianie zła we mnie i w moim środowisku. Nie-
bezpieczeństwo obecnej sytuacji polega na tym, że w użyciu wolności usiłuje 
się abstrahować od wymiaru etycznego – to znaczy od wymiaru dobra i zła”14. 
Liczne klasyfi kacje wolności, z jakimi mamy w różnych dziedzinach nauki do 
czynienia, nie ułatwiają analizy tego pojęcia, z drugiej jednak strony porząd-
kują i precyzują omawiane zagadnienie.

nia społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003, s. 580; S. Fel, Prawa człowieka – roz-
wój idei, podstawa, treść i ochrona, w: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia 
społecznego i politycznego, red. S. Fel, J. Kupny, Katowice 2007, s. 68; H. Jankowski, Wolność i mo-
ralność, Warszawa 1970, s. 188. 

11 A.C. Plantinga, Bóg, wolność i zło, tłum. K Gurba, Kraków 1995, s. 56. 
12 Por. Wolność, w: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87 (dostęp: 10 lutego 2010).
13 H. Skorowski, Wolność, dz. cyt., s. 580, 581. 
14 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 41–42.
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2. Wolność u starożytnych fi lozofów i w Biblii

Chrześcijańska myśl społeczna sięga do idei zapoczątkowanych przez 
greckich i  rzymskich fi lozofów. Dotyczy to również zagadnień związanych 
z wolnością. Sokrates (469–399 p.n.e.) rozumie ją jako samokontrolę. Zajmu-
je się wolnością moralną i wewnętrzną. Jest to wolność, której zaprzeczeniem 
jest niewola żądz własnych. „W tej tezie znajdujemy fundament bardzo waż-
nego pojęcia wolności rozumianej jako autonomia, niezależność stanowiąca 
główne znamię [starożytnego] fi lozofa”15. Według niego, wolność zewnętrzna 
stanowi istotny czynnik demokracji. Myśl tę rozwija Platon (428–348 p.n.e.), 
który „opisując demokrację, zachwyca się właśnie jej wolnością. Każdy po-
dąża w niej za swoimi fantazjami, kieruje się tylko swoim własnym prawem 
i może domagać się wszystkiego, nie będąc poddanym niczemu. W imię tej 
powszechnej wolności dzieci nie zgadzają się już na podporządkowanie ro-
dzicom, tak jak uczniowie swym nauczycielom. Zresztą zarówno rodzice, jak 
i nauczyciele będą powstrzymywali się przed jakimikolwiek próbami korzy-
stania ze swej władzy lub domagania się choćby najmniejszego przejawu sza-
cunku”16. Według Platona, wolność jest istnieniem dobra, w  którym dusza 
w celu własnego doskonalenia chce w sposób konieczny uczestniczyć, pod-
czas gdy u Arystotelesa potrzebny jest do tego akt woli i szczególna zdolność 
podejmowania decyzji17. Arystoteles (384–322 p.n.e.) twierdzi, że wolność 
jest własnością woli, która urzeczywistnia się przez prawdę. Jest kategorią 
etyczną. „Arystotelesowskie ujęcie wolności domaga się: 1) Wskazania na ro-
zumną naturę człowieka jako zasadnicze źródło wolności woli ludzkiej; 2) 
Odniesienie do prawdy nierozerwalnie związanej z wolnością oraz 3) Umiej-
scowienia wolności w obszarze sprawiedliwości społecznej i prawa. Arystote-
les przeciwstawia wolność dowolności”18. Arystotelesowskie ujęcie wolności 
daje teoretyczne podwaliny pod późniejsze ujmowanie tego pojęcia w chrze-
ścijaństwie. 

Stoicy uznawali wolność za stan, w którym możemy działać niezależnie od 
uczuć, zgodnie z racjonalnymi motywami. Łączyli ją ze szczęśliwością. Wyra-
żali oni „jedynie powszechne odczucie, głosząc, że nikt nie może czuć się wol-
nym, jeśli nie czuje się szczęśliwym”19. Do tej koncepcji nawiązują marksiści. 
Oni także wolność kojarzą ze szczęściem. „Głoszą pogląd, że istotą wolności 

15 S. Świeżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa–Wrocław 2000, s. 72. 
16 N. Grimaldi, Dylematy wolności, dz. cyt., s. 9. 
17 Por. Wolność, w: http://www.mojageneracja.pl/9696282/2 (dostęp: 11 lutego 2010).
18 J.M. Niepsuj, Czy jestem człowiekiem wolnym?, w: www.katedra.uksw.edu.pl/aktualia/puno_2009/

puno_3.pdf (dostęp: 12 lutego 2010).
19 N. Grimaldi, Dylematy wolności, dz. cyt., s. 127.

(socjalistycznej) jest wolność od wyzysku człowieka przez człowieka, uwa-
runkowana uspołecznieniem gospodarki narodowej i sprawowaniem władzy 
przez lud pracujący na czele z klasą robotniczą”20. Myśliciel rzymski Marek 
Tulliusz Cyceron (106–43 p.n.e.) twierdzi, że krańcowa wolność prowadzi na-
rody i  jednostki do skrajnego niewolnictwa21. Natomiast od fi lozofa i poety 
Lucjusza Anneusza Seneki (3 p.n.e. – 65 n.e.) pochodzi aforyzm: „Wolny zaś 
jest ten, kto nie oddał się w niewolę samemu sobie”22. Do przemyśleń staro-
żytnych fi lozofów na temat wolności sięgali nie tylko chrześcijańscy uczeni 
(św. Augustyn, Tomasz z Akwinu), lecz także współcześni papieże oraz inni 
autorzy. 

Treści objawione (Biblia) są pierwszym i podstawowym źródłem, z które-
go korzysta katolicka nauka społeczna23. Dotyczy to także zagadnień związa-
nych z pojęciem wolności. Od pierwszej księgi Starego Testamentu człowiek 
jawi się jako istota wolna. „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na ob-
raz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). Bóg jako 
najwyższe Dobro jest wolny, jeśli więc człowiek został stworzony na obraz 
Boga, to także jest wolny. „Zgodnie z opisem stworzenia posiada on wolność 
wyboru pomiędzy dobrem i złem: może on nawet opowiedzieć się przeciw-
ko Bogu. Ponieważ człowiek posiada dar wolności, jest on odpowiedzial-
ny za swoje postępowanie. To Bóg wzywa człowieka do odpowiedzialności: 
»Dlaczego to uczyniłaś?« (Rdz 3, 13)”24. Księga Rodzaju sugeruje, że wolność 
jest darem Bożym, ale także zadaniem, które nazywa się odpowiedzialnością. 
Stary Testament w wielu miejscach mówi o wolności. Na ogół podmiotem tej 
wolności jest człowiek, a gwarantem sam Bóg.

W Nowym Testamencie wolność jawi się jako łaska25. Ks. prof. Józef Tisch-
ner uważa, że tym, co najbardziej zniewala człowieka, jest grzech. Natomiast „dla 
chrześcijan obrazem wolności jest Chrystus. Przykład Chrystusa wyzwala, bo 
Chrystus sam jest żywą wolnością”26, jej gwarantem27. W Chrystusie jest pełnia 
20 D. Tanalski, Wolność człowieka. Personalizm a marksizm. Próba konfrontacji, Warszawa 1968, 

s. 268; por. H. Jankowski, Wolność i moralność, dz. cyt., s. 186–187. 
21 Por. Wolność w aforyzmach, w: http://gos65.salon24.pl/116590,wolnosc-w-aforyzmach (dostęp: 13 

lutego 2010).
22 Dobroć, radość, wolność, nadzieja, w: http://kasia.alleluja.pl/tekst.php?numer=3435 (dostęp: 12 lu-

tego 2010). 
23 Por. J. Majka, Katolicka nauka społeczna, Rzym 1986, s. 8.
24 T. Herr, Wprowadzenie do katolickiej nauki społecznej, tłum. A. Mosurek, Kraków 1999, s. 68.
25 Por. G. Greshake, Geschenkte Freiheit, Freiburg–Basel–Wien 1992, s. 106; W. Chryniewicz, Dra-

mat nadziei zbawienia, Warszawa 1996, s. 52; D. Oko, Łaska i wolność. Łaska w Biblii, naucza-
niu Kościoła i teologii współczesnej, Kraków 1997, s. 263; P. Moskal, Życie dla Boga fundamentem 
wolności, w: Wolność we współczesnej kulturze, red. Z. Zdybicka, Lublin 1997, s. 731; J. Tischner, 
Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993, s. 10.

26 J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, dz. cyt., s. 11.
27 Por. W. Pannenberg , Człowiek, wolność, Bóg, tłum. G. Sowiński, Kraków 1995, s. 95.
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wolności. „Chrystus jest jedynym Mistrzem i Panem ludzkiego życia, i w związ-
ku z tym Jemu samemu należy poddać myśli, wolę i swój los, także w wymiarze 
eschatologicznym. Taka postawa prowadzi niewątpliwie do usprawiedliwie-
nia, a  co za tym idzie, do prawdziwej wolności”28. W  Nowym Testamencie 
znajdujemy przykłady zarówno na „wolność od”, jak i „wolność do”. Chrystus 
wyzwala człowieka od tego wszystkiego, co go zniewala, a  więc: od grzechu 
(por. 2 P 2, 19b; Ef 6, 10–17); śmierci (por. Rz 5, 12; 1 Kor 15, 56); „prawa grze-
chu” (por. Ga 3, 19). Listy św. Pawła mówią także o „wolności do”: do miłości 
(por. 2 Kor 5, 14); człowieczeństwa (por. Mt 5, 44n; J 13, 34); wypełnienia wol-
ności (por. Rz 13, 10; Jk 2, 12). Teologię wolności w lapidarny sposób głosi Ga-
latom św. Paweł: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie 
w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli (…). Wy zatem bracia, 
powołani zostaliście do wolności” (Ga 5, 1.13)29. O powołaniu do wolności za-
pewnia nas sam Jezus Chrystus: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będzie-
cie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 
31–32). Biblia nie podaje nigdzie defi nicji wolności, tak jak nie podaje defi nicji 
żadnego z pojęć ogólnych30. Niemniej cały Nowy Testament należy traktować 
jako jedną wielką deklarację wolności człowieka31. 

3. Wolność w nauczaniu wczesnochrześcijańskich, średniowiecznych
     i nowożytnych autorów

Zagadnieniem wolności zajmowało się wielu wczesnochrześcijańskich 
i średniowiecznych autorów, ale my zatrzymamy się tylko na wywodach nie-
których z nich. W pismach ojców Kościoła wiele miejsca zajmują komentarze 
dotyczące problemu niewolnictwa, czyli braku wolności. Wczesnochrześcijań-
skie niewolnictwo traktują oni jako fakt historyczny. Musieli się bowiem liczyć 
z  istnieniem niewolnictwa jako instytucji społecznej i elementu rzymskiego 
ładu społecznego oraz systemu gospodarczego. Nagłe zniesienie niewolnic-
twa oznaczałoby głęboką rewolucję społeczną, mogącą zachwiać Cesarstwem 
Rzymskim i zniszczyć jego kulturę. Dochodzi u nich do głosu ewangeliczna 
metoda przemian społecznych. Starają się o zniesienie niewolnictwa bez nisz-
czenia istniejącego ładu, poprzez moralne wyzwolenie wszystkich: zarówno 
niewolników, jak i ich właścicieli. „Przykładem takiego stanowiska jest list św. 
Pawła do Filemona. Niewolnik Filemona Onezym w obawie przed karą za ja-
kieś przewinienie zbiegł i udał się do św. Pawła, który był zresztą internowany, 

28 J. Szorc, Wolność i posłuszeństwo, Olecko 2000, s. 212.
29 Por. W. Bartkowicz, Wolność jako problem graniczny filozofii i teologii, Warszawa 2004, s. 29–30. 
30 Por. tamże, s. 22.
31 Por. W. Kern, Alter Glaube in neuer Freiheit, Insbruck–Wien–Münschen 1976, s. 121.

znajdując się w domu prywatnym pod strażą. (…). Paweł odsyła Filemonowi 
jego niewolnika i wręcza mu ów list, niemal bilet wizytowy, pisząc w nim m.in. 
co następuje: »A przeto choć z  całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać 
na ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, skoro już jesteś 
taki. Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię za 
moim dzieckiem – za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem« 
(Flm 8, 18). (…) Tekst ten właściwie nie wymaga bliższych wyjaśnień. Uka-
zuje na prostym, ale klasycznym przykładzie, jak w  duchu Ewangelii roz-
wiązywać wszystkie konfl ikty między ludźmi”32. Ojcowie Kościoła uważali, 
że niewolnictwo jest następstwem grzechu pierworodnego. Musieli ten fakt 
jakoś skomentować, niemniej z  ich pism wynika, że byli tej formacji spo-
łeczno-politycznej przeciwni. Na przykład św. Grzegorz „zwalcza wszelki-
mi sposobami niewolnictwo i na synodzie rzymskim w r. 597 przeprowadził 
uchwalę, mocą której każdy, kto wstępuje do stanu duchownego (także do 
klasztoru) przez to samo otrzymuje wolność”33. Być może i z tego względu 
ówczesne klasztory pękały w szwach! 

Przedstawicielem chrześcijańskiej myśli społecznej tego okresu jest św. 
Augustyn (354–430). Biskup Hippony wolność kojarzy z  darem Bożym. 
Wynika ona z natury człowieka. Człowiek jako stworzenie jest wolny w ta-
kiej mierze, w jakiej służy Bogu, o ile zaś idzie za prawem grzechu – jest nie-
wolnikiem. Wolność jest mu dana i zadana. W pismach myśliciela z Tagasty 
znajdujemy rozgraniczenie między „wolnością woli” i  „wolnością”. Pierwsza 
ma charakter ontologiczny – to tyle co „poruszenie duszy, wolne od przy-
musu, w celu zdobycia lub zaniechania jakiejś rzeczy”. Natomiast „wolność” 
(libertas) ma charakter teologiczno-moralny – jest to „wyzwolenie się od mi-
łości rzeczy przemijających i przylgnięcie do Boga”34. W nauczaniu św. Au-
gustyna o  wolnej woli i  w  ogóle o  wolności nasuwa się pytanie: Jak się ma 
wolność człowieka do wszechwiedzy Boga? Ks. prof. Stanisław Kowalczyk od-
powiada: „Augustyn bronił zdecydowanie stanowiska, że wolna wola – mimo 
wszechwiedzy Boga – zawsze pozostaje wolna. Przedwiedza Boża nie jest ko-
niecznością, łamiącą wolność człowieka, gdyż Bóg przewiduje wszelkie oko-
liczności związane z  działaniem: ontyczne ukierunkowanie, wewnętrzne 
wahania, wpływ napomnień, a  wreszcie sam grzech jako odrzucenie przez 
człowieka łaski Bożej. A więc człowiek nie jest zdeterminowany czymś dla-
tego, że Bóg to przewiduje, lecz Bóg zna doskonale wszystko – łącznie z wol-
nym wyborem człowieka”35. Tę opinię można podsumować wypowiedzią 

32 J. Majka, Katolicka nauka społeczna, dz. cyt., s. 68–69. 
33 Tamże, s. 109.
34 Por. S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, Warszawa 1987, s. 77, 78.
35 Tamże, s. 80.
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św. Augustyna: „Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, pracuj tak, 
jakby wszystko zależało od ciebie”.

Przedstawicielem średniowiecznej myśli społecznej jest św. Tomasz 
z  Akwinu (1224–1274), w  swoich koncepcjach nawiązujący do Arystotele-
sa. Pojęcie wolności jako wewnętrznej autonomii i  mocy człowieka znane 
było chrześcijaństwu od samego początku. Św. Paweł Apostoł, wyróżniając 
w Liście do Rzymian trojaką wolność: od grzechu, od śmierci i od prawa (por. 
Rz 7, 7–25), pisał, że grzech zniewala chrześcijanina, zaś przezwyciężanie go 
wiedzie ku służbie Bogu i uświęceniu siebie (por. Rz 6, 20–23). Podobnie uj-
mował wolność św. Augustyn, zaś św. Tomasz z Akwinu dokonał wyraźnego 
rozróżnienia wolności: od przymusu (libertas a coactione) oraz od winy i nę-
dzy moralnej (libertas a culpa et miseria). Według niego, pierwszy typ wol-
ności to możliwość swobodnego wyboru, a drugi to zdobywanie wewnętrznej 
autonomii powiązane z rozwojem duchowym człowieka36. W ujęciu Akwina-
ty wolność jest fundamentem godności człowieka37. Chrześcijanin jest wolny, 
bo jest człowiekiem i jako taki ma duchową władzę woli, dzięki której może 
swobodnie wybierać i decydować. Prawdziwa wolność, to wolność od błędu 
i niepewności, uwolnienie się od egoizmu38. Z poglądami Tomasza z Akwi-
nu na ten temat polemizował Jan Duns Szkot. Tomasz wolność łączy z aktem 
intelektu, natomiast Szkot z moralnym aktem woli. Dla tego drugiego wol-
ność woli jest naczelną doskonałością człowieka. „W polemice z Tomaszem 
z Akwinu twierdzi, iż akty woli bardziej są pożądane, a więc bardziej dosko-
nałe od aktów intelektu”39. 

Zagadnieniu wolności wiele miejsca w  swojej nauce poświęca Marcin 
Luter. Wittenberski reformator powiada, że chrześcijanin jest całkowicie 
wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu nie podległym. „Wolność, któ-
ra pochodzi z wiary, jest wolnością prawdziwą; człowiek nie żyje już dłużej 
w niewoli Prawa, lecz żyje ufnością, którą pokłada jedynie w Bogu. Usprawie-
dliwiony z łaski świętego Boga człowiek doświadcza dobroci Bożej wolności. 
(…) Człowiek jest wolny, ale na wzór Chrystusa staje się z miłości chętnym 
i gotowym do niesienia pomocy bliźnim. Wolność i poddanie się nie są wobec 
Boga (coram Deo) przeciwieństwami, ale twórczą syntezą wiary, wyrażającą 

36 H. Wejman, Prawda w służbie wolności człowieka, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/
prawda_wolnosc.html (dostęp: 14 lutego 2010). 

37 Por. H. Majkrzak, Wolność fundamentem godności człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, 
w: Wolność we współczesnej kulturze, dz. cyt., s. 382.

38 Por. Chrześcijańska wolność wg Tomasza z Akwinu, w: http://www.it.dominikanie.pl/main/20034/
wo-pesch-pl.pdf (dostęp: 14 lutego 2010).

39 J.W. Gałkowski, Wolność i wartość. Z podstawowych zagadnień etyki Jana Dunsa Szkota, Lublin 
1993, s. 48. 

się w posłuszeństwie”40. W protestantyzmie zagadnienie wolności wiąże się 
z koncepcją usprawiedliwienia. Protestancka wizja życia opartego na indywi-
dualnej odpowiedzialności człowieka za własne postępowanie przed Bogiem 
zakłada wolność jednostki od ingerencji osób trzecich w sprawy jej wiary. 

Pojęciem wolności zajmowali się także uczeni epoki oświecenia, np. Karte-
zjusz (1596–1650) za św. Tomaszem z Akwinu twierdził, że „wolność jest źró-
dłem godności człowieka. Tylko ona stanowi podstawową rację szacunku dla 
samego siebie”41. Według niego, najbardziej wolni stajemy się, gdy dokonuje-
my wyborów zgodnie z wiedzą zdobytą za pomocą rozumu. Wolność bowiem 
nie polega na arbitralnym wybieraniu spośród różnych możliwości, lecz na wy-
borze jak najbardziej racjonalnej z nich. Zdobywając więc wiedzę, stajemy się 
bardziej wolni i coraz bardziej upodobniamy się do Boga. Inny uczony z epoki 
oświecenia, Baruch Spinoza (1632–1677), przeciwstawił się poglądom Katezju-
sza. Spinoza uważa, że cały wszechświat jest zdeterminowany. „Ponieważ Bóg 
jest wieczny i konieczny, stąd wszystko co się dzieje, jest również konieczne. 
Zatem nie ma ani przypadku, ani wolności (rozumianej jako możliwość 
wyboru). (…) Wolność, według Spinozy, istnieje tylko w  sensie uświadomie-
nia sobie konieczności”42. Przytoczone wyżej wybrane nazwiska uczonych 
spoza kręgu Kościoła ubogacają rozważania na temat wolności. 

W XIX wieku nastąpiło żywsze zainteresowanie ideami wolności, zwłaszcza 
pod wpływem haseł Wielkiej Rewolucji Francuskiej, głoszonych przez tzw. libera-
łów. Zwolennicy liberalizmu byli nie tylko wśród świeckich katolików, lecz także 
wśród duchowieństwa. Przeciwstawiali się konserwatystom, skłaniali ku socjali-
zmowi. Starali się przy tym nie tylko godzić idee głoszone przez rewolucję fran-
cuską z chrześcijaństwem, ale wprost je z niego wyprowadzać, uważając wolność 
za najwyższą wartość społeczną, nieodzowny warunek chrześcijaństwa. Nazy-
wamy ich katolikami liberalnymi43. Francuski fi lozof i działacz społeczny Emma-
nuel Mounier (1905–1950) przeprowadza krytykę liberalizmu. „Wolność według 
Mouniera jest nie tylko naturą człowieka, ale także jego powołaniem. Pojęcie wol-
ności i jej rozwoju zawiera w sobie napięcie, które ożywia wszystkich ludzi po-
szukujących swego powołania. Wolność to coś więcej niż brak przymusu, czyli 
niezdeterminowanie, które stanowi oczywiście istotny element wolności człowie-
ka, ale jedynie jej aspekt negatywny. Wolność ujmowana w aspekcie pozytywnym 
jest trwałą autonomią, realizacją własnego »ja« zintegrowaną osobowością”44. 

40 D.P. Bruncz, O wolności chrześcijanina w teologii Marcina Lutra, w: http://www.magazyn.ekume-
nizm.pl/content/article/2003111015495244.htm (dostęp: 15 lutego 2010).

41 Cyt. za: Wolność, w: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87 (dostęp: 15 lutego 2010).
42 Baruch Spinoza, w http://berith.webpark.pl/stro/filo/spin.html (dostęp: 16 lutego 2010).
43 Por. J. Majka, Katolicka nauka społeczna, dz. cyt., s. 194.
44 W. Słomski, Wolność osoby ludzkiej według Emmanuala Mouniera, Warszawa 1996, s. 73.
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Do przemyśleń na temat wolności autorów wczesnochrześcijańskich, śre-
dniowiecznych i  nowożytnych (takich jak św. Grzegorz, św. Augustyn, św. 
Tomasz z Akwinu, Kartezjusz, Spinoza, Mounier) nawiązują papieże-społecz-
nicy z końca XIX i XX wieku. Leon XIII na temat wolności napisał specjalną 
encyklikę.

4. Wolność w doktrynie społecznej Leona XIII, Piusa XI i Jana XXIII

Papież Leon XIII (Gioacchino Vincenzo Raphaelo Aloisio Pecci; 1810–1903) 
napisał szereg encyklik, z  których nas interesują dwie: Libertas praestantis-
simum z 1888 roku45 oraz Rerum novarum z 1891 roku46. W obu mowa jest 
o m.in. wolności. W Libertas praestantissimum papież odrzuca poglądy natu-
ralistów i liberałów, unika jednak wszelkiej „politycznej mądrości”, opierając się 
jedynie na etyce Chrystusowej. Uważając wolność za jeden z najwspanialszych 
darów, jakie ludzkość otrzymała od Stwórcy, poucza zarazem, że w żadnej dzie-
dzinie życia społecznego nie ma absolutnej wolności, oprócz jednej – czynienia 
dobrze, czyli zasługiwania się dobru publicznemu. Wolność zatem – stwier-
dza Leon XIII – zawsze i wszędzie powinna dążyć do wyżyn obywatelskich, 
do poświęcenia pracy swego życia i własnych interesów na rzecz chwały Bożej 
i dobra bliźnich47. Ponieważ źródłem wolności człowieka jest odwieczne prawo 
Boże (por. LP 10), dlatego celem wolności jest sam Bóg (por. LP 11). Wolność 
ludzkiej woli ograniczona jest rozumem. Zatem wolność polega na wolnym 
i rozumnym wyborze (por. LP 5). „Kościół jest miejscem wolności chrześcijań-
skiej”48. Kościół zawsze bronił wolności i „tak wielkie dobro człowieka od zagła-
dy uratował” (LP 4). Leon XIII twierdzi za Anielskim Doktorem, że „możność 
grzeszenia nie jest wolnością, ale niewolą” (LP 6). Powołuje się przy tym na sło-
wa Pana Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia 
grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8, 34). 

Także w encyklice Rerum novarum Leon XIII poświęca kilka numerów nauce 
o wolności ludzkiej. Papież powtarza za św. Tomaszem z Akwinu, że wolność jest 
gwarantem godności ludzkiej. „Co więcej: nawet samemu człowiekowi nie wol-
no rezygnować z godności ludzkiej natury, albo oddawać się w duchową niewolę; 
wchodzą tu bowiem w grę nie prawa, co do których człowiek ma wolność sko-

45 Tekst polski: Leon XIII, Libertas praestantissimum, Warszawa 2001.
46 Tekst polski: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, red. M. Radwan, Rzym–Lublin 1996, cz. 1, 

s. 63–92.
47 Por. Komentarz wydawnictwa Te Deum, w: http://www.tedeum.pl/tytul/54,Libertas-(O-wolnosci-

czlowieka) (dostęp: 16 lutego 2010).
48 L. Negri, Kościół miejscem wolności chrześcijańskiej, w: Naród – wolność – liberalizm, red. L. Balter, 

Poznań 1994, s. 405. 

rzystania z nich lub nieskorzystania, ale obowiązki względem Boga, które winien 
wypełnić” (RN 31). Nadto uważa, że każdy człowiek jest wolny w wyborze stanu 
małżeńskiego, kapłańskiego lub życia zakonnego. „Nie ulega wątpliwości, że, je-
śli chodzi o wybór rodzaju życia, to w mocy i wolności każdego człowieka jest: 
albo pójść za radą Jezusa Chrystusa o dziewictwie, albo też związać się węzłem 
małżeńskim” (RN 9). Wolność nie przysługuje każdemu w równym stopniu. Na 
przykład dzieci, dopóki podlegają władzy rodzicielskiej, nie mogą używać własnej 
wolności. „Dzieci są przez naturę cząstką ojca, pozostają pod władzą rodziców 
tak długo, jak długo nie potrafi ą używać osobistej wolności” (RN 11). I jeszcze jed-
na bardzo praktyczna wskazówka dotycząca wolności uczestnictwa w związkach 
zawodowych oraz innych stowarzyszeniach. „Skoro więc wolność stowarzyszania 
się – jak się to dziś przyjęło – jest prawem każdego obywatela, to obywatele winni 
mieć także wolność wyboru statutów i regulaminów, które się im wydadzą najod-
powiedniejszymi dla celów stowarzyszenia” (RN 42).

Encyklika Rerum novarum miała ogromne znaczenie dla rozwoju katolickiej 
myśli społecznej. Sięgali do niej także przedstawiciele innych niż katolicka orien-
tacji społecznych. 

Papież Pius XI (Achille Ratti; 1857–1939) w swojej encyklice Quadragesimo 
anno z 1931 roku49 nawiązuje do Rerum novarum i powiada, że Leon XIII wy-
prostował w niej „błędną naukę o wolności człowieka” (AQ 1). Wolność w opi-
nii Piusa XI nie może być swawolą, np. w ekonomii i handlu. „Skupienie potęgi 
i bogactw w rękach niewielu, właściwe ostatniemu okresowi życia gospodarcze-
go, jest naturalnym następstwem nieograniczonej wolności konkurencji, która 
zwycięstwo daje tylko najsilniejszym – jak często bywa – tym, którzy – wal-
czą najbezwzględniej i którzy nie znają skrupułów sumienia” (QA 107). Pius 
XI o wolności mówi w kontekście katolickich związków zawodowych. Gdyby 
takich związków nie było lub nie można ich tworzyć, to „w takich warunkach 
katolicy są prawie zmuszeni należeć do neutralnych związków zawodowych, 
takich oczywiście, które zawsze wyznają zasady sprawiedliwości i  słuszności, 
a członkom katolickim gwarantują pełną wolność sumienia i swobodę w wy-
pełnianiu przykazań Kościoła” (QA 36). Społeczeństwo winno respektować 
chrześcijańskie zasady życia społecznego. Nie może ono hołdować fałszywej 
idei wolności. Robi to socjalizm i papież jest temu przeciwny. „Społeczeństwo 
zatem, o którym socjalizm marzy, z jednej strony nie może istnieć, ani nie da się 
pomyśleć bez stosowania nadmiernego nacisku, z drugiej zaś hołduje fałszywej 
idei wolności, ponieważ odrzuca prawdziwie społeczny autorytet, który się nie 
opiera na doczesnych i materialnych pożytkach, ale pochodzi od Boga, Stwórcy 
wszechrzeczy i ich celu ostatecznego” (QA 118). 

49 Tekst polski: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1, dz. cyt., s. 105–146. 
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Encyklika Quadregesimo anno pozostawiła ślady w świecie katolickim i nieka-
tolickim. Na poziomie ofi cjalnego nauczania Kościoła stała się symbolem i kwin-
tesencją najżywotniejszych nurtów katolicyzmu społecznego. 

Bł. Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncali; 1881–1963) należy do wielkich pa-
pieży-społeczników. Napisał dwie encykliki społeczne: Mater et magistra (1961)50 
oraz Pacem in terris (1963)51. Mater et magistra nawiązuje do Quadragesimo 
anno, w której Pius XI „stwierdza, że tezy tak zwanych komunistów pozostają 
w skrajnej sprzeczności z nauką chrześcijańską”, bowiem ograniczają ludzką wol-
ność. „Z przyjętych (…) przez nich założeń wynika najpierw, że skoro porządek 
społeczny kończy się wraz ze śmiercią, celem jego jest wyłącznie pomyślność do-
czesna; a dalej, skoro racją współżycia społecznego i samego społeczeństwa jest 
wytwarzanie dóbr materialnych, musi to prowadzić do zbytniego ograniczenia 
ludzkiej wolności i zagubienia właściwej koncepcji władzy społecznej” (MM 34). 
Jan XXIII, podobnie jak Leon XIII i Pius XI, uważa, że wolność jest respektowa-
na wtedy, gdy ludziom zapewnia się prawo do własności prywatnej. „Trzeba za-
tem, by własność prywatna zabezpieczała prawa osoby ludzkiej do wolności i by 
wnosiła zarazem swój niezbędny wkład w odbudowę zdrowego ładu społeczne-
go” (MM 111). Wolność musi być zagwarantowana także w sprawach gospodar-
czych. Gospodarka winna sprzyjać działalności osób prywatnych. „Obowiązuje 
jednak zawsze zasada, że interwencja gospodarcza państwa, choćby była bar-
dzo szeroko zakrojona i  docierała do najmniejszych nawet komórek społecz-
nych, winna być tak wykonywana, by nie tylko hamowała wolność działania osób 
prywatnych, lecz przeciwnie, by ją zwiększała, jeśli tylko są całkowicie zachowa-
ne podstawowe prawa każdej osoby ludzkiej. Wśród tych praw trzeba wymienić 
przysługujące normalnie każdemu człowiekowi uprawnienie i obowiązek zapew-
nienia utrzymania sobie i swojej rodzinie; wskutek tego każdy ustrój gospodarczy 
winien pozwalać i ułatwiać jednostce wykonywanie prawa prowadzenia działal-
ności produkcyjnej” (MM 55). 

Wolności należy się uczyć52 i właściwie z niej korzystać, bo wolność, po-
dobnie jak miłość czy przyjaźń pozostanie sztuką53. Błogosławiony papież 
pisze: „Weszło już niemal w przysłowie, że właściwego korzystania z wolno-
ści można się nauczyć tylko przez jej właściwe używanie. Podobnie w spra-
wach gospodarczych i społecznych nikt nie nauczy się działać według nauki 
katolickiej – inaczej jak tylko rzeczywiście działając w  tej dziedzinie wedle 
tej nauki” (MM 232). W  encyklice znajdujemy także odpowiedź na pyta-
nie, jaka jest rola Kościoła w kierowaniu wolnymi ludźmi. „Kościół z mocy 

50 Tekst polski: Mater et magistra, w: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Encykliki, Warszawa 1981, s. 4–48. 
51 Tekst polski tamże, s. 49–80.
52 Por. Ch. Meves, Freiheit will gelernt sein, Freiburg–Basel–Wien 1975, s. 22–23.
53 Por. K. Dorosz, Sztuka wolności, Kraków 2002, s. 6–7. 

prawa Bożego obejmuje wszystkie narody” (MM 178), jednak nie chce żadne-
mu narodowi narzucać się z zewnątrz. „Wynika to z faktu, że tam gdzie Ko-
ściół jest obecny przez swą działalność, tam poszczególni ludzie odradzają się 
albo zmartwychwstają w Chrystusie. Ludzie zaś odrodzeni czy zmartwych-
wstali w Chrystusie nie czują się przytłoczeni żadną zewnętrzną przemocą; 
przeciwnie, przeświadczeni, że stali się uczestnikami doskonałej wolności, 
z własnej woli dążą do Boga. Dlatego też podtrzymują i doskonalą to wszyst-
ko, co uważają za dobre i godziwe” (MM 180). 

W encyklice Pacem in terris znajdujemy obiegową w Kościele myśl, że wol-
ność jest gwarantem godności osoby ludzkiej „Godność osoby ludzkiej wy-
maga ponadto, aby człowiek w działaniu postępował według własnej rozwagi 
i z zachowaniem wolności osobistej… Jeśli bowiem jakaś społeczność ludzka 
opiera się tylko na przemocy, to nie ma ona w sobie żadnych cech ludzkich. 
Pozbawia się bowiem ludzi wolności, zamiast zachęcać ich do rozwoju i dą-
żenia do doskonałości” (PT 34). Jan XXIII dowodzi, iż istnieje związek po-
między prawem a obowiązkiem. „I tak, aby posłużyć się paroma przykładami, 
prawo człowieka do życia wiąże się z obowiązkiem utrzymywania własnego 
życia; prawo do poziomu życia godnego człowieka – z obowiązkiem godzi-
wego życia; prawo do wolności w  poszukiwaniu prawdy – z  obowiązkiem 
dalszego pogłębiania i poszerzania tych poszukiwań” (PT 29). Autor Pacem 
in terris dostrzega pozytywne przemiany współczesnego świata w  związku 
z wolnością. „Dostrzegamy wreszcie, że w naszych czasach społeczność ludz-
ka przekształca się, przyjmując nowe formy życia społecznego i publicznego. 
Ponieważ wszystkie narody albo już osiągnęły wolność, albo są w trakcie jej 
zdobywania, dlatego w niedalekiej przyszłości nie będzie ani narodów panują-
cych nad innymi, ani pozostających pod obcym panowaniem” (PT 42). 

Prof. Czesław Strzeszewski zauważa, że „encykliki Jana XXIII są nowym 
wkładem w naukę społeczną Kościoła. Nie są jednak nową nauką, lecz konty-
nuacją nauki tradycyjnej”54. 

5. Wolność w encyklikach społecznych Pawła VI, Jana Pawła II
     i Benedykta XVI

Papież Paweł VI (Giovanni Battista Montini; 1897–1978) jest autorem poso-
borowej encykliki społecznej Populorum progressio (1967)55. Jej ideą przewod-
nią jest rozwój narodów. W encyklice przewija się myśl, że rozwój człowieka, do 
którego dążą wszystkie narody, musi się odbywać z poszanowaniem wolności. 

54 Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994, s. 294.
55 Tekst polski: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Encykliki, dz. cyt., s. 115–142. 
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„Ludy, które co dopiero zaczęły korzystać z własnych praw i możności samo-
stanowienia, z konieczności niejako pragną osiągniętą już wolność polityczną 
uzupełnić przez postęp społeczny i ekonomiczny, godny człowieka i samodziel-
nie wypracowany, aby najpierw obywatele osiągnęli odpowiedni rozwój jako lu-
dzie, a następnie uzyskali oni należne miejsce w społeczności narodów” (PP 6). 
Zasada wolności winna być realizowana przede wszystkim w rodzinie, ponie-
waż „człowiek jest sobą tylko w swoim środowisku społecznym, a tu pierwszo-
rzędną rolę odgrywa rodzina. (…) Stanowi [ona] fundament życia społecznego” 
(PP 36). Paweł VI przypomina, że Kościół jest za pluralizmem w przestrzega-
niu zasad wolności, ale nie może się zgodzić z doktryną społeczną opartą na 
fi lozofi i materialistycznej i ateistycznej. Doktryna ta bowiem nie respektuje „ani 
myśli religijnej, kierującej życie do celu wiecznego i ostatecznego, ani wolno-
ści, ani godności ludzkiej: tam jednakże, gdzie te najcenniejsze wartości są za-
bezpieczone, różnorodność organizacji zawodowych i związków robotniczych 
jest dopuszczalna i pod niejednym względem pożyteczna, jeżeli broni wolno-
ści i pobudza do współzawodnictwa. Z największą chęcią oddajemy więc cześć 
tym wszystkim, którzy zapominając o własnych korzyściach, gorliwie służą bra-
ciom w tych organizacjach” (PP 39). W encyklice znajdujemy także konkretne 
wskazania, np. że umowy międzynarodowe winny respektować sprawiedliwość 
i wolność. „Ekonomika bowiem i dyscyplina handlowa nie może już opierać się 
na samym tylko prawie wolnej i nieskrępowanej konkurencji, ze względu na to, 
że najczęściej rodzi ono dyktaturę gospodarczą. Dlatego wolność wymiany han-
dlowej tylko wtedy może być nazwana słuszną, gdy odpowiada wymaganiom 
sprawiedliwości społecznej” (PP 59). Specjaliści od katolickiej nauki społecznej 
twierdzą, że „Populorum progressio można nazwać deklaracją sprawiedliwości 
społecznej, a także deklaracją humanizmu o zasięgu wszechludzkim”56. 

Wielkim znawcą doktryny społecznej Kościoła był bł. Jan Paweł II (Karol 
Józef Wojtyła; 1920–2005). Tematyka wolności odgrywa ważną rolę w jego pi-
smach i nauczaniu. Do tego problemu podchodził wszechstronnie. „Mówi [on] 
o  jednym prawie człowieka do wolności, ale wymienia cały katalog szczegó-
łowych wolności: wolność słowa, nauki i kultury; myśli, sumienia i wyznania, 
wyznania religii i swoich poglądów na zewnątrz indywidualnie i zbiorowo, pu-
blicznie i prywatnie; wyboru określonego stanu lub zawodu; swobodnego za-
kładania rodziny przy zapewnieniu warunków jej bytu; zrzeszeń i  zebrań; 
w zakresie swobodnego poruszania się, podróżowania wewnątrz i na zewnątrz 
własnego kraju; w wyborze miejsca zamieszkania; swobody wyboru ustroju po-
litycznego państwa, do którego się przynależy”57. Problematyka wolnościowa 
56 J. Mazur, Katolicka nauka społeczna, dz. cyt., s. 143; por. także: Cz. Strzeszewski, Ewolucja katolic-

kiej nauki społecznej, dz. cyt, s. 186; J. Majka, Katolicka nauka społeczna, dz. cyt., s. 350. 
57 H. Skorowski, Wolność, dz. cyt., s. 582.

przewija się także w jego encyklikach społecznych, zwłaszcza w Solicitudo rei 
socialis (1987)58 oraz w Centesimus annus (1991)59. 

W Solicitudo rei socialis Jan Paweł II przypomina, że największą przeszko-
dą w życiu zgodnym z zasadami wolności jest grzech. „Wolność, ku której wy-
swobodził nas Chrystus (por. Ga 5, 1), pobudza do stania się sługami wszystkich. 
W ten sposób proces r o z w o j u  i   w y z w o l e n i a  konkretyzuje się w prakty-
ce solidarności, czyli miłości i służby bliźniemu, zwłaszcza najuboższym. Tam 
bowiem, gdzie brak prawdy i miłości, proces wyzwolenia prowadzi do uśmier-
cenia wolności, która utraci wszelkie wsparcie” (SrS 46). Brak wolności jest 
nową formą ubóstwa w naszych czasach. „W istocie bowiem, czyż pewne bra-
ki lub ograniczenia nie zasługują na to miano? Czyż negowanie lub ogranicza-
nie praw ludzkich – na przykład prawa do wolności religijnej, prawa do udziału 
w budowaniu społeczeństwa, swobody zrzeszania się czy tworzenia związków 
zawodowych, a także podejmowania inicjatyw w sprawach ekonomicznych – 
nie zubożają osoby ludzkiej tak samo, jeśli nie bardziej, niż pozbawienie dóbr 
materialnych?” (SrS 15). Błogosławiony papież powiada, że kapitalizm liberal-
ny i kolektywizm marksistowski odwołują się co prawda do zasady wolności, ale 
zupełnie odmiennie ją pojmują. „Na Zachodzie istnieje system czerpiący histo-
rycznie inspirację z zasad k a p i t a l i z m u  l i b e r a l n e g o, który rozwinął się 
w ubiegłym stuleciu wraz z procesem uprzemysłowienia; na Wschodzie istnie-
je system czerpiący inspirację z  k o l e k t y w i z m u  m a r k s i s t o w s k i e g o, 
który powstał z interpretacji położenia klas proletariackich, dokonanej w świe-
tle specyfi cznego odczytania dziejów. Każda spośród tych ideologii, odwołując 
się do dwóch zupełnie odmiennych wizji człowieka, jego wolności i roli spo-
łecznej, proponuje i popiera na polu ekonomicznym przeciwstawne formy or-
ganizacji pracy i struktury wolności, zwłaszcza gdy chodzi o tak zwane środki 
produkcji” (SrS 20). Autor encykliki przypomina również, że zasada wolności 
w  sferze gospodarczej nie może mieć charakteru absolutnego. „Rozwój, jego 
planowanie, użycie zasobów i sposób ich wykorzystania nie mogą być odrywa-
ne od poszanowania wymogów moralnych. Jedne z nich niewątpliwie wyznacza 
ograniczenia użycia widzialnej natury. Panowanie, przekazane przez Stwórcę 
człowiekowi, nie oznacza władzy absolutnej, nie może też być mowy o wolno-
ści »używania« lub dobrowolnego dysponowania rzeczami. Ograniczenie na-
łożone od początku na człowieka przez samego Stwórcę i wyrażone w sposób 
symboliczny w zakazie »spożywania owocu drzewa« (por. Rdz 2, 16–17) jasno 
ukazuje, że w odniesieniu do widzialnej natury jesteśmy poddani prawom nie 
tylko biologicznym, ale także moralnym, których nie można bezkarnie przekra-

58 Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 434–508. 
59 Tamże, s. 618–702. 
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czać” (SrS 34). Prawdziwy rozwój narodów może się dokonać tylko w ramach 
solidarności i wolności (por. SrS 33). Ojciec święty wraca jeszcze do problemu 
własności i przypomina naukę Kościoła, że prawo własności jest słuszne i ko-
nieczne, ale na własności prywatnej ciąży „hipoteka społeczna”, „czyli uznaje się 
jako jej wewnętrzną właściwość funkcję społeczną, mającą swoją podstawę i uza-
sadnienie właśnie w zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr” (SrS 42).

W encyklice Centesimus annus Jan Paweł II kilkakrotnie odwołuje się do Li-
bertas praestantissimum Leona XIII. Sugeruje, że encyklika ta „zwróciła uwagę 
na istotne powiązanie wolności ludzkiej z prawdą: jest ono tak ważne, że wol-
ność, która by odrzucała więź z prawdą, zmieniłaby się w samowolę, a w koń-
cu podporządkowała najniższym namiętnościom i uległa samounicestwieniu” 
(CA 4). W  innym miejscu pisze: „Czytając encyklikę [Libertas praestantissi-
mum], zauważamy, że ukazuje ona w istocie rzeczy konsekwencje w dziedzi-
nie gospodarczo-społecznej błędu mającego szerszy zasięg. Błąd ten kryje się 
w koncepcji ludzkiej wolności oderwanej od posłuszeństwa prawdzie, a zatem 
również od obowiązku poszanowania praw innych ludzi. Treścią wolności staje 
się wówczas miłość samego siebie posunięta aż do wzgardzenia Bogiem i bliź-
nim, miłość, która prowadzi do bezgranicznej afi rmacji własnej korzyści i nie 
daje się ograniczyć żadnymi nakazami sprawiedliwości” (CA 17). Przyczyną 
niesprawności systemu gospodarczego nie jest jedynie problem techniczny, lecz 
pogwałcenie „praw człowieka do inicjatywy, do własności i do wolności w dzie-
dzinie ekonomicznej” (CA 24). Zdaniem papieża, wolność leży u podstaw zdro-
wej ekonomii. „Współczesna e k o n o m i a  p r z e d s i ę b i o r s t w a  zawiera 
aspekty pozytywne, których korzeniem jest wolność osoby, wyrażająca się w wie-
lu dziedzinach, między innymi w dziedzinie gospodarczej. Ekonomia bowiem jest 
jedną z dziedzin wielorakiej ludzkiej działalności i podobnie jak w każdej z nich 
obowiązuje w niej prawo do wolności oraz obowiązek odpowiedzialnego z niej 
korzystania” (CA 32). 

Rozpatrując wydarzenia 1989 roku, Jan Paweł II snuje myśl o wolności. Po-
wiada, że Bóg „jest Panem historii i  sam kształtuje serce człowieka. Łącząc 
własne cierpienia za prawdę i za wolność z cierpieniem Chrystusa na Krzyżu, 
człowiek może dokonać cudu pokoju i uczy się dostrzegać wąską nieraz ścież-
kę pomiędzy małodusznością, która ulega złu, a przemocą, która chce je zwal-
czać, a w rzeczywistości je pomnaża. Nie można jednak pomijać niezliczonych 
uwarunkowań, w których urzeczywistnia się wolność pojedynczego człowieka: to 
prawda, że wpływają one na wolność, ale nie determinują jej do końca; ułatwiają 
albo utrudniają korzystanie z niej, ale nie mogą jej zniszczyć. Lekceważenie natu-
ry człowieka, stworzonego dla wolności, jest nie tylko niedozwolone z punktu wi-
dzenia etycznego, ale i praktycznie niemożliwe. Gdzie organizacja społeczeństwa 

ogranicza czy wręcz eliminuje sferę wolności, przysługującej obywatelom, tam ży-
cie społeczne ulega stopniowemu rozkładowi i zamiera. Ponadto człowiek stwo-
rzony do wolności nosi w sobie ranę grzechu pierworodnego, który stale pociąga 
go ku złu i sprawia, że potrzebuje on odkupienia” (CA 25). Wydarzenia roku 1989 
pokazały, że „ludzka wolność może współpracować z miłosiernym planem Boga 
działającego w historii” (CA 26). Autor encykliki odpowiada na pytanie, dlacze-
go Kościół broni wolności narodu, społeczeństwa, rodziny, wspólnot religijnych 
oraz poszczególnych osób. Otóż „broniąc własnej wolności, Kościół jednocześ-
nie broni osoby ludzkiej, która ma bardziej słuchać Boga niż ludzi (por. Dz 5, 
29), rodziny, różnych społecznych organizacji i narodów, bowiem im wszystkim 
przysługuje własny zakres autonomii i suwerenności” (CA 45). Mowa jest także 
o metodzie stosowanej przez Kościół. Jest nią „poszanowanie wolności przy nie-
zmiennym uznawaniu transcendentnej godności osoby ludzkiej. Wolność jednak 
w pełni jest dowartościowana jedynie poprzez przyjęcie prawdy: w świecie bez 
prawdy wolność traci swoją treść, a człowiek zostaje wystawiony na pastwę na-
miętności i uwarunkowań jawnych lub ukrytych. Chrześcijanin żyje wolnością 
(por. J 8, 31–32) i służy jej zgodnie z misyjną naturą swego powołania, ofi arowu-
jąc innym prawdę, którą sam poznał” (CA 46).

Specjalista od spraw polityki społecznej prof. Julian Auleytner zauważa, że 
„Centesimus annus ma znaczenie uniwersalne. Analiza przyczyn klęski marksi-
zmu dotyczy wielu państw, z drugiej strony, krytyka dotyczy również cywiliza-
cji konsumpcji, która wykazuje wprawdzie materialną wyższość nad socjalizmem 
realnym, ale nie rozwiązuje istniejących niesprawiedliwości”60. 

Następca Jana Pawła II Benedykt XVI (Joseph Alois Ratzinger, ur. 1927) za-
gadnieniem idei wolności zajmuje się w encyklice Caritas in veritate z 29 czerw-
ca 2009 roku (samo słowo pada w niej 38 razy)61. Rozwija w niej myśl swoich 
poprzedników i  twierdzi, że „Kościół nie ma do zaofi arowania technicznych 
rozwiązań i jest jak najdalszy od mieszania się do rządów państw. Ma jednak 
misję prawdy do spełnienia, w każdym czasie i okolicznościach. Wierność czło-
wiekowi wymaga wierności prawdzie, która jako jedyna gwarantuje wolność 
(por. J 8, 32) i możliwość integralnego rozwoju ludzkiego. Dlatego Kościół jej 
poszukuje, niezmordowanie głosi i uznaje ją, gdziekolwiek się ujawnia” (CV 9). 
W nawiązaniu do Populorum progressio snuje wizję rozwoju opartego na wol-
ności, prawdzie i miłości (por. CV 16). Nadto „integralny rozwój ludzki zakłada 
odpowiedzialną wolność osoby i ludów (…). Wolność ta odnosi się do stojące-
go przed nami rozwoju, ale jednocześnie dotyczy różnych sytuacji zacofania, 
które nie są wynikiem przypadku lub konieczności historycznej, lecz zależne 

60 J. Auleytner, Polityka społeczna. Teoria i praktyka, Warszawa 1997, s. 171.
61 Tekst polski: Benedykt XVI, Caritas in veritate, Libreria Editrice Vaticana 2009. 
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są od ludzkiej odpowiedzialności (…). Jedynie wolny rozwój może być integral-
nie ludzki; jedynie w środowisku odpowiedzialnej wolności może on wzrastać 
w odpowiedni sposób” (CV 17). W nawiązaniu do Solicitudo rei socialis ko-
lei wskazuje na istnienie przeciwstawnych bloków „jako na jedną z głównych 
przyczyn ograniczenia rozwoju, ponieważ polityka odbierała zasoby ekonomii 
i kulturze, a ideologia ograniczała wolność” (CV 23). Benedykt XVI przeciwsta-
wia się przekonaniu o autonomii ekonomii, która nie akceptuje wpływów o cha-
rakterze moralnym. „W dłuższej perspektywie przekonania te doprowadziły do 
systemów ekonomicznych, społecznych i  politycznych, które podeptały wol-
ność osoby i grup społecznych, i które właśnie z tego powodu nie były w stanie 
zapewnić obiecywanej sprawiedliwości” (CV 34). 

Papież tłumaczy, na czym polega wolność. „Wolność w nas pierwotnie jest 
charakteryzowana naszym istnieniem i  jego ograniczeniami. Nikt nie kształ-
tuje dowolnie swojego sumienia, ale wszyscy budują własne ja na bazie pew-
nego siebie, które zostało nam dane. Nie tylko inne osoby nie są do dyspozycji, 
ale również my takimi nie jesteśmy dla nas samych. (…) Podobnie rozwój eko-
nomiczny okazuje się fi kcyjny i  szkodliwy, jeśli się powierza »cudom« fi nan-
sów, by podtrzymywać wzrost nienaturalny i konsumistyczny. W obliczu tego 
prometejskiego roszczenia powinniśmy umocnić zamiłowanie do wolności nie 
arbitralnej, ale prawdziwie ludzkiej, dzięki uznaniu uprzedzającego ją dobra” 
(CV 68). Dzisiaj ludzie są wpatrzeni w technikę, która powinna być narzędziem 
wolności człowieka. Technika „zrodzona z twórczości ludzkiej jako narzędzie 
wolności człowieka może być pojmowana jako element wolności absolutnej, tej 
wolności, która chce abstrahować od ograniczeń, jakie rzeczy zawierają w so-
bie. (…) Technika pociąga głęboko człowieka, ponieważ uwalnia go od ogra-
niczeń fi zycznych i poszerza mu horyzont. Ale wolność ludzka pozostaje sobą 
tylko wtedy, gdy na fascynację techniką odpowiada decyzjami będącymi wyni-
kiem odpowiedzialności moralnej. Stąd pilna potrzeba formacji do etycznej od-
powiedzialności w posługiwaniu się techniką” (CV 70).

Zdaniem przewodniczącego Episkopatu Niemiec abpa Roberta Zollitscha, 
encyklika Caritas in veritate jest wspaniałym dziełem, które wszystkim lu-
dziom dobrej woli przedkłada centralne założenia należytego rozwoju, zgodne-
go z prawami człowieka i jego godnością w globalizującym się świecie62. 

62 Por. R. Zollitsch, Liebe im Dienst humanen Entwicklung weltweit, w: http://www.schattenblick.de/
infopool/religion/christen/rckir754.html (dostęp: 15 grudnia 2009).

6. Wolność w dokumentach soborowych i posoborowych 

Sobór Watykański II zagadnieniem wolności zajął się zasadniczo w dwóch 
dokumentach: w deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae (1965)63 
oraz w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gau-
dium et spes (1965)64. Wolność religijna, o  której mówi deklaracja, jest ele-
mentarną zasadą katolickiej doktryny społecznej. Papież Jan Paweł II uczył, że 
„wolność religijna, która leży u podstaw wszystkich praw ludzkich, jest niezbęd-
na dla dobra całego społeczeństwa. Jeśli prawo do wolności religijnej jest ła-
mane, to w konsekwencji gwałcony jest i pokój społeczny”65. Wolność religijna 
jest niezbywalnym znakiem ludzkiej godności66. Każda osoba i  każda wspól-
nota ma prawo do wolności społecznej i cywilnej w sprawach religijnych. Spo-
łeczeństwo winno zatem zagwarantować swoim członkom wolność religijną. 
„W naszej epoce ludzie coraz więcej uświadamiają sobie godność osoby ludz-
kiej i coraz bardziej rośnie liczba tych, którzy się domagają, aby w działaniu lu-
dzie cieszyli się i kierowali własną rozwagą oraz odpowiedzialną wolnością, nie 
przymuszani, lecz wiedzeni świadomością obowiązku. Domagają się również 
prawnego określenia granic władzy publicznej, aby nie była nadmiernie uszczu-
plona godziwa wolność zarówno osoby, jak i stowarzyszeń. Ów postulat wol-
ności w społeczeństwie ludzkim odnosi się głównie do humanistycznych dóbr 
duchowych, przede wszystkim zaś do swobodnego wyznawania religii w społe-
czeństwie. (…) Ponieważ wolność religijna, której ludzie domagają się dla wypeł-
nienia obowiązku czci Bożej, dotyczy wolności od przymusu w społeczeństwie 
cywilnym – pozostawia ona nienaruszoną tradycyjną naukę katolicką o moral-
nym obowiązku ludzi i społeczeństw wobec prawdziwej religii i jedynego Ko-
ścioła Chrystusowego” (DH 1). 

W deklaracji znajdujemy odpowiedź na pytanie, na czym polega wolność 
religijna. „Wolność polega na tym, że wszyscy ludzie powinni być wolni od 
przymusu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecz-
nych i  jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach religijnych nikogo 
nie przymuszano do działania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano 
mu w  działaniu według swego sumienia prywatnym i  publicznym, indywi-
dualnym lub w łączności z innymi, byle w godziwym zakresie. (…) Prawo do 
wolności religijnej jest rzeczywiście zakorzenione w  samej godności osoby 
ludzkiej, którą to godność poznajemy przez objawione słowo Boże i samym 

63 Tekst polski: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968, s. 414–426.
64 Tamże, s. 537–620. 
65 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1988, nr 5; cyt. za: S. Fel, Prawa człowieka – roz-

wój idei, podstawa, treść i ochrona, dz. cyt., s. 68. 
66 Por. J. Werner , Anerkannt warum? „Miteinander” 1/2 (2010), s. 6–7.
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rozumem. To prawo osoby ludzkiej do wolności religijnej powinno być w taki 
sposób uznane w prawnym ustroju społeczeństwa, aby stanowiło prawo cy-
wilne. (…) Prawo do wolności religijnej ma fundament nie w subiektywnym 
nastawieniu osoby, ale w samej jej naturze. Dlatego prawo do owej wolności 
przysługuje trwale również tym, którzy nie wypełniają obowiązku szukania 
prawdy i  trwania przy niej; korzystanie zaś z  tego prawa nie może napoty-
kać przeszkód, jeśli tylko zachowywany jest sprawiedliwy ład publiczny” 
(DH 2). W świetle Objawienia „wolność religijna w społeczeństwie pozosta-
je w pełnej zgodzie z wolnością aktu wiary chrześcijańskiej” (DH 9). Kościół 
dla swoich poczynań wymaga wolności. „Wolność Kościoła jest podstawową 
zasadą w stosunkach pomiędzy Kościołem i władzami publicznymi oraz ca-
łym porządkiem cywilnym” (DH 13). Wreszcie wolność religijna daje gwa-
rancję pokojowego współistnienia narodów i poszczególnych ludzi. „Aby zaś 
kształtowały się i umacniały w ludzkości pokojowe stosunki i zgoda, niezbęd-
ne jest, by we wszystkich krajach wolność religijna obwarowana była skutecz-
ną ochroną prawną i by respektowane były najwyższe obowiązki i prawa ludzi 
do swobodnego prowadzenia w społeczeństwie życia religijnego” (DH 15). 

W konstytucji Gaudium et spes Sobór uczy, że „ród ludzki nigdy jeszcze 
nie obfi tował w tak wielkie bogactwa, możliwości i potęgę gospodarczą, a jed-
nak wciąż ogromna część mieszkańców świata cierpi głód i  nędzę i  niezli-
czona jest ilość analfabetów. Nigdy ludzie nie mieli tak wyczulonego jak dziś 
poczucia wolności, a  tymczasem powstają nowe rodzaje niewoli społecznej 
i psychicznej” (GS 4). Wolność ma wielkie znaczenie w ludzkim życiu. Czło-
wiek może zwracać się do dobra tylko w sposób wolny. „Wolność tę wysoko 
sobie cenią nasi współcześni i żarliwie o nią zabiegają. I mają słuszność. Czę-
sto jednak sprzyjają jej w sposób fałszywy, jako swobodzie czynienia wszyst-
kiego, co tylko się podoba, w  tym także i  zła. Wolność prawdziwa zaś to 
szczególny znak obrazu Bożego w człowieku. Bóg bowiem zechciał człowieka 
pozostawić w ręku rady jego, żeby Stworzyciela swego szukał z własnej ocho-
ty i Jego się trzymając, dobrowolnie dochodził do pełnej i błogosławionej do-
skonałości. Tak więc godność człowieka wymaga, aby działał ze świadomego 
i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowa-
dzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przy-
musu zewnętrznego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalnia się od 
wszelkiej niewoli namiętności, dąży do swego celu drogą wolnego wyboru do-
bra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce. Wolność 
ludzka, zraniona grzechem, jedynie z pomocą łaski Bożej może to nastawie-
nie ku Bogu uczynić w pełni skutecznym. A każdy będzie musiał zdać sprawę 
przed trybunałem Boga z własnego życia wedle tego, co czynił dobrze czy też 

źle” (GS 17). Kościół stoi na straży godności i wolności natury ludzkiej. „Przez 
żadne prawa ludzkie godność osobista i wolność człowieka nie da się tak sto-
sownie zabezpieczyć, jak przez Ewangelię Chrystusową powierzoną Kościo-
łowi. Ewangelia ta bowiem zwiastuje i głosi wolność synów Bożych, odrzuca 
wszelką niewolę, wypływającą ostatecznie z grzechu, święcie szanuje godność 
sumienia i  wolną jego decyzję, upomina wciąż, aby wszystkie talenty ludz-
kie zwielokrotnić na służbę Bogu i dobru ludzi. Wreszcie wszystkich poleca 
miłości wszystkich” (GS 41). Wykorzystując sentencję św. Augustyna, Sobór 
zachęca ludzi Kościoła, aby dbali o „wzajemny szacunek, poważanie i zgodę, 
dopuszczając każdą uzasadnioną różnicę, by tym owocniejsza była wymiana 
poglądów między wszystkimi, którzy tworzą jeden Lud Boży, zarówno paste-
rze, jak i ogół wiernych. Silniejsze jest bowiem to, co wiernych łączy, niż to, co 
dzieli: niech w rzeczach koniecznych będzie jedność, w wątpliwych wolność, 
a we wszystkich miłość” (GS 92).

Ks. prof. Alfons Skowronek powiada, że „błogosławioną »spuścizną« 
Soboru jest niewątpliwie poczucie wewnętrznej wolności”67. Za tę wolność 
winniśmy być Kościołowi wdzięczni. 

W  nurcie posoborowego nauczania o  wolności znajduje się Instrukcja 
o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu Libertatis conscientia68, wydana 22 
marca 1986 roku i podpisana przez Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. 
Josepha Ratzingera. 

Na początku dokument przyznaje, iż żyjemy w czasach dążności do wol-
ności i wyzwolenia. Kongregacja Nauki Wiary pragnie zwrócić uwagę na nie-
właściwe pojmowanie wolności. „Kościół Chrystusowy podziela te dążenia, 
dokonując jednak ich oceny w świetle Ewangelii, która ze swej natury jest orę-
dziem wolności i  wyzwolenia. W  rzeczywistości dążenia te przyjmują cza-
sem formy, na płaszczyźnie teoretycznej i  praktycznej, nie zawsze zgodne 
z prawdą o człowieku taką, jaka ujawnia się w świetle jego stworzenia i odku-
pienia. Z tego powodu Kongregacja Nauki Wiary uważała za celowe zwróce-
nie uwagi na szkodliwe dla wiary i życia chrześcijańskiego dewiacje i ryzyko 
dewiacji” (LC 1). Warunkiem prawdziwej wolności w Kościele jest prawda. 
Kościół szanuje wolność każdego człowieka i wyklucza wszelkie formy naci-
sku i przymusu. „Duch Święty doprowadza Kościół i uczniów Chrystusa »do 
całej prawdy« (J 16, 13). On kieruje biegiem czasów i »odnawia oblicze ziemi« 
(Ps 104, 30). (…) Duch Święty jest źródłem odwagi, śmiałości i  heroizmu, 
»a gdzie jest Duch Pański – tam wolność« (2 Kor 3, 17)” (LC 4). W instruk-
cji czytamy, że „Nowożytny ruch wyzwolenia miał przynieść człowiekowi 
67 A. Skowronek, II Sobór Watykański – zapiski historyczne i teologiczne, w: http://prasa.wiara.pl/wy-

druk.php?grupa=6&art.=1164907352&dz=&katg=1156500069 (dostęp: 17 lutego 2010). 
68 Tekst polski: http://www.kns.gower.pl/stolica/conscientia.htm (dostęp: 17 lutego 210).
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ostatecznie i przede wszystkim wolność wewnętrzną w postaci wolności my-
śli i wolności inicjatywy. Zamierzał wyzwolić człowieka od przesądów i od lę-
ków pierwotnych, uznawanych za przeszkody w jego rozwoju. Stawiał sobie 
za cel wyposażyć go w odwagę i śmiałość w posługiwaniu się swym rozumem 
tak, aby nie wstrzymywał go lęk przed granicami tego, co nieznane. Stąd, 
zwłaszcza w naukach historycznych i humanistycznych, powstała nowa wie-
dza o człowieku, zmierzająca do tego, by pomóc mu w lepszym poznaniu sie-
bie, w tym, co dotyczy jego rozwoju osobistego lub podstawowych warunków 
kształtowania się społeczeństwa” (LC 9). Tymczasem człowiek zagrożony jest 
przez swą władzę nad przyrodą (por. LC 11); przez władzę technologiczną 
(por. LC 12); przez indywidualizm i kolektywizm (por. LC 13). Kościół od za-
wsze upominał się o wolność (por. LC 20). „Tej najgłębszej prawdy o wolności 
Kościół zawsze doświadczał przede wszystkim w życiu wiernych – szczegól-
nie maluczkich i  ubogich (…). [Oni] wiedzą, że są kochani przez Boga jak 
wszyscy inni, a nawet bardziej niż wszyscy inni. Stąd żyją w wolności wypły-
wającej z prawdy i miłości” (LC 21). Głoszona przez Kościół wolność ma wy-
miar teologiczny. „Wolność przyniesiona przez Chrystusa w Duchu Świętym 
przywróciła nam zdolność miłowania Boga nade wszystko, której pozbawił 
nas grzech, i zdolność pozostawania z Nim w jedności” (LC 53). Kościół pro-
wadzi lud Boży „ku pełni wolności” (LC 58). 

Niewątpliwie można stwierdzić, że tego rodzaju dokumenty Kongregacji 
Wiary (jak ta instrukcja o wolności i wyzwoleniu) są uzupełnieniem ofi cjalnej 
nauki Kościoła i służą wszechstronnemu naświetleniu aktualnej problematy-
ki społecznej i teologicznej. 

W nurcie nauczania posoborowego można także umieścić naukę Katechizmu 
Kościoła katolickiego69 oraz Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego70. 
W Kompendium znajdujemy obszerną defi nicję wolności: „Wolność jest darem 
Boga; jest władzą działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, 
a więc podejmowania przez siebie przemyślanych działań. Wolność charaktery-
zuje czyny właściwe człowiekowi. Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej 
staje się wolnym. Wolność osiąga swoją doskonałość, gdy jest ukierunkowana 
na Boga, który jest najwyższym Dobrem i naszym szczęściem. Wolność zakłada 
możliwość wyboru między dobrem a złem. Wybór zła jest nadużyciem wolności 
i prowadzi do niewoli grzechu” (Kompendium KKK 363). 

W  Katechizmie Kościoła katolickiego wolności człowieka poświęcony jest 
jeden artykuł (nry: 1730–1775). Łączy się ją ze szczęściem, gdy wolność ta jest 
odpowiedzialna i ukierunkowana na Boga. „Wolność jest w człowieku siłą wzra-

69 Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II popr., Poznań 2002. 
70 Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005. 

stania i dojrzewania w prawdzie i dobru; osiąga ona swoją doskonałość, gdy jest 
ukierunkowana na Boga, który jest naszym szczęściem” (KKK 1731). Wolność 
charakteryzuje czyny właściwe człowiekowi. „Staje się źródłem pochwały lub na-
gany, zasługi lub winy. (…) Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się 
wolnym. Prawdziwą wolnością jest tylko wolność w służbie dobra i sprawiedliwo-
ści. Wybór nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do nie-
woli grzechu” (KKK 1732–1733). Zagrożeniem wolności jest grzech, zwłaszcza 
grzech przeciw miłości (por. KKK 1739–1740). Wolność jest łaską. „Przez dzia-
łanie łaski Duch Święty wychowuje nas do wolności duchowej, by uczynić nas 
wolnymi współpracownikami swego dzieła w Kościele i w świecie” (KKK 1742). 
Katechizm trzy punkty poświęca wolności religijnej (2107–2109), precyzując 
prawo do niej. „Prawo do wolności religijnej nie oznacza moralnej zgody na 
przylgnięcie do błędu ani rzekomego prawa do błędu, lecz naturalne prawo oso-
by ludzkiej do wolności cywilnej, to znaczy – w słusznym zakresie – do wolności 
od przymusu zewnętrznego w sprawach religijnych ze strony władzy politycznej. 
To prawo naturalne powinno być w taki sposób uznane w porządku prawnym 
społeczeństwa, by stało się prawem cywilnym” (KKK 2108). 

Nauczanie katechizmowe ma wielkie znaczenie nie tylko w katolickiej dok-
trynie społecznej. „Tekst Katechizmu stał się częścią wszystkich opracowań teo-
logicznych jako nieodzowny punkt odniesienia i dokument źródłowy”71. 

Zakończenie

Katolicka doktryna społeczna „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe 
i stare” (Mt 13, 52). Korzysta z dorobku starożytnych fi lozofów; pełną garścią 
czerpie z  Pisma Świętego; odwołuje się do pisarzy wczesnochrześcijańskich, 
średniowiecznych i nowożytnych; interpretuje wypowiedzi papieży, zwłaszcza 
Leona XIII, Piusa XI, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Ka-
tolicka nauka społeczna sięga także do dokumentów soborowych i posoboro-
wych, zwłaszcza do Katechizmu Kościoła katolickiego. Chrześcijańskie pojęcie 
wolności jest zagadnieniem złożonym, bo obejmuje długą historię myśli spo-
łecznej. Liczne klasyfi kacje wolności świadczą o bogactwie tego pojęcia. Wielu
autorów przez wieki próbowało dokonywać rekonstrukcji, reinterpretacji lub 
krytycznej oceny tekstów związanych z wolnością. Te wysiłki są częścią „nie-
kończącego się nigdy fi lozofi cznego dyskursu, dzięki któremu »wolność« jako 
idea, wartość, »utopijny horyzont« naszej cywilizacji, ciągle żyje w zmieniają-
cych się odsłonach kolejnych pokoleń”72.
71 Z. Zimowski, Pięć lat Katechizmu Kościoła Katolickiego, w: http://www.curenda.diecezja.tarnow.

pl/archiwum/2–98/o–5.htm (dostęp: 13 lutego 2009). 
72 Z. Bauman, Wolność, tłum. J. Tomarska-Bakir, Kraków 1995, s. 37. 
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Zwięzłą defi nicję wolności znajdujemy w  katechizmowym skrócie: „Wol-
ność jest możliwością działania lub niedziałania, a więc podejmowania przez 
siebie dobrowolnych działań. Osiąga ona doskonałość swojego działania, gdy 
jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym najwyższym Dobrem” (KKK 
1744). Wolność polega na braku przymusu. Ludzie na tyle są wolni, na ile mogą 
sami decydować o sobie. Natomiast wolność absolutna skłania się ku anarchii. 
Prawo do wolności przysługuje wszystkim ludziom, ponieważ broni ich przed 
nadużyciami innych. 

Wolność jest wyrazem człowieczeństwa, stanowiącym o absolutnej warto-
ści osoby ludzkiej. Wielkość i godność człowieka w ujęciu teologicznym polega-
ją na tym, że jest on rozumny i wolny, stworzony na obraz i podobieństwo Boga 
oraz że jest przeznaczony do życia wiecznego. Kościół głosi, że personalistyczny 
porządek społeczny sprzyja wolności wszystkich dzięki zasadom miłości i spra-
wiedliwości społecznej oraz zasadzie solidarności. Wolność natomiast jest wa-
runkiem rozwoju tak w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym73. 

Żyjemy w czasach wielkich aspiracji wolnościowych. Każdy człowiek chce 
być wolny w sensie fi zycznym i psychicznym. Kościół pragnie wychodzić na-
przeciw tym ludzkim aspiracjom. Zawsze bowiem podkreślał, że człowiek 
jest istotą ontologicznie wolną, musi zatem mieć przestrzeń wolności w ra-
mach życia indywidualnego i społecznego. Trzeba też stwierdzić, że ludzka 
wolność, w swoich podstawowych wymiarach, jest rzeczywistością pozytyw-
ną, otwartą na Boga, który jest zdecydowanym jej celem. On sam ostatecznie 
określa tajemnicę stworzonej wolności. On jest jej defi nitywnym horyzontem. 

73 Por. T. Żeleźnik, Wolność, w: Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 
1993, s. 193–194.

Summary

Freedom in the Catholic social doctrine

Freedom is one of the basic categories of anthropology and ontology but it is not an un-
ambiguous concept. Many diff erent sciences do research about freedom for example: Catholic 
social teaching. Th e Catholic social doctrine make use of academic achievement of an ancient 
philosophers; uses the Holy Bible; refers to many Early Christian, Middle Ages and contempo-
rary writers; interprets some important teachings of Popes: Leon XIII; Pius X; John XXIII; Paul 
VI; John Paul II; Benedict XVI. It makes use of documents of Vatican II and also of documents 
published after Vatican II and teaching of Catholic Catechism.

Christian understanding of freedom is a very complex notion because is built upon a very 
long of social teaching. Various classifi cation of concept of freedom gives attest to richness of 
this term. Concise defi nition of freedom we can fi nd in Catholic Catechism: “Freedom is the 
power to act or not to act, and so to perform deliberate acts of one’s own. Freedom attains per-
fection in its acts when directed towards God, the sovereign Good” (1744).

Freedom means lack of constraints. People are free as long as they can decide of them-
selves. Freedom is very important to all people and is the keystone of humanity. Freedom is 
given us as a gift and responsibility. Th e right of freedom belongs to all people because it de-
fends them against some abuses of others. 

Th e Catholic Church teaches that good social order fosters freedom of all people through: 
love, social justice and solidarity. Freedom is a condition of development of man and humani-
ty. Social doctrine of the Church teaches us that every person is created by God, is a free being 
and has to fi nd fulfi llment in individual, family, religious and social life. 

Waldemar Wesoły SVD – dr hab., prof. UWM w Olsztynie. Zajmu-
je się teologią pastoralną, katolicką nauką społeczną i socjologią. Mieszka 
w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie.
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Staro wyzwaniem 
dla współczesnej cywilizacji

Słowa kluczowe:  starość, godność, rodzina, Kościół, państwo, służba zdrowia, 
instytucje, współczesna cywilizacja 
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Starość i sam proces starzenia się są bez wątpienia dla człowieka trudnymi eta-
pami w życiu. Wiele problematycznych sytuacji, jakże częstych w okresie starości, 
negatywnie oddziałuje na ludzką psychikę, co skutkuje dużym rozpowszechnie-
niem depresji w  najstarszej grupie wiekowej. W  grupie seniorów powyżej 75. 
roku życia notuje się też najwyższy wskaźnik samobójstw spośród wszystkich 
grup wiekowych, i to w większości krajów uprzemysłowionych1. Dowodzi to bez-
spornie, że wiele osób w podeszłym wieku nie jest przygotowanych do okresu sta-
rości. Ponadto współczesne warunki kulturowo-cywilizacyjne czynią dzisiejsze 
życie coraz trudniejszym.

W  celu sprostania wielu wyzwaniom współczesności konieczne jest zatem 
udzielanie osobom w  starszym wieku wielowymiarowego wsparcia, zarówno 
w sferze informacyjnej, moralno-duchowej, emocjonalnej, materialnej czy w for-
mie pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności. 

Dlatego w niniejszej publikacji zostanie najpierw ukazana wartość i godność 
człowieka w podeszłym wieku (1), a następnie rozważymy na nowo zadania, ja-
kie mają do spełnienia w stosunku do ludzi starszych rodzina i państwo (2) oraz 
Kościół, służba zdrowia i  inne instytucje (3). Udzielone wsparcie zwiększa po-
czucie bezpieczeństwa, zapewnia tożsamość jednostki, stymuluje do pożądanych 
działań, a także pomaga w usuwaniu wszelkich przejawów dyskryminacji, któ-

1 Por. A. Polewka, J. Chrostek-Maj, Ł. Szczepańska, Samobójstwa i próby samobójcze w okresie wczes-
nej i późnej starości – epidemiologia, czynniki ryzyka, profilaktyka, „Przegląd Lekarski” 63 (2006), 
s. 323–327.

re obiektywnie czynią starość uciążliwą oraz często spychają ludzi w podeszłym 
wieku na margines życia.

1. Szacunek dla godności osób starszych

Według encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, jednym z największych 
problemów współczesnego świata jest deptanie fundamentalnego prawa do ży-
cia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich2. Osobista godność jest 
najcenniejszym dobrem człowieka, który dzięki niej przewyższa swoją warto-
ścią cały świat materialny. Jawi się ona w całym pięknie wówczas, gdy weźmie 
się pod uwagę pochodzenie osoby ludzkiej oraz jej przeznaczenie: stworzenia 
na obraz i podobieństwo Boga. Odkupiony drogocenną krwią Chrystusa czło-
wiek został wezwany do tego, by być „synem w Synu”, żywą świątynią Ducha 
Świętego, i jest przeznaczony do życia świętego w komunii z Bogiem3. Dlate-
go każdy akt, który narusza jego godność lub odbiera mu możliwość samoreali-
zacji, jest sprzeczny z Bożym zamysłem wobec człowieka i całego stworzenia4. 

Godność przynależy wszystkim ludziom5. Nie jest ona wartością relatyw-
ną, osoba nie posiada mniej czy więcej godności w stosunku do innych ludzi. 
Fundamentalna wartość godności ludzkiej jest absolutna, całkowita i niena-
ruszalna6. Dzięki swej osobistej godności istota ludzka zawsze jest wartością 
w sobie i przez siebie, i wymaga, by traktowano ją jako taką, nigdy zaś jako 
przedmiot, którego można użyć. Niedopuszczalna jest więc jakakolwiek dys-
kryminacja osoby7. 

„Wraz ze wzrostem liczby lat, z osłabieniem sił, czy z przyjściem choroby, 
ludzie starsi coraz bardziej odczuwają własną kruchość i ciężar życia. Te pro-
blemy związane z okresem starości nie znajdą swego właściwego rozwiązania, 
jeśli nie będą odczuwane i przeżywane przez wszystkich jako rzeczywistość 
odnosząca się do całej ludzkości, która wezwana jest do uznania wartości 
osób starszych z racji godności, jaką odznacza się każdy człowiek, i znaczenia 
życia, które jest zawsze darem”8. Rozmyślać o starości znaczy zatem skupić 
uwagę na człowieku, który jest darem Boga, Jego obrazem i podobieństwem; 

2 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Watykan 1995, nr 5 (dalej: EV).
3 Por. tenże, Adhortacja Christifideles laici, Watykan 1989, nr 37 (dalej: ChL).
4 Por. tenże, Poszanowanie praw człowieka częścią integralną każdej kultury. Przemówienie do  

uczestników I Światowego Kongresu poświęconego duszpasterstwu praw człowieka (4 lipca 1998), 
„L’Osservatore Romano” 12 (1998), wyd. pol., s. 29.

5 Por. KKK 1934.
6 Por. F. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, s. 144. 
7 Por. ChL 37.
8 Jan Paweł II, Środki społecznego przekazu a problemy ludzi starszych. Orędzie na XYI Światowy Dzień 

Środków Społecznego Przekazu (10 maja 1982), w: Nauczanie papieskie, V, 1, Poznań 1996, s. 669.
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znaczy też zabiegać o  to, aby każda chwila ludzkiego życia przeżyta zosta-
ła w pełni i z godnością9. Ponieważ życie jest Bożym darem i wszystkie jego 
chwile są tak samo święte, okres starzenia się wymaga szczególnej troski o to, 
by ludzie w podeszłym wieku mieli szansę na godne życie10.

 Ludzka starość jest naturalnym stadium życia i powinna być jego uwieńcze-
niem. Jeżeli rozumiana jest jako element życia mający szczególną wartość, do-
maga się dokładnego rozumienia osoby ludzkiej jako złożonej z duszy i z ciała. 
W takiej perspektywie właśnie Biblia często o starości lub starcach mówi z wiel-
kim szacunkiem i podziwem11. Starość jest czymś godnym dla Kościoła i dla 
społeczeństwa, zasługuje na najwyższy szacunek i poważanie. Już Stary Testa-
ment poucza: „Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca” (Kpł 
19, 32); „U starców jest mądrość, roztropność u wiekiem podeszłych” (Hi 12, 
12)12. Wiek przynosi żniwo z tego, czego się człowiek nauczył, co przeżył; z tego, 
co zdziałał i osiągnął, a także z tego, czego doznał i co przeżył. Racje te powodu-
ją, że człowiek stary zasługuje na tym większy szacunek13. 

Niestety, pomimo że w niektórych społeczeństwach starość jest ceniona 
i poważana, to w innych cieszy się znacznie mniejszym szacunkiem, ponie-
waż panująca w nich tam mentalność stawia na pierwszym miejscu doraźną 
przydatność i wydajność człowieka. Taka postawa prowadzi do lekceważenia 
tzw. trzeciego lub czwartego wieku14. W takiej koncepcji, w której życie ludz-
kie pozbawione jest kontekstu religijnego i traktowane wyłącznie w katego-
riach wydajności ekonomicznej, nie ma już miejsca na cierpienie. Jawi się ono 
tutaj jako rzeczywistość, którą trzeba odrzucić, a jeśli nie ma innej możliwo-
ści, trzeba położyć kres życiu15. Często starość w opinii publicznej traktowana 
jest jako stan ogólnego upadku i nikt nie dostrzega jej pozytywnych wartości. 
Istnieje więc potrzeba walki z niedocenianiem czy też wręcz odmawianiem 
godności i wartości ludziom, którzy z racji wieku są słabsi i mniej wydajni16. 

W wymiarze medycznym i opiekuńczym możemy się spotkać z tendencją 
do ograniczenia opieki lekarskiej nad osobami chorymi, które umieszczane są 

9 Por. tenże, Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List do uczestników II Światowego Zgromadze-
nia poświęconego problemom starzenia się ludzkości (3 kwietnia 2002), „L’Osservatore Romano” 
6 (2002), wyd. pol., s. 8–9.

10 Por. W.J. Burghart, Sprawiedliwość. Globalna perspektywa, Kraków 2006, s. 52.
11 Por. Jan Paweł II, Orędzie do światowego zebrania poświęconego sprawie starzenia się ludności, 

w: Nauczanie papieskie, V, 2, Poznań 1996, s. 223. 
12 Por. tenże, Twórcza rola ludzi starszych w Kościele i społeczeństwie. Przemówienie do ludzi starszych 

w Walencji (8 listopada 1982), w: Jan Pa weł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes, Warszawa 1986, s. 749.
13 Por. tenże, W doświadczeniach starości łączcie się z Chrystusem na krzyżu. Spotkanie z ludźmi stary-

mi w Katedrze w Monachium (19 listopada 1980), w: Nauczanie papieskie, II, 2, Poznań 1986, s. 703.
14 Por. tenże, List Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku, Tarnów 1999, nr 9.
15 Por. EV 23.
16 Por. H. Worach-Kardas, Wiek a pełnienie ról społecznych, Warszaw–Łódź 1983, s. 71.

w takich instytucjach, gdzie nie zawsze jest im zapewniona indywidualna i hu-
manitarna opieka. Prowadzi to do tego, że pacjenci zostają pozbawieni kon-
taktu z rodziną i naraża się ich na swego rodzaju tyranię techniki, która poniża 
ich godność. Nie sposób również nie odczuć oddziaływania „etyki utylitary-
stycznej”, która sprawia, że wydajność i skuteczność są stawiane na pierwszym 
miejscu. W takiej perspektywie człowiek, który potrzebuje długotrwałej i spe-
cjalistycznej opieki, z punktu widzenia kosztów i zysków postrzegany jest jako 
ciężar niosący straty. Prowadzi to naturalnie do ograniczenia opieki nad ludźmi 
w ostatnim etapie ich życia17. 

Zbyt często zdarza się, że osoby starsze narażone są na ryzyko ograniczenia 
dostępu do nowoczesnych metod leczenia z uwagi na wiek. Drogie lekarstwa 
są aplikowane tylko młodym. Stanowi to jawny przejaw dyskryminacji i  jest 
z moralnego punktu widzenia działaniem wielce nagannym. Z punktu widze-
nia samego pacjenta natomiast stawia go to w roli obywatela drugiej kategorii, 
któremu ogranicza się prawo do zdrowia, a nawet życia. Jeżeli człowiek w pode-
szłym wieku, wymagający opieki, spotyka się z jawnym lekceważeniem swoich 
praw, to nie jest zwykle w stanie skutecznie upominać się o ich respektowanie. 
Pozostaje mu poczucie smutku, lęku, rozgoryczenia lub gniewu18. 

Tymczasem człowiek ma się stawać bliźnim każdego bez wyjątku i służyć 
mu czynnie. „Ponadto wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodza-
ju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i  dobrowolne samo-
bójstwo; wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, 
tortury zadawane ciału i  duszy, wysiłki w  kierunku przymusu psychicznego; 
wszystko co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne 
aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i mło-
dzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, w których traktuje się pracowników 
jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby: wszystkie 
te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację 
ludzką, bardziej hańbą tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają 
krzywdy, i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy”19.

Niestety, bardzo przykrym zjawiskiem jest to, że współczesny człowiek dokła-
da wszelkich starań, aby ze swojego pola widzenia usunąć widmo starości, choro-
by i śmierci. A przecież wszystko to należy do ludzkiego życia i w ludzki sposób 
powinno być przezwyciężane. Dlatego pomoc chorym nie ma polegać na przy-
spieszeniu śmierci, ale na tym, żeby ludzie starzy i cierpiący umierali w sposób 

17 Por. Jan Paweł II, Godność człowieka umierającego. Przemówienie do uczestników zgromadzenia ogól-
nego Papieskiej Akademii Życia (27 lutego 1999), „L’Osservatore Romano” 4 (1999), wyd. pol., s. 48.

18 Por. A. Głębocka, Długowieczni i zadowoleni, „Niebieska Linia” 6 (2006), s. 4.
19 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium 

et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, nr 27 (dalej: KDK).
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godny20. Najważniejszą formą takiej pomocy jest opieka. Jednak obok specjali-
stycznej opieki medycznej wielkie znaczenie ma tutaj szacunek dla cierpiącego 
oraz postawa życzliwości. Człowiek stary, którego otacza się szacunkiem i zro-
zumieniem, któremu poświęca się czas i uwagę, poczuje się wartościowszą istotą 
ludzką, kimś, o kogo się troszczą, komu pozwalają na aktywność, na ile i jak długo 
to możliwe. Ważna jest również pomoc w szukaniu odpowiedzi na pytania o sens 
ludzkiego życia, co może uwolnić od lęku przed śmiercią21. 

Troska o godność każdego człowieka musi kształtować działania charyta-
tywne chrześcijan. Potrzebna jest dzisiaj nowa wyobraźnia miłosierdzia, której 
przejawem będzie nie tylko skuteczność pomocy, ale i zdolność bycia bliźnim 
dla cierpiącego. Ten gest pomocy nie może być jednak odczuwany jako poni-
żająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr22. Jałmużna 
przynosi bowiem ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje23. 
Człowieka starego nie należy traktować wyłącznie jako potrzebującego opieki, 
bliskości i pomocy. On także może wnieść cenny wkład w życie innych dzięki 
swemu bogatemu doświadczeniu zgromadzonemu w ciągu wielu lat oraz świa-
dectwu nadziei i miłości24. 

Nie powinno się traktować ludzi starych jak zupełnych inwalidów, do nicze-
go niezdolnych, bo byłoby to dla nich upokarzające. Nic nie boli ich tak bardzo 
jak poczucie, że są niepotrzebni i wszystkim zawadzają. Nie można też liczyć 
na to, że starzejący się ludzie będą nadal wykonywać te wszystkie prace, które 
należały do ich obowiązków w latach sprawności25 – jednak rzeczy prawdziwie 
wielkich nie dokonuje się siłą fi zyczną, szybkością czy zręcznością, bo wymaga-
ją one rozwagi i poważnej, dojrzałej decyzji. A starość zwykle ma właśnie te za-
lety, które raczej z upływem czasu wzrastają, a nie maleją26. 

Ważne jest również, aby społeczeństwo było zdolne do uznawania tych war-
tości moralnych, uczuciowych i religijnych, które cechują ludzi starych. Powin-
no włączyć się ich w cywilizację, która cierpi swoisty rozłam między poziomem 
technicznym a etycznym. Osoby w podeszłym wieku nie mogą czuć się dobrze 
w świecie nieuznającym wymiaru duchowego. Przestają wtedy cenić siebie, wi-
dząc, że liczy się tylko produktywna przydatność obywateli, natomiast wszelkie 
inne wartości ludzkiej osoby są pogardzane27. Nasze czasy domagają się grun-

20  Por. W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997, s. 199.
21 Por. A. Cargnel, Trwać przy nieuleczalnie chorym, Warszawa 2002, s. 18.
22 Por. Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, „L’Osservatore Romano” 2 (2001), wyd. 

pol., s. 10.
23 Por. S. Kaczmarek, Rozważania o życiu ludzkim, Warszawa 1979, s. 108.
24 Por. EV 2.
25 Por. K. Romaniuk, Lata podeszłe i starość w Biblii, Warszawa 1993, s. 104–105.
26 Por. M.T. Cicero, Pisma filozoficzne IV, Kraków 1963, s. 21. 
27 Por. Jan Paweł II, Orędzie do Światowego Zebrania Poświęconego Sprawie Starzenia się ludzkości. 

townej zmiany mentalności oraz przywrócenia starszym miejsca przysługu-
jącego im w  ludzkiej wspólnocie. Społeczeństwo oraz instytucje powołane 
dla dobra starszych ludzi powinny zapewnić różne formy opieki społecznej 
i zdrowotnej dostosowane do różnorodności potrzeb i oczekiwań tych osób, 
aby mogły żyć w sposób godny, sprawiedliwy i wolny28.

Życie człowieka jest cennym darem, który należy kochać i bronić go w każ-
dej fazie. Przykazanie „Nie zabijaj!” domaga się poszanowania i promowania 
go zawsze, od początku po naturalny kres. Dotyczy to także choroby i okre-
su, kiedy spadek sił ogranicza zdolności człowieka do autonomii. Jeżeli proces 
starzenia się z jego nieuchronnymi uwarunkowaniami zostanie przyjęty z po-
godą ducha w świetle wiary, może stać się cenną okazją do lepszego zrozumie-
nia tajemnicy krzyża, która nadaje pełny sens życiu ludzkiemu. W tej właśnie 
perspektywie osoba w podeszłym wieku potrzebuje zrozumienia i pomocy29. 
Ważne jest, aby każdy był głęboko przekonany, że człowiek stary, często chory, 
nie jest kimś, dla kogo nie da się już nic zrobić. Zawsze można uśmierzyć ból, 
okazać ciepło i przywiązanie, a co najważniejsze, towarzyszyć mu z miłością 
w trudnym odchodzeniu, do którego jest wezwany30.

Papież Jan Paweł II często podkreślał w swoim nauczaniu, że aby zapewnić 
starzejącemu się społeczeństwu przetrwanie, gwarantując osobom starszym spo-
łeczne bezpieczeństwo i odpowiednią jakość życia, przede wszystkim trzeba pa-
trzeć na ludzi starszych w świetle ich godności ludzkiej, która nie zanika w miarę 
upływu lat i pogarszania się stanu psychicznego i fi zycznego. Oczywiście, tego 
typu postawa może zakorzenić się tylko w społeczeństwie zdolnym przezwycię-
żyć rozpowszechnione stereotypy, wedle których o wartości człowieka stanowią 
młodość, wydajność, fi zyczna żywotność i pełnia zdrowia. Doświadczenie uczy, 
że brak tego pozytywnego nastawienia sprzyja marginalizacji ludzi starszych i ska-
zuje ich na samotność porównywalną do prawdziwej śmierci społecznej. „Na-
sza cywilizacja musi zapewnić ludziom starszym opiekę nacechowaną głębokim 
człowieczeństwem i przenikniętą prawdziwymi wartościami. Do realizacji tego 
celu w istotny sposób może się przyczynić rozwój medycyny paliatywnej, współ-
praca wolontariuszy, zaangażowanie rodzin – którym należy pomagać w wypeł-
nianiu ich powinności – oraz humanizacja instytucji opieki socjalnej i ochrony 
zdrowia, które zajmują się ludźmi starszymi. Jest to rozległy obszar działalności, 
w którą zwłaszcza Kościół katolicki wniósł i nadal wnosi ważny i trwały wkład”31.

w: Nauczanie papieskie, V, 2, dz. cyt., s. 222. 
28 Por. A. Mielczarek, Wolność i prawo do godnego życia w opiniach ludzi starych, „Praca socjalna” 

2 (2005), s. 41–42. 
29 Por. Jan Paweł II, Ludzie starsi stanowią wartość. Orędzie na Wielki Post 2005 (8 września 2004), 

„Niedziela” 7 (2005), s. 14.
30 Por. A. Cargnel, Trwać przy nieuleczalnie chorym…, dz. cyt., s. 40.
31 Jan Paweł II, Ludzie starsi w życiu społeczeństwa…, dz. cyt., s. 24. 
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Konieczne jest, aby ludzie starzy czuli się członkami wspólnoty, żeby byli sza-
nowani tak, jak domaga się tego sam Bóg w czwartym przykazaniu Dekalogu: 
„Czcij ojca twego i matkę twoją” (Wj 20, 12) – a także ojca i matkę twoich rodzi-
ców, abyś żył i aby dobrze ci się wiodło na świecie. Nie chodzi tutaj o powodzenie 
ekonomiczne. Przede wszystkim chodzi o postawę moralną człowieka – o god-
ne życie. A tę godność zyskuje on wtedy, gdy szanuje godność innych, a zwłasz-
cza tych, którym zawdzięcza życie i wychowanie32. Cechą cywilizacji prawdziwie 
ludzkiej jest więc szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym będą czuć się 
– mimo słabnących sił – żywą częścią społeczeństwa33. Trzeba im więcej poma-
gać i starać się o to, aby nadal żywili zainteresowanie rzeczami użytecznymi dla 
nich samych i dla innych. Aby rozwijali swój umysł, cenili przyjaźń z innymi oso-
bami i rozumieli wartość swojego miejsca w wielkiej rodzinie dzieci Bożych, jaką 
jest Kościół, w którym każda osoba ma jednakową godność i wartość34. 

Afi rmacja godności człowieka starszego, jeśli ma być wiarygodna i autentycz-
na, winna znajdować wyraz w działaniach politycznych zmierzających do spra-
wiedliwego podziału zasobów, tak aby wszyscy obywatele, w  tym także ludzie 
starsi, mogli z nich korzystać. Jest to trudne zadanie, któremu można sprostać 
jedynie, stosując zasadę solidarności, wymiany międzypokoleniowej i wzajem-
nej pomocy. Tę solidarność trzeba urzeczywistniać nie tylko w ramach poszcze-
gólnych narodów, ale także w relacjach międzynarodowych, podejmując ofi arne 
działania, w których uwzględnione zostaną głębokie nierówności ekonomiczne 
i społeczne między Północą a Południem. Brzemię ubóstwa bywa bowiem tak do-
tkliwe, że w wielu przypadkach może podważyć zasady solidarności, czego ofi arą 
stają się najsłabsze grupy społeczne, w tym także ludzie starsi. 

Jedną z dróg do rozwiązania problemów dotyczących starzenia się ludno-
ści jest z pewnością włączanie starszych osób w aktywne życie społeczne, wy-
korzystywanie zasobów doświadczenia, wiedzy i mądrości, jakimi mogą się oni 
podzielić. Starsi w istocie nie powinni być traktowani jako ciężar dla społeczeń-
stwa, ale jako bogactwo, które może przyczyniać się do jego dobrobytu. Mogą 
nie tylko dawać świadectwo, że istnieją pewne aspekty życia, jak np. wartości 
humanistyczne i kulturowe, moralne i  społeczne, których nie da się mierzyć 
kryteriami ekonomicznymi czy funkcjonalnymi; mogą także skutecznie wspo-
magać środowiska pracy i warstwy kierownicze. W istocie rzeczy chodzi nie 
tylko o to, żeby coś zrobić dla ludzi starszych, ale by zaakceptować ich jako od-
powiedzialnych współpracowników, którzy w  sposób rzeczywiście dla nich 

32 Por. tenże, Cenna rola osób starszych w Kościele. Audiencja generalna (7 września 1994), „L’Osservatore 
Romano” 11 (1994), wyd. pol., s. 38.

33 Por. tenże, List Ojca Świętego Jana Pawła II do osób…, dz. cyt., nr 12.
34 Por. tenże, Twórcza rola ludzi starszych…, dz. cyt., s. 749.

możliwy będą uczestniczyć w realizacji wspólnych projektów zarówno w fazie 
planowania, jak i dialogu oraz wykonania35.

2. Odpowiedzialność rodziny i państwa wobec osób starszych

W adhortacji apostolskiej Familiaris consortio Jan Paweł II podkreśla, że 
„wszyscy członkowie rodziny, każdy wedle własnego daru, mają łaskę i odpo-
wiedzialny obowiązek budowania dzień po dniu komunii osób, tworząc z ro-
dziny »szkołę bogatszego człowieczeństwa«. Dokonuje się to poprzez łaskę 
i miłość wobec dzieci, wobec chorych i starszych; poprzez wzajemną codzien-
ną służbę wszystkich; poprzez dzielenie się dobrami, radościami i cierpienia-
mi. Podstawowym czynnikiem w  budowaniu takiej komunii jest wymiana 
wychowawcza między rodzicami i dziećmi, w której każdy daje i otrzymuje. 
Dzieci, poprzez miłość, szacunek, posłuszeństwo dla rodziców wnoszą swój 
szczególny i niezastąpiony wkład w budowanie rodziny autentycznie ludzkiej 
i chrześcijańskiej. Zadanie to będzie ułatwione, jeśli rodzice będą wykonywać 
swoją niezbywalną władzę jako prawdziwą i właściwą »służbę«, czyli posłu-
gę podporządkowaną dobru ludzkiemu i chrześcijańskiemu dzieci, a w szcze-
gólności umożliwieniu im osiągnięcia prawdziwie odpowiedzialnej wolności, 
oraz jeśli rodzice zachowają żywą świadomość »daru«, który stale otrzymu-
ją w dzieciach”36. 

Rodzina jest podstawową grupą społeczną i naturalnym środowiskiem życia 
bez względu na wiek człowieka. W okresie starości wartość rodziny zwiększa 
się, co spowodowane jest m.in. wycofywaniem się osób starszych z szerszych 
kręgów społecznych. Jest ona dla nich najważniejszym środowiskiem życiowej 
aktywności i grupą odniesienia. Prawidłowo funkcjonująca rodzina dostarcza 
starszemu człowiekowi wsparcia w różnych wymiarach. W razie choroby czy 
niepełnosprawności to właśnie przede wszystkim rodzina powinna zapewnić 
opiekę i pielęgnację, stając się główną grupą samopomocy37.

 „Komunia rodzinna może być zachowana i doskonalona jedynie w wiel-
kim duchu ofi ary. Wymaga bowiem szlachetnej gotowości każdego i wszyst-
kich do zrozumienia, tolerancji, przebaczenia i  pojednania. Każda rodzina 
zdaje sobie sprawę, jak napięcia i konfl ikty, egoizm, niezgoda gwałtownie ude-
rzają w tę komunię, a niekiedy śmiertelnie ją ranią. Stąd wielorakie i  liczne 
formy rozbicia życia rodzinnego. Ale każda rodzina jest równocześnie zawsze 
powołana przez Boga pokoju do radosnego i  odnawiającego doświadcza-

35 Por. tenże, Ludzie starsi w życiu społeczeństwa…, dz. cyt., s. 24.
36 Tenże, Adhortacja Familiaris consortio, Watykan 1981, nr 21 (dalej: FC).
37 Por. A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, 

Olsztyn 2006, s. 89.
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nia »pojednania«, to jest do odbudowanej komunii i odnalezionej jedności. 
W szczególności uczestnictwo w sakramencie pojednania i w uczcie jednego 
Ciała Chrystusa obdarza rodzinę chrześcijańską łaską i odpowiedzialnym za-
daniem przezwyciężania wszelkich podziałów i dążenia do pełnej prawdy ko-
munii, zamierzonej przez Boga, odpowiadając w ten sposób pragnieniu Pana, 
aby wszyscy stanowili jedno”38.

 Niestety, nie zawsze istnieją warunki do wspólnego mieszkania ludzi starych 
z dziećmi. Trzeba więc wziąć pod uwagę także alternatywne rozwiązania, kiedy 
to dzieci czy inni członowie rodziny mają obowiązek podtrzymania regularnie 
więzi z osobą, która została zmuszona udać się do domu starców. Należy zwrócić 
uwagę, że stała czy okresowa obecność starszych w rodzinie jest czynnikiem łącz-
ności oraz wyrozumiałości wśród różnych pokoleń39. 

Ogólny nakaz czci rodziców zawarty jest w Dekalogu. Dokładniej precyzują 
go inne teksy Pisma Świętego, które bardzo konkretnie orzekają, do czego zobo-
wiązuje i co wyklucza cześć rodziców. Właściwy stosunek do rodziców musi więc 
wykluczyć bicie ich (por. Wj 21, 15), złorzeczenie im w jakikolwiek sposób (por. 
Wj 21, 17; Prz 20, 20), lekceważenie ich (por. Pwt 27, 20; Syr 3, 12n), krnąbrność 
(por. Pwt 21, 18–21), wyśmiewanie ich (por. Prz 3, 17), krzywdzenie i okrada-
nie (por. Prz 30, 24–25)40. Przykazanie Dekalogu nie mówi, że chodzi o rodziców 
starszych, czyli wymagających opieki i pomocy ze strony dzieci, jednak rozumie 
się samo przez się, że skoro należy czcić rodziców w ogóle, to cóż dopiero w przy-
padku rodziców wymagających opieki i wsparcia41; i nie chodzi tutaj o zbędne 
czułości i sentyment, ale o głęboką cześć42.

Jan Paweł II podkreśla, że „czwarte przykazanie jest szczególnie blis-
ko związane z przykazaniem miłości. Pomiędzy »czcij« a »miłuj« zachodzi 
bardzo bliski związek znaczeniowy. U swych podstaw cześć odpowiada cno-
cie sprawiedliwości. W istocie rzeczy nie można jednak pomyśleć o czci bez 
miłości i to zarazem Boga i bliźniego. Chodzi wszakże o »bliźnich« w znacze-
niu najbliższym i  najściślejszym, a  więc o  rodziców i  dzieci”43. Stosowanie 
przykazania Dekalogu wyraźnie w  Nowym Testamencie potwierdza sam 
Chrystus: „Czcij ojca i  matkę” (Mt 15, 4). Cześć dla rodziców jest bezwa-
runkowym obowiązkiem. Nie jest on ani umotywowany, ani uwarunkowany 
ich osobistymi przymiotami. Jego podstawą jest wyjątkowa godność rodziców, 
przysługująca im na mocy ich szczególnego uczestnictwa w stwórczym dziele 

38 FC 21.
39 Por. Jan Paweł II, Orędzie do Światowego Zebrania…, dz. cyt., s. 224. 
40 Por. A. Drożdż, Człowiek człowiekowi, Tarnów 2001, s.58.
41 Por. K. Romaniuk, Długowieczność jawi się zatem jako specjalny dar Boży, „Niedziela” 10 (2005), s. 17. 
42 Por. J. Tishner, J.A. Kłoczkowski, Wobec wartości, Poznań 2001, s. 157.
43 Jan Paweł II, List do Rodzin, Rzym 1994, nr 15. 

Boga. Od otaczania rodziców szacunkiem większym od tego, którym powin-
no darzyć się innych ludzi, nie zwalnia nawet upływający czas44. 

Niestety, nie jest dzisiaj czymś oczywistym, że człowiek stary jest nat-
uralnym, stałym członkiem rodziny. Jednak, jak pisze Jan Paweł II w  Liście 
do osób w podeszłym wieku: „ze względu na oczywiste problemy psychiczne 
ludzi starych, najbardziej naturalnym środowiskiem przeżywania starości 
pozostaje to, w którym człowiek w podeszłym wieku czuje się »u siebie« – 
wśród krewnych, znajomych i przyjaciół – oraz gdzie może być jeszcze w jakiś 
sposób użyteczny”45. Idealnym rozwiązaniem jest więc obecność człowieka 
starego w rodzinie, i należy mu przy tym zapewnić skuteczną pomoc socjalną, 
stosownie do jej potrzeb, wzrastających wraz z upływem lat, lub pogarszania 
się stanu zdrowia. 

Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae mocno akcentuje, że „spychanie 
ludzi starych na margines albo wręcz ich odrzucanie jest niedopuszczalne. 
Ich obecność w rodzinie, a przynajmniej utrzymanie ścisłego kontaktu z nimi, 
gdyby ze względu na ciasnotę mieszkaniową lub z innych przyczyn ta obecność 
nie była możliwa, ma fundamentalne znaczenie w kształtowaniu klimatu wza-
jemnej wymiany i wzbogacającego dialogu między różnymi pokoleniami. Ko-
nieczne jest zatem zachowanie swoistej »umowy« między pokoleniami lub jej 
przywrócenie, jeżeli została zarzucona, na mocy której rodzice w podeszłym 
wieku, bliscy już kresu swojej wędrówki, mogą oczekiwać od dzieci opie-
ki i  solidarności, jaką sami okazali dzieciom na początku ich życia: wyma-
ga tego posłuszeństwo”46. „Za dobrodziejstwa doznawane od rodziców należy 
odpłacać się uczuciem wdzięczności, głębokim szacunkiem i zaufaniem, jak 
też trzeba ich wspierać po synowsku w przeciwnościach życia – w osamot-
nieniu starości”47.

Przede wszystkim należy pamiętać, że jeśli starzy ludzie nie mają własnych 
i wystarczających dochodów, dorosłe dzieci mają obowiązek utrzymania ich 
lub dofi nansowania. We wszystkich sprawach, trudnościach, które pojawiają 
się w  domu powinna decydować zarówno sprawiedliwość, jak i  miłość. 
Sprawiedliwość broni od krzywdy, żalów, pretensji i konfl iktów, miłość nato-
miast skłania do ofi arności i wzajemnej pomocy48. 

Wraz z udzielaniem pomocy przez rodzinę zaspokajanych jest wiele innych 
potrzeb ludzi starych. Uczestnictwo w życiu rodziny, systematyczne spotkania 
z jej członkami, wzajemna wymiana usług sprzyjają m.in. zaspokojeniu potrzeby 

44 Por. S. Olejnik, Teologia moralna życia społecznego, Włocławek 2000, s. 338. 
45 Jan Paweł II, List Ojca Świętego Jana Pawła II do osób…, dz. cyt., nr 13. 
46 EV 94.
47 KDK 48.
48 Por K. Wiśniewska-Roszkowska, Pochwała starości, Warszawa 1994, s. 91. 
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bezpieczeństwa, przynależności i uznania. Dobre kontakty rodzinne są źródłem 
równowagi emocjonalnej, zdrowia psychicznego oraz aktywności. Wszystko to 
daje poczucie uczestnictwa w życiu społecznym, pomaga przystosować się do 
starości, przyczynia się do rozwoju osobowości. Człowiek czuje się swobodnie, 
co tonuje lęki i stresy49. Dzięki wsparciu rodziny starszym łatwiej pogodzić się 
z ograniczeniami fi zycznymi organizmu, a także ze stratą bliskich osób. Obowią-
zek niesienia pomocy rodzicom jest tak elementarny, że w razie konieczności jego 
spełnienie może wymagać od dzieci wielkich ofi ar osobistych50. 

Chociaż prawdą jest, że „przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”, trzeba 
przyznać, że w dzisiejszych warunkach społecznych, ekonomicznych i kultu-
rowych zadania rodziny w służbie życia stają się często trudniejsze i bardziej 
uciążliwe. Aby rodzina mogła wypełnić swoje powołanie jako „sanktuarium ży-
cia” i komórka społeczeństwa, które miłuje i przyjmuje życie, należy koniecz-
nie i pilnie zapewnić jej pomoc i oparcie. Społeczeństwo i państwo powinny 
udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy, także ekonomicznej, aby rodziny mogły 
rozwiązywać swoje problemy w sposób bardziej ludzki. Ze swej strony Kościół 
winien niestrudzenie rozwijać duszpasterstwo rodzin zdolne pobudzić każdą 
rodzinę do odkrycia i przeżywania z radością i odwagą misji wyznaczonej jej 
przez Ewangelię życia51. 

Szybki wzrost liczby ludzi starych, ich sytuacja społeczna wynikająca z prze-
obrażenia tradycyjnych struktur społecznych (funkcja rodziny)52 oraz współ-
czesny rozwój cywilizacji, która jawi się jako wroga ludziom słabym i starym, 
stanowi poważne wyzwanie dla polityki socjalnej. Jest to zjawisko bez prece-
densu w dotychczasowej historii, wymagające polityki i programów, które za-
gwarantowałyby dostępność usług zdrowotnych i socjalnych, a także sprzyjały 
zdrowemu starzeniu się oraz społecznie ekonomicznie użytecznemu życiu ludzi 
starych53. Należy również promować aktywność tych osób na rzecz społeczeń-
stwa, czyli stwarzać im szansę udziału w różnych formach życia społecznego54.

Państwo powinno chronić i wspierać rodzinę rozumianą jako wspólnota wielu 
pokoleń, wspierać wspólnoty lokalne w działaniach na rzecz starszego pokolenia, 
stwarzać warunki do samoorganizacji osób starszych oraz nieść bezpośrednią 
pomoc tym z nich, którzy nie są w stanie samodzielnie ani przy pomocy rodziny 
zaspokoić swoich potrzeb55. 

49 Por. Polskie Towarszytwo Gerontologiczne, Sztuka starzenia się, Warszawa 1993, s. 32.
50 Por. A. Łosiewicz, O wyższości starości, „Charaktery” 1 (2004), s. 32.
51 Por. EV 94.
52 Por. W. Szymański, Towarzystwo dobroczynności wobec kwestii społecznych, Płock 2005, s. 100. 
53 Por. G. Garrett, Dodać zdrowia do lat, Warszawa 1994, s. 12.
54 Por. R. Podstołowicz, Zaangażowanie parafii wobec osób starszych i chorych, „Currenda” 157 (2007), 

nr 1, s. 130.
55 Por. B. Szatur-Jaworska, Starzenie się społeczeństw: problem międzynarodowy, problem polski, 

Od początku lat 90. nasila się stopniowo tendencja do ograniczania roli pań-
stwa jako głównego realizatora pomocy społecznej na rzecz zwiększania zadań 
samorządów i organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Lokal-
ne podmioty polityki społecznej zobligowane są rozwiązywać trudne sytuacje 
życiowe osób zamieszkujących dany teren, integrować środowisko lokalne oraz 
rozwijać niematerialne formy pomocy. Pomoc społeczna jest działaniem pań-
stwa i organizacji społecznych na rzecz zaspokajania indywidualnych potrzeb 
obywateli, którzy z racji wieku, choroby czy inwalidztwa nie mogą we własnym 
zakresie zapewnić sobie właściwych warunków życiowych. Działalność ta nie 
ogranicza się tylko do pomocy materialnej, ale obejmuje szereg usług umoż-
liwiających tym osobom samodzielne życie w  dotychczasowym miejscu za-
mieszkania56. 

System pomocy społecznej oferuje człowiekowi starszemu m.in. pomoc 
pieniężną, pomoc opałową, odzieżową, żywnościową, jak też różnego rodza-
ju usługi. Jest to pomoc, która w odróżnieniu od pomocy ekonomicznej bę-
dzie musiała rozwijać się coraz szybciej i będzie miała coraz większe znaczenie 
w zaspokajaniu potrzeb seniorów, a przede wszystkim w umożliwieniu osobom 
mniej sprawnym przebywania w dotychczasowych miejscach zamieszkania. 

3. Zadania Kościoła, służby zdrowia i innych instytucji wobec 
     osób starszych

Kościół jest środowiskiem, w  którym wszystkie pokolenia powołane są do 
wspólnego przeżywania oraz realizacji Bożego zamysłu miłości. Dla znacz-
nej liczby ludzi właśnie starość jest okresem szczególnie sprzyjajacym spotka-
niu z Bogiem. Jednym z wielu obowiązków Kościoła jest zapewnienie starszym 
członkom wspólnoty odpowiedniej katechezy, która pomoże im nadal aktywnie 
uczestniczyć w ich apostolstwie, a zwłaszcza w apostolacie rodzin, w działalności 
charytatywnej, w posłudze liturgicznej oraz w obronie kultury życia. Starzy ludzie 
mogą również wnosić cenny wkład we wszystkie dziedziny działalności Kościoła, 
wspierając ją ofi arą swojego cierpienia i modlitwy. Starość jest czymś godnym dla 
Kościoła i zasługuje na najwyższy szacunek i poważanie57.

Trzeba stwierdzić, że Kościół robi wiele na rzecz ludzi w podeszłym wie-
ku. Często w parafi ach odbywają się np. dość liczne spotkania (wigilia, opła-
tek) i nabożeństwa dla starszych, tworzy się nawet specjalne kluby, organizuje 
wspólne wyjazdy, pielgrzymki, dni skupienia, rekolekcje połączone z  wypo-

„Praca Socjalna” 2 (2003), s. 11.
56 Por. P. Błędowski, Pomoc społeczna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, „Polityka Społeczna” 

7 (1999), s. 19
57 Por. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, w: II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Poznań 

2001, nr 48.



326 Studia Redemptorystowskie 327Teologia

czynkiem. Dużym powodzeniem cieszą się koła biblijne, kursy duchowości 
i inne formy edukacji religijnej. Prowadzone przez świeckich z przygotowaniem 
teologicznym katechezy dotyczące spraw wiary doskonale odpowiadają na po-
trzeby osób starszych, gdyż człowiek przy końcu życia zwraca się w stronę tego, 
co jest najistotniejsze. Wszystko to ma zmierzać do dowartościowania tej grupy 
ludzi, umocnić ich poczucie własnego znaczenia i godności. Rozmowy o wierze 
są ogromnie potrzebne, aby właśnie z jej pomocą ludzie starsi mogli lepiej prze-
żyć swoje ostatnie lata, tak trudne i nakładające tak wiele ciężarów. Wiara może 
nie tylko dać pociechę w samotności, ale i w tym okresie życia powinna zobo-
wiązywać do dawania świadectwa. Ludzie starzejący się mogą być świadkami 
wiary wobec dzieci i wnuków, wobec młodych i wobec siebie nawzajem, aż po 
śmierć. Wielkim zadaniem tego okresu jest ostateczne dojrzewanie wewnętrz-
ne. Właśnie w jesieni życia udaje się niekiedy zrozumieć wiele prawd, a to, co 
w nim najistotniejsze – dostrzec jaśniej niż przedtem58.

Inspiracją do organizowania ludzi starszych w parafi i mogą być hasła typu: 
„parafi a - twój dom”, „nie jesteś sam”, „jesteś nam potrzebny”. Wokół tych treści 
można tworzyć różne grupy, które same znajdą motyw i scenariusz spotkań 
w parafi i lub domach prywatnych. Przyjazna atmosfera w zespole i serdecz-
ne więzi oraz czynienie jakiegoś dobra wyzwolą zadowolenie i nadadzą sens 
ich życiu. 

Należy też utrzymać więź międzypokoleniową przez włączanie młodzieży 
do opieki duchowej nad chorymi w domach, którzy nie są już w stanie docho-
dzić na zajęcia organizowane. Może to być lektura książki, rozmowa i wspólna 
modlitwa. W domach parafi alnych należałoby przeznaczyć salkę na „kawiaren-
kę seniorów” (może ją obsługiwać młodzież) z programem kulturalnym (fi lmy 
o tematyce religijnej) i edukacyjnym (pogadanki, wspólne śpiewanie). Zapew-
ni to swobodną atmosferę i złagodzi problem samotności, tak bolesny dla wie-
lu. Z tego wszystkiego wynika, że posługa Kościoła wobec osób starszych jest 
konieczna, albowiem Kościół pobudza do działań służących budowaniu na-
dziei w ludziach w podeszłym wieku i przyczynia się do umacniania solidarno-
ści między nimi59.

 W niesieniu pomocy osobom starszym niezastąpioną funkcję pełni też służ-
ba zdrowia. Choroby, które towarzyszą starości, podobnie jak ona sama są proce-
sem długotrwałym, dlatego też leczenie tych dolegliwości musi być prowadzone 
w sposób właściwy dla chorób przewlekłych, a więc w oparciu o  leczenie am-
bulatoryjne i domowe. Musi być ono jednak właściwie zorganizowane. Powin-
no się umożliwić łatwo dostępne, długotrwałe i systematyczne leczenie, zapewnić 
58 Por. R. Podstołowicz, Zaangażowanie parafii…, dz. cyt., s. 129–133.
59 Por. FC 27; Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, w: II Polski Synod Plenarny…, dz. cyt., nr 

48–49.

sprawną opiekę domową, a w razie potrzeby łączyć pomoc medyczną z pomocą 
społeczną. Ponieważ seniorzy stanowią z każdym rokiem coraz większy odsetek 
pacjentów leczonych w placówkach służby zdrowia, dlatego znajomość odmien-
ności patologii wieku starczego jest dla lekarzy nieodzowna, aby mogli oni właści-
wie rozpoznawać i skutecznie leczyć choroby ludzi starszych. 

Zasady etyczne kierujące postępowaniem medycznym w tym okresie ży-
cia nie powinny różnić się istotnie od zasad określających troskliwą dbałość 
o życie i zdrowie ludzkie na każdym jego etapie. Pełniąc tę służbę, trzeba pa-
miętać, aby być otwartym na współpracę ze wszystkimi, ponieważ „sprawa 
życia oraz jego obrony nie jest wyłączną prerogatywą chrześcijan (…). Życie 
ma w sobie niewątpliwie coś świętego i religijnego, ale ten jego aspekt nie do-
tyczy tylko wierzących”60.

Nowoczesna medycyna nie zna odpowiedzi na wszystkie problemy ani le-
karstwa na wszystkie choroby, poza tym często jest zbyt droga dla osób starych 
i ich rodzin. Niejednokrotnie więcej do zaoferowania mają tradycyjne metody 
leczenia, jednak sama wiedza i umiejętności to nie wszystko. Ważny jest sto-
sunek, jaki mają pracujący z ludźmi starymi i chorymi do swoich podopiecz-
nych. Powinni oni interesować się nimi jako konkretnymi osobami, licząc się 
z ich indywidualnymi potrzebami i uczuciami61. Ci, którzy poświęcają się opiece 
nad zdrowiem ogółu, na służbę chorych i umierających powinni oddać wszyst-
kie swoje umiejętności, ale ważne jest także, by nieść ludziom starym i chorym 
bardziej potrzebną pociechę niezmierzonej dobroci i  gorącego miłosierdzia. 
Taka służba ludziom to również służenie Panu, który powiedział: „Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 
25, 40)62. „Pracownicy służby zdrowia, którzy w  swojej działalności codzien-
nie wielkodusznie służą życiu, powinni dawać pacjentom również to szczególne 
wsparcie duchowe, jakim jest ciepło autentycznego kontaktu ludzkiego”63. Sta-
ry człowiek ma szczególną potrzebę rozmawiania ze swoim lekarzem. Technika 
medyczna w tym okresie życia jest mniej skuteczna, dlatego właśnie większego 
znaczenia nabiera kontakt osobisty. Nie oznacza to jednak, że wyklucza on me-
dycynę techniczną, bowiem wzajemnie się one uzupełniają64.

W myśl etycznego prawa biblijnego należy bronić każdego ludzkiego życia 
odpowiednio do tego, z jakimi konkretnymi problemami się zmaga. Niesienie 
60 EV 101. Por. także: Jan Paweł II, Orędzie na VII Światowy Dzień Chorego 1999 r. (8 grudnia 1999), 

„L’Osservatore Romano” 2 (1999), wyd. pol., s. 8.
61 Por. G. Garrett, Dodać zdrowia do lat. Krótki poradnik jak być zdrowym w starszym wieku, Warsza-

wa 1994, s. 16.
62 Por. Kongregacja Doktryny Wiary, Deklaracja o eutanazji, w: Nauczanie papieskie, III, 1,  Poznań 

1985, s. 825.
63 Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa, Watykan 2003, nr 88.
64 Por. P. Tournier, Pod wieczór życia, Warszawa 1980, s. 54. 
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pomocy człowiekowi jest obowiązkiem zarówno dlatego, że wynika z jednego 
z  jego podstawowych praw, jak i dlatego, że opieka nad jednostkami przyno-
si obfi te korzyści społeczności. Opieką lekarską należy zatem otoczyć każdego 
człowieka, dążąc do tego, aby obejmowała ona całe jego życie. Istotą nowoczes-
nego pojmowania opieki lekarskiej jest bowiem wspieranie postępu człowieka: 
dlatego polega ona nie tylko na leczeniu chorego, ale także na prewencji, na dą-
żeniu do szerszego rozwoju, na kształtowaniu właściwego środowiska rodzin-
nego i społecznego65. 

Obok służby zdrowia ważną funkcję pełnią też inne instytucje. Najważniej-
szymi placówkami wspierającymi osoby starsze w Polsce są stacjonarne domy 
pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, kluby seniorów, Uniwersytety 
Trzeciego Wieku oraz hospicja66.

Nie można z pewnością porównać procesu starzenia się osoby, która spędza 
swoje ostatnie lata w domu, w bliskim towarzystwie kochającej rodziny, oto-
czona troskliwą opieką, ze starością pensjonariusza domu pomocy społecznej, 
człowieka osamotnionego i schorowanego. Niestety, zdarzają się sytuacje, kie-
dy rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki i godziwych warunków życia takiej 
osobie, więc jedynym wyjściem wydaje się umieszczenie tych ludzi w domach 
pomocy społecznej67. 

Domy pomocy społecznej przeznaczone są dla osób wymagających całodo-
bowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby, które nie mogą 
samodzielnie funkcjonować w samodzielnym życiu i którym nie można zapew-
nić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Dla wielu ludzi starszych 
osób placówki te stanowią jedyną możliwość godnego życia68. Stwarza się im tu 
szansę na zmianę dotychczasowego życia w poczuciu osamotnienia i odrzuce-
nia przez najbliższych. Warunkiem jednak jest całościowe, podmiotowe trak-
towanie człowieka, z uwzględnieniem nie tylko jego potrzeb biologicznych, ale 
również prawa do wolności i dokonywania wyborów. Działania domu opieki 
społecznej powinny opierać się przede wszystkim na wspomaganiu mieszkań-
ców w sferze biologicznej, społecznej i kulturalnej. Mają to być działania słu-
żące ochronie zdrowia i fi zycznego funkcjonowania, jak usługi pielęgnacyjne, 
zdrowotne oraz rehabilitacja lecznicza. Czynnikiem, od którego najbardziej za-
leży życie człowieka starego w domu pomocy społecznej, jest pracująca tam 
kadra. Każdy, kto pomaga tym ludziom, musi mieć świadomość, że często to 
65 Por. Benedykt XVI, Miłość do Chrystusa urzeczywistnia się w opiece nad chorymi. Do uczestników 

sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia (22 marca 2007), 
„L’Osservatore Romano” 6 (2007), wyd. pol., s. 32.

66 Por. A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy…, s. 157.
67 Por. A. Mielczarek, Starość i osamotnienie ludzi starszych w placówkach opiekuńczych, „Praca Soc-

jalna” 4 (2006), s. 31.
68 Por. Z. Tarkowski, Zarządzanie i kierowanie domem pomocy społecznej, Lublin 1998, s. 71.

właśnie od niego zależy, w jakim kierunku potoczy się życie człowieka chorego. 
Przede wszystkim personel powinien sobie i  swoim podopiecznym uświado-
mić, w jakim stopniu są oni zagrożeni samotnością, wypracować plan pomocy 
dopasowanej do potrzeb każdego człowieka. Polegać to powinno na tworzeniu 
właściwego klimatu funkcjonowania instytucji. Ważną umiejętnością i praw-
dziwą pomocą jest także bycie słuchaczem, ponieważ stary człowiek chce mó-
wić i sam zadaje wiele pytań69. 

Faktem jest, że choć domy pomocy społecznej zapewniają tak szeroko roz-
budowaną pomoc: wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenia lecznicze, 
to jednak chyba nigdy nie zastąpią serdecznych i przyjacielskich uczuć rodzin-
nych70. Dlatego też te instytucje powinny być nastawione przede wszystkim na 
dostępność kontaktów i odwiedzin, traktując je niekiedy jako niezbędny ele-
ment terapii, a bez wątpienia jakości życia71. 

Dzienne domy pomocy różnią się od domów pomocy społecznej tym, że za-
pewniają opiekę tylko w ciągu dnia i przeznaczone są dla osób, które są zdolne 
do nich dochodzić i dojeżdżać. Pobyt w tym domu wyzwala wiarę we własne 
siły, poczucie przydatności, godności, pozwala zapomnieć o  samotności, po-
konać trudności związane z życiem codziennym, a przede wszystkim opóźnia 
niezaradną starość i przejście do stacjonarnych domów pomocy społecznej72. 

Kluby seniora są ośrodkami życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego 
i rekreacyjnego osób w trzecim wieku. Ich zasadniczym zadaniem jest stworze-
nie warunków do przyjemnego spędzenia czasu wolnego oraz do zaspokajania 
potrzeb wyższego rzędu, w tym zwłaszcza potrzeby kontaktów towarzyskich, 
wypoczynku, rozrywki oraz potrzeb kulturalno-oświatowych. Kluby te mają 
przede wszystkim sprzyjać tworzeniu więzi społecznych, a w efekcie przeciw-
działać poczuciu pustki i osamotnienia73. 

Najbardziej rozpowszechnioną instytucjonalną formą edukacji ludzi starszych 
są Uniwersytety Trzeciego Wieku. Są to placówki należące do systemu kształ-
cenia ustawicznego, które zajmują się edukacją osób w starszym wieku. Ich za-
daniem jest rozwój osobowości słuchaczy, upowszechnianie wiedzy z  zakresu 
różnych dziedzin, pobudzanie postaw twórczych, poprawa jakości życia ludzi 
starszych oraz tworzenie wspólnie z nimi warunków „dobrego starzenia się”, 
w tym wszechstronne uprawnienie i aktywizowanie ludzi starszych oraz uła-
twianie nawiązywania kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach 

69 Por. A. Mielczarek, Starość i osamotnienie…, dz. cyt., s. 34. 
70 Por. G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 1999, s. 83. 
71 Por. L. Frąckiewicz, Karta Praw Człowieka Starego, Warszawa 1985, s. 120. 
72 Por. A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy…, dz. cyt., s. 168. 
73 Por. tamże, s. 170.
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i aspiracjach74. Uniwersytety Trzeciego Wieku spełniają wiele funkcji, wycho-
dzą naprzeciw potrzebom psychospołecznym i zdrowotnym swoich słuchaczy. 
Wykłady, wycieczki zaspokajają potrzeby poznawcze, a wszystkie rodzaje zajęć 
urzeczywistniają potrzebę samorealizacji75. 

Kolejną formą opieki nad człowiekiem starszym, chorym i cierpiącym, na 
którą warto zwrócić uwagę jest hospicjum. Jest to nie tylko miejsce spokoj-
nej starości, ale i program specjalnej opieki nad osobami śmiertelnie chorymi, 
program łagodzenia bólu i cierpień związanych z mającą nastąpić niebawem 
śmiercią, a także program intensywnej opieki psychologicznej i psychoterapeu-
tycznej nad najbliższą rodziną umierającego w okresie choroby i paru miesięcy 
po jego śmierci76.

W opiece hospicyjnej podkreślana jest wartość życia, a umieranie traktowa-
ne jest jako proces naturalny – nie przyspiesza się go i nie opóźnia. Wszystkie 
działania hospicjum koncentrują się wokół zapewnienia możliwie najlepsze-
go samopoczucia fi zycznego i psychicznego umierającego, oraz najpełniejsze-
go udziału w życiu aż do śmierci, a przede wszystkim tego, by pacjent odczuwał 
serdeczną i życzliwą współobecność innych. Opieka hospicyjna może być więc 
przeciwwagą dla eutanazji, która nie tylko nie rozwiązuje problemu cierpie-
nia, ale wręcz go pogłębia, bo wymierzona jest przeciw człowiekowi. Realizacja 
zadań opieki hospicyjnej wymaga udziału wielu osób. Ważne, aby odznaczali 
się oni samarytańską postawą wobec każdego potrzebującego wsparcia. Choć 
w hospicjum posługują kapelani, to rozmowy duchowe nie są zarezerwowane 
tylko na nich. Często powiernikami dylematów duchowych pacjentow są pra-
cownicy lub wolontariusze. To oni przygotowują chorego do spowiedzi i przy-
jęcia sakramentu chorych, a w hospicjum nikogo nie dziwi modlący się lekarz, 
pielęgniarz czy wolontariusz77. 

Praca z ludźmi przebywającymi w hospicjum jest bardzo trudnym i odpo-
wiedzialnym rodzajem służby społecznej. Wymaga nie tylko bezinteresownego 
poświęcenia własnych sił dla dobra drugiego człowieka, ale przede wszystkim 
determinacji, wrażliwości, umiejętności łączenia współczucia ze sprawnością 
działania, wyrozumiałości, cierpliwości – a więc cech, które znamionują dojrza-
łą osobowość i układają się w postawę roztropnej życzliwości78. Hospicjum jest 
nie tylko miejscem, w którym otacza się opieką chorych i umierających, ale jed-

74 Por. M. Halicka, J. Halicki, Społeczne implikacje edukacji osób starszych, „Polityka Społeczna” 
9 (1999), s. 25. 

75 Por. E. Trafiałek, Polska starość w dobie przemian, Katowice 2003, s. 264. 
76 Por. A.A. Zych, Człowiek wobec starości, Katowice 1999, s. 124. 
77 Por. J. Stokłosa, Hospicjum alternatywą wobec eutanazji – jego rola w opiece nad terminalnie chor-

ym i rodziną, w: Chrześcijanin wobec eutanazji, red. K. Gryz, B. Mielec, Kraków 2001, s. 87. 
78 Por. M. Górecki, Hospicjum w służbie umierających, Warszawa 2000, s. 218. 

nocześnie środowiskiem, w którym dostrzega się i przeżywa ludzki i prawdzi-
wie chrześcijański sens choroby, cierpienia i śmierci79. 

***
Podjęte w niniejszej pracy rozważania ukazały, że jednym z największych 

problemów współczesnego świata jest deptanie fundamentalnego prawa do ży-
cia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich, którą w znacznej mie-
rze stanowią ludzie starzy. Poczucie wartości i godności jest niezwykle ważne 
dla każdego człowieka, szczególnie w podeszłym wieku, ponieważ jest podsta-
wowym wymiarem jego egzystencji i należy się wszystkim ludziom. Człowiek 
stworzony został na obraz i podobieństwo Boga, dlatego tak ważne jest, aby 
każda chwila ludzkiego życia przeżyta została w pełni i z godnością. 

Z tego też wynika, że przed Kościołem, państwem, rodziną i różnymi insty-
tucjami stoją ważne zadania do spełnienia w stosunku do ludzi starych, cho-
rych i cierpiących. Człowiek w końcowym etapie swojego życia, pomimo wielu 
towarzyszących mu problemów i wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesna cy-
wilizacja, powinien mieć pewność, że nie jest skazany na poczucie bezsilno-
ści i  odrzucenia. Istnieje więc potrzeba traktowania ludzi starszych tak, aby 
czuli się członkami wspólnoty, mieli w niej swoje miejsce i świadomość, że są 
potrzebni. Najważniejszym jednak zadaniem jest szacunek, na który wskazuje 
Pan Bóg w czwartym przykazaniu Dekalogu.

Mimo wielu opracowań podejmujących omawiane zagadnienie, kwestia 
problemów związanych z okresem starości pozostaje tematem nadal otwartym 
i niewyczerpanym. Niniejsza praca jest tylko niewielką cząstką pośród ogromu 
tekstów z zakresu tej problematyki. Pozwoliła ona jednak na podstawie nauki 
Kościoła i współczesnej literatury przybliżyć jakże aktualny problem ludzi star-
szych, którzy w dobie dzisiejszych wynalazków i rozwoju techniki tracą swoją 
wartość i godność. Jednak ten stereotyp człowieka starego we współczesnym 
świecie jest błędny, jako że sensu starości, przy głębszej refl eksji, nie sposób 
przeoczyć. 

79 Por. J. Zając, Troska Kościoła o chorych, Płock 2005, s. 23. 
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Summary

Old age challenge to modern civilization

Old age and the ageing process itself are probably the most diffi  cult stages in a man’s life. 
A lot of problematic situations that are quite often present in the old age have a negative impact 
on a man’s psyche. To make matters worse, the contemporary cultural and civilizational condi-
tions do not make today’s life easier for a man but quite the opposite, they seem to make it even 
more diffi  cult in fact. Th e phenomena that can be very worrying in today’s reality is trampling 
on the dignity of old people. Meanwhile, a sense of worth and dignity is extremely important 
for everyone, especially for the old because it is one of the most fundamental aspects of human 
life and thus all people deserve it. 

In order to meet the challenges of the present time, it is necessary to provide support for 
old people by giving them information, providing moral, spiritual, emotional and fi nancial 
help as well as assistance in the performance of everyday activities. 

Th erefore, the aim of this publication is to illustrate the value and dignity of an old man and 
tasks that family, the Church, the state, health service and other institutions must fulfi ll in rela-
tion to old people. Provided support increases a sense of security, ensures an identity of the in-
dividual, stimulates the desired action, and also helps in removing all barriers of discrimination 
that objectively make old age onerous and often push the old to the margins of life. 

Ks. Marek Kluz – doktor, adiunkt Katedry Teologii Moralnej i Ducho-
wości Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie, sekretarz WTST. Autor kilkudziesięciu 
artykułów naukowych poświęconych moralności małżeńsko-rodzinnej, 
wychowaniu moralnemu, bioetyce, moralności życia społecznego i dzia-
łalności socjalno-charytatywnej.
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Св. Иоанна Златоуста (349–407) можно считать одним из самых 
популярных и цитируемых Отцов Византийской Церкви, его произ ведения 
и биография прекрасно известны. Эта ценная информация о нем, дошедшая 
до нас, позволяет с энтузиазмом вновь открыть не только великого оратора, 
ученого, церковного администратора, образцового пастыря Церкви, но 
и очень активного общественного деятеля, который подробно изложил 
свои социальные взгляды, формируя тем самым собственную социальную 
доктрину, основанную на христианских принципах. Его учение в дальнейшем 
легло в основу официального общественного учения Церкви. Златоуст был 
первым христианским мыслителем, который практически и мастерски 
сочетал свою проповедническую деятельность с пастырским служением, 
вырабатывая четкую схему желаемого социального взаимодействия людей 
в обществе. 

1. Сложность социальной ситуации в антиохийском обществе 
     и участие в нем христианской общины

Cв. И. Златоуст был рожден и большую часть своей жизни провел 
в Антиохии, которая находилась в большом сирийском городе (третьем 
по количеству населения Византийской империи). Город занимал очень 
выгодное географическое положение вблизи моря, что и способствовало 
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успешному развитию торговли и повышало значение города вообще. Кроме 
того, Антиохия была обществом многонациональным, где проживали 
греки, финикийцы, сирийцы, римляне и евреи. Такое развивающиеся 
космополитическое общество предусматривало также плюрализм религий: 
в нем было много языческих капищ, еврейских синагог и христианских 
храмов. Все это формировало политическую, экономическую и социальную 
жизнь Антиохии в целом, а также оказывало большое влияние на социально-
этические взгляды И. Златоуста и дало возможность реализовать эти идеи на 
практике в жизни «златоустого» учителя Церкви.

Описание экономической ситуации Антиохии Златоуст дает в своей 
гомилии на Ев. от Матфея, замечая, что одна десятая часть жителей живет 
очень зажиточно, примерно такое же количество находится на грани нищеты, 
не имеет практически ничего, а остальные – это люди среднего класса1. 
Причем «бедные» (πένητες), в узком смысле этого слова, – это те, которые 
ежедневно сталкиваются с нехваткой одежды и недостатком пищи, поэтому 
часто обречены на голодание. Они не получили ничего в наследство: ни 
серебра, ни золота, совсем никаких средств на существование. Бедные люди 
пытаются заработать на хлеб насущный собственным трудом. Св. Иоанн 
считает, что богатые и люди среднего класса легко могут решить проблему 
бедности, непосредственно помогая остро нуждающимся, которых не так 
уж и много в процентном отношении. Но поскольку ничего подобного не 
происходит, то это дает право св. Златоусту говорить в своих проповедях, что 
в пределах одного города существует как бы два разных общества, живущих 
совсем рядом. К очень богатым, прежде всего, относятся антиохийские 
«богачи» – это преимущественно городская аристократия, состоящая из 
членов сената (βουλή) в количестве 1200 человек. Против этой элитарной 
группы людей во времена Златоуста в городе вспыхнуло восстание нищих, 
вследствие чего члены сената спаслись бегством, растворившись среди 
толпы. Причиной бунта было принятие ими безосновательного закона, 
предусматривающего существенное увеличение налогов для жителей 
города. Чтобы прекратить беспорядки неимущих, проповедник произнес 
в храме целый цикл проповедей «О статуях»2. При этом следует добавить, 
что члены сената обладали значительными земельными угодьями и жили 
на налоги граждан. Негативное явление налогового «вымогательства» 
остро критикует не только Златоуст в своих гомилиях, но и такие языческие 
авторы, как Юлиан и оратор Ливаний3. Политика «поборов» небольшой 
группы аристократии вызывала недовольство не только у бедных групп 
1 Patrologia Graeca, red. J.-P. Migne, Athens 1995–1996, t. 58, col. 630.
2 H.O. Old, The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church, 

t. 2, Grand Rapids, Michigan 1998, сс. 200–210.
3 S. Zincone, Ricchiezza e povertà nelle omelie dі Giovanni Crisostomo, L’Aquila 1973, сс. 19–20.

городских рабочих и крестьян, но также и у купцов, которые вели торги на 
территории города и тоже подвергались притеснениям со стороны власти. 
Это заставляло их безосновательно поднимать цены на предметы первой 
необходимости. Такой тактически-политический ход властей был направлен 
на то, чтобы городской пролетариат и купцы взаимно обвиняли друг друга: 
рабочие оставались недовольны купцами, а купцы по наущению властных 
структур перекладывали ответственность за беспорядок в городе на плечи 
обычных его граждан. Фактически социальную пестроту Антиохии можно 
представить как некий «четырехугольник»: городская аристократия, 
городские рабочие, крестьяне и воины.

В Антиохии, как и в других городах империи, вся земля была в пользовании 
властных богачей. Остальные могли только арендовать ее, работая тем 
самым на вельмож. Отсутствие прав на владение землей для простых людей 
открывало широкие возможности для богатых нещадно эксплуатировать 
бедноту, отбрасывая ее за грань выживания. Следует отметить, что жизнь 
крестьян, которые не имели ничего, была намного хуже, чем у бедных 
городских жителей. Последним еле хватало средств, чтобы своевременно 
платить налоги, а крестьяне получали лишь мизерную однодневную плату за 
свою работу. Поэтому св. И. Златоуст резко критикует земельных магнатов, 
называя их более «жестокими, чем варвары». Ведь это они ежедневно 
видят, как крестьяне, подобно мулам, с утра до вечера трудятся, выполняя 
невероятно тяжелую работу. Фактически это богачи своим отношением 
приравнивают их к тягловым животным, даже не считая людьми. Не давая 
никакой возможности отдохнуть, эксплуатируют их строго и жестоко. 
Все это порождает у крестьян страх перед чиновниками, которые в любой 
момент, пользуясь их собственной экономической несостоятельностью, 
могут подвергнуть их суду и без всякого следствия упрятать в тюрьму за 
невыполнение каких-либо обязанностей4.

Из вышесказанного следует, что совсем не удивительным в то время 
было то, что между деревенской беднотой и городской аристократией 
очень часто вспыхивали конфликты, ведь в руках представителей власти 
были все законодательные рычаги, а также право распоряжаться землей. 
Однако, поскольку аристократия владела также военными отрядами, часто 
эти столкновения заканчивались кровопролитием. В истории известен 
даже факт убийства епископа Маркела в местности Апамеи, недалеко от 
Антиохии5.

4 W. Mayer, P. Allen, John Chrysostom, London–New York City 2000, с. 37.
5 Однажды разъяренная толпа крестьян решила по-варварски уничтожать и разорять 

языческие святыни города. Чтобы остановить вандализм, епископ Маркел в сопровождении 
войска явился в капище, желая своей речью успокоить восставших. Однако ситуация, 
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Несмотря на религиозное разнообразие в Антиохии, христианство 
в этом городе во времена И. Златоуста динамически развивалось. Общины 
христиан тогда насчитывали примерно 100 тыс. человек, т.е. более чем треть 
от всего населения. После Миланского эдикта об официальном утверждении 
христианства как религии империи (313 г.) и указа об обязательном 
введении решений Никейского Собора в жизнь Церкви (380 г.) Антиохия 
становится важным религиозным центром христианства, наряду с Римом, 
Константинополем и Александрией6. Религиозная свобода и поддержка 
Церкви со стороны власти способствовала институциональному ее развитию.

И. Златоуст в своих гомилиях вспоминает, что Церковь в Антиохии 
обладает значительным имуществом: землей, зданиями и другими объектами 
недвижимости, транспортными средствами и другой собственностью. 
Однако великий проповедник разъясняет, что все это является имуществом 
не духовных лидеров, так как они – лишь администраторы общины, ее слуги, 
а всей Церкви, т.е. всех верующих. Поэтому материальные средства должны 
служить успешной миссионерской и благотворительной активности: 
предназначаться для содержания бедных и нуждающихся, служить защитой 
для угнетенных, убежищем для паломников, помощью для преследуемых, 
опекой для сирот, поддержкой вдовам и защитой девицам7. Без такого 
использования материальных благ служители Церкви легко превратятся 
в обычных управляющих или наемных чиновников, для которых важнейшим 
будет получение доходов и забота о собственных нуждах, как это было 
в случае служителей языческого культа. Златоуст ссылается на апостольские 
времена и утверждает, что евангельское осознание общественной 
роли Церкви было одной из весомых причин ее быстрого развития 
и распространения. Однако современное состояние Церкви выглядит 
несколько иначе и требует некоторой коррекции8. Поэтому выступления 
св. И. Златоуста содержат определенную критику и упреки в адрес духовных 
лиц в том, что они владеют значительным состоянием. Он говорит откровенно 
о чрезмерном увлечении церковных служителей «серебром» и мирскими 
благами. Вслед за Златоустом следует сказать, что Церковь замедлила 
темпы благотворительного служения также из-за того, что количество ее 

когда христианский пастырь позволил себе переступить порог языческого храма вместе 
с представителями аристократии, привела к тому, что в глазах крестьян он выглядел скорее 
как защитник власть имущих, нежели духовный авторитет, призывающий к миру. Поэтому, 
внезапно оказавшись среди разъяренной толпы, он стал жертвой расправы (S. Zincone,
Ricchiezza e povertà nelle omelie dі Giovanni Crisostomo, оp. cit., cc. 26–27).

6 А. Puech, Le cristianisme des premiers siècles et la question sociale, „Religions et societies”, Paris 
1905, сс. 98–99.

7 Patrologia Graeca, оp. cit., t. 58, col. 761–764.
8 S. Zincone, Ricchiezza e povertà nelle omelie dі Giovanni Crisostomo, оp. cit., сс. 29–36.

членов увеличилось на несколько тысяч и поэтому возросло количество 
нуждающихся. Великий проповедник предлагает наверстать эти упущения 
с помощью конкретных дел милосердия: заботиться, чтобы у бедного был 
на столе кусок хлеба, одежда и крыша над головой. К сожалению, в обществе 
отмечается нехватка даже таких элементарных проявлений милосердия со 
стороны богатых христиан по отношению к бедным9.

2. Проповеднические выступления св. Иоанна Златоуста 
     как квинтэссенция его социального учения

Очень часто темой публичных выступлений И. Златоуста в храме является 
проблема богатства и бедности. Социальные проповеди он провозглашает 
на протяжении всего своего служения: как диакон, а потом священник 
в Антиохии, а также как епископ в Константинополе. Гомилии Златоуста, 
касающиеся социальных вопросов, чаще всего являются морально-
этическим комментарием к библейским книгам Старого и Нового Заветов10. 
Возможность влиять на социальную ситуацию в обществе и корректировать 
ее с помощью проповеди усиливает тот факт, что в храм для того, чтобы 
послушать живое пастырское слово Златоуста, приходили люди различных 
общественных категорий: высокого ранга чиновники, которые переступали 
порог святыни в сопровождении рабов, паломники и бездомные, простые 
люди и воины11.

Главное содержание церковных выступлений св. И. Златоуста можно 
классифицировать, выбирая из его проповедей главные и сентенциальные 
мысли. 

«То, что «мое», не является полностью «моим». Бог щедро дал в пользо-
вание человеку нечто большее, чем деньги или золото. Это природные 
ресурсы, такие как земля, воздух, солнце, вода или огонь. И неправильно 
будет утверждать, что богатый человек больше радуется солнцу или воздуху. 
Все эти дары созданы и предназначены для всех и все без исключения люди 
имеют одинаковые права и возможности для того, чтобы жить и развиваться 
на этой планете, пользуясь этими благами. Златоуст различает «вещи, 
необходимые для существования» («ανανκαιοτέρα») и «вещи изысканные» 
(«χρέματα»), т.е. приобретенную собственность, такую как деньги или удача. 
Поэтому, ссылаясь на решения раннехристианской Церкви, что «никто ничего 

9 J. Pelikan, Divine Rhetoric, Crestwood, New York 2001, c. 67.
10 C. Avila, Ownership: Early Christian Teaching, London 1983, с. 83; S. Zincone, Ricchiezza e povertà 

nelle omelie dі Giovanni Crisostomo, оp. cit., с. 8.
11 N.K. Gvosdev, St. John Chrysostom and John Locke: An Orthodox Basis for the Social Contract?, 

„Philotheos” 3 (2003), c. 151.
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из имения своего не называл своим, но всё у них было общее» (Деян 4,32), св. 
Иоанн приходит к выводу, что дифференциация христианского общества 
на бедных и богатых должна в конечном результате быть ликвидирована, 
так же как и притяжательные местоимения «мой», «мое» должны исчезнуть 
из лексикона верующих во Христа. Их следует заменить на «наш», «наше». 
Такая социалистическая позиция общественного равенства для Златоуста 
означает преодоление всякого имущественного эксклюзивизма среди 
христиан, которых Бог трактует одинаково и равно12.

«Жить так, чтобы твои владения не завладели тобой». Златоуста 
часто критиковали за острые выступления против богачей, за персональное 
обращение к ним во время проповедей в храме, поскольку некоторые 
исследователи утверждают, что большинство слушателей великого 
проповедника были людьми состоятельными13. Однако св. Иоанн пытается 
объяснить, что цель его откровенных слов – не покорить богатых, 
а возвысить бедных. Поскольку не само богатство по своей сути является 
злом, а неправильное его использование. Так же как не сама бедность 
является хорошей сама по себе, но должное ее переживание приносит 
добрые плоды. Становится ясным, что Златоуст не ставит перед собой 
цель безосновательного «нападения» на богатых только из-за этого, что 
они являются богатыми, ведь все на земле, созданное Богом, является 
онтологически добрым, в том числе и богатство. В этом смысле «регулятором» 
общественного разделения благ является государственный закон, который 
не допускает произвольного обогащения и поклонения «мамоне». Златоуст 
в проповеди не боится употреблять слово «раб» («δούλος») в отношении 
к человеку-материалисту, что в глазах его слушателей вызывало ужасный 
образ человека, ограниченного в свободе действий и передвижения. 
Стать рабом значило стать самым большим неудачником и абсолютно 
несчастным. Можно утверждать, что человек, который попадает в ловушку 
консумпционизма, пытается утешать себя роскошью, но в то же время 
прячет от себя правду, становясь рабом материальных благ. Собственно 
в этом, в соответствии со Златоустом, кроется самое опасное рабство 
и сопротивление воле Божьей: вместо отречения от материальных вещей 
человек начинает им поклоняться14.

«Не делиться имуществом с бедным значит воровать его у него». 
Бог дал человеку возможность обладать многими материальными вещами 
не для того, чтобы он использовал их с целью блуда, пьянства, чрезмерных 
украшений и других жизненных капризов, но чтобы он учился делиться 
12 C. Avila, Ownership: Early Christian Teaching, оp. cit., с. 87.
13 W. Mayer, P. Allen, John Chrysostom, оp. cit., с. 34.
14 C. Avila, Ownership: Early Christian Teaching, оp. cit., сс. 87–88.

с нуждающимися. Слово «воровство» в значении отказа делиться тем, что 
у тебя лишнее, с бедным Златоуст употребляет в буквальном смысле�15. 
Поэтому хвастовство богатых и влиятельных людей своими материальными 
достижениями, даже если получены они были в наследство, означает для св. 
Иоанна не что иное, как добровольное признание в грабеже. Радикализм 
такого мышления проповедника следует из его исследования Библии (Мал 
3,10; Проп 4,1) и умозаключения, что все материальные вещи принадлежат 
исключительно Богу. И если бедному едва хватает самого необходимого 
в жизни, то это не потому, что Господь несправедливо распределил 
жизненные блага, а потому, что богатый владеет ими сверх меры, становясь 
общественным вором16.

«Богатому нужно быть ответственным за вверенное ему добро 
и уважать права других». Быть богатым, по И. Златоусту, вовсе не значит 
быть обреченным на постоянную критику со стороны представителей 
Церкви, которые, кажется, призывают раздать имущество бедным и стать 
в ряды малоимущих. Стоит вновь упомянуть, что материальные блага 
являются чем-то хорошим и полезным. Поэтому св. Иоанн размышляет 
так: если ты получил большие блага, на твои плечи возлагается такая же 
ответственность перед всеми за мудрое отношение к ним и их рациональное 
использование. Владельцу надо осознать, что сегодня он может быть 
богат, а завтра может остаться ни с чем. Поскольку Бог доверяет кому-то 
материальные блага, то вместе с этим ожидает щедрой милостыни для нищих 
и личного вклада в наступление справедливого общества. Пользование 
богатством предусматривает трезвость мышления, понимание, что за 
все когда-то нужно будет дать отчет. Поэтому сам факт наличия у кого-то 
правового документа на какую-то собственность для христианской этики 
является всего лишь фактом наличия у него обычного куска бумаги, которая 
не дает право возвышаться над малоимущим человеком17. 

«Частная собственность является причиной антагонизма между 
людьми». Для И. Златоуста социальное равенство и справедливое 
распределение имущества между людьми есть нечто естественное, 
упорядоченное Богом еще в начале создания мира. Если некий человек 
утверждает, что вполне законным способом получил в наследство 
определённое материальное состояние, то св. Иоанн приглашает его 
поразмышлять глубже и отнестись к самим истокам бытия, а не только 

15 Подтверждает этот тезис сам автор, применяя синонимические слова на определение слова 
«кража», такие как „χαρπάγη”, „πλεωνεζία”, „αποστήρεσις” (Ibid., c. 84).

16 A.S. McCormick, John Chrysostom’s Homily #50 As an Example of the Antiochene Exegetical Tradition, 
„The Patristic and Byzantine Review” 1–3 (1993), c. 70.

17 C. Avila, Ownership: Early Christian Teaching, оp. cit., cc. 91–94.
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к недавнему во времени поколению своих предков, владеющих чем-то. 
Умственное путешествие к первоисточникам создания мира, где Бог 
«дает в аренду» человеку землю и все, что на ней находится, несомненно, 
даст ему правильную оценочную панораму всего материального, что 
ему досталось. Таким образом, Господь не совершает несправедливости, 
создавая одних людей богатыми, а других бедными. Свидетельством этого 
является существование так наз. «общих благ», таких как земля, вода, небо, 
море и т.д. Поэтому совершенно неправильно считать, что все полученное 
мною в наследство является собственностью, данной от Бога только мне. 
И мое наивысшее право – это отстаивать в судебном порядке имущество 
за возможность владения им18. Первенство во всем этом имеет Божий 
естественный закон, а потому государственные гарантии собственности 
должны быть ему подчинены. Но поскольку на практике это далеко не так – 
отсюда и рождается антагонизм и соперничество в погоне за собственностью. 
Можно считать, что Златоуст является дальновидным, ведь ответственность 
человека за поступки своих предшественников невозможна, поэтому земные 
законы часто несправедливы и находятся в постоянном противоречии 
с Божьим. Погоня людей за материальными вещами заставляет тех, кому 
дана «аренда» сотворенного мира, забывать, что они на земле всего лишь 
путешественники, паломники.

«Добровольной коллективизацией можно преодолеть нищету». 
Кроме теоретических размышлений на амвоне, Златоуст занимается сугубо 
практическими экономическими вопросами, которые служили развитию 
христианского общества – так наз. койнонии. Св. Иоанн говорит, что надо 
делиться с другими не только какой-то частью имущества, но всем, что 
предполагает участие сердца, чтобы бедные почувствовали себя нужными 
и ценными. Ведь в конечном итоге мотивацией щедрой милостыни 
является Бог. И способ, который использовали члены первоначальной 
Церкви, когда все приносили и клали к ногам апостолов (Деян 4,35), 
говорит, что милостыня не является лишь передачей благ «из рук в руки», 
от индивидуума к индивидууму, но для всего сообщества. Именно такие 
поступки делают счастливыми и свободными как богатых, так и бедных. 
Стоит отметить, что Златоуст ссылается на определенные статистические 

18 И. Златоуст не игнорирует государственные законы, которые защищали частную собствен-
ность человека (т.н. закон «vindicatio», который гарантировал защиту тому, кто первый 
законно запатентовал определенное владение), если кто-то решился посягнуть на его на-
следство, полученное вполне честным способом. Он лишь отказывался из-за собственных 
религиозных убеждений признать то, что кто-либо из людей имеет право называть себя 
самым высшим «властителем», поскольку считает это слово выявленной несправедливос-
тью по отношению к истинному Властителю всех вещей, также как сопротивление Божье-
му естественному закону (Ibid., cc. 95–96).

данные количества бедных в его городе, отмечая, что общая коллективизация 
материального всеми, кто называет себя христианами, обеспечила бы всех 
нуждающихся пищей, которой хватило бы надолго. Златоуст вспоминает, 
что расточительство и жадность человека вносят хаос в такой порядок 
вещей, углубляют индивидуалистическое восприятие действительности. 
А на самом деле это христианин должен стремиться к минимализму 
в пользовании материальными вещами – подобно рабам, которым хватает 
одного стола, чтобы насытиться, одной крыши над головой, чтобы выжить. 
Поэтому только меры по экономии средств помогут возродить справедливое 
общество. Хорошим примером для подражания мирянам является также 
монашеский образ жизни: монахи выбирают добровольную нищету, 
а с другой стороны им всего достаточно для того, чтобы вести достойный 
образ жизни и быть счастливыми. Златоуст твердо верит в реализацию своего 
«экономического сценария», хотя похоже, что в глубине души чувствует его 
утопию и нелегкое воплощение в жизненную реальность19. 

3. Реализация христианской социальной доктрины в пастырском
     служении св. Иоанна Златоуста

Безусловно, И. Златоуст в своих пылких проповедях и призывах к общес-
твенному равноправию и необходимости внимания к неимущим сам на своем 
опыте ревностно осуществлял евангельский долг и исполнял императив 
любви к ближнему, трудясь во имя попечительства бедных, страждущих 
и людей, нуждающихся в помощи. Все это он делал во имя Бога, поэтому нельзя 
согласиться с выводами некоторых историков, которые представляют святого 
проповедника как предсказателя и сторонника коммунистической идеологии 
в решении проблемы социального неравенства20. 

19 Ibid., cc. 100–102.
20 Беспочвенность приписывания И. Златоусту социалистической развязки социального 

вопроса представляется очевидной, ведь он не рассматривает его в смысле экономическом, 
а с точки зрения христианского мировосприятия, акцентируя внимание на морально-
этическом понимании. Поэтому И. Златоуст, утверждая, что в обществе не должно быть 
никакого социального неравенства между людьми, опирается при этом на добродетель 
христианской любви, зная, что только она может строить лучшее общество. Кроме 
того, понимая утопичность идеи социализма как такового, он говорит об определенном 
идеале, к которому общество должно стремиться, хотя и с одобрением относится к идее 
добровольного «коммунизма», который встречается в монастырях. При этом св. Иоанн 
отмечает, современное ему общество еще не созрело для равномерного распределения 
имущества и совместной работы (кажется, что в этой мысли святого звучит эсхатологический 
мотив). Чтобы показать, что богатые как общественная категория не могут существовать 
без труда бедных, Златоуст образно рисует перед слушателями возможное существование 
двух типов городов: один – это общество богатых, другой – бедных. (И. Попов, Святой 
Иоанн Златоуст и его враги, „Богословский вестник” (1907), t. 3, 11–12, cc. 814–817).
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Однако, осознавая, что при помощи одних только проповедей не удастся 
раз и навсегда покончить с явлением бедности и изменить общественный 
строй изнутри, возлагая надежду на совесть каждого человека и христ-
ианские принципы поведения в общественной жизни, Златоуст в своей 
гомилетической практике тяготеет к эмпирической конкретике: он 
становится посредником, который помогает некоторым малообеспеченным 
людям получить реальную материальную помощь от богатых. В этом, 
впрочем, четко проявляется его пастырская опека, он не ограничивается 
только духовным руководством и учительским попечительством. Включает 
она также повышение социальных стандартов для нуждающихся людей21.
Сначала как дьякон кафедрального собора в Антиохии св. И. Златоуст 
выполнял важнейший долг заботиться о бедных и нуждающихся в городе. 
Впоследствии уже как священник, выполняя пастырское служение 
в этом же городе, а еще позднее архиепископ Константинополя, он активно 
интересовался уровнем жизни своих сограждан. Часто находясь среди 
простых людей, св. Иоанн сталкивался с нелегкой повседневной жизнью 
своих соотечественников, проявлял живой интерес к людям разных 
общественных слоев, к их насущным проблемам22.

Кроме собственных личных социальных инициатив, общественная 
деятельность св. Златоуста концентрируется в первую очередь вокруг 
филантропических учреждений, о которых Церковь заботилась уже давно, 
однако в те времена эта деятельность значительно набирала обороты. Оба 
города, как Антиохия, так и Константинополь, являлись своеобразными 
мегаполисами, привлекая к себе большое количество гостей. Не все приезжие 
были в хорошем физическом здоровье и не всегда у них было достаточно 
материальных средств, чтобы содержать себя во время своего путешествия. 
А в дополнение к этому еще и местные жители, особенно бедные дети, 
женщины и старики, лишенные элементарных средств к существованию, 
часто болели, находясь в антисанитарных домашних условиях. Поэтому 
по инициативе Церкви во время, когда И. Златоуст был рукоположен 
в священники, в Антиохии уже более полувека действовали многочисленные 
убежища, госпитали. То же происходило и в Константинополе, где, кроме 
упомянутых организаций, дополнительно открывались еще детские приюты, 
дома престарелых при монастырях и т.п. Стоит вспомнить, что в столице 

21 J. Kelly, Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, Bydgoszcz 2001, cc. 97–99.
22 R.A. Krupp, Shepherding the Flock of God. The Pastoral Theology of John Chrysostom, New York 

City 1991, cc. 38–40.

империи все учреждения такого типа развивались наиболее активно, а их 
функционирование стало одним из неотъемлемых атрибутов городской 
жизни, которая протекала в чрезвычайно быстром темпе23. 

Места для ночлега (ξενόνες). Неблагоприятные для работы погодные 
условия, частые дожди в Антиохии, передвижение воинских частей 
требовали существования учреждений, позволяющих обеспечить туристам, 
паломникам и военным, особенно бедным и нуждающимся, условия для 
достойного кратковременного пребывания в городе, а также медицинскую 
помощь заболевшим во время путешествия. Св. Златоуст в своем обращении 
«К Стагирию» упоминает о существовании так наз. ксенона, который 
ассоциируется у него с местом, где прежде всего оказывают медицинскую 
помощь больным. Своего доброго друга Стагирия проповедник призывает 
посетить это заведение и встретиться с его обитателями, бедными 
и разочарованными, часто больными эпилепсией24. Упоминание о местах 
ночлега часто появляется в проповедях Златоуста с целью поощрить 
слушателей помогать этому учреждению различным образом. Он приводит 
пример благотворительности своего епископа Флавиана, пожертвовавшего 
свой унаследованный дом, чтобы основать там приют. Этот ксенон был 
открыт также и для туристов, где, по словам св. Иоанна, каждый его 
посетитель чувствовал себя как в собственном доме, будучи в восторге от 
гостеприимства достойных представителей церкви25. 

Госпитали (νοσοκόμεια). Значительную часть финансирования таких 
учреждений брал на себя св. И. Златоуст как епископ, а сам он построил 
несколько подобных больниц. Персонал госпиталя состоял из двух 
пресвитеров и большего количества врачей, поваров, а также других 
людей, которые посвящали свою жизнь благотворительному служению как 
аскетическому подвигу. В своих выступлениях св. Иоанн хочет изменить 
взгляды тех людей, которые думают, что финансированием и обслуживанием 
больниц должна заниматься исключительно Церковь, духовные или 
монашествующие. Проповедник убеждал слушателей, что они должны 
радоваться тому, что церковное общество доверяет им и передает в им руки 
служение больным, ведь должно оно стать спасительным делом для всей 
Церкви26. С другой стороны, критикует богатых землевладельцев, которые 

23 W. Mayer, P. Allen, John Chrysostom, оp. cit., c. 47.
24 W. R. Stephens, Saint Chrysostom. His Life аnd Time, London 2005, cc. 87–89; Patrologia Graeca, 

оp. cit., t. 47, col. 490.
25 Ibid., t. 54, col. 585.
26 Ibid., t. 60, col. 319–320.
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из-за планов Златоуста построить еще один госпиталь вблизи их владений 
остаются из-за этого неудовлетворенными и расстроенными27. 

Детские приюты (ορφανοτροφείον). Большую роль в функционировании 
детских приютов, так же как и госпиталей, играли миряне или 
монашествующие, которые часто по аскетическим причинам отрекались от 
собственной семьи, а все свое имущество отдавали на благотворительные 
цели. Ярким примером этого является Олимпиада, бездетная молодая вдова, 
в личном владении которой были немалые материальные средства. Их 
значительную часть она предназначала сиротам, бедным, а свой незамужний 
статус рассматривала как хорошую возможность все свое имущество 
в будущем отдать на социальное благо Церкви. Для нее это означало не 
только материальную благотворительность, но и личный труд для бедных: 
ухаживание за больными и забота о детях-сиротах. И. Златоуст уделил ей 
статус «диаконисы», учитывая ее большую ангажированность в социальной 
церковной деятельности, а также писал ей многочисленные письма, будучи 
уже в изгнании28.

Дома для бедных (πτόχεια). Эти учреждения, которые были под 
попечительством Церкви, выполняли функцию дистрибуции материальных 
вещей первой необходимости, в том числе пищи. Они были лишь местом 
для кратковременного пребывания малообеспеченных, не предусматривали 
ночлега. Об их существовании вспоминает историк Созомен. Подобные 
были построены светской властью, однако руководство одним из этих 
заведений было отдано в руки диакона Маратония. Можно утверждать, что 
добродетель гостеприимства была именно тем элементом, который позволял 
реализовывать программную деятельность св. И. Златоуста, направленную на 
улучшение положения бедных в обществе. Как епископ он лично заботился 
о доставке пищи и содержании духовенства, приезжавшего отовсюду29.
Интересен также факт существования похожего заведения при епископском 
доме, т.н. «επισκοπείον». Финансировался он полностью на епископские 
средства, а также на милостыню богатых и знатных лиц, особенно политиков 
и чиновников, которые часто останавливались в епископских палатах.

27 J. Kelly, Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, оp. cit., cc. 319–320.
28 W. Mayer, P. Allen, John Chrysostom, оp. cit., cc. 48–50.
29 Стоит при этом упомянуть группу монахов, которые однажды пришли к епископу 

И. Златоусту, прося убежища. Они одновременно представили жалобу на Александрийского 
епископа Теофила, который прогнал этих духовных лиц, обвинив в ереси. Сам факт 
гостеприимного принятия этих людей, которым Златоуст позволил жить в епископском доме, 
поручая прислуге лично заботиться об их хорошем содержании и питании, свидетельствует 
о его милосердном наставлении к другим, несмотря на то, что такое поведение св. Иоанна 
Теофил принял за личное пренебрежение и оскорбление (K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, 
Kraków 2007, cc. 55–57).

Социальная деятельность Златоуста, которая подтверждала на практике 
его проповеднические призывы, не сводилась только лишь к отдельным 
фактам гостеприимства для гостей и нищих. Как епископ он много делал для 
борьбы с бедностью, смотря дальновидно своим пастырско-пророческим 
оком, ведь часто отмечал, что духовные должны заботиться о гражданском 
воспитании мирян, особенно бедных, об их образовании. Св. Иоанн считал, 
что хорошим моментом для этого являются так наз. «предельные» жизненные 
ситуации человека, такие как тяжелая болезнь или смерть кого-то из близких. 
Он часто подчеркивал в беседах с духовенством, что их первостепенной 
задачей является приходить к больным, уделять внимание им, а также их 
семьям, а в случае смерти христианина проявлять сострадание и помогать 
в организации христианских похорон. Ведь христианские прощальные 
обряды должны быть реализацией солидарности и взаимной поддержки 
людей со стороны Церкви и ее служителей. 

Анализируя в целом социальное учение и пастырское служение св. 
И. Златоуста, можем сделать вывод, что он исповедует теоцентрическую 
модель общественных отношений, ведь только Бог заслуживает называться 
властелином всего материального мира, а человек – только временный 
пользователь. В эсхатологическом конце времен людям надлежит дать отчет 
за качество пользования сотворенным миром по отношению к человеку, 
который всегда является образом Божьим. Поэтому Златоуст часто 
акцентирует внимание на необходимости межчеловеческой солидарности, 
ведь все без исключения ходят одинаково «под солнцем» и, несмотря на 
свой социальный статус, постоянно остаются земными паломниками, 
обреченными на взаимную солидарность и помощь. Поэтому задача тех, 
кто получил большее количество благ, – стараться со своей стороны честно 
и справедливо их распределять между всеми представителями человеческого 
рода: не накапливать богатство, а делиться им. Кроме того, главной задачей 
И. Златоуста как христианского пастыря является оказание бедным не 
только материальной поддержки, но также духовной и моральной. Он 
часто подчеркивал высокое достоинство бедного, иногда даже приводя его 
в пример для подражания. Его учению чужда всякая пассивность: он всегда 
поощрял бедных бороться за свои права в обществе, преодолевая комплекс 
неполноценности перед богатыми, а также часто вспоминал, что самой 
большой наградой для бедняка является возможность находиться близко 
к Богу, всегда надеясь на Его помощь и поддержку.
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Streszczenie

Społecznoetyczne poglądy i posługa pasterska św. Jana Chryzostoma 
w warunkach antagonizmu klasowego jego epoki

W  artykule zostały poddane analizie poglądy społecznoetyczne św. Jana Chryzosto-
ma (349–407), który w  swoich wystąpieniach ostro krytykuje niesprawiedliwość panującą 
w  Antiochii i  Konstantynopolu. Chryzostom, który jako kaznodzieja, działacz administra-
cyjno-polityczny oraz pasterz Kościoła zna problemy swoich współczesnych, walczy z wyzy-
skiem ludzi biednych przez bogaczy oraz krytykuje ich konsumpcyjny styl życia. W swoich 
mowach wykazuje, że postępowanie sprzeczne z  etyką i  moralnością chrześcijańską pro-
wadzi do zakłóceń w  funkcjonowaniu społeczeństwa. Jego nauczanie stanowi przyczynek 
do budowania dojrzałego społeczeństwa, w którym każdy obywatel, będąc świadomy swego 
chrześcijańskiego powołania, tak wykorzystuje środki materialne, aby zgodnie z przykładem 
pierwszych wspólnot chrześcijańskich razem z innymi wnosić wkład w budowanie królestwa 
Bożego na ziemi. Św. Jan Chryzostom apeluje zarówno o odpowiedzialne korzystanie z dóbr 
materialnych, jak i solidarność społeczną. Swoje nauczanie wspiera osobistym przykładem, 
angażując się w  działalność charytatywną na rzecz ubogich dzieci, sierot, wdów, chorych 
i przybyszów. Zachęca także wszystkich duszpasterzy do wspaniałomyślnego udzielania po-
mocy potrzebującym. Św. Jan Chryzostom jest ojcem Kościoła, który zasługuje na miano 
prekursora chrześcijańskiej nauki społecznej.

Andriy Oliynyk CSsR – ur. w 1979 roku, jest kapłanem grecko-
katolickim. Pracuje jako wykładowca teologii pastoralnej oraz komuni-
kacji kościelnej na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie 
(Ukraina). W 2011 roku obronił doktorat z teologii na Wydziale Teologii 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest duszpasterzem 
młodzieży, ponadto głosi misje parafi alne oraz rekolekcje na Ukrainie, 
w Polsce, Belgii, Portugalii oraz USA.
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Die Kirche ist verpfl ichtet, sich ständig zu erneuern, wenn sie dem Evangelium 
treu bleiben will. In jedem neuen Zeitalter muss sie nach Möglichkeiten suchen, 
den gegenwärtigen Menschen die Wahrheit von ihrem Wesen und ihrer Mission 
deutlich und überzeugend zu vermitteln. Die Lehre des Konzils über die Zeichen 
der Zeit1 verlangt, dass die Kirche wachsam bleibt und immer bereit ist, sich auf 
die neue gesellschaftliche Situation einzustellen; denn sie wird nur dann fähig, auf 
die konkreten menschlichen Nöte die richtige Antwort zu geben2. 

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, benötigt die Kirche Modelle des pasto-
ralen Handelns. Sie beziehen sich auf die Ekklesiologie und die christliche Tradi-
tion, die sowohl die Doktrin als auch die Praxis beinhaltet. Sie helfen der Kirche, 
sich in die aktuelle Wirklichkeit zu inkarnieren und den in ihr lebenden Men-
schen zu dienen, indem sie ihnen den Weg zum Heil und zum erfüllten Leben in 
Christus zeigt.

Im folgenden Artikel, der eine Verarbeitung des ersten Kapitels des Buches 
„Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła“3 (Gegenwärtige Modelle 
des pastoralen Handelns der Kirche) ist, wird zuerst die Präsenz der Modelle im 
alltäglichen Leben und ihr Gebrauch im Bereich der Natur- und Geisteswissen-
schaften dargestellt. Im zweiten Teil des Artikels wird von der Verwendung der 
Bilder und Modelle in der ekklesiologischen Refl exion die Rede. Der dritte Teil 

1 Vgl. GS Nr. 4, 11, 44.
2 Vgl. D. Bailer-Jones, Scientific Models in Philosophy of Science, Pittsburgh 2009, S. 2; V. Codina, Tres 

modelos de eclesiologia, „Estudios Eclesiásticos” 58 (1983), S. 55.
3 R. Hajduk, Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła, Olsztyn 2011.
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des Artikels ist der Funktion der Modelle des kirchlichen Handelns gewidmet, die 
sowohl in der Pastoraltheologie als auch in der seelsorglichen Praxis der Kirche 
von großer Bedeutung sind. Denn der folgende Beitrag die Problematik der Ver-
wendung der Modelle in der Th eologie überblicksartig beleuchten will, erhebt sie 
keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist als Hilfestellung bei der Ergrün-
dung der Rolle der Modelle in der Pastoraltheologie und als Impuls zur Suche 
nach geeigneten Modellen der seelsorglichen Praxis gedacht. 

1. Die Modelle im Alltag und in der Wissenschaft

Das Wort „Modell” kann man im Bereich der Natur- und Geisteswissenschaf-
ten fi nden. Es ist aber auch in der alltäglichen Sprache sehr geläufi g. Im Alltag 
greift man auf das Wort „Modell“ zu, um auf die Person hinzuweisen, der man 
nachfolgen soll. Modelle z.B. der Fahr- oder Flugzeuge kann man in Geschäften 
kaufen oder während der Sportveranstaltungen bewundern. Manchmal bezieht 
sich das Wort „Modell“ auf eine Idee, die bisher noch nicht vollkommen in die 
Praxis umgesetzt wurde, wie z.B. das Modell der Machtausübung. Nicht selten 
wird das Wort „Modell“ als Synonym des Wortes „Exemplar“ verwendet, das ein 
Objekt des bestimmten Typus bedeutet4.

In der Wissenschaft ist das Wort „Modell“ benutzt, um ein allgemeines Kon-
zept darzustellen. In diesem Fall weist das Modell einen analogischen Charakter 
auf. Es ermöglicht eine Interpretation oder Präsentation eines Objektes mittels 
eines anderen, um auf diese Weise es zu erleuchten oder zu verifi zieren5. Das 
Modell nimmt Gestalt eines bewusst erarbeiteten Bildes, das das theoretische 
Verständnis der Wirklichkeit zum Ausdruck bringt6. Das Modell kann man auch 
beschreiben als ein künstlich konstruierter Zusammenhang von Elementen, der 
der Reproduktion eines realen Konstruktes dient. Diese Rolle spielt z.B. Attrap-
pe einer Siedlung. Das Modell stellt in diesem Fall eine Analogie der Wirklichkeit 
dar, die die Grundlage seiner Relevanz ist7. 

Das Modell ist als ein Synonym der Struktur und Form zu verstehen. Es ver-
hilft zur Systematisierung von Datensammlungen und zur Formulierung neuer 
Hypothesen. Die Modelle ermöglichen die Übertragung von den neu bekom-
menen Inhalten in die Bereiche, die bereits gut bekannt sind8. Das Modell wird 

4 Vgl. P. Suppes, Modelli, in: R. Bordonaro, Enciclopedia delle scienze sociali, Bd. V, Roma 1996, S. 747.
5 Vgl. Ch.A. Lave, J.G. March, An Introduction to Models in the Social Sciences, New York 1975, S. 19; 

R. Bhaskar, Modello, in: P. Jedlowski, Dizionario delle scienze sociali, Milano 1997, S. 436.
6 Vgl. Ch.A. Lave, J.G. March, An Introduction to Models in the Social Sciences, op. cit., S. 4; C. Flori-

stán, Teología práctica, Salamanca 2002, S. 232. 
7 Vgl. A. u. R. Mucchielli, Lexíque des sciences socials, Paris 1969, S. 128.
8 Vgl. D. Bailer-Jones, Scientific Models in Philosophy of Science, op. cit., S. 102; W. Tack, Models, 

in: H.J. Eysenck, W. Arnold, R. Meili, Encyclopedia of Psychology, Bd. II, London 1972, S. 281.

zu einer Brücke, die zum besseren Verständnis von wenig gekannten Phänome-
nen führt. Die Modelle beanspruchen keinen ganzheitlichen Umfang, sondern 
bieten Regeln an, die ermöglichen die bisher erhaltenen Erkenntnisse sinnvoll 
zu ordnen. 

In den empirischen Wissenschaften dienen die Modelle der Interpretation 
und der bildhaften Darstellung von Th eorien. Typisch ist für sie die Tendenz zur 
Simplifi zierung und Schematisierung der Realitätsgefüge. Keine Th eorie ist im-
stande die Phänomene adäquat zu beschreiben. Das im Modell zusammengefas-
ste Schema ermöglicht auf eine zwar vereinfachte, aber zugleich auch volle Weise 
ein bestimmtes Fragment der Realität zu sehen9.

Die Geisteswissenschaften verwenden Modelle, um die in der sozialen Wirk-
lichkeit auftauchenden Phänomene darzulegen. Vor allem in der Psychologie sind 
die Modelle als reale oder konstruierte Systeme zu begreifen, die eine Analogie 
für die Welt der Benehmensweisen und der menschlichen Erfahrung bieten. Ein 
solches Modell berücksichtigt die Verhaltensmuster, psychologische Erkenntnis-
se und Situationen, um die Zusammenhänge zwischen diesen Elementen zu ver-
anschaulichen. Niemals beanspruchen derartige Modelle alle möglichen Gefüge 
zu präsentieren10. Zwischen den Modellen und den geforschten Fakten stellt man 
einen funktionalen Zusammenhang, der aufgrund einer methodischen Untersu-
chung erlaubt ein harmonisches und wissenschaftlich begründetes Konzept zu 
schaff en. Dieses kann aber mittels der Experimente weiter verifi ziert und vervoll-
kommnt werden11.

Auch die theologischen Wissenschaften nutzen Modelle aus, die den Men-
schen die göttliche Wahrheit besser erkennen lassen. Zwischen dem Modell 
und der übernatürlichen Wirklichkeit besteht eine Analogie, die auf  menschli-
che Weise das Göttliche „zeigt“, das in seinem Wesen für den Menschen uner-
kennbar ist (synkatabasis)12. Die Modelle lassen nicht den Eindruck entstehen, 
die menschliche Sprache sei völlig unfähig, das Unendliche zum Ausdruck zu 
bringen. Sie hindern die Entwicklung des theologischen Denkens nicht, sondern 
unterstützen ihre Entfaltung in der Perspektive der Richtungsvielfalt und inhalt-
lichen Diff erenzierung.

Die empirisch-wissenschaftlichen Modelle können behilfl ich sein, um die 
Funktion der Modelle in der Th eologie zu erhellen. Indem man die beiden Typen 
der Modelle miteinander vergleicht, kommen auch Diff erenzen zwischen ihnen 
9 Vgl. D. Bailer-Jones, Scientific Models in Philosophy of Science, op. cit., S. 13; V. Codina, Ocho 

lecciones sobre la Iglesia, Santa Cruz de la Sierra 1992, S. 90.
10 Vgl. W. Tack, Models, op. cit., S. 280.
11 Vgl. A. Dulles, Models of the Church, New York 1987, S. 23.
12 Vgl. A. Oliynyk, Συγκατάβασις τὸ φαινόμενον. Interpretacja reguł kaznodziejskich św. Jana Chry-

zostoma w pismach Anthony’ego Coniarisa jako przykład współczesnej homiletyki prawosławnej 
(Maschinenschrift), Olsztyn 2011, S. 38–43.
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zum Vorschein13. Die theologischen Modelle dienen eher dem Ordnen der Da-
ten als der Erlangung neuer Erkenntnisse. Sie brauchen mehr Deutung als jene, 
die durch empirische Wissenschaften erarbeitet werden. In der Th eologie wer-
den Modelle öfters verwendet und deutlicher hierarchisch geordnet als in em-
pirischen Wissenschaften. Im Gegensatz zu ihnen berühren die theologischen 
Modelle menschliche Gefühlssphäre und bewegen Menschen zum Handeln. Mo-
delle spielen in der Th eologie die Hauptrolle, denn sie sind in all ihren Fächern ge-
genwärtig und wirken form- und sinngebend für die christliche Glaubenspraxis.

2. Die Bilder und Modelle in der Ekklesiologie

Die Bilder und Modelle spielen eine sehr wichtige Rolle in der Ekklesiolo-
gie seit den Anfängen des Christentums. Sie beweisen, dass es immer ein dy-
namisch-vielfältiges Kirchenleben gab14. Indem sich das Zweite Vatikanische 
Konzil für die biblische, patristische und liturgische Sprache entscheidet, kön-
nen die Kirchenbilder und -modelle für das Leben der Kirche von heute neue 
Impulse vermitteln. Sie fordern die Th eologen auf, ihre Refl exion über das 
Wesen der Kirche fortzusetzen und sich darum zu bemühen, dass eine neue ek-
klesiologische Synthese entsteht15. Sie weisen auch darauf hin, dass die Kirche 
auch heute nach theologischen Inspirationen sucht, die ihrem Leben und Wir-
ken neue Qualität und neuen Elan geben. 

2.1. Die Bildersprache der Ekklesiologie

Die Kirche ist ein Geheimnis, denn sie ist eine Wirklichkeit, die durch die 
Gegenwart Gottes durchdrungen wird. Die Kirche entzieht sich der vollen 
menschlichen Erkenntnis, weil die übernatürliche Dimension in ihr die wesent-
liche Rolle spielt. Sie gehört zum Geheimnis Christi, der durch seinen Geist das 
Werk der Erlösung in ihr fortsetzt. Hinter ihrer irdischen und angreifbaren Ge-
stalt verbirgt sich das Geheimnis der persönlichen Vereinigung jedes Menschen 
mit Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist und mit den anderen Men-
schen, die im Glauben ihren Ursprung hat16.

13 Vgl. S. McFague, Metaphorical Theology. Models of God in Religious Language, Philadelphia 1982, 
S. 107–108.

14 Vgl. H. Ritt, Neutestamentliche Kirchenbilder, in: W. Beinert, Kirchenbilder, Kirchenvisionen. Vari-
ationen über eine Wirklichkeit, Regensburg 1995, S. 44.

15 Vgl. J.A. Komonchak, The Significance of Vatican Council II for Ecclesiology, in: P.C. Phan, The Gift 
of the Church. A Textbook Ecclesiology in Honor of Patrick Granfield OSB, Collegeville 2000, S. 76.

16 Vgl. ChL Nr. 19.

Weil die Kirche einen geheimnisvollen Charakter aufweist, lässt sie sich nicht 
eindeutig defi nieren17. Aus diesem Grunde verbreitet sich in der Th eologie die 
Tendenz, über die Kirche ausschließlich im Sinne der theologia negativa zu spre-
chen, d.h. in Kategorien, die besagen, was die Kirche nicht ist. Dann ist letztend-
lich das Schweigen die beste Haltung angesichts des kirchlichen Mysteriums, das 
der menschliche Verstand nie in all seinen Dimensionen erfassen und auf einen 
Begriff  reduzieren kann. 

Es gibt aber auch einen positiven Zugang zum Geheimnis der Kirche mittels 
der Bilder und Modelle18. Darauf gehen die Konzilsväter des Zweiten Vatika-
nums ein, indem sie versuchen das Mysterium der Ekklesia als das Volk Got-
tes, der mystische Leib oder die Braut Christi bildhaft darzustellen. Sie beziehen 
sich in dieser Weise auf die alte theologische Tradition der Kirchenväter, de-
rer Ekklesiologie von den aus der Bibel stammenden Bildern inspiriert war. Die 
Heilige Schrift selber stellt die Kirche anschaulich dar, indem sie die metapho-
rische Sprache anwendet19. 

Wenn die Th eologen Bilder benutzen, tun sie das wegen der Möglichkeit ei-
ner volleren und verständlicheren Darstellung der Glaubensgeheimnisse, dar-
unter auch des Mysteriums der Kirche20. Ihre Anwendung hat aber bestimmte 
Rahmen. Es kann nämlich sein, dass die Bilder die repräsentierte Wirklichkeit 
verdunkeln oder komplizieren. Darum ist die Aufgabe der Th eologen, die Ver-
wendung der Bilder in der Ekklesiologie kritisch zu überprüfen. Sie brauchen 
dazu klare Regeln, die zu einer bewussten und korrekten Verwendung der an-
schaulichen Sprache in der Th eologie verhelfen. 

Die Th eologie versucht, Kriterien zu erarbeiten, die die Verwendung der 
Bilder der Kirche begründen. José Marins schlägt folgende Kriterien vor21: 
1) jedes Bild muss eine solide biblische Grundlage haben und sich auf  mög-
lichst breite christliche Tradition beziehen; 2) es muss fähig sein, den Mitglie-
dern der Kirche die Bedeutung ihrer Kommunion und Mission im Geiste des 
Evangeliums zu vermitteln; 3) es muss die Beziehungen zwischen den Gläu-
bigen erleichtern und die religiöse Erfahrung der heutigen Menschen wider-
spiegeln; 4) es muss authentische Tugenden und Werte beinhalten, die in der 
traditionellen Religiosität einen wichtigen Platz haben; 5) es soll dem carita-
tiven Dienst der Gläubigen Sinn geben. Alle so verstandene Bilder der Kirche 
helfen die Modelle ihrer pastoralen Tätigkeit zu entwerfen, damit die christli-
17 Vgl. A. Dulles, Models of the Church, op. cit., S. 18.
18 Vgl. N.M. Healy, Church, World and the Christian Life. Practical-Prophetic Ecclesiology, Cambridge 

2000, S. 36.
19 Es gibt Berechnungen, die beweisen, dass sogar 96 Bilder der Kirche in der Bibel zu finden sind; vgl. 

A. Dulles, Models of the Church, op. cit., S. 19.
20 Vgl. S. McFague, Metaphorical Theology, op. cit., S. 107.
21 Vgl. J. Marins y Equipo, Modelos de Iglesia. CEB en America Latina, Bogotá 1976, S. 41.
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che Gemeinschaft bewusst, theologisch reif und in der Praxis der Urchristen 
tief verwurzelt das Heilswerk Jesu fortsetzen kann.

2.2. Die Herkunft und Bedeutung der ekklesiologischen Modelle

Die Bilder können sich in die Modelle verwandeln, wenn sie refl ektiert und 
kritisch benützt werden, um das theoretische Verständnis der Wirklichkeit zu 
vertiefen. Unter „Modell“ versteht man dann ein Bild, das bewusst und fast mit 
der mathematischen Genauigkeit gebraucht wird22. Es ermöglicht sowohl Sy-
stematisierung der Daten, als auch Entstehung neuer Konzepte. 

Einige Modelle können also die Gestalt der Bilder annehmen, die zu „sehen“ 
sind. Sie lassen sich mit anderen Objekten vergleichen und man kann sie sich 
leicht vorstellen. Zu dieser Gruppe gehören folgende Kirchenbilder: Tempel, 
Weinberg oder Herde. Es gibt aber auch Modelle, die einen abstrakten Charak-
ter aufweisen und damit keine Bilder sind. Zu derartigen Kirchenmodellen zäh-
len Institution und Gemeinschaft.

Die in der Ekklesiologie gebrauchten Modelle lassen sich als erklärende 
und sondierende beschreiben23. Die erklärenden Modelle dienen der Syntheti-
sierung des zugänglichen Wissens. Ein solches Modell kann man akzeptieren, 
wenn es sich auf die Bibel und die Tradition der Kirche beruft und mit der Ge-
schichte und Erfahrung über das christliche Leben vereinbart ist. Es stellt eine 
Analogie dar, die niemals vollkommen wird, denn die Kirche als das Mysterium 
der göttlichen Gnade besitzt Merkmale, die nie völlig dazu parallel sein können, 
was außerhalb des Glaubenskontextes erkennbar ist. Immerhin sind die erklä-
renden Modelle in der Kommunikation der Wahrheit über die Kirche sehr hilf-
reich24.

Die sondierenden oder heuristischen Modelle verhelfen zu einem neuen 
Verständnis der Wirklichkeit, das aufgrund der Feststellung von den bisher un-
bekannten Fakten und den zwischen ihnen bestehenden Verknüpfungen mög-
lich ist. In der Th eologie ist jede neue Erkenntnis nur dann anerkannt, wenn 
sie mit der Off enbarung übereinstimmt, d.h. mit den in der Bibel und in der 
Tradition der Kirche enthaltenen Normen. Die Heuristik kann also nicht ohne 
Begründung auskommen, die die theologischen Grundlagen eines neuen Ent-
wurfes darlegt. 

Das Mysterium der Kirche ist nicht nur ein Objekt des theologischen Wis-
sens, sondern die Wahrheit, die eine gelebte Wirklichkeit sein muss, „von der 

22 Vgl. Ibid., S. 40.
23 Vgl. A. Dulles, Models of the Church, op. cit., S. 24.
24 Vgl. B. Saviano, Pastoral Urbana: Herausforderungen für eine Großstadtpastoral in Metropolen und 

Megastädten Lateinamerikas, Berlin 2006, S. 186.

der gläubige Mensch noch bevor er einen klaren Begriff  davon hat, ein gleich-
sam mit der Natur gegebene Erfahrung haben kann”25. Darum sollen die Gläu-
bigen zuerst das Geheimnis der Kirche in ihrem Leben erfahren, um zum klaren 
Verständnis zu kommen, was sie in ihrem Wesen ist. In dieser Weise verbindet 
sich die Th eorie mit der Praxis. Die menschliche Erfahrung lässt die Richtigkeit 
des Modells und seine Grenzen überprüfen. Nur jene, die am Leben der Kirche 
teilhaben, können treff end begreifen, was oder besser: wer die Kirche ist. Wenn 
jemand keine lebendige Beziehung zur Kirche hat, wird daran gehindert, den 
Wert der einzelnen Modelle richtig einzuschätzen. 

Sowohl die Bilder, als auch die Modelle stellen in Bezug auf die Kirche im-
mer nur derer Analogie dar. Sie sind nicht imstande, das Geheimnis der Kirche 
zu umfassen. Sie werfen Licht auf einige Elemente der kirchlichen Wirklich-
keit, aber sie enthüllen nicht ihr ganzes Wesen. Sie erhellen manche Aspekte 
und Ideen, die für unsere menschlichen Denkweisen verständlich sind. Sie be-
wegen unsere Fähigkeit, die Objekte miteinander zu vergleichen und intuitiv zu 
deuten.

Es gibt keine Modelle in der Ekklesiologie, die adäquat die Realität der Kir-
che zeigen26. Sie widerspiegeln ihr Mysterium stets teilweise und funktionell. Je-
des von ihnen klärt einen Aspekt des Geheimnisses auf, aber erhellt es nicht in 
vollem Maße. Das einzelne Modell bringt das zum Vorschein, was man im Ver-
gleich mit bestimmter Wirklichkeit erkennen kann, die für die Menschen direkt 
erfahrbar ist. Im gewissen Sinne „absolutisieren“ die Modelle jeweils einen Teil 
der Wahrheit über die Kirche. Aus diesem Grunde kann man leicht der Versu-
chung erliegen, um sich auf die eigene durch das bevorzugte Modell begründe-
te Auff assung zu konzentrieren. Infolgedessen können bestimmte wesentliche 
Aspekte der Kirche nicht berücksichtigt werden, die für sie konstitutiv sind. 
Probleme tauchen auch dann auf, wenn man unkritisch gesellschaftliche und 
politische Modelle verwendet, die in Wirklichkeit der Natur der Kirche und 
dem Willen Jesu nicht entsprechen27.

2.3. Die Vielfalt der Modelle

Das Geheimnis der Kirche ist nicht bloßer Gegenstand theologischer Er-
kenntnis. Wenn ein Modell als „einzig richtig“ betrachtet oder von den an-
deren isoliert wird, läuft man Gefahr, dass das Wesen der Kirche verstellt, 
vereinfacht und sogar falsch gezeigt wird. Dazu führt z. B. das Hervorheben 
eines Details, ohne die entsprechenden Proportionen zwischen den einzelnen 
25  ES Nr. 37.
26  Vgl. N.M. Healy, Church, World and the Christian Life, op. cit., S. 32.
27  Vgl. J.A. Ramos, Teología pastoral, Madrid 1995, S. 125.
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Elementen zu bewahren28. Darum sollen die Th eologen – dem Beispiel der 
Physiker folgend – nach unterschiedlichen Modellen greifen, die zueinander 
komplementär stehen und dadurch eine vollere Sichtweise der Wirklichkeit 
bieten. Denn die Phänomene, die in einem Modell unsichtbar sind, kann man 
mittels eines anderen Modells zum Vorschein bringen und deuten. 

Jedes Modell betont bestimmte Werte, Regeln und Prioritäten. Es versucht 
auch nur jene Probleme zu lösen, die für seinen Erzeuger privilegierten Status 
haben. Aus diesem Grunde ist für die Ekklesiologie ein gesunder Pluralismus 
nötig, der sich in der Akzeptanz der Vielfalt der Modelle ausdrückt und ruhig 
annehmen lässt, dass ein einziges Modell nicht alle Fragen beantworten kann. 
Jedes Modell hat immer starke und schwache Seiten. Die Modelle bereichern 
das theologische Denken, wenn sie sich gegenseitig ergänzen, neue Forschungs-
bereiche öff nen und komplettere Lösungen der theoretischen und praktischen 
Probleme anbieten. 

Obwohl der hohe Wert des Pluralismus im Bereich der ekklesiologischen 
Modelle nicht zu leugnen ist, bemühen sich dauernd die Th eologen ihre Zahl 
maximal zu reduzieren. Der menschliche Verstand strebt immer nach Einheit. 
Die theologische Refl exion versucht die biblischen Daten, die kirchliche Leh-
re und den Reichtum der menschlichen Erfahrung in einem Modell der Kir-
che einzuschließen. Ein derartiges dominierendes Modell wird zum Paradigma, 
wenn seine Verwendung unterschiedliche Probleme lösen lässt und wenn es 
Hoff nung gibt, in ihm auf künftige Fragen Antworte zu fi nden. Das Paradig-
ma stellt konkrete Lösungen in der Gestalt eines Modells dar, das explizit for-
mulierte Prinzipien ersetzt und in der weiteren Suche nach bedeutungsvollen 
theologischen Antworten ausschlaggebend sein kann29.

Zur Entstehung der ekklesiologischen Modelle tragen verschiedene Fakto-
ren bei. Im Fall des Zweiten Vatikanischen Konzils sind es folgende Triebfe-
dern gewesen: die Entwicklung der Th eologie, die Erweckung des Geistes der 
Evangelisation, die Studien über die geschichtlichen Prozesse in der Kirche, die 
soziologische Refl exion über den Katholizismus und die Arbeitsweise des Kon-
zils, das die Kirche bewegt hat, über ihr eigenes Wesen nachzudenken. Weitere 
Ursachen der Vielfalt der Modelle lassen sich folgenderweise beschreiben: der 
Krisis der Kirche als Institution, die Entstehung der kleinen christlichen Ge-
meinschaften, die Adaptierung der Kirche zu den Lebensbedingungen in der 
modernen Gesellschaft, der Schrei der Armen aus der so genannten Dritten 
Welt, der Krisis der Mission ad gentes, die Säkularisierung, die Suche nach der 

28 Vgl. S. McFague, Metaphorical Theology, op. cit., S. 106; P. Ballard, J. Prichard, Practical Theology 
in Action. Christian Thinking in the Service of Church and Society, London 2006, S. 72.

29 Vgl. A. Dulles, Models of the Church, op. cit., S. 29.

Bestimmung der Beziehung zwischen der Hierarchie und den Laien in der Kir-
che, die Aussagen des Lehramtes und die Reform der Liturgie30.

Die gegenwärtigen ekklesiologischen Modelle helfen der Kirche, auf die heu-
tigen Herausforderungen entsprechend zu reagieren. Die Modelle tragen dazu 
bei, dass die katholischen Gemeinschaften und die einzelnen Getauften in der 
sich verändernden Welt ihre Identität fi nden können. Sie motivieren auch die 
Gläubigen zu einem großzügigen Engagement für das Leben und die heilbrin-
gende Praxis der Kirche31. In der breiteren Perspektive, die die gesellschaftlichen 
Prozesse einbezieht, sind die ekklesiologischen Modelle nötig, um der Kirche 
in der modernen Wirklichkeit Platz zu verschaff en, damit sie ihren Heilsdienst 
an der Menschheit überzeugend verrichten kann. Sie beweisen auch, dass sich 
die Kirche die Errungenschaften des zivilisatorischen Fortschritts zum eigenen 
Nutzen macht und mit den in der Welt von heute lebenden Menschen hoff -
nungsvoll durch die Geschichte pilgert.

3. Der spezifi sche Charakter der pastoraltheologischen Modelle

In der Seelsorge versteht man die Modelle als Projekte, die dem pastoralen 
Handeln Richtung geben32. Sie umfassen alle Felder der seelsorglichen Praxis. Sie 
dienen dem Ordnen der Wirklichkeit sowohl in der theoretischen als auch in der 
praktischen Perspektive, d.h. der systematischen und methodischen Program-
mierung des pastoralen Handelns. Die pastoraltheologischen Modelle entstehen 
aufgrund der sozio- und theologischen Analyse der gesellschaftlichen Situation. 
Sie basieren auf der dialektischen Beziehung zwischen der Th eorie und Praxis, 
wobei diese Beziehung durch die Refl exion über die christliche Erfahrung un-
termauert wird; das führt zur Formulierung der Postulate, derer Verwirklichung 
zum fruchtbaren Vollzug der Heilssendung der Kirche verhilft33.

3.1. Erarbeitung der pastoraltheologischen Modelle

Jedes pastoraltheologische Modell ist daran erkennbar, dass es die seelsorgli-
chen Aufgaben zusammenstellt, die im Bereich der Diakonia, Martyria, Liturgia 
und Koinonia zu erfüllen sind und ihre gegenseitigen Verknüpfungen herausstellt. 
Das Modell spielt die Rolle einer idealen Vorstellung der Selbstverwirklichung der 
Kirche, die nach neuen Formen ihres Heilsdienstes sucht. Die pastoraltheologi-

30 Vgl. C. Floristán, Modelos de acción pastoral en la Iglesia española, „Iglesia Viva” 112 (1984), S. 294.
31 Vgl. S. McFague, Metaphorical Theology, op. cit., S. 107–108.
32 Vgl. J.A. Ramos, Teología pastoral, op. cit., S. 125.
33 Vgl. C. Floristán, Modelos de acción pastoral en la Iglesia española, op. cit., S. 294; R. Hajduk, 

„Czynić prawdę“. Elementy teologii pastoralnej fundamentalnej, Olsztyn 2010, S. 13–14.
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schen Modelle stellen eine Grundlage für die Formulierung der seelsorglichen 
Imperative dar, die dem Handeln der Kirche Richtung und Antrieb geben34.

Die Basis für die Erarbeitung der Modelle ist die Existenz der Kirche und die 
Wahrheit über ihr Wesen. Die Kirche als solche kommt immer der Entstehung 
der pastoralekklesiologischen Modelle zuvor; deshalb ist sie niemals das Ergeb-
nis des seelsorglichen Handelns. Vollzieht sich zwar die Kirche durch ihr Wir-
ken, jedoch tut sie das immer aufgrund ihres unwandelbaren Wesens. Von daher 
muss sich die pastorale Aktivität dauernd auf die lebende Tradition der Kirche, 
ihr Lehramt und die aktuellen normativen Entscheidungen beziehen, die auf die 
gegenwärtigen Herausforderungen, Nöte und Konfl ikte Antwort geben.  

Die Kirche kann sich nur dann ihrem Wesen nach voll verwirklichen, wenn 
die Subjekte des pastoralen Handelns mit der Wahrheit über die Ekklesia vertraut 
sind35. Die Modelle der seelsorglichen Tätigkeit der Kirche sind mit den ekklesio-
logischen Modellen unumgänglich verbunden. Sie ermöglichen den Gläubigen 
zu erkennen, wer sie als Kirche sind und worin ihre Sendung in der Welt be-
steht. Sie festigen ihr kirchliches Selbstbewusstsein und damit ihre ganze christ-
liche Identität, die ihnen hilft, ihren Platz in der Gesellschaft zu fi nden und ihrer 
apostolischen Berufung entsprechend zu handeln.

Die Modelle des pastoralen Handelns der Kirche sind auch ein Ergebnis 
der Refl exion über die gesellschaftlichen Prozesse36. Die Kirche ähnelt sich der 
menschlichen Person, die ihr eigenes innerliches Leben pfl egt und sich an die 
gegenwärtigen Umstände anpassen muss, um ihre Talente nicht zu verschwen-
den und sich möglichst vielseitig zu entwickeln. Indem die Kirche der Proexi-
stenz Christi nachahmt und fortsetzt, kann sie nicht anders existieren als nur in 
der Gesellschaft und nur um ihrer Willen. Aus diesem Grunde muss die Kirche 
spezifi sche Elemente der bestimmten Kulturen assimilieren, wenn sie sich ihrem 
Wesen nach verwirklichen und mit der Welt erfolgreich kommunizieren will37. 
Sie darf sich nicht mit ihr vermischen oder ihr unterliegen, sondern sie muss nach 
Formen ihrer Präsenz in der Welt suchen, um den menschlichen Nöten entge-
genzugehen und durch ihre Aktivität zur Verwandlung der Wirklichkeit zu „der 
Zivilisation der Liebe“ beizutragen.

Die pastoraltheologischen Modelle stellen eine Reaktion der Kirche auf die 
seelsorglichen Herausforderungen der Epoche dar, in der sie ihre Heilssendung 
erfüllt. Sie ergeben sich aus der theologischen Lektüre der Zeichen der Zeit, die 

34 Vgl. C. Floristán, Teología práctica, op. cit., S. 232.
35 Vgl. C. Floristán, Modelos de Iglesia subyacentes a la acción pastoral, „Concilium” 196 (1984), S. 417.
36 Vgl. A. Przybecki, Pojęcie modelu duszpasterstwa w teologii pastoralnej, „Teologia Praktyczna” 9 

(2008), S. 131.
37 Vgl. S. Bergmann, God in Context. A Survey of Contextual Theology, Bodmin 2003, S. 87; J. Marins 

y Equipo, Modelos de Iglesia, op. cit., S. 42.

in den historischen Phänomenen verborgen darauf hinweisen, was eine entschei-
dende Bedeutung für das Leben und Wirken der Kirche hat. Das Erkennen der 
Zeichen der Zeit lässt die Kirche ihre Identität stärken und damit auch sowohl 
ihre innere Struktur als auch ihr seelsorgliches Handeln erneuern38. Das bedeu-
tet wieder, dass sich die Kirche selbst beim Erkennen der Zeichen der Zeit zum 
Objekt ihrer Refl exion macht, denn die in den weltlichen Fakten und Prozessen 
wahrnehmbare Stimme Gottes „modelliert“ den Vollzug der Heilssendung der 
Kirche, damit sie methodisch und wirklichkeitsbewusst die Botschaft von der Er-
lösung und die christlichen Werte den Menschen mitteilen kann39.

Eine Beschreibung oder Konstruierung des Modells muss die theologischen 
Daten und die methodischen Schritte berücksichtigen, die für die Pastoraltheo-
logie typisch sind: die ekklesiologischen Grundlagen, die pastoralsoziologische 
Analyse der gesellschaftlichen Situation und die praktischen Imperative, die zum 
Selbstvollzug der Kirche in der Welt verhelfen40. Ein so entstandenes Modell des 
pastoralen Handelns ermöglicht den Zusammenhang des Kirchenbildes und der 
konkreten gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Herausforderungen zu 
sehen. Es bringt auch den praktischen Charakter der Pastoraltheologie zum Vor-
schein, indem es zur Formulierung der seelsorglichen Postulate verhilft. 

3.2. Die Modelle im Dienst an der Heilssendung der Kirche

Die wissenschaftlich erarbeiteten Modelle des pastoralen Handelns der Kir-
che führen zu derartigem Zugang zur seelsorglichen Praxis, damit sie dem Evan-
gelium, der Tradition der Kirche und ihrer gegenwärtigen Lehre gerecht wird. Im 
Aufbau der Modelle sind folgende Kriterien zu beachten: die Berufung der Kirche 
zum Dasein als „das Ereignis der göttlichen Gnade“, ihr Wesen und die Kenntnis 
ihrer geschichtlichen Anfänge41. Die so entstandenen Modelle unterstützen den 
Prozess der Identitätsbildung der Gemeinschaft der Glaubenden in Christus, weil 
die Identität nur dann zu stiften ist, wenn die theologische Refl exion die Aktivität 
der Kirche um der menschlichen Nöte willen  Rücksicht nimmt42. 

38 Vgl. M. Midali, Teologia pastorale o pratica. Cammino storico di una riflessione fondante e scientifi-
ca, Roma 1991, S. 129; J. Ostheimer, Zeichen der Zeit lesen. Erkenntnistheoretische Bedingungen ei-
ner praktisch-theologischen Gegenwartsanalyse, Stuttgart 2008, S. 32; R. Hajduk, „Czynić prawdę“, 
op. cit., S. 27–28.

39 Vgl. J. Marins y Equipo, Modelos de Iglesia, op. cit., S. 39.
40 Vgl. J.A. Ramos, Teología pastoral, op. cit., S. 127-146.
41 Vgl. S. Dianich, Ecclesiologia. Questioni di metodo e una proposta, Cinisello Balsamo 1993, S. 94; 

R. Hajduk, „Czynić prawdę“, op. cit., S. 88–92.
42 Vgl. B. Forte, La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa, comunione e missione, Cini-

sello Balsamo 1995, S. 345–346.
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Die pastoraltheologischen Modelle der kirchlichen Aktivität machen die 
Gläubigen auf die in ihrer Umwelt auftauchenden Probleme aufmerksam, die Lö-
sungen im Lichte des Glaubens verlangen. Sie spielen dadurch eine wichtige heu-
ristische Rolle, die in der Entdeckung einer empirischen Form der Kirche besteht, 
die als authentisches, geschichtliches Subjekt für die Umsetzung des Heilsplans 
Gottes verantwortlich ist43. Die Heuristik dient der Erkenntnis der Eigenartigkeit 
der kirchlichen Sendung, die in neuer Situation mittels neuer Methoden seelsorg-
lich handeln soll. Deshalb hört die Ausarbeitung der pastoraltheologischen Mo-
delle mit der Beschreibung des Wesens der Kirche und Erklärung der sich daraus 
ergebenden Konsequenzen nicht auf, denn die Pastoraltheologie hat immer die 
Kirche vor Augen, die in der Welt und für die Welt da ist. 

Die Modelle des pastoralen Handelns zielen nicht nur auf den seelsorglichen 
Dienst des Klerus in der Kirche, sondern sie helfen allen Gläubigen die Gemein-
schaft in ihr zu sehen, die eine bestimmte Gestalt und eine klar defi nierte Sendung 
hat. Darum lassen die Modelle die Gläubigen ihr Zugehörigkeitsgefühl stärken 
und sich bewusst im Leben der Kirche engagieren. Jedes Modell der seelsorgli-
chen Praxis inspiriert die Getauften zur Refl exion über ihren Platz in der Kirche 
und „appelliert“, um gemeinsam nach den pastoralen Lösungen zu suchen. Die 
Diff erenzierung unter den Modellen des pastoralen Handelns kann auch dazu 
beitragen, dass die Christifi deles die verschiedenen, für die Kirche nützlichen 
Charismen entdecken, die Gott den Menschen schenkt, damit sie sich gegensei-
tig beim Aufbau seines mystischen Leibes unterstützen. 

Die pastoraltheologischen Modelle der Kirche sind durch hohe Komplexität 
gekennzeichnet, die sich aus einem möglichst alle Dimensionen der kirchlichen 
Wirklichkeit umfassenden Blick ergibt. Aus diesem Grunde helfen die Model-
le die Aktivität der Kirche systematisch zu planen, was irgendeinem destrukti-
ven und lähmenden Chaos in der Pastoral entgegenwirkt. Die Planung beginnt 
immer mit einer Vision von Leben und Werk der Kirche, die in der Regel auf der 
Grundlage eines bestimmten Modells der kirchlichen Gemeinschaft entsteht. Die 
Vision, die sich auf ein konkretes Modell der Kirche und ihres pastoralen Dienstes 
bezieht, ist der Ausgangspunkt für die Arbeit an einem Pastoralplan, der sowohl 
den Zweck als auch die grundlegenden Mittel und Methoden für seine Umset-
zung beschreibt44.

Die Modelle der kirchlichen Pastoral off enbaren ihren Reichtum im doppel-
ten Sinne des Wortes. Zuerst legt die Vielzahl von Modellen eine Fülle von Wirk-
lichkeit dar, die die Kirche ist. Von der Kirche kann man sprechen, indem die 
unterschiedlichen Modelle und Bilder verwendet werden. Sie sind aber nicht im-
43 Vgl. G. Augustin, Die Kirche Jesu Christi wiederentdecken, in: id., Die Kirche Jesu Christi leben, Frei-

burg i. B. 2010, S. 37.
44 Vgl. R. Hajduk, „Czynić prawdę“, op. cit., S. 174–188.

stande die Wahrheit über ihr Wesen in vollem Maße  auszudrücken, weil sie im-
mer ein Geheimnis bleiben wird. Vom Reichtum der Kirche spricht auch eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, die zur Erfüllung ihrer Mission führen. Sie werden in 
den Modellen des pastoralen Handelns zum Ausdruck gebracht. Die Existenz von 
vielen pastoralekklesiologischen Modellen gibt die Möglichkeit, verschiedene In-
itiativen zur Durchführung der Mission der Kirche zu ergreifen.

Die Diff erenzierung unter den pastoralen Modellen lässt Einseitigkeit an den 
Aktivitäten der Kirche vermeiden. Dies ist bedeutsam sowohl wegen der Ver-
änderlichkeit der Situation, in der die Glaubenden in Christus handeln, als auch 
hinsichtlich des Geheimnisses der Kirche und der Lage von bestimmten Gemein-
schaften, die nicht immer bestimmte Modelle in die Praxis umsetzen können. 
Eine Auswahl an Modellen ermöglicht einen mehr bewussten Umgang mit der 
Seelsorge. Die richtige Unterscheidung bezüglich der Brauchbarkeit der einzel-
nen Modelle ebnet den Weg, sie nicht nur in der Th eorie, sondern auch in der 
Praxis in komplementärer Weise zu behandeln. Daher kann man in der pastora-
len Tätigkeit ein Gleichgewicht zwischen verschiedenen Arten von pastoralen In-
itiativen bewahren.

* * *

In der postkonziliaren Th eologie sind unterschiedliche Modelle der Kirche 
und ihres pastoralen Handelns zu fi nden. In der Ekklesiologie bezeichnet Ave-
ry Dulles die Kirche als Institution, Mystische Communio, Sakrament, Herold, 
Diener, Gemeinschaft der Jünger45. Für José Antonio Sayés ist die Kirche: Leib 
Christi, Volk Gottes, Sakrament Christi und Communio46. In den gegenwärtigen 
theologischen Werken tauchen auch andere Bilder und Modelle der Kirche auf, 
wie Familie Gottes, Tempel des Geistes oder Volk des Brotes47.

In der Pastoraltheologie haben sich vor allem spanische Th eologen mit der 
Frage nach den Modellen des seelsorglichen Handelns der Kirche auseinander-
gesetzt; sie haben sich aber dabei auf ihren Sprachraum begrenzt. Einer von 
ihnen – Casiano Floristán – zählt folgende Modelle aus: Institution, Sakra-
ment, Wort, Dienst, Gemeinschaft und Befreiung48. Indem derselbe Verfasser 
die seelsorgliche Tätigkeit der Kirche in Spanien unter die Lupe nimmt, weist 
er auf drei Modelle hin: prophetisches Modell, das die Option für die Armen 
beinhaltet; kerygmatisches Modell, das auf dem Wort Gottes basiert; charis-

45 Vgl. A. Dulles, Models of the Church, op. cit., S. 34–102 und 204–226. 
46 Vgl. J.A. Sayés, La Iglesia de Cristo. Curso de eclesiología, Madrid 1999, S. 190–268.
47 Vgl. J.A. Komonchak, The Significance of Vatican Council II for Ecclesiology, op. cit., S. 76; W. Vondey, 

People of Bread. Rediscovering Ecclesiology, Mahwah 2008, S. 290–304.
48 Vgl. C. Floristán, Teología práctica, op. cit., S. 233.
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matisches Modell, das die Rolle der Charismen in der Kirche hervorhebt49. Ein 
anderer spanischer Th eologe Julio Antonio Ramos spricht von vier Modellen: 
traditionell, gemeinschaftlich, evangelisierend und befreiend (liberador)50. In 
ihnen widerspiegeln sich vier Hauptdimensionen der Pastoral: Liturgie, Koino-
nia, Verkündigung und Diakonie.

Aufgrund der pastoraltheologischen Veröff entlichungen, die weltweit erschie-
nen sind, kann man heutzutage auf die fünf bedeutendsten Modelle des pasto-
ralen Handelns der Kirche hinweisen: Evangelisation, Mystagogie, Th erapie, 
Gastfreundschaft und Communio51. Sie beziehen sich sowohl auf das gegenwär-
tige Lehramt der Kirche, als auch auf ihre Tradition. In ihnen wird auch die Sensi-
bilität der Kirche für die menschlichen Notlagen sichtbar, denn sie versuchen die 
existenziellen Sorgen und Unsicherheiten in der sich heute ständig verändernden 
Welt im Lichte der Heilsendung des Gottesvolkes wahrzunehmen. 

Da bei der Ausarbeitung sowohl der ekklesiologischen als auch der pastoral-
theologischen Modelle die heuristischen Ziele eindeutig dominieren, kann man 
davon ausgehen, dass unter dem Einfl uss von Veränderungen in der Welt und in-
folge der Fortschritte in der theologischen Forschung in Zukunft andere – neue 
oder alte, aber heute vergessene – Modelle erscheinen werden. All das trägt zur 
Lebendigkeit der Kirche bei, die somit ihren dynamischen Charakter zeigt. Be-
reits die heutigen Modelle helfen, vorherrschende Tendenzen in der praktischen 
Ekklesiologie aufzuzeigen und weisen darauf hin, wie die Sendung der Kirche hic 
et nunc am besten zu verwirklichen ist52.

49 Vgl. C. Floristán, Modelos de acción pastoral en la Iglesia española, op. cit., S. 299.
50 Vgl. J.A. Ramos, Teología pastoral, op. cit., S. 127–146.
51 Vgl. R. Hajduk, Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła, op. cit., S. 34–303.
52 Vgl. B. Saviano, Pastoral Urbana, op. cit., S. 185.

Streszczenie

O zastosowaniu modeli w eklezjologii i teologii pastoralnej

Słowo „model” występuje powszechnie w życiu codziennym, a także często 
pojawia się w naukach przyrodniczych i humanistycznych. Obrazy i mode-
le odgrywają także istotną rolę w eklezjologii od początku chrześcijaństwa. 
Sobór Watykański II, nawiązując do języka Biblii i ojców Kościoła, korzysta 
z obrazów i modeli, aby pobudzić wierzących do refl eksji nad istotą Kościoła 
i jego zbawczym posłannictwem. Inspirowane nauką o Kościele modele pas-
toralnoeklezjologiczne powstają w  oparciu o  socjologiczną i  teologiczną 
analizę sytuacji społecznej. Obejmują one wszystkie obszary działalności 
duszpasterskiej i umożliwiają jej planowanie. Pełnią funkcję projektów, któ-
re mogą nadać aktywności pastoralnej Kościoła określony kierunek. Ich 
wypracowanie prowadzi do sformułowania postulatów, których urzeczywist-
nienie służy wypełnianiu zbawczej misji ludu Bożego w  świecie. Pozwalają 
Kościołowi inkarnować się w określoną rzeczywistość i służyć żyjącym w niej 
ludziom, wskazując im drogę do zbawienia i pełni życia w Chrystusie. Mode-
le nie są zwykłym efektem poszukiwań teologicznych ani wynikiem ahisto-
rycznego i  socjologizującego pojmowania aktywności pastoralnej Kościoła, 
lecz owocem długotrwałego procesu duchowego i  intelektualnego, któremu 
towarzyszy poszanowanie chrześcijańskiej tradycji. Można w nich dostrzec 
owoc działania Ducha Świętego, który nieustannie inspiruje do refl eksji nad 
treścią wiary i umacnia do przekazywania jej w nowy sposób na miarę wyzwań 
każdej epoki. 

Ryszard Hajduk CSsR – święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1992 roku. 
W  latach 1992–1995 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Juliusza Maksymiliana w Würzburgu (Niemcy), uzyskując doktorat z teologii 
pastoralnej. Habilitacja w 2001 roku na UKSW w Warszawie. Wykładowca 
homiletyki w WSD Redemptorystów w Tuchowie, wykładowca na Wydzia-
le Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz na Uni-
wersytecie Katolickim w Cochabambie (Boliwia). Od 2010 roku pełni funkcję 
kierownika Katedry Teologii Praktycznej i Ekumenizmu na Wydziale Teolo-
gii UWM. 
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Zmiany społeczne, kulturowe i  polityczne zachodzące w  ostatnich latach 
w społeczeństwie polskim mają wpływ na edukację szkolną. Wymuszają po-
dejmowanie kolejnych reform oświatowych, nie tylko strukturalnych i systemo-
wych, ale również programowych. Zmieniają się zatem niektóre przedmioty 
kształcenia ogólnego i podstawowe założenia związane z ich realizacją. Prze-
obrażeniom ulega również podejście do korelacji międzyprzedmiotowej1. 
W miejsce korelacji z przedmiotami i ścieżkami edukacyjnymi od roku szkol-
nego 2009/2010 sukcesywnie, na poszczególnych etapach kształcenia ogólnego, 
wdraża się korelację z edukacją szkolną. Z uwagi na zmiany polityczne w Euro-
pie i świecie w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych w miejsce przy-
sposobienia obronnego wprowadzono przedmiot noszący nazwę „edukacja dla 
bezpieczeństwa”2. Jest to także istotne dla nauczania religii, oznacza bowiem 
konieczność korelowania celów, treści i zadań katechetycznych z założeniami 
programowymi edukacji dla bezpieczeństwa. 

1 Więcej o tym zob. np. w: A. Zellma, Nowa formuła korelacji w edukacji szkolnej i jej realizacja 
w nauczaniu religii, „Katecheta” 55 (2011), nr 5, s. 5–16. 

2 Zainteresowanych tą kwestią odsyłamy do: E. Wiszowaty, Współpraca szkoły i policji w realizacji 
założeń edukacji dla bezpieczeństwa, w: Nauki o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierun-
ki rozwoju. Studia i materiały, t. I, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, Szczytno 2011, 
s. 269–277.

W związku z powyższym analizy dokonane w niniejszym artykule mają na 
celu ukazanie specyfi ki owej korelacji. Zostanie podjęta próba odpowiedzi na 
pytania: Na czym polega korelacja nauczania religii z edukacją dla bezpieczeń-
stwa w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych? Jakie są jej cele, treści 
i  zadania? Jak w  praktyce można realizować założenia programowe korela-
cji nauczania religii z  edukacją dla bezpieczeństwa? Jakie są szanse i  ograni-
czenia związane z tą płaszczyzną działalności edukacyjnej? Odpowiadając na 
te pytania, należy odwołać się do dokumentów programowych nauczania re-
ligii i  kształcenia ogólnego. Równie istotne wydaje się właściwe zrozumienie 
podstawowych terminów: „korelacja w nauczaniu religii” i „edukacja dla bez-
pieczeństwa”. Są one bowiem kluczowe dla analiz podjętych w niniejszym opra-
cowaniu, dlatego zostaną wyjaśnione na początku.

1. Wyjaśnienia terminologiczne

Najważniejsze terminy wpisane w tytuł niniejszego opracowania to „eduka-
cja dla bezpieczeństwa” i „korelacja w nauczaniu religii”. Domagają się one wy-
jaśnienia, gdyż są opisywane w różnych dyscyplinach nauk humanistycznych 
i społecznych. 

Pierwszy termin: „edukacja dla bezpieczeństwa”, stanowi przedmiot za-
interesowań nie tylko pedagogów, ale również politologów, socjologów oraz 
przedstawicieli nauki o bezpieczeństwie3. Dawniej badacze traktowali eduka-
cję dla bezpieczeństwa bardzo wąsko, utożsamiając ją z przedmiotem przy-
sposobienie obronne4. Obecnie termin ten ma szersze znaczenie, co wynika 
m.in. ze zmian programowych kształcenia ogólnego, sukcesywnie wprowa-
3 W aktualnej systematyce nauki polskiej, określonej w Uchwale Centralnej Komisji do spraw stopni 

i tytułów naukowych z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określania dziedzin 
nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, wyodrębniono w dziedzinie nauk 
humanistycznych nauki o bezpieczeństwie (zob. „Monitor Polski” 2011, nr 14, poz. 149). Przed-
stawiciele nauk o bezpieczeństwie w swoich badaniach zajmują się nie tylko współczesnymi sys-
temami bezpieczeństwa w wymiarze militarnym, ale również niemilitarnym. Zwracają też uwagę 
na różne poziomy organizacji bezpieczeństwa obywateli, analizując funkcjonowanie instytucji 
państwowych, rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców i organizacji społecznych. Celem 
tego rodzaju badań jest wypracowanie koncepcji, które służą rozwojowi systemów bezpieczeństwa 
międzynarodowego i narodowego, zapewniających bezpieczeństwo obywatelom. Więcej na ten 
temat zob. np. w: M. Lisiecki, Nauki o bezpieczeństwie jako nowa dyscyplina naukowa, w: Nauki 
o bezpieczeństwie, t. 1, dz. cyt., s. 182–188; C. Tokarczuk, Studia i nauki o bezpieczeństwie istotnym 
novum w środowisku akademickim oraz szansą na fundamentalną zmianę świadomości społeczeństwa, 
w: tamże, s. 197–214.

4 Zob. np. J. Gołębiewski, Edukacja dla bezpieczeństwa – cele i zadania szkoły, „Edukacja dla 
Bezpieczeństwa” 2001, nr 2, s. 6–10; T. Siuda, Edukacja dla bezpieczeństwa – stan i perspektywy, 
„Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2002, nr 3, s. 2–9; tenże, Edukacja dla bezpieczeństwa w system-
ie oświaty, „Dyrektor Szkoły” 2005, nr 4, s. 45–47; K. Zaczek-Zaczyński, Przysposobienie obronne 
w szkołach ponadgimnazjalnych, „Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2001, nr 1, s. 58–61.
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dzanych od 1 września 2009 roku w gimnazjach, a od 1 września 2012 roku 
w szkołach ponadgimnazjalnych5. Edukacja dla bezpieczeństwa zastąpiła cał-
kowicie przysposobienie obronne, które było nauczane w wymiarze dwóch 
godzin tygodniowo w  liceach, technikach i  w  szkołach zawodowych. Takie 
wąskie rozumienie edukacji dla bezpieczeństwa było daleko idącym uprosz-
czeniem. Nie uwzględniało też nowych założeń programowych. W edukacji 
dla bezpieczeństwa zmianie uległy cele, zadania i treści programowe6. Zrezyg-
nowano bowiem z zagadnień związanych z tematyką wojskową (w tym m.in. 
z informacji o rodzajach broni i zasadach służby wojskowej czy też ze szko-
lenia strzeleckiego), zastępując ją wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa indywi-
dualnego i  społecznego, niezbędną do właściwego zachowania się podczas 
zagrożeń i w sytuacji udzielania pomocy innym osobom czy też ratowania ży-
cia ludzkiego i zdrowia7. 

W ogólnym znaczeniu bezpieczeństwo należy traktować jako stan zapew-
niający poszczególnym osobom nie tylko istnienie, ale również rozwój8. Jego 
istotę wyraża brak ryzyka utraty wartości szczególnie ważnych dla człowieka, 
takich jak życie, zdrowie, praca, szacunek, ład i  pokój społeczny, stabilizacja 
życiowa. Co więcej, zaspokojenie tych podstawowych potrzeb daje człowieko-
wi poczucie pewności istnienia oraz motywuje go do aktywności społecznej 
i zawodowej9. Dostarcza też pozytywnych uczuć, takich jak: nadzieja, radość, 
pokój, życzliwość, serdeczność. Z kolei brak poczucia bezpieczeństwa w życiu 
osobistym, społecznym, państwowym i międzynarodowym jest źródłem niepo-
koju, smutku, niepewności czy też poczucia zagrożenia. Demotywuje człowieka 
do działania, a niekiedy nawet prowadzi do zachowań destrukcyjnych. Dlatego 
grupy społeczne, organizacje państwowe i międzynarodowe starają się oddzia-
ływać na otoczenie zewnętrzne i  wewnętrzne obywateli danego państwa, by 
usuwać, a przynajmniej oddalać zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne. W ten 

5 W. Maj, Edukacja dla bezpieczeństwa w reformie programowej kształcenia ogólnego, „Edukacja 
Biologiczna i Środowiskowa” 2009, nr 2, s. 66–68.

6 Tamże.
7 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 4. Podstawa programowa kształcenia ogól-
nego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świa-
dectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, „Dziennik Ustaw” 2009, nr 4, poz. 17. 

8 Więcej na temat rozumienia pojęcia „bezpieczeństwo” zob. np. w: M. Pomykała, Bezpieczeństwo: 
w poszukiwaniu definicji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing” 
17 (2010), nr 4, s. 107–114; A. Misiuk, Rozważania o bezpieczeństwie, w: Nauka o bezpieczeństwie, 
t. 1, dz. cyt., s. 15–23; J. Świaniarki, Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu filozoficznym, w: Nauka 
o bezpieczeństwie, t. 1, dz. cyt., s. 120–138.

9 E. Żywucka-Kozłowska, M. Kowalczyk-Ludzia, Uniwersalizm bezpieczeństwa, w: Nauka 
o bezpieczeństwie, t. 1, dz. cyt., s. 225–239.

sposób chcą eliminować lęk, obawy, niepokój i niepewność z życia pojedyn-
czych osób i całego społeczeństwa, czemu służy m.in. edukacja. 

W szerszym, a zarazem odnoszącym się do konkretnych obszarów działal-
ności pedagogicznej znaczeniu termin „edukacja dla bezpieczeństwa” wska-
zuje na „określony system dydaktyczno-wychowawczej działalności rodziny, 
szkoły, wojska, policji, kościołów, środków masowego przekazu, organizacji 
młodzieżowych i stowarzyszeń, zakładów pracy oraz instytucji państwowych 
i  samorządowych, ukierunkowanej na kształtowanie systemu wartości, upo-
wszechnianie wiadomości i  kształtowanie umiejętności ważnych dla zapew-
nienia bezpieczeństwa narodowego”10. Taka defi nicja może służyć jako punkt 
odniesienia w analizach dotyczących korelacji nauczania religii z edukacją dla 
bezpieczeństwa. Wskazuje na szerokie spektrum zagadnień i różne możliwości 
w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej.

Obecnie edukację dla bezpieczeństwa realizuje się w wymiarze jednej godzi-
ny w gimnazjach w całym cyklu kształcenia, i tak samo w szkołach ponadgim-
nazjalnych11. Oznacza to, że każda szkoła może tę godzinę zajęć – w zależności 
od sytuacji organu prowadzącego szkołę i sytuacji danej szkoły (np. posiadania 
odpowiednio wyks ztałconego nauczyciela) prowadzić w klasie pierwszej, drugiej 
lub trzeciej. Sama jednak strona formalna nie wyjaśnia istoty edukacji dla bezpie-
czeństwa. Jej pełne rozumienie wymaga przypomnienia, czym jest bezpieczeń-
stwo w ujęciu indywidualnym i społecznym. Pojęcie to defi niowane jest rozmaicie. 
Zawsze jednak badacze wiążą bezpieczeństwo zarówno z pierwotnymi, egzysten-
cjalnymi potrzebami pojedynczego człowieka, jak i  grup społecznych, państw 
i systemów międzynarodowych12 oraz ze stanem, który daje poczucie pewności 
i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie13, czy też utożsamiają 
je z wartością, która wpływa na różne dziedziny życia ludzkiego14. Tak określane 
bezpieczeństwo można podzielić na różne rodzaje, wyodrębniane np. ze względu 
na: 1) obszar, jaki obejmuje (bezpieczeństwo globalne, międzynarodowe, regio-
nalne, narodowe); 2) stosunek do obszaru państwa (bezpieczeństwo zewnętrz-
ne i wewnętrzne); 3) dziedzinę, w jakiej występuje (np. bezpieczeństwo militarne, 
polityczne, ekologiczne, społeczne, kulturowe, socjalne)15. 
10 R. Jakubczak i in., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Warszawa 

2006, s. 429.
11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogól-

nego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych…, dz. cyt., poz. 17. 

12 Piszą o tym np.: B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2007, s. 1473; E. Żywucka-Kozłowska, M. Kow-
alczyk-Ludzia, Uniwersalizm bezpieczeństwa, dz. cyt., s. 225–239.

13 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. W. Łepkowska, Warszawa 2002, s. 13.
14 E. Żywucka-Kozłowska, M. Kowalczyk-Ludzia, Uniwersalizm bezpieczeństwa, dz. cyt., s. 225–226.
15 Zob. więcej o tym np. w: A. Misiuk, Rozważania o bezpieczeństwie, dz. cyt., s. 15–23; J. Świaniarki, 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu filozoficznym, dz. cyt., s. 120–138.
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Pedagodzy zastanawiają się obecnie, jak uczyć i wychowywać młode poko-
lenie, by w globalnym świecie, pozbawionym ograniczeń w zakresie komuniko-
wania się osób i przekazu informacji, lansującym swobodę wyborów i negację 
trwałych wartości, umiało zaspokoić podstawowe potrzeby, gwarantujące poczu-
cie bezpieczeństwa osobistego (np. potrzeby zdrowotne), a jednocześnie zwraca-
ło uwagę na inne osoby i ich potrzeby (w tym także na potrzebę bezpieczeństwa). 
W związku z tym pedagodzy proponują edukację dla bezpieczeństwa rozumia-
ną jako nauczanie i wychowanie zorientowane na przekaz wiedzy dotyczącej róż-
nych rodzajów bezpieczeństwa, zwłaszcza indywidualnego i  społecznego, oraz 
rozwijanie umiejętności dostrzegania zagrożeń i  udzielania pomocy osobom 
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia czy też samodzielnego rozwiązywania pro-
blemów z zakresu bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego16. Tak rozumia-
na edukacja dla bezpieczeństwa wymaga interdyscyplinarnego ujęcia. Służy temu 
korelacja z innymi obszarami edukacji szkolnej, a więc także z nauczaniem religii. 

Właściwe rozumienie korelacji w nauczaniu religii wiąże się z założeniami do-
tyczącymi lekcji religii w środowisku szkolnym. Sam termin „korelacja w naucza-
niu” wskazuje na wzajemne powiązanie i współzależność zagadnień należących 
do różnych przedmiotów kształcenia ogólnego oraz na ich merytoryczne łącze-
nie w toku zajęć lekcyjnych17. „Taka korelacja – jak słusznie zauważa Wincenty 
Okoń – sprzyja transferowi wiedzy z jednego przedmiotu nauczania do innych, 
rozbudza i rozwija myślenie naukowe oraz pozwala zrozumieć, na czym polega 
wielorakie, teoretyczne i praktyczne stosowanie wiedzy”18. Stwierdzenie to jest 
ważne dla analiz podjętych w niniejszym opracowaniu. Uzasadnia bowiem łącze-
nie treści z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa z zagadnieniami podejmowany-
mi w toku lekcji religii. 

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce przypomina, że na-
uczanie religii: 1) „winno wypełniać zarówno zadania postawione przez Kościół, 
jak i wybrane cele, wyznaczone przez szkołę”19; 2) „nie sytuuje się wobec tych 
[szkolnych] przedmiotów jako coś dodatkowego, lecz stanowi element koniecz-
nego dialogu interdyscyplinarnego”20. „Z tego względu należy dążyć, na ile zezwa-
lają i umożliwiają to cele katechetyczne, do skorelowania treści nauczania reli-

16 Zob. więcej o tym np. w: A. Kusztelak, Edukacja dla bezpieczeństwa (nie)zbędnym obszarem 
działalności dydaktyczno-wychowawczej współczesnej szkoły, „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła 
Handlu i Usług w Poznaniu” 2009, nr 17, s. 115–129.

17 Z. Kluz, Jak realizować zasadę korelacji międzyprzedmiotowej w szkole?, „Chemia w Szkole” 1996, 
nr 2, s. 94–97.

18 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 180. 
19 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 

2001, 82.
20 Tamże, 83. 

gii z treściami pozostałych przedmiotów szkolnych”21. W praktyce edukacyjnej 
tak ogólnie określona korelacja polega na integrowaniu oraz uzupełnianiu celów 
i treści o istotnym znaczeniu dydaktycznym i wychowawczym. Wymaga ona od 
nauczyciela religii dobrej znajomości nie tylko dokumentów programowych na-
uczania religii (m.in. podstawy programowej katechezy i programu nauczania re-
ligii), ale również podstawy programowej kształcenia ogólnego. Katecheta jest też 
zobowiązany, „tam, gdzie to konieczne”22, a więc w sytuacji zafałszowania wiedzy 
przekazywanej uczniom w ramach przedmiotów kształcenia ogólnego, do podej-
mowania polemiki z tymi treściami i ukazywania prawdziwego obrazu rzeczywi-
stości. Do jego zadań należy również odpowiedni – zgodny z zasadą wierności 
Bogu i człowiekowi oraz troską o integralność przekazu prawd wiary – wybór 
celów, zadań, treści i umiejętności zamieszczonych w „Podstawie programowej 
kształcenia ogólnego”, odpowiadających katechetycznemu wymiarowi szkolnego 
nauczania religii. Dobierając treści korelacji, nauczyciel religii powinien uwzględ-
nić różne czynniki, m.in. założenia programowe lekcji religii i kształcenia ogólne-
go, potrzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania, a także aktualne problemy 
społeczne i moralne oraz własne kompetencje merytoryczne. 

2. Edukacja dla bezpieczeństwa w założeniach programowych 
     nauczania religii

Analizując obowiązującą w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych „Pod-
stawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2010 roku, można 
dostrzec brak bezpośredniego odniesienia do korelacji z  edukacją dla bezpie-
czeństwa23. Nie jest to równoznaczne z  całkowitym pomijaniem celów, zadań 
i treści z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Sporadycznie autorzy  podstawy 
programowej katechezy nawiązują do zagadnień, które w podstawie programo-
wej kształcenia ogólnego zostały zaplanowane w ramach przedmiotu edukacja 
dla bezpieczeństwa24. Równocześnie stwierdzają, że „korelacja nauczania religii 
z edukacją szkolną ma uwzględniać te treści przedmiotów nauczania, które są 
istotne z punktu widzenia celów katechetycznych nauczania religii”25. Taki zapis 
21 Tamże. 
22 Tamże.
23 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, 

Kraków 2010, s. 50–102.
24 Por. tamże oraz: Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 4. Podstawa programowa 
kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych…, poz. 17; Rozporządzenie Min-
istra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół. Załącznik nr 5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół zawodowych, 
„Dziennik Ustaw” 2009, nr 4, poz. 17.

25 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy…, dz. cyt., s. 14.
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może sugerować, że edukacja dla bezpieczeństwa nie odgrywa znaczącej roli dy-
daktycznej i wychowawczej w procesie uzupełniania i integracji wiedzy uczniów. 
Trudno się jednak zgodzić z tym stwierdzeniem. Nie znajduje ono uzasadnienia 
w szczegółowych analizach założeń dotyczących korelacji nauczania religii z edu-
kacją szkolną w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Analizując zawartość merytoryczną podstawy programowej katechezy i po-
równując ją z podstawą programową kształcenia ogólnego26, sporadycznie można 
dostrzec obszary korelacji, które wiążą się z założeniami edukacji dla bezpieczeń-
stwa. Zostały one wpisane w przedmioty humanistyczne (np. wiedzę o społeczeń-
stwie), przyrodnicze (np. biologię, geografi ę) oraz uwzględnione w wychowaniu 
do życia w rodzinie27. Wymienione obszary korelacji nauczania religii z eduka-
cją szkolną zawierają wypis treści z obowiązującej od roku 2009 podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Autorzy proponują różne treści, które korespondują z edukacją dla bezpieczeń-
stwa28, chociaż nie wyodrębniają tego przedmiotu. 

W podstawie programowej katechezy adresowanej do uczniów gimnazjum 
proponują – w ramach przedmiotu – ukazanie zasad prawidłowej troski o życie 
i zdrowie29. Odwołują się przy tym do wiary w Boga Stworzyciela i Dawcy życia 
oraz do Dekalogu30. Takie założenie wiąże się pośrednio z planowanym w edu-
kacji dla bezpieczeństwa przygotowaniem młodzieży do działania ratownicze-
go oraz z nabywaniem umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wy-
padkach31. Autorzy podstawy programowej katechezy zagadnienia te ujmują od 
strony pozytywnej. Zwracają uwagę na życie jako dar, który każdy człowiek po-
winien rozwijać i pielęgnować32. W korelacji z biologią wymieniają również kwe-
stie związane ze zdrowiem33. Nie odnoszą się zatem bezpośrednio do działania 
ratowniczego i udzielania pierwszej pomocy, co jest uzasadnione. Nauczanie reli-

26 W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zaznacza się, że edukacja dla bezpieczeństwa ma 
być realizowana jedynie w zakresie podstawowym. Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Nar-
odowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 
Załącznik nr 4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych…, dz. cyt., poz. 17.

27 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy…, dz. cyt., s. 50–102.
28 Warto dodać, że w szkołach ponadgimnazjalnych edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z wytycz-

nymi zapisanymi w dokumentach oświatowych, powinna być realizowana tylko w zakresie pod-
stawowym. Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, „Dziennik Ustaw” 2009, nr 4, poz. 17.

29 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy…, dz. cyt., s. 50–69. 
30 Tamże.
31 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogól-

nego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych…, dz. cyt., poz. 17.

32 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy…, dz. cyt., s. 50–69
33 Tamże, s. 66.

gii ma bowiem uzupełniać i integrować treści z zakresu edukacji dla bezpieczeń-
stwa. Jego celem nie jest przekaz informacji z zakresu ratownictwa medycznego. 
Wiedzę o  tym, jak należy działać w  przypadku wystąpienia zagrożenia życia 
i zdrowia, uczeń powinien wynieść z zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa. Z ko-
lei podczas lekcji religii należy zwracać uwagę na etyczne aspekty ochrony ludno-
ści przed skutkami różnych zagrożeń zdrowia i życia czy też ukazywać, na czym 
polega właściwie rozumiane bezpieczeństwo obywateli, dlaczego należy je trak-
tować jako wartość oraz jaką rolę odgrywa bezpieczeństwo w życiu indywidu-
alnym i społecznym. Wśród tych treści brakuje zagadnień istotnych w procesie 
wspierania młodzieży w zrozumieniu podstawowych zasad moralnych związa-
nych z  bezpieczeństwem oraz w  odkrywaniu, na czym polega prawdziwa mi-
łość chrześcijańska, wyrażająca się w trosce o bezpieczeństwo własne i  innych 
osób. Dlatego treści zaplanowane w podstawie programowej kształcenia ogólne-
go warto uzupełnić tak w praktyce, jak i na etapie wprowadzania zmian w zapi-
sach podstawy programowej katechezy. Ważne są też kwestie związane z ochroną 
ludności i obroną cywilną w Rzeczypospolitej Polskiej i w świecie oraz ze skutka-
mi zagrożeń życia i zdrowia podczas powodzi i pożaru. Nie chodzi tu o dokładne 
omawianie podczas lekcji religii zachowania człowieka w sytuacji wymienionych 
zagrożeń, ale o  ukazanie postawy chrześcijanina, który potrafi  ofi arnie służyć 
bliźnim, pomagając im np. w sytuacji zagrożenia pożarowego w domu, w szkole 
i w najbliższej okolicy. Również omawianie zasad zachowania się podczas wypad-
ków oraz katastrof komunikacyjnych i technicznych zasługuje w nauczaniu religii 
na uwagę. Są to kwestie szczegółowe, które wymagają omówienia w powiązaniu 
z zasadami życia chrześcijańskiego. Podobne znaczenie mają zagadnienia doty-
czące potrzeby przeciwdziałania panice w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 
Warto wskazać na znaczenie modlitwy i zawierzenia Bogu w takich sytuacjach.

Dla korelacji nauczania religii z edukacją dla bezpieczeństwa ważne są rów-
nież kolejne treści zapisane w  podstawie programowej kształcenia ogólnego 
w  gimnazjum. Dotyczą one oznakowania substancji toksycznych na środkach 
transportowych i magazynach34. W nauczaniu religii nie chodzi o dokładną cha-
rakterystykę rodzajów znaków substancji toksycznych czy też o analizowanie za-
sad postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu 
lub rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi. Ten zakres zagad-
nień należy do zadań nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa. W nauczaniu re-
ligii ważne miejsce zajmuje motywowanie uczniów do zachowania ostrożności 
w sytuacji kontaktu z substancjami toksycznymi oraz kształtowanie poczucia od-
powiedzialności za zdrowie i życie własne i  innych osób. Podobne zadania ma 
34 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogól-

nego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych…, dz. cyt., poz. 17.
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do spełnienia nauczyciel religii w związku z zagadnieniami dotyczącymi ostrze-
gania ludności o zagrożeniach. W podstawie programowej kształcenia ogólnego 
zakłada się, że uczeń – dzięki edukacji dla bezpieczeństwa – „defi niuje i rozpo-
znaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych; charakteryzuje zasady zachowa-
nia się ludności po ogłoszeniu alarmu; umie zachować się w szkole po ogłoszeniu 
alarmu”35. Posiadając taką wiedzę, gimnazjalista potrzebuje wsparcia w rozwija-
niu motywacji do odpowiedzialnego zachowania w sytuacjach zagrożenia oraz do 
ofi arnej pomocy bliźnim. Dlatego wyżej wymienione treści powinny znaleźć się 
w podstawie programowej katechezy. Wymagają one uzupełnienia o chrześcijań-
skie ujęcie i zintegrowania z innymi aspektami życia indywidualnego i społeczne-
go, motywowanego wiarą. 

W nauczaniu religii na uwagę zasługują również zagadnienia związane z bez-
pieczeństwem i pierwszą pomocą. Zaplanowano je w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego w gimnazjum. Zwrócono uwagę m.in. na: znaczenie udzie-
lania pierwszej pomocy, zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla 
ratownika, wzywanie odpowiedniej pomocy, stopnie zagrożenia osoby, zasady 
bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku, zasady zabezpieczenia miejsca 
wypadku36. Zaplanowano także omawianie sposobów udzielania pomocy w wy-
padku drogowym, podczas kąpieli, załamania lodu i porażenia prądem37. W tym 
kontekście wymieniono treści dotyczące sposobów wynoszenia poszkodowanego 
ze sfery zagrożenia, rozpoznawania stanu przytomności, badania oddechu i tęt-
na38. Wskazano także na zagrożenia związane z utratą przytomności oraz na spo-
soby udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, porażonej prądem39. 
Osobno potraktowano kwestie dotyczące dużego krwotoku i  wstrząsu poura-
zowego, złamania i zwichnięcia oraz zatrucia pokarmowego, lekami, gazami lub 
środkami chemicznymi40. W końcowej części podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa zaplanowano omawianie wpły-
wu niskiej i wysokiej temperatury na organizm ludzki oraz sposobów udziela-
nia pomocy osobie poszkodowanej przy oparzeniu termicznym i chemicznym41. 
Można zatem zauważyć, że wyżej wymienione zagadnienia wiąże się przede 
wszystkim z bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym (np. zapewnieniem 
porządku publicznego, ochroną ludności przed zagrożeniami). Główny akcent 
jest bowiem położony na treści i umiejętności związane z eliminowaniem zagro-
żeń zewnętrznych i wewnętrznych. Wśród założeń zapisanych w podstawie pro-
35  Tamże.
36  Tamże.
37  Tamże.
38  Tamże.
39  Tamże.
40  Tamże.
41  Tamże.

gramowej kształcenia ogólnego w gimnazjum brakuje akcentów odnoszących się 
do bezpieczeństwa osobistego i zaspakajania potrzeb egzystencjalnych. W pod-
stawie tej nie ma też odwołania do odczuwanej przez każdego człowieka potrze-
by bezpieczeństwa rozwoju, który zapewnia ochronę i wzbogacenie tożsamości 
jednostki. Nie zostało ukazane, w jaki sposób zaspokajać tę potrzebę. Nie ma też 
żadnych informacji o roli, jaką odgrywa zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa 
osobistego w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki w życiu społecznym. Dla-
tego uzasadnione wydaje się nawiązanie do tej problematyki w nauczaniu religii. 
Należałoby dokonać poprawek w podstawie programowej katechezy adresowa-
nej do młodzieży szkół gimnazjalnych. Pomijanie zagadnień z zakresu edukacji 
dla bezpieczeństwa wydaje się bowiem niczym nieuzasadnione. Co więcej, może 
przyczynić się do selektywnego uzupełniania wiedzy humanistycznej i społecz-
nej. W konsekwencji w procesie wspierania młodzieży gimnazjalnej w integral-
nym spojrzeniu na świat i problemy związane z bezpieczeństwem zabraknie ujęcia 
chrześcijańskiego. Wybiórcze potraktowanie w podstawie programowej kateche-
zy problematyki bezpieczeństwa może też utrudniać nauczycielowi religii pracę 
w zespołach dydaktycznych i wychowawczych, odpowiedzialnych za programo-
wanie i realizację korelacji w szkole. W takiej sytuacji trudno mówić o udziale lekcji 
religii w przygotowaniu młodzieży do działań o charakterze humanitarnym oraz 
w kształtowaniu umiejętności i postaw związanych z bezpieczeństwem zewnętrz-
nym i  wewnętrznym, ujmowanym w  wymiarze indywidualnym i  społecznym. 
Edukacja dla bezpieczeństwa – jako odrębny przedmiot korelacji w nauczaniu re-
ligii – nie została też zaplanowana w szkołach ponadgimnazjalnych: w  liceum, 
w technikum i w szkole zawodowej. Autorzy „Podstawy programowej katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce” tylko sporadycznie i pośrednio, w związku z in-
nymi przedmiotami kształcenia ogólnego (np. wiedzą o społeczeństwie, biologią, 
wychowaniem do życia w rodzinie, informatyką), nawiązują do niektórych treści 
i umiejętności wiążących się z potrzebą bezpieczeństwa osobistego i społeczne-
go42. Zagadnienia te pomijają w opisie korelacji z przedmiotami uzupełniającymi 
w liceum i w technikum43. Takie podejście do edukacji dla bezpieczeństwa wyda-
je się, podobnie jak w gimnazjum, niczym nieuzasadnione. Uwidacznia większe 
niż w gimnazjum braki merytoryczne w korelacji, co w praktyce zapewne ograni-
cza aktywność dydaktyczną i wychowawczą nauczyciela religii. Na przykład kwe-
stia znajomości obronności państwa wymaga omówienia w aspekcie katolickiej 
nauki społecznej44. Autorzy podstawy programowej katechezy pomijają to zagad-

42 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy…, dz. cyt., s. 70–102.
43 Tamże, s. 80–100.
44 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogól-

nego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych…, poz. 17.
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nienie. Nie uwzględniają również konieczności ukazania młodzieży powinności 
chrześcijanina w sytuacji zagrożeń życia, zdrowia lub mienia45. Nie mniej istotne 
wydają się treści związane z zachowaniem człowieka wierzącego w sytuacjach za-
grożeń czasu pokoju. W podstawie programowej katechezy dla szkół ponadgim-
nazjalnych problematyka ta nie została uwzględniona. Zapisano jedynie ogólne 
zadania, jakie powinien podejmować nauczyciel religii. Wśród nich znajduje się 
integrowanie orędzia chrześcijańskiego z ludzkim doświadczeniem codzienności 
oraz przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych decyzji z uwagi 
na motywację chrześcijańską, wypływającą z faktu przyjęcia chrztu i bierzmowa-
nia46. Takie założenia pośrednio wiążą się z edukacją dla bezpieczeństwa. Moż-
na je ukonkretnić, odnosząc do działań związanych z przygotowaniem uczniów 
do chrześcijańskiego działania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia czy też czasu 
pokoju (np. awarii, katastrofy komunikacyjnej lub budowlanej). W związku z tym 
należałoby ukazać młodzieży, na czym polega właściwe postępowanie w  mo-
mentach wystąpienia zagrożeń w  najbliższym otoczeniu szkoły oraz w  domu, 
w miejscu rekreacji i na trasie komunikacyjnej. Godne uwzględnienia, a zarazem 
wartościowe wydają się również zagadnienia dotyczące zapobiegania panice pod-
czas zagrożeń. W nauczaniu religii należałoby zaakcentować rolę modlitwy i za-
wierzenia Bogu w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Warto też uzupełnić wyżej 
wymienione zagadnienia o zasady postępowania chrześcijanina w czasie zagro-
żenia terrorystycznego, podczas wojny i w nagłych wypadkach. Za istotne należy 
uznać uświadamianie młodzieży, w jaki sposób chrześcijanin może przeciwdzia-
łać terroryzmowi. Podejmowanie tych zagadnień i ich uzupełnianie w nauczaniu 
może pomóc młodzieży w zrozumieniu, że: 1) terroryzm jest grzechem przeciw-
ko piątemu przykazaniu, gdyż „grozi, rani i  zabija wszystkich bez różnicy, jest 
w głębokiej sprzeczności ze sprawiedliwością i miłością”47; 2) Kościół za niemo-
ralne uznaje uprowadzanie i branie zakładników48; 3) piąte przykazanie narusza 
nie tylko bezpośrednie ranienie, torturowanie, terroryzowanie innych – również 
brak aktywności państwa czy organizacji międzynarodowych w zakresie popra-
wy nieludzkich warunków życia należy traktować jako wykroczenie przeciwko 
piątemu przykazaniu49. W tym kontekście należy podczas lekcji religii przypomi-
nać Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 roku, w któ-
rym papież ukazał zło terroryzmu50. Ojciec święty zaznaczył, że pomimo prawa 
do obrony przed teroryzmem człowiek nie może stosować w walce z nim niemo-
45 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy…, dz. cyt., s. 80–100.
46 Tamże, s. 75.
47 KKK 2297.
48 Tamże.
49 Tamże, 2297–2298; por. Youcat, Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, Częstochowa 2012, 392.
50 Jan Paweł II, Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Orędzie 

na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 roku, http://www.voxdomini.com.pl/pap/or_pap2002.
htm, s. 1–6 (dostęp: 10 maja 2012).

ralnych środków, takich jak wymierzanie kary bez udowodnienia winy oraz stoso-
wanie odpowiedzialności zbiorowej51. Takie stwierdzenia są znaczące w korelacji 
nauczania religii z edukacją. Pozwalają ukazać młodzieży nauczanie Kościoła ka-
tolickiego na temat terroryzmu oraz wspierają kształtowanie właściwych postaw. 
Do zadań nauczyciela religii należy również uświadamianie młodzieży, że sku-
teczne przeciwstawianie się międzynarodowemu terroryzmowi wymaga przede 
wszystkim likwidacji niesprawiedliwości społecznej i  przebaczenia52. Właśnie 
ten rodzaj niesprawiedliwości, jak zaznaczył Jan Paweł II, rodzi ludzkie cierpie-
nie i sprzyja aktom terroru. Przebaczenie natomiast jest niezbędne w budowaniu 
społeczności, w której szanowane będą prawa wszystkich ludzi oraz w zaprowa-
dzaniu trwałego pokoju w rodzinie, w społeczeństwie, w państwie i na świecie53. 

Uzupełnianiu wiedzy uczniów z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa służą 
również planowane w podstawie programowej kształcenia ogólnego zagadnienia 
dotyczące struktury obronności Rzeczypospolitej Polskiej, zasad postępowania 
w sytuacjach zagrożeń, ochrony i obrony cywilnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej, powinności obronnych organów administracji i  obywateli54 oraz 
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Z takimi treściami wiążą się 
kolejne obszary korelacji, istotne dla nauczania religii. Dotyczą one zachowania 
ratownika w nagłych wypadkach55 i wymagają uzupełnienia o odwołanie do na-
uczania Kościoła na temat ochrony ludzkiego życia, służby człowiekowi i obrony 
jego godności. 

Identyczne jak w liceum i w technikum założenia edukacji dla bezpieczeństwa 
zostały zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół zawo-
dowych56. W szkole zawodowej zaplanowano taką samą liczbę godzin edukacji 
dla bezpieczeństwa jak w liceum i technikum. Również cele, treści i zadania za-
pisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego są identyczne. Obejmu-
ją więc wszystkie wyżej analizowane problemy. Podstawa programowa kateche-
zy w szkole zawodowej nie odwołuje się jednak do edukacji dla bezpieczeństwa57. 

51 Tamże. 
52 Tamże.
53 Tamże. 
54 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogól-

nego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych…, dz. cyt., poz. 17. 

55 Tamże.
56 W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej stwierdza się, że w szkole zawodowej dla przed-

miotu edukacja dla bezpieczeństwa „obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla 
szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po 
zdaniu egzaminu maturalnego”. Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pod-
stawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 5. Podsta-
wa programowa kształcenia ogólnego dla szkół zawodowych, dz. cyt., poz. 17. 

57 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy…, dz. cyt., s. 80–87, 100–101.
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Wśród innych zagadnień planowanych do korelacji trudno dostrzec obszary me-
rytorycznie związane z edukacją dla bezpieczeństwa. Wynika to głównie z faktu, 
że w szkole zawodowej przedmioty: wiedza o społeczeństwie, biologia, geografi a, 
informatyka, są realizowane jedynie w zakresie podstawowym, co sprawia, że te 
treści ogranicza się do wąskiego zakresu wiedzy humanistycznej, przyrodniczej 
i społecznej. 

Wobec powyższych analiz można stwierdzić, że korelacja nauczania religii 
z edukacją dla bezpieczeństwa, chociaż nie została uwzględniona w podstawie 
programowej katechezy, jest nie tylko pożądana, ale wręcz konieczna ze wzglę-
du na treści o istotnym znaczeniu dydaktycznym i wychowawczym. Proponowa-
ne w podstawie programowej kształcenia ogólnego treści wymagają uzupełnienia 
o aspekty etyczne, a zwłaszcza powiązania z godnością człowieka, z wartością 
ludzkiego życia i z przykazaniem „Nie zabijaj”. Młodzież w gimnazjum i w szko-
łach ponadgimnazjalnych potrzebuje wsparcia w  odkrywaniu chrześcijańskie-
go rozumienia bezpieczeństwa osobistego, zewnętrznego i wewnętrznego. Sama 
bowiem często postrzega bardzo wąsko potrzebę bezpieczeństwa i sposoby jej 
zaspokajania. Właściwie realizowane nauczanie religii może pomóc młodzieży 
w odpowiednim, a zarazem integralnym rozumieniu problematyki z zakresu edu-
kacji dla bezpieczeństwa. W związku z tym należy podejmować działania dydak-
tyczne i wychowawcze, które służą korelacji. 

3. Propozycje realizacji edukacji dla bezpieczeństwa w szkole

Korelacja nauczania religii z edukacją dla bezpieczeństwa nie tylko w aspek-
cie treściowym, ale również metodycznym sprzyja uzupełnianiu i integrowaniu 
wiedzy uczniów ze szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych58. Chociaż nie 
wprowadza dodatkowych elementów metodycznych, to jednak pozwala na re-
alizowanie projektów interdyscyplinarnych. Do zadań nauczyciela religii nale-
ży wykorzystanie tematyki z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i powiązanie 
jej z treściami nauczania religii. W wyjątkowej sytuacji, za zgodą dyrektora szko-
ły i  we współpracy z  innymi nauczycielami, katecheta może organizować wy-
cieczki i dyskusje panelowe z udziałem funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, 
służb medycznych. Propozycje te warto wzbogacić, organizując, zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, w czasie ferii letnich dla uczniów, 
którzy ukończyli pierwszą klasę zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólno-

58 Po wprowadzeniu do szkół edukacji dla bezpieczeństwa Minister Edukacji Narodowej wydał 
rozporządzenie, w którym określił sposoby realizacji tego przedmiotu. Wskazania ministerialne 
odnoszą się bezpośrednio do form organizacji zajęć. Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa,
„Dziennik Ustaw” 2009, nr 139, poz. 1131.

kształcącego, liceum profi lowanego lub technikum, specjalistyczne obozy szko-
leniowo-wypoczynkowe z  zakresu edukacji dla bezpieczeństwa na zasadach 
określonych w przepisach w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizato-
rzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowa-
nia i nadzorowania59. Nauczyciel religii, jako jeden z opiekunów takiego obozu, 
może przygotować zajęcia, które służą pogłębieniu tematyki związanej z religij-
no-etycznym ujęciem edukacji dla bezpieczeństwa. 

Wiele celów, treści i zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, jakie opi-
sano w podstawie programowej kształcenia ogólnego, wprost wiąże się z waka-
cyjnymi wyjazdami i koloniami, organizowanymi w archidiecezjach i diecezjach 
przez Caritas oraz przez szkoły katolickie i wspólnoty parafi alne. Często opieku-
nami grup dzieci i młodzieży są katecheci. Sam fakt przebywania w grupie zorga-
nizowanej, skupiającej uczniów w różnym wieku i z różnych środowisk, wymaga 
zachowania szczególnej ostrożności w  zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego. 
Warto przypomnieć uczestnikom kolonii sposoby odpowiedniego zachowania 
w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – zarówno swojego, jak i innych. Na przy-
kład katecheta wraz z  innymi opiekunami kolonii może zorganizować zajęcia 
na temat pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić drugiej osobie przy złamaniu, 
zwichnięciu, krwotoku, oparzeniu, porażeniu prądem60. W toku takiego spotka-
nia edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa wychowankowie powinni nie tylko 
dowiedzieć się, w jaki sposób wezwać pomoc, co należy powiedzieć, dzwoniąc 
np. na pogotowie, ale również zapoznać się z podstawowymi zachowaniami z za-
kresu ratownictwa medycznego. Ważną rolę odgrywa nie tylko sam przekaz fa-
chowej wiedzy, ale również sposób tego przekazu. Chodzi tu o dobieranie takich 
form i  metod, które wzbudzają zainteresowanie podejmowaną tematyką oraz 
motywują uczestników do aktywności. Na szczególną uwagę zasługują zatem 
różne formy zabaw i gier. W ten sposób można nie tylko dostarczać uczestnikom 
informacji, ale również rozwijać odpowiednie umiejętności. Jeżeli opiekunowie 
kolonii (np. katecheci) nie czują się wystarczająco kompetentni w dziedzinie edu-
kacji dla bezpieczeństwa, powinni skorzystać z pomocy innych, kompetentnych 
osób, zapraszając je do współpracy61. 

Kompleksowe i zdecydowane działanie wychowawcze wymaga również pod-
jęcia współpracy z policją, celem uświadomienia uczestnikom kolonii nie tylko 

59 Tamże.
60 W przygotowaniu tego rodzaju zajęć pomocne mogą być następujące opracowania: B. Bieś, 

Ostrzeżenie o zagrożeniach, alarmowanie, „Atest” 2009, nr 10, s. 33–36; tenże, Zagrożenia skażeniem 
biologicznym i chemicznym, „Atest” 2009, nr 12, s. 38–39.

61 Zob. więcej o tym np. w: T. Łobożewski, Bezpieczeństwo na wycieczkach szkolnych, „Geografia 
w Szkole” 1998, nr 1, s. 41–44; R. Mazurek, Formy i rodzaje zagrożeń, w: Nauka o bezpieczeństwie, 
t. 1, dz. cyt., s. 278–292; R. Wiśniewski, Bezpieczeństwo a edukacja, „Kultura i Edukacja” 1999, 
nr 203, s. 109–111.
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zagrożeń, ale również konsekwencji łamania prawa i działania przeciwko bezpie-
czeństwu innych osób, np. za pośrednictwem Internetu czy telefonów komór-
kowych62. Poza tym w  ramach tej współpracy warto zorganizować spotkanie 
z psychologiem policyjnym, podczas którego wychowankowie zostaną zapozna-
ni z największymi zagrożeniami internetowymi, takimi jak pedofi lia, pornografi a, 
przemoc i cybermobbing, oraz dowiedzą się, jak powinni postępować w sytuacji 
zagrożenia internetowego. Często bowiem młodzież nie zdaje sobie sprawy z ry-
zyka oraz możliwości stania się ofi arą w sieci. Bywają też sytuacje, gdy wychowan-
kowie, posiadając wiedzę na ten temat, nie potrafi ą skutecznie bronić się przed 
ewentualnymi zagrożeniami. W  praktyce zastosowanie wyżej wymienionych 
rozwiązań metodycznych wymaga zaangażowania ze strony nauczyciela religii 
i współpracy z innymi osobami, także z funkcjonariuszami policji i straży pożar-
nej oraz ze służbą medyczną. 

4. Uwagi końcowe

Przeprowadzone powyżej analizy ukazują braki w korelacji nauczania religii, 
którą zaplanowano w podstawie programowej katechezy w gimnazjum i w szko-
łach ponadgimnazjalnych. Jednocześnie dowodzą, że edukacja dla bezpieczeń-
stwa zawiera szereg tematów istotnych dla integralnego postrzegania świata, 
zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa i  integrowania wiary z  codziennym ży-
ciem. Treści zaplanowane w podstawie programowej kształcenia ogólnego wy-
magają uzupełnienia o aspekty etyczno-religijne. Zadanie to może dobrze spełnić 
nauczanie religii. Katecheta jest bowiem m.in. powołany do wypełniania w środo-
wisku szkolnym funkcji dydaktycznych i wychowawczych, ukazywania wartości 
chrześcijańskich oraz wspierania uczniów w  holistycznym rozwoju i  integral-
nym spojrzeniu na problemy społeczne i przyrodnicze, a więc także te, które wią-
żą się z edukacją dla bezpieczeństwa. Do zadań nauczyciela religii należy udział 
w  dialogu interdyscyplinarnym, dlatego potrzebuje on odpowiednich pomocy 
(np. rzetelnych zapisów w podstawie programowej katechezy), niezbędnych do 
wypełniania tej powinności edukacyjnej. Postulat ten odnosi się również do ko-
relacji nauczania religii z edukacją dla bezpieczeństwa. Warto byłoby uwzględnić 
analizowany obszar treści kształcenia ogólnego tak, aby realizacja korelacji w na-
uczaniu religii nie ograniczała się do wybranych przedmiotów, lecz uwzględnia-
ła wszystkie istotne zagadnienia. Postulat ten skierowany jest przede wszystkim 
do osób odpowiedzialnych za programowanie katechezy Kościoła katolickie-
go w  Polsce. Najpierw należy wprowadzić zmiany w  podstawie programowej 

62 Szczegółowe omówienie tej problematyki można znaleźć np. w: E. Wiszowaty, Współpraca szkoły 
i policji w realizacji założeń edukacji dla bezpieczeństwa, dz. cyt., s. 269–277.

nauczania religii, a następnie w programach i w podręcznikach. Konieczne wydają 
się uzupełnienia założeń programowych szkolnej katechezy, dotyczące etycznych 
aspektów edukacji dla bezpieczeństwa. W postulowanych zmianach programo-
wych nie chodzi zatem o dopisanie brakujących obszarów korelacji, czyli sko-
piowanie ich z podstawy programowej kształcenia ogólnego, ale o szczegółowe 
kwestie wskazujące na etyczne aspekty problematyki z zakresu bezpieczeństwa 
osobistego, zewnętrznego i  wewnętrznego. Stąd też osoby odpowiedzialne za 
programowanie nauczania religii powinny odznaczać się szczegółową wiedzą do-
tyczącą podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji dla bez-
pieczeństwa oraz umiejętnością zaakcentowania kwestii moralnych. Postulat ten 
wymaga współpracy zarówno z twórcami programów do przedmiotu edukacja 
dla bezpieczeństwa, jak też z badaczami zajmującymi się teologią moralną (szcze-
gółową) i katolicką nauką społeczną. Rzetelna konsultacja merytoryczna pozwoli 
opracować pozbawione uproszczeń obszary korelacji nauczania religii z edukacją 
szkolną. Będą one odpowiednią pomocą zarówno dla twórców nowych progra-
mów i podręczników, jak i dla nauczycieli religii. 

Istotnym postulatem, wprost związanym z korelacją nauczania religii z edu-
kacją dla bezpieczeństwa, jest odpowiednie doskonalenie merytoryczne kate-
chetów. Chodzi tu zwłaszcza o tematykę z zakresu bezpieczeństwa osobistego, 
zewnętrznego i wewnętrznego. Nauczyciele religii potrzebują wsparcia w rzetel-
nym poznaniu form i rodzajów zagrożeń oraz sposobów zaspokajania potrzeby 
bezpieczeństwa rozpatrywanego w odniesieniu do różnych sfer życia człowieka 
(np. do sfery osobistej, politycznej, publicznej, wewnętrznej, międzynarodowej, 
bezpośredniej i pośredniej). Obok tej wiedzy niezbędne są umiejętności zwią-
zane z ukazywaniem powinności moralnych w zakresie bezpieczeństwa. Należy 
mieć nadzieję, że wyżej wymienione postulaty zostaną uwzględnione w  kolej-
nych dokumentach programowych nauczania religii oraz w permanentnej for-
macji nauczycieli religii. Tylko tak ujmowana korelacja może przyczyniać się 
do integralnego rozwoju młodzieży oraz stać się źródłem bezpieczeństwa oso-
bistego, zewnętrznego i wewnętrznego. Programując korelację nauczania religii 
z edukacją szkolną, należy uwzględnić w niej problematykę z zakresu edukacji dla 
bezpieczeństwa, dowartościowując dyskusje o aspektach moralnych (zwłaszcza 
dylematach) związanych z bezpieczeństwem oraz z zachowaniem w sytuacji za-
grożenia życia i zdrowia. 
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Summary

Correlation of religion teaching with education for security 
in gimnasium schools and post-secondary schools

Curricular catechesis documents of the Church in Poland underline the signifi cant didac-
tic and educational role of correlation of religion with eduation. It is connected with the neces-
sity of supporting students in holistic looking at the world, in discovering Christian values in 
diff erents spheres of life and in forming an interdisciplinary dialogue. One of these areas is ed-
ucation for security which is a new area that has not been elaborated so far in Polish catechet-
ics. Th is article, basing on curricular documents on religion teaching and general eduaction, 
presents aims, content and tasks of correlation of religion teaching with eduation for security 
and describes methodical issues. In the light of this, the attention is paid to educational possi-
bilities and chances and organisational limitations connected with the analysed area of corre-
lation. Th ese issues are preceded by a short description of education for security and correlatin 
in religion teaching..
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Podczas ciemnej nocy zaborów, po kolejnej nieudanej próbie odzyskania 
niepodległości przez Polaków, z pełnej samotności emigracyjnej perspektywy 
wieszcz narodowy Cyprian Kamil Norwid dokonał znamiennego porówna-
nia: „Kościół i naród są tak ze sobą zespolone jak fresk i tynk. I nie można jed-
nego od drugiego odłączyć, nie niszcząc ich obu”.  Polskie dzieje w ostatnich 
dwóch stuleciach wielokrotnie i  dobitnie potwierdziły poetycką parabolę. 
Ta niezwykła, pełna duchowej synergii symbioza Kościoła i Narodu dokony-
wała się na różnych poziomach, jednak jej kluczowym elementem były wy-
bitne i charyzmatyczne jednostki, które pociągały tłumy swym autentycznym 
świadectwem wiary i umiłowaniem ojczyny. Niniejsze opracowanie jest próbą 
wydobycia z pomroki dziejów bliskich relacji takich właśnie postaci: zasłużo-
nego biskupa i kardynała, odnowiciela diecezji krakowskiej Albina Dunajew-
skiego z  nestorem polskich redemptorystów, sługą Bożym o. Bernardem 
Łubieńskim oraz rodzącą się wspólnotą polskiej prowincji Zgromadzenia 
Najświętszego Odkupiciela. Prezentowane poniżej studium oparte zostało na 
wspomnieniach, przekazach kronikarskich oraz źródłach drukowanych i ar-
chiwalnych Zgromadzenia Redemptorystów, Archiwum Kurii Metropolitar-
nej w Krakowie oraz krakowskich klasztorów sióstr wizytek i felicjanek.
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1. Biskup wśród książąt – książę wśród biskupów

Albin Dunajewski przyszedł na świat 1 marca 1817 roku w Stanisławowie 
jako syn Szymona i Adelajdy z Błażowskich1. Kilka lat później jego rodzina 
ze względu na pracę ojca na kolei przeniosła się do Nowego Sącza. Tam też 
młody Albin uczęszczał do gimnazjum, gdzie pod wpływem jezuitów powziął 
zamiar poświęcenia się stanowi duchownemu. Po maturze rozpoczął w 1832 
roku studia jako alumn Seminarium Metropolii Lwowskiej na Wydziale Teo-
logicznym miejscowego uniwersytetu, jednak w  1835 roku przeniósł się na 
Wydział Prawa, który ukończył po czterech latach. W atmosferze popowsta-
niowej włączył się w konspiracyjną pracę patriotyczną i społeczną, współpra-
cując z galicyjskim tajnym węglarstwem i Stowarzyszeniem Ludu Polskiego2. 
Aktywnie współtworzył związek Młoda Sarmacja i sprzysiężenie Demokraci 
Polscy, za co też został aresztowany 1842 roku, a po trwającym dwa lata śledz-
twie i procesie wraz z 50 galicyjskimi działaczami patriotycznymi skazany na 
śmierć za zdradę stanu3. Jednak wiedeński Sąd Najwyższy w dekrecie rewi-
zyjnym zamienił ten wyrok na osiem lat ciężkiej twierdzy oraz dalszy nadzór 
policyjny po odbyciu kary. W kazamatach najsurowszego więzienia politycz-
nego monarchii habsburskiej w Spielbergu na Morawach przesiedział blisko 
cztery lata. W wyniku rewolucyjnej fali Wiosny Ludów został zwolniony na 
mocy amnestii w marcu 1848 roku4.

Po wyjściu z więzienia pracował najpierw jako tłumacz w Buczaczu, a na-
stępnie odbył praktykę notarialną w Krakowie i aplikanturę w Trybunale Mia-
sta Krakowa. W 1850 roku policja austriacka w ramach inwigilacji i śledztwa 
w  sprawie Juliana Goslara dokonała dwukrotnej rewizji w  mieszkaniu Du-
najewskiego. Następstwem tych wydarzeń było jego zwolnienie z  praktyki 
w trybunale i zaangażowanie w prywatne inicjatywy związane z kręgiem kra-
kowskich konserwatystów, najpierw w administracji drukarni  „Czasu”, a na-
stępnie w sekretariacie hr. Adama Potockiego w Krzeszowicach. Po śmierci 
narzeczonej Felicji Szczepanowskiej doznał duchowego przełomu w poszu-
kiwaniu życiowego powołania. Za radą odwiedzających Krzeszowice zmar-
1 Wpisu do księgi metrykalnej parafii kolegiackiej pw. Najświętszej Maryi Panny oraz św. Andrzeja 

i św. Stanisława dokonał wikariusz ks. Łukasz Dorosz dopiero 19 kwietnia 1824 roku ; por. Archi-
wum Abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie, sygn. C-CCCV 15, Liber natorum [Stanisławów], t. 
18 (1824–1829), k. 9.

2 Por. T. Glemma, M. Tyrowicz, Dunajewski Albin (1817–1894), PSB, t. 5, s. 462.
3 Por. H. Bogdański, Pamiętnik 1832–1848, wyd. A. Knot, Kraków 1971, s. 254–263. 
4 Por. W. Murawiec, Kardynała Dunajewskiego działalność polityczno-społeczna, w: Kardynał Al-

bin Dunajewski (1817–1894). Materiały sesji naukowej zorganizowanej w 100-lecie śmierci, red. 
W. Murawiec, Kraków 1995, s. 30; S. Schnür-Pepłowski, Z przeszłości Galicji, Lwów 1895, s. 395–400; 
M. Tyrowicz, Spielberg i Spilberczycy w dziejach Polski XIX w., w: Z dziejów polskich ruchów społecz-
nych w XIX w. Studia. Szkice. Odczyty, red. M. Tyrowicz, Warszawa 1965, s. 29.

twychwstańców Hieronima Kajsiejewicza i Piotra Semenenki wstąpił w 1859 
roku do Seminarium Duchownego w Krakowie, by dwa lata później ukończyć 
rozpoczęte przed ćwierćwieczem studia teologiczne. Dnia 11 sierpnia 1861 
roku, w wieku 44 lat, Albin Dunajewski otrzymał z rąk bpa Łętowskiego świę-
cenia kapłańskie5.

Dojrzały już wiekiem neoprezbiter otrzymał najpierw skierowanie do po-
sługi penitencjarza w kościele Mariackim, ale już w 1862 roku nowy metro-
polita warszawski abp Zygmunt Szczęsny Feliński mianował go regensem 
Seminarium Duchownego św. Jana w Warszawie, ofi arowując przy tym god-
ność kanonika honorowego warszawskiej Kapituły Metropolitalnej6. Jako rek-
tor seminarium podjął też wykłady z  teologii pastoralnej i  katechetyki dla 
warszawskich alumnów. Podejrzewany o współudział w Rządzie Narodowym 
i  sprzyjanie powstaniu styczniowemu w  lutym 1864 roku opuścił Warsza-
wę tuż przed spodziewanym aresztowaniem. Wróciwszy do Krakowa, został 
skierowany do posługi kapelana w klasztorze sióstr wizytek przy pl. Bisku-
pim7. W związku z oskarżeniami o sprzyjanie powstaniu bp Andrzej Gałecki 
wysłał go na karny wikariat do Rudawy, z którego powrócił do Krakowa rok 
później na poprzednie stanowisko kapelana krakowskich wizytek i katechety 
w prowadzonej przez nie szkole. W pierwszych latach autonomii galicyjskiej 
ks. Dunajewski pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji kościelnych, m.in. 
w latach 1871–1873 jako administrator parafi i św. Szczepana na Piasku, a tak-
że referent kurii krakowskiej, spowiednik w kilku klasztorach żeńskich, sędzia 
sądu biskupiego i egzaminator prosynodalny. W 1877 roku otrzymał godność 
prałata papieskiego. Nosił się także z zamiarem wstąpienia do zakonu zmar-
twychwstańców8. Jego losy miały jednak potoczyć się zupełnie inaczej.

Oto bowiem 21 kwietnia 1879 roku ks. Albin Dunajewski został preko-
nizowany przez papieża Leon XIII na biskupa krakowskiego. Sakrę biskupią 
otrzymał 6 czerwca tegoż roku w kościele Mariackim, po czym odbył uroczy-
sty ingres do katedry wawelskiej9. Przejąwszy rządy w diecezji krakowskiej, 
która od 44 lat nie miała właściwego ordynariusza, a  jedynie administrato-

5 Por. J. Urban, Diecezja krakowska w XIX wieku, w: Kościół krakowski w tysiącleciu, prac. zbior., 
Kraków 2000, s. 358–359.

6 Por. Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie (dalej: AKMK), Akta Kard. Dunajewskiego, bez 
sygn., Abp Z. Szczęsny Feliński do ks. A. Dunajewskiego, Warszawa, 24 lipca 1961.

7 Por. Archiwum Klasztoru SS. Wizytek w Krakowie (dalej: AKWK), sygn. D-II, S. Maria Klaudia 
Melania Grossfeld, Nasze wspomnienia o świętej a drogiej nam zawsze pamięci Księdzu Albinie 
Dunajewskim, Kardynale i Księciu Biskupie Krakowskim [Kraków 1894], s. 33–34.

8 Por. AKMK, Akta Kard. Dunajewskiego, bez sygn., Ks. Piotr Semenenko CR do ks. Albina Duna-
jewskiego, Rzym, 18 października 1873; M. Szablewski,  Kardynał Albin Dunajewski i zmartwych-
wstańcy, Roma 1974, s. 12–15.

9 Por. S. Dobrzanowski, Biskup Antoni Gałecki wikariusz apostolski krakowski, w: Studia z historii 
Kościoła w Polsce, red. E. Wyczawski, t. 1, Warszawa 1972, s. 529.
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rów, przyczynił się do rozszerzenia jej granic, a nade wszystko do odnowienia 
w niej życia religijnego oraz podniesienia poziomu intelektualnego i moralne-
go duchowieństwa,  choćby poprzez systematyczne wizytacje parafi i10. Nowy 
biskup zadbał szczególnie o  formację kleryków w seminarium duchownym 
oraz przyczynił się do odrodzenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego11.

Bp Dunajewski podjął się także renowacji zniszczonego w czasie pożaru 
z 1850 roku pałacu biskupiego oraz zainicjował odnowę katedry wawelskiej. 
W 1889 roku wyjednał u cesarza austriackiego przywrócenie urzędowi bisku-
pa krakowskiego tytułu książęcego. Ukoronowaniem jego posługi i autoryte-
tu, jakim cieszył się w Kościele, było powierzenie mu przez papieża Leona XIII 
kapelusza kardynalskiego na konsystorzu w 1890 roku12. Warto też zaznaczyć, 
iż w 1884 roku Dunajewski był najpoważniejszym kandydatem do objęcia ar-
cybiskupstwa lwowskiego obrządku rzymskokatolickiego, jednak propozy-
cji tej nie przyjął13. Szczególną troską otaczał męskie i żeńskie zgromadzenia 
zakonne, które znalazły w  Krakowie dogodne warunki rozwoju, liczne po-
wołania oraz pole do szerszej działalności dzięki sprzyjającym warunkom po-
lityczno-społecznym wynikającym z autonomii Galicji. Dunajewski otwierał 
drzwi swej diecezji zakonnikom prześladowanym przez pruski Kulturkampf 
oraz władze rosyjskie, wspierał zakonną działalność charytatywną i wycho-
wawczą, m.in. św. Brata Alberta, bł. Angelę Truszkowską, ks. Kazimierza Sie-
maszkę – lazarystę, czy świątobliwego jałmużnika z  klasztoru reformatów 
w Wieliczce Alojzego Kosibę14.

Kard. Albin Dunajewski ze względu na swoją działalność patriotyczną 
i kościelną był w Galicji, a  także poza nią, wielkim autorytetem moralnym. 
Zmarł w Krakowie 19 czerwca 1894 roku w wieku 77 lat, a jego pogrzeb w ka-
tedrze wawelskiej stał się wielką manifestacją religijno-patriotyczną. Biskup, 
książę i kardynał pozostał do końca swych dni autentycznym ascetą i miłośni-
10 W 1880 i 1886 roku wyjednał u Stolicy Apostolskiej poszerzenie granic diecezji, do której przyłączo-

no z diecezji tarnowskiej parafie m.in. na Podhalu i Żywiecczyźnie, a także wokół samego Krakowa, 
por. B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918, Kraków 
1980, s. 172–173; S. Dobrzanowski, Restauracja diecezji krakowskiej w latach osiemdziesiątych XIX wie-
ku, w: Studia z historii Kościoła w Polsce, red. E. Wyczawski, t. 3, Warszawa 1977, s. 99–114.

11 Por. S. Piech, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1880–1939, Kraków 1995, 
s. 17–19 (Studia do dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 6); M. Hała-
burda, Krakowskie Seminarium Duchowne (1801–1901), Kraków 2007, s. 52–54.

12 Por. AKMK, Akta Kard. Dunajewskiego, bez sygn., Bulla papieża Leona XIII nominująca bpa 
A. Dunajewskiego na kardynała, Rzym, 23 czerwca 1890.

13 Por. K.R. Prokop, Arcybiskupi haliccy i lwowscy obrządku łacińskiego. Szkice biograficzne, Biały Du-
najec–Ostróg 2010, s. 330 (Biblioteka „Wołania z Wołynia”, t. 72).

14 Por. S. Dobrzanowski, Kardynał Albin Dunajewski i rola zakonów w duchowej odnowie diecezji, w: 
Kardynał Albin Dunajewski (1817–1894). Materiały sesji naukowej zorganizowanej w 100-lecie śmier-
ci, red. W. Murawiec, Kraków 1995, s. 67–68.

kiem ubogich. Zawsze zrównoważony i pogodny, bezinteresowny i uczynny 
aż do samozaparcia się, pozostał pasterzem ukochanym przez krakowskie du-
chowieństwo, inteligencję i arystokratów, ale nade wszystko przez prosty lud 
swej odnowionej diecezji.

2. Arystokrata wśród misjonarzy – misjonarz wśród arystokratów

Trwała obecność redemptorystów na ziemiach polskich jest nierozdziel-
nie związana z  osobą sługi Bożego Bernarda Alojzego Łubieńskiego, który 
przyszedł na świat 9 grudnia 1846 roku w Guzowie koło Warszawy, w arysto-
kratycznej rodzinie ziemiańskiej Tomasza Wentwortha i Adelajdy z Łempic-
kich15. W trosce o staranne wykształcenie syna rodzice wysłali go we wrześniu 
1858 roku do elitarnego humanistycznego Kolegium św. Cuthberta w Ushaw, 
w harabstwie Durham16. Podczas rekolekcji szkolnych prowadzonych w 1860 
roku przez redemptorystę o. Roberta Astona Coffi  na młody polski arysto-
krata po raz pierwszy zetknął się z duchowością alfonsjańską, która wywar-
ła na nim niezatarte wrażenie17. Początkowo wiązał swą przyszłość ze stanem 
duchownym, ale jako kapłan diecezjalny, zafascynowany postacią sławnego 
proboszcza z Ars św. Jana Vianeya. Ostatecznie po zakończeniu nauki w bry-
tyjskim kolegium zapragnął poświęcić się Bogu w  życiu zakonnym. Pukał 
kolejno do furty klasztornej dominikanów i jezuitów, lecz do żadnej ze wspól-
not nie został przyjęty. W  końcu jezuici skierowali go do redemptorystów, 
którzy przychylili się do jego prośby18. W 1864 roku młody hrabia Łubieński 
odbył krótki postulat, a następnie kanoniczny nowicjat w Bishop Eton koło 
Liverpoolu. W maju 1866 roku, pomimo sprzeciwu ojca i stryja, biskupa sej-
neńskiego Konstantego Łubieńskiego, złożył śluby zakonne, po których kon-
tynuował studium fi lozofi i. We wrześniu 1867 roku rozpoczął czteroletnie 
studia teologiczne, ucząc się m.in. wraz z 16 klerykami prowincji angielskiej, 
holenderskiej, belgijskiej w międzynarodowym seminarium redemptorystów 

15 Por. B. Łubieński, Wspomnienia. Mościska 1908 – Warszawa 1918, oprac. S. Pawłowicz, Kraków 
2009, s. 11–12.

16 Niedostateczna znajomość języka angielskiego młodego polskiego hrabiego oraz początkowy brak 
pilności spowodowały, iż w 1964 roku nie zdał on egzaminu maturalnego; por. M. Pirożyński, 
O. Bernard Łubieński (1846–1933), Wrocław 1946, s. 31–32.

17 Robert Aston Coffin (1819–1885), angielski redemptorysta, wybitny misjonarz i rekolekcjonista. 
W latach 1865–1883 przełożony Prowincji Angielskiej Redemptorystów. W okresie Kulturkampfu 
pomagał niemieckim współbraciom wypędzonym z Bawarii. W latach 1883–1885 biskup South-
wark; por. S.J. Boland, R.A. Coffin and the English Oratory, SHCSR 28 (1980), s. 147–174.

18 Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela zasugerował mu ceniony angielski jezuita, ówczesny pro-
wincjał o. Alfred Weld; por. B. Łubieński, Wspomnienia, dz. cyt., s. 56–58; M. Brudzisz, Łubieński 
Bernard (1846–1933), SPTK, t. 6, s. 377.
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w Wittem w Holandii19. W formacji seminaryjnej dominującą rolę odgrywa-
ła praktyka częstej Komunii św., kult Jezusa Eucharystycznego i Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Święcenia kapłańskie o. Bernard otrzymał 29 grudnia 
1870 roku z rąk bpa Johanna Th eodora Laurenta w prezbiterium słynnej ka-
tedry w Akwizgranie20. 

We wrześniu 1871 roku neoprezbiter Łubieński został przeniesiony do 
klasztoru Clapham w  Londynie, gdzie posługiwał jako pomocnik w  miej-
scowym  duszpasterstwie. Z polecenia przełożonego zajmował się biednymi 
i opuszczonymi oraz otaczał opieką miejscowych polskich emigrantów. Praca 
ta, jak wspominał po latach, była „doskonałą szkołą życia, w której nauczyłem 
się sztuki podchodzenia do dusz na ambonie i w konfesjonale”21. Swój wolny 
czas przeznaczał na przygotowanie kazań i uzupełnianie wiedzy teologicznej, 
gdyż na samodzielną działalność apostolską ówczesna reguła zakonna zezwa-
lała dopiero po ukończeniu 30. roku życia. W następnym roku w szkockim 
Perth odbył tzw. drugi nowicjat, przygotowujący do pracy misyjnej. Po ukoń-
czeniu go został w roku 1873 powołany przez ówczesnego prowincjała Coffi  -
na na jego sekretarza, archiwistę i kronikarza prowincji angielskiej. Ta służba 
pozwoliła mu lepiej poznać zarówno Zgromadzenie, jak i specyfi kę Kościoła 
katolickiego w Anglii i Irlandii. W tym samym okresie jako kaznodzieja brał 
także udział w co najmniej 20 misjach, prowadzonych przez redemptorystów 
głównie w przemysłowych ośrodkach Anglii22.

Od początku jego kapłańskiej drogi w Zgromadzeniu Najświętszego Od-
kupiciela o. Bernarda nurtowała myśl o  powrocie redemptorystów na zie-
mie polskie. Dzieje ich obecności w Polsce sięgają swymi początkami 1787 
roku, kiedy to przy kościele św. Benona w Warszawie św. Klemens Hofbauer 
i o. Tadeusz Hübl założyli pierwszy dom zakonu poza Alpami23. W Warsza-

19 Por. „Catalogus Congregationis Sanctissimi Redemptoris” 1867, s. 55, 73; B. Augustyn, Młodość 
Bernarda Łubieńskiego. Kształtowanie osobowości w latach 1846–1873, Tuchów 1993, s. 9–45 (mps 
AWPR).

20 Bp Teodor Laurent (1804-1884) – ur. w Akwizgranie, od 1839 roku wikariusz apostolski tzw. Misji 
Nordyckiej i biskup tytularny Chersonezu, a od 1841 roku wikariusz apostolski Luksemburga. Por. 
AWPR, bez sygn., M. Pirożyński, Articuli ad processum informativum, Wrocław 1956, s. 4–5.

21 B. Łubieński, Wspomnienia, dz. cyt., s. 198–199.
22 Por. AWPR, BŁ, E 97, O. Bernard Łubieński do bp. Anatola Nowaka, Kraków, 17 października 1921, 

s. 32; J. Sharp, The Alphonsian Mission in Britain and Ireland in the Nineteenth Century, SHCSR 45 
(1997), s. 292–306.

23 Por. A. Owczarski, Le relazioni tra il vicariato transalpino (di Varsavia) e il governo generale dei Re-
dentoristi durante il soggiorno di S. Clemente M. Hofbauer a Varsavia (1778–1808), SHCSR 46 (1998), 
s. 311–323; W. Szołdrski, Redemptoryści w Polsce, t. 3, [Wrocław 1953] s. 4–6, (mps w AWPR); M. 
Sadowski, „Wierni dziedzictwu św. Klemensa – otwarci na znaki czasów”. Geneza i początki Polskiej 
Prowincji Redemptorystów (1883–1909), w: Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu. Materiały Sym-
pozjum na Stulecie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i kanonizacji Św. Klemensa Marii Ho-
fbauera, Tuchów 9–10 października 2009, red. M. Sadowski, Kraków 2009, s. 177–178 (Studia do 
dziejów redemptorystów polskich, t. 1).

wie redemptoryści, nazwani benonitami, przez dwie dekady prowadzili inten-
sywną działalność apostolską, a ich nowatorski model duszpasterski nazwano 
„misją nieustanną”24. Po 20 latach owocnej pracy na polu społeczno-religij-
nym stolicy w czerwcu 1808 roku benonici zostali z rozkazu Napoleona wyda-
leni z Warszawy. Kasata warszawskiej wspólnoty nie była jednak ostatecznym 
końcem ich działalności na ziemiach polskich. Niektórzy polscy wychowan-
kowie św. Klemensa powrócili w granice zaboru rosyjskiego i z czasem rozpo-
częli pracę jako księża diecezjalni, m.in. w Pruszynie na Podlasiu. Nie powiódł 
się plan założenia redemptorystowskiej wspólnoty w Janowie Podolskim, jed-
nak w latach 1824–1834 o. Jan Podgórski podjął wraz pięcioma współbraćmi 
kolejną próbę życia według wskazań św. Alfonsa w tajnym klasztorze w Piotr-
kowicach koło Kielc25. Również i ten epizod redemptorystowskiej historii na 
ziemiach polskich okazał się jednak krótkotrwały.

Łubieński przez cały okres formacji seminaryjnej oraz już jako kapłan kore-
spondował ze swoją rodziną, a zwłaszcza z młodszym bratem Rogerem, który 
w roku 1872 podjął pierwsze starania o sprowadzenie redemptorystów na te-
reny dawnej Rzeczypospolitej26. W owym czasie przełożeni Zgromadzenia nie 
byli jednak zainteresowani tymi planami. Dopiero w 1879 roku prowincjał Ro-
bert Coffi  n poparł zamiar wyjazdu o. Bernarda Łubieńskiego na zjazd rodzin-
ny do Babicy. Prowincjał zasugerował generałowi Nicholasowi Mauronowi, aby 
potraktować tę podróż jako rekonesans, mający na celu rozeznanie warunków 
ewentualnej fundacji na ziemiach polskich27. Dzięki poparciu wielu wypływo-
wych duchownych i świeckich o. Bernardowi udało się ostatecznie w 1883 roku 
doprowadzić do fundacji klasztoru w Mościskach, który stał się domem-mat-
ką dla trzeciego już pokolenia redemptorystów na ziemiach polskich28. Przed 
swym ostatecznym przybyciem do Mościsk Łubieński pisał do swoich sióstr: 
„dzięki Bogu (…) tułactwo skończone będzie i jak mi się zdaje, dojdę do mety 

24 Por. J. Heinzmann, Der ,,Homo apostolicus” Klemens Maria Hofbauer, SHCSR 34 (1986), s. 357–378; 
A. Owczarski, Redemptoryści Benonici w Warszawie 1787–1808, Kraków 2000, s. 157–183.

25 Por. B. Łubieński, O. Jan Podgórski, redemptorysta towarzysz św. Klemensa, Kraków 1913, s. 93–97; K. 
Szrant, Redemptoristi in Polonia dispersi post suppressionem conventus S. Bennonis an. 1808, SHCSR 
7 (1959), s. 134–144; M. Brudzisz, W diasporze i w tajnym klasztorze w Piotrkowicach 1808–1834 
(1841). Karta z dziejów redemptorystów-benonitów w Polsce, Kraków 1994, s. 21–25, 45–47.

26 Roger Łubieński (1849–1930), poseł na sejm galicyjski, historyk, publicysta i działacz katolicki. 
W 1871 roku wstąpił do seminarium poznańskiego, wysłany do Rzymu, gdzie odprawił rekolek-
cje pod kierunkiem o. Piotra Semenenki CR, który skłonił go do opuszczenia seminarium. Zawarł 
małżeństwo z hr. Aleksandryną z Dunin-Borkowskich, właścicielką majątku w Babicy koło Rzeszo-
wa. Zmarł 13 września 1930 roku i został pochowany w Wiskitkach; por. J. Zdrada, Roger Łubieński 
(1849–1930), PSB, t. 18, s. 473–474; M. Pirożyński, O. Bernard Łubieński…, dz. cyt., s. 63–73.

27 Por. B. Łubieński, O powrocie Kongregacyi Najświętszego Odkupiciela do Polski, s. 3 (mps AWPR).
28 Por. Archiwum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dalej: AUPJPIIKr), sygn. H–308, 

M. Sojka, Dzieje redemptorystów polskich w latach 1883–1939, Kraków 2004, s. 34-35 (mps).
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życia mego, tj. zobaczę dom Zgromadzenia na ziemi polskiej. Lecz podobno 
dużo pracy i cierpienia mnie czeka”29.

Słowa te okazały się prorocze, bowiem na przełomie 1884 i 1885 roku w wy-
niku trudnych warunków życia i pracy o. Bernard został dotknięty paraliżem. 
Po wielomiesięcznej kuracji i rekonwalescencji w podwiedeńskim Baden oraz 
Katzelsdorfi e częściowo odzyskał siły, ale z pełnego energii i tryskającego  zdro-
wiem mężczyzny w sile wieku zmienił się w krótkim czasie w kalekę z nieod-
łączną już do końca życia laską. „Im więcej jednak stracił na ciele, tym bardziej 
zyskał na duchu”30, jak trafnie zauważył jego biograf o. Marian Pirożyński. Prze-
jawem jego aktywności i apostolskiej gorliwości były dziesiątki misji parafi al-
nych oraz rekolekcji kapłańskich i zakonnych dawanych we wszystkich trzech 
zaborach, a następnie już w wolnej Rzeczpospolitej. Łubieński zyskiwał coraz 
większą sławę jako znakomity, choć „kulawy kaznodzieja”, a jego widoczne ka-
lectwo wywierało na słuchaczach wielkie wrażenie. W tym apostolskim zapale, 
mimo trudności piętrzących się z powodu Kulturkampfu, sługa Boży przepro-
wadził dziesiątki serii misji i  rekolekcji parafi alnych oraz zamkniętych na te-
renie zaboru pruskiego oraz dla polskich emigrantów w Westfalii.  Wystarczy 
zauważyć, iż w samym tylko roku 1894 niewielka redemptorystowska grupa mi-
syjna odprawiła 24 misje, 11 renowacje, 20 serii rekolekcji oraz dwie serie dla 
duchowieństwa i  kleryków31. Prym wiódł niezmordowany w  misyjnym apo-
stolacie o. Łubieński. Na szczególną uwagę zasługiwały misje przeprowadzo-
ne w ważnych krakowskich kościołach: Mariackim, Bożego Ciała oraz św.św. 
Piotra i Pawła. O tej ostatniej misji Łubieński pisał, iż „nie było między naszy-
mi słuchaczami ani senatorów, ani też z wyższych stanów ludzi, jeno ludek nasz 
ukochany, który słuchał słów pewnie nie skargowskich, a przecież za Bożą po-
mocą kruszył się i po kilku dniach oblegał konfesjonały”32.

Szczególną formą misyjnej posługi o. Bernarda były też jego wizyty w dwo-
rach znanych polskich rodzin arystokratycznych, m.in. Stadnickich, Sapiehów, 
Zamoyskich, Branickich, Potockich. Spotkania te wykorzystywał jako swo-
iste rekolekcje, i to zarówno dla „szlachetnie urodzonych”, jak i dla ich służby. 
Zauważał on ze smutkiem zaniedbania religijne wśród dużej części polskiej 
arystokracji. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywał również po stronie sa-
mego duchowieństwa. Łubieński, starannie wychowany i wykształcony arysto-
krata, władający kilkoma językami, przez blisko ćwierć wieku przebywający za 

29 AWPR, sygn. BŁ E 98, O. Bernard Łubieński do s. M. Amaty i s. M. Ireny Łubieńskich, Babica, 
15 czerwca 1883, k. 8.

30 Por. M. Pirożyński, O. Bernard Łubieński…, dz. cyt., s. 99.
31 Por. AWPR, sygn. BŁ E 100, O. Bernard Łubieński do s. Marie Marguerite Josephine Busschots, 

Mościska, 8 stycznia 1895, k. 17.
32 W. Szołdrski, Redemptoryści…, dz. cyt., t. 2, s. 15.

granicą, łączący wytworne maniery z gruntowną wiedzą teologiczną i szczerą 
ascezą, jawił się w kręgach ówczesnych elit jako kapłan godny zaufania i szacun-
ku, a przez to zyskiwał wpływ na pozytywne zmiany33.

Niezwykła osobowość arystokraty w skromnym misjonarskim habicie, jego 
znajomość spraw Kościoła polskiego oraz rozległe kontakty osobiste z elitą du-
chową sprawiły, że w 1908 roku Łubieński był poważnym kandydatem na waku-
jącą metropolię mohylewską. Propozycję tę, tak dobrze wpisującą się w historię 
i tradycje rodzinne rodu Łubieńskich, ze względu na swe kalectwo jednoznacz-
nie odrzucił, nad zaszczyty i  władzę przedkładając ewangeliczny imperatyw: 
„Evangelizare pauperibus missit me”34. Oprócz działalności misyjno-rekolekcyj-
nej i owocnej posługi pióra wielką zasługą o. Bernarda Łubieńskiego dla polskiej 
religijności i pobożności maryjnej przełomu wieków było upowszechnienie kul-
tu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której rzymską kopię sprowadził 
osobiście do pierwszego klasztoru w Mościskach35.

W odrodzonej Polsce „kulawy misjonarz” ze względu na pogarszający się 
stan zdrowia musiał zaniechać wyjazdów na forsowne misje i poprzestał na re-
kolekcjach zamkniętych, najpierw w  klasztorze krakowskim, a  od 1926 roku 
w Warszawie. Znakiem szacunku, jakim cieszył się nestor polskich redemptory-
stów w Kościele polskim, były rekolekcje dla całego episkopatu wszystkich ob-
rządków, które odprawił w Gnieźnie we wrześniu 1928 roku36. „Apostoł Polski” 
– jak nazwał go w liście kondolencyjnym kard. Aleksander Kakowski – zmarł 
w Warszawie 10 września 1933 roku37. Jego proces beatyfi kacyjny jest w toku, 
na ostatnim etapie w watykańskiej Kongregacji ds. Świętych.

33 Znamienny wpis pozostawił o. Łubieński po misji w Suchej Beskidzkiej, którą prowadził wraz ze 
swymi trzema współbraćmi w dniach 17–24 października 1896 roku: „Synowie św. Alfonsa bło-
gosławią i nieobecnych przy końcu Misyi św., a więc i ja przełożony Misyi błogosławię mej Ciotce 
[Annie z Hołyńskich Branickej] i Kuzynowi [Władysławowi Michałowi Branickiemu] i moi współ-
bracia ze mną”. Por. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 17746, 
Księga pamiątkowa Zamku w Suchej z lat 1882–1898, k. 89.

34 Por. S. Ryznar, Sługa Boży o. Bernard Łubieński CSsR, „Nasze Wiadomości” 37 (1982), s. 15; por. 
M. Brudzisz, Łubieński Bernard…, dz. cyt., s. 378.

35 Por. Pierwszy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy na ziemi polskiej w Mościskach,  „Chorągiew 
Maryi” 1 (1905), nr 7, s. 106; A. Bazielich, Sługa Boży O. Bernard Łubieński apostoł kultu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, Tuchów 1995, s. 32–41; S. Piech, Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pol-
sce, w: „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”. Kult i symbolika ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w zarysie, red. M. Sadowski, Kraków 2011, s. 58–60.

36 O. Bernard Łubieński wygłosił w swym życiu 208 serii rekolekcji dla księży diecezjalnych, 51 dla kle-
ryków i 30 dla zakonników; por. AUPJPIIKr, sygn. H–308, M. Sojka, Dzieje redemptorystów pol-
skich…, dz. cyt., s. 180..

37 Por. AWPR, sygn. BŁ E 104, Kard. Aleksander Kakowski do prowincjała o. Franciszka Marcinka, 
Częstochowa, 19 września 1933, k.1–2; Episkopat polski o śp. O. Łubieńskim, „Wiadomości Diece-
zjalne Lubelskie” 16 (1934), nr 1, s. 31.
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3. Dunajewski – Łubieński: długa historia wzajemnych relacji

Albina Dunajewskiego i  Bernarda Łubieńskiego dzieliła znaczna różnica 
wieku, różne były ich drogi poszukiwania powołania i życiowe doświadczenia 
młodości, jednak ich losy splotły się we wspólnym umiłowaniu Kościoła i  od-
daniu służbie Bożej.

Znamienne były miejsce i okoliczności ich pierwszego spotkania latem 1861 
roku. Piętnastoletni Łubieński przybył wtedy z Anglii na wakacyjny odpoczynek 
do swych krewnych Potockich w podkrakowskich Krzeszowicach, gdzie spędził 
kilka tygodni. Podczas pobytu miał okazję poznać ówczesną elitę intelektual-
no-polityczną Krakowa i Galicji, bowiem dwór w Krzeszowicach był miejscem, 
w którym koncentrowało się życie polskie u progu wyczekiwanej autonomii. 
Wśród częstych i miłych gości Adama Potockiego i jego wpływowej żony Kata-
rzyny Adamowej z Branickich był również przygotowujący się właśnie do świę-
ceń kapłańskich diakon Albin Dunajewski, wyświęcony na kapłana 11 sierpnia. 
Cztery dni później – jak wspominał po latach sam Łubieński – „ks. Albin Duna-
jewski odprawił swe prymicje u Panny Marii w Krakowie. A ponieważ za młodu 
był sekretarzem wuja Adama i bardzo zżyty z całą  rodziną , pojechaliśmy wszy-
scy na tę  uroczystość do Krakowa w dzień Wniebowzięcia NMP”38. Wydarze-
nia te zostawiły pozytywny ślad w duszy młodego hrabiego Łubieńskiego, który 
odważył się w obecności swych krewnych na prorocze wyznanie: „Na jednym 
z tych spacerów my dzieci rozmawialiśmy, czym kto będzie. Ja się wyrwałem: 
»A ja będę księdzem«. Na to wszyscy Potoccy w śmiech. Powtórzyłem jeszcze 
dobitnie: »Będę księdzem, a wy do mnie do spowiedzi przyjdziecie«”39. Później-
sze losy i drogi powołania obydwu duchownych sprawiły, że do ich następne-
go spotkania doszło ponad 20 lat później, w zupełnie innych okolicznościach. 

Od czerwca do lipca 1879 roku o. Łubieński odbywał przełomową dla re-
demptorystowskiej fundacji podróż w  ojczyste strony. Jego główną bazą był 
majątek brata Rogera w  Babicy koło Rzeszowa, gdzie miało miejsce swoiste 
rodzinne colloquium Łubieńskich z okazji imienin seniora rodu – Henryka40. 
O. Bernard przybył jednak najpierw przez Paryż i Wiedeń do Krakowa i z koń-
cem czerwca zatrzymał się w gościnnym klasztorze sióstr wizytek, wśród któ-
rych znajdowały się jego dwie rodzone siostry. W  przyklasztornym kościele 
sprawował też swoją pierwszą Mszę ś w. na ojczystej ziemi. We wspólnocie 
mniszek na pl. Biskupim zastał jednak niecodzienną atmosferę: „w klasztorze 
rwetes wielki (…), bo przed kilku dniami odbyła się konsekracja ich kapelana, 
38 B. Łubieński, Wspomnienia, dz. cyt., s. 45–46.
39 Tamże, s. 45.
40 Por. A. Bazielich, Na drogach charyzmatu. Udział o. Bernarda Łubieńskiego w ponownym przybyciu 

Redemptorystów do Polski w 1883 roku, Kraków 1995, s. 16–19.

ks. Albina Dunajewskiego. Konsekrował go nuncjusz papieski Jacobini w dro-
dze na koronację  obrazu Matki Boskiej Starowiejskiej”. Łubieński nie omiesz-
kał podkreślić, iż powołanie na katedrę św. Stanisława „tak godnego pasterza 
było zasługą  Potockich, a zwłaszcza namiestnika Alfreda”, choć jak zaznaczył, 
żartowano sobie wówczas pod Wawelem, że „Barany” wybrały sobie paste-
rza, czyniąc aluzje do pałacu Potockich Pod Baranami z krakowskiego Rynku41. 
Audiencja u  nowego biskupa krakowskiego była w  tamtym czasie niemożli-
wa, więc redemptorysta udał się dalej i podjął ważne rozmowy o planowanej 
fundacji m.in. ze znanym misjonarzem i teologiem jezuitą Marianem Ignacym 
Morawskim, wikariuszem generalnym diecezji przemyskiej ks. Ignacym Łobo-
sem, późniejszym metropolitą lwowskim, prałatem Sewerynem Morawskim 
i ks. Aleksandrem Maryańskim oraz z przedstawicielami galicyjskiej arystokra-
cji: niedawnym namiestnikiem Galicji ordynatem łańcuckim Alfredem Józe-
fem Potockim i księżną Leonową Sapieżyną. W drodze powrotnej do Londynu 
pod koniec lipca 1879 roku Łubieński spotkał się wreszcie w Krakowie rów-
nież z bpem Dunajewskim, który podobnie jak wcześniejsi rozmówcy deklaro-
wał daleko idącą pomoc w realizacji fundacyjnego przedsięwzięcia – jednak na 
konkretne decyzje trzeba było jeszcze poczekać42.

Łubieński przesłał wówczas do Zarządu generalnego w  Rzymie spra-
wozdanie ze swej „misji galicyjskiej” i zarysował możliwości osiedlenia się tu 
redemptorystów, a  bpa Dunajewskiego określił jako bardzo życzliwego re-
demptorystowskiej fundacji43. Przełożony generalny relację przyjął z akceptacją 
i zlecił zbadanie projektu prowincjałowi austriackiemu o. Andreasowi Hamer-
lemu. Ten we wrześniu 1880 roku wydelegował do Krakowa ojców Josepha Kas-
sewaldera i Engelberta Janečka, którzy spotkali się ponownie z bpem Albinem 

41 B. Łubieński, Wspomnienia, dz. cyt., s. 153–154.
42 W swym liście do generała Łubieński donosił o spotkaniu z bpem Dunajewskim i ks. kan. Scipio: 

„Enfin le 13me [juin] je vin à Cracovie où j’ai 2 bonnes sueurs Visitandines. Ce ne fut pas en vain 
j’espère que je pria bien instamment à la tombe du Ven. P. Clément à Vienne qu’il bénit mon voy-
age: car grâce au cher Mgr. Dunajewski l’Évêque de Cracovie je parvins à m’aboucher avec Mgr. 
Scipion Chanoine de Cracovie, un vieux et fort respectable prêtre”; Archivum Generale Histori-
cum Redemptoristianae Romae [dalej: AGHR], sygn. 30160109.0020L, Ojciec B. Łubieński do  
generała M. Maurona, Babica–Rzeszów, 21 czerwca 1879. Por A. Bazielich, Na drogach charyzma-
tu. Udział o. Bernarda Łubieńskiego w ponownym przybyciu Redemptorystów do Polski w 1883 ro-
ku, Kraków 1995, s. 16–19.

43 „Les deux fois que j’ai passé par Cracovie, j’ai beaucoup vu Mgr. Albin Dunajewski l’Évêque de Cra-
covie; et il s’est montré plein de bienveillance. Il me disait, qu’il serait bien aisé de ce que nous ve-
nions faire une fondation dans son Diocèse: mais que jusqu’à présent il était peiné de ne pas voir 
d’endroit, qu’il pourrait nous offrir. Qu’il avait cependant sous sa direction une personne, qui pos-
sède une Maison et des champs au fond de la Galicie qu’elle voulait donner a un Ordre Religieux: 
qu’il ne demandait pas mieux que de les lui faire offrir à Notre. Congrégation, et il voudrait savoir 
si Votre Paternité accepterait cet endroit pour faire une fondation”; AGHR, sygn. 30160109.0025L, 
Ojciec B. Łubieński do  generała M. Maurona, Clapham, 3 września 1879.
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Dunajewskim, a także ks. Ignacym Łobosem i Rogerem Łubieńskim. Podczas 
tych konsultacji rozważane były lokalizacje klasztoru w jednej z miejscowości 
diecezji krakowskiej (Żywiec i Oświęcim)44 bądź we wschodniej Galicji (Muży-
łowice, Jarosław, Sambor i Mościska)45.

Ostateczny wybór padł na podominikański klasztor w Mościskach, położo-
nych w diecezji przemyskiej 70 km na zachód od Lwowa. Redemptoryści mieli
tam przybyć jako nowy, obcy i nieznany zakon. Musieli na początku pokonać 
barierę językową, gdyż pierwsi ojcowie w większości pochodzili z Czech, a po-
wszechnie postrzegani byli jako Niemcy. Nawet sam Łubieński, po 24-letnim 
pobycie w Anglii, musiał niemal na nowo poznawać język ojczysty, z jego ko-
ścielno-retoryczną specyfi ką i majestatem. Ostateczną umowę o zakupie podo-
minikańskiego klasztoru podpisano w grudniu 1881 roku. W dokumencie tym 
zaznaczono, iż redemptoryści będą mogli objąć placówkę w lipcu 1883 roku46.

Dla generała redemptorystów o. Nicholasa Maurona naturalnym kandyda-
tem do tworzenia zrębów nowej fundacji na ziemiach polskich był  Bernard 
Łubieński, który w tym celu został inkardynowany z prowincji angielskiej do 
austriackiej, bowiem to na wiedeńskich redemptorystach spoczął obowiązek 
i przywilej skompletowania wspólnoty w Mościskach. Łubieński w 1882 roku 
wyjechał na zawsze z gościnnej Anglii i przez Rzym powrócił do ojczyzny. Na 
przełomie maja i czerwca został dwukrotnie przyjęty na prywatnych audien-
cjach za Spiżową Bramą przez papieża Leona XIII, za każdym razem prosząc 
o apostolskie błogosławieństwo dla nowej fundacji w Mościskach47. Dalsza po-
dróż sługi Bożego wiodła przez Florencję, Bolonię i Innsbruck do Wiednia, skąd 
o. Bernard wysłany został do klasztoru w Eggenburgu w celu doskonalenia ję-
zyka polskiego oraz duchowego przygotowania się do czekających go zadań48.

Wówczas to z Krakowa przyszło niespodziewane i serdeczne zaproszenie od 
bpa Albina Dunajewskiego, któremu 18 listopada 1882 roku Łubieński odpo-
wiedział w następujących słowach: „Dowiedziawszy się od mojego Ojca, z jaką 
łaskawością i grzecznością Kochany Ks. Biskup życzy, abym do niego przyje-

44 Roger Łubieński donosił o propozycji bpa Dunajewskiego: „The Bishop told me that having been in 
Vienna, he was twice in Your house there, and twice Your fathers visited him. That he still was deter-
mined to give You, either the Church in Zywici [Żywiec] or in Oświęcim, or both, and that probably 
during the course of this summer the affair will be decidedly arranged and your fathers installed”; 
AGHR, sygn. 30160109.0038L, Roger Łubieński do ojca Bernarda Łubieńskiego, Babica–Rzeszów, 
14 sierpnia 1881.

45 Por. AGHR, sygn. 30160109.0026L, Ojciec B. Łubieński do generała M. Maurona, Clapham, 28 paź-
dziernika 1879.

46 Por. E. Jabłońska Deptuła, Zakony diecezji przemyskiej od pierwszego rozbioru do 1938 roku, „Nasza 
Przeszłość” 46 (1976), s. 207–268.

47 Por. Łubieński opuścił Anglię 16 maja 1882 roku, po 24 latach pobytu na obczyźnie; por. T. Kaczew-
ski, O. Bernard Łubieński Mąż Boży i Asceta. W 25 lecie zgonu, „Homo Dei” 27 (1958), s. 642–648.

48 Por. B. Łubieński, Wspomnienia, dz. cyt., s. 179–181.

chał na wprawę do mówienia po polsku, aż do naszego wyjazdu do Mościsk, po-
spieszam jak najserdeczniej podziękować za taką Jego zbyt wielką uprzejmość. 
Podług zamiarów O. Prowincjała Hamerle w styczniu mam udać się do Krako-
wa; a więc wtedy, jeżeli tam nie będę nadużywał Twojej dobroci, Przewielebny 
Ks. Biskupie, nie nadstręczał, nie będzie nadużycie – nie zawadzał, jakżeż bym 
nie mógł nie korzystać z dobroci i z tak wielkiej serdeczności i uprzejmości, któ-
rą raczysz zachować dla Zgrom.[adzenia] (…) Chciej więc przyjąć zapewnienie 
mojej głębokiej wdzięczności. Czuję się zobowiązany modlić się już szczegól-
niej za Ciebie i za owczarnię Twoją”49. W ten sposób z końcem stycznia Łu-
bieński stanął w progach odnawianego właśnie pałacu biskupów krakowskich. 
Dunajewski przyjął go serdecznie i ofi arował mu na mieszkanie dwa niewiel-
kie „pokoiki za kredensem”, zaś jako pomocnika w nauce języka polskiego wy-
znaczył swego kapelana i notariusza kurii ks. Czesława Wądolnego. Podczas 
pięciomiesięcznego pobytu pod Wawelem o. Bernard oddawał się pracy dusz-
pasterskiej, posługując jako spowiednik i kaznodzieja w klasztorach sióstr wizy-
tek, augustianek i felicjanek oraz w kościele misjonarzy na Kleparzu, co było dla 
niego znakomitą okazją do dalszego doskonalenia języka polskiego oraz pozna-
wania specyfi ki polskiej duchowości i religijności50. Łubieński docenił ten czas 
spędzony pod Wawelem w słowach: „Trudno mi wypowiedzieć, jakie przeobra-
żenie w tych trzech miesiącach dokonały się w duszy mojej po tych dwudzie-
stu czterech latach wychowania za granicą i przebywania z dala od Ojczyzny”51. 
Ważną rolę w  tej swoistej „polonizacji” mentalności i  działania młodego re-
demptorysty odgrywał gospodarz biskupiego pałacu: „Zawstydził mnie nieraz 

49 AWPR, sygn. BŁ E 97, Kopia listu o. B. Łubieńskiego do bpa A. Dunajewskiego, dołączona do listu 
adresowanego do swego ojca Tomasza Łubieńskiego, [Clapham], 18 listopada 1882. O zaproszeniu 
z Krakowa Łubieński donosił też generałowi Mauronowi w liście z 29 listopada 1882 roku: „Le T.R. 
Père Provincial aura sans doute déjà ecrit à Votre Paternité comment le bon Évêque de Cracovie de 
son propre grès, après une visite à Maria Stiegen, exprimait son désir de me loger dans son palais et 
de me donner des toutes petites occupations ça et là en ville pour m’exercer dans le polonais. Je ne 
doute pas que Votr e Paternité sera bien aisé de l’offre si gracieuse de Mgr. Dunajewski; car il montre 
par cela sa grande bienveillance pour la Congrégation”; AGHR, sygn. 30160109.0058L, Ojciec B. 
Łubieński do generała M. Maurona, Eggenburg, 29 listopada 1882.

50 Por. AGHR, sygn. 30160109.0063L, Ojciec B. Łubieński do generała M. Maurona, Kraków, 1 ma-
ja 1883. Sługa Boży sam wspominał po latach: „Podczas mego pobytu w Krakowie nie śmiałem 
z powodu mej lichej polszczyzny wystąpić na żadnej ambonie. Tylko w kaplicy ks. biskupa miałem 
z jego polecenia nauki majowe codziennie i konferencje w rozmaitych zakonach żeńskich, i trzyd-
niowe rekolekcje dla służących u sióstr wizytek” ; B. Łubieński, Wspomnienia, dz. cyt., s. 190. Sio-
stry felicjanki pisały z wdzięcznością o posłudze o. Bernarda, który „jako syn Trzeciego Zakonu św. 
O. Franciszka, głęboko przejęty duchem naszego św. Patryarchy, pragnął przelać tego ducha w cór-
ki jego, aby tego świętego naśladowały”; Archiwum Prowincji Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny SS. Felicjanek w Krakowie, bez sygn., Notatki do historii Zgromadzenia przepisane 
dla Przew.[ielebnego] Ojca Fundatora [bł. Honorata Koźmińskiego] dla ułożenia historii Zgroma-
dzenia, [Kraków 1855–1904], s. 107–108.

51 Tamże, s. 183.
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kochany ksiądz biskup [Dunajewski] przy stole, wytykając mi niewłaściwe wy-
rażenie, angielski sposób myślenia. To żartobliwie, to poważnie kierował mnie 
na tory ojczyste i w tym celu dostarczał mi odpowiedniej lektury”52.

Trzydzieści lat później w swych Wspomnieniach o. Bernard opisał też obszer-
nie burzliwe losy Dunajewskiego, który był dla niego „mężem głębokiej wiary, 
kapłanem bardzo pobożnym, pełnym zaparcia się siebie, poświęcenia, całkiem 
oddanym Kościołowi i Ojczyźnie. Postać miał ujmującą , wzrostu wysokiego, 
nosił bielutkie długie włosy, twarz nieco mała, ale miła i uprzejma. W obejściu 
delikatny, często żartobliwy, zawsze opanowany, usłużny, ale i dla siebie sza-
cunek wzbudzający”53. Czasy biskupstwa Dunajewskiego na stolicy św. Stani-
sława to okres niezwykły również dla Krakowa, który z jednej strony skazany 
przez austriackiego zaborcę na zapomnienie i dewastację, z drugiej zaś pozosta-
jący żywą skarbnicą narodowych pamiątek i złotą księgą historii podzielonego 
narodu, był przecież wymazanej z map Europy „Polski sercem, a narodowości 
ogniskiem świętym” i siedliskiem niezłomnego narodowego ducha54. Z podwa-
welskiego grodu promieniował na wszystkie zabory ów genius loci, romantyczny 
mit świętego miejsca Polaków, będący źródłem pokrzepienia i nadziei. Kraków 
ówczesny był jednak nie tylko centrum polskiego życia naukowego i kulturalne-
go, ale również najważniejszym ośrodkiem życia religijnego na całym obszarze 
dawnej Rzeczpospolitej. Bujny rozkwit religijności sprawił, iż gród u stóp Wa-
welu nazywany był „polskim Rzymem”, a przez to stał się niezwykłą „sceną na-
rodowego spektaklu” i archetypem matecznika odrodzonej Ojczyzny55. Ważną 
i niezwykle pozytywną rolę w tym dziele przywracania podwawelskiemu gro-
dowi jego znaczenia i tożsamości odegrał bp Albin, który przedziwnie „potrafi ł 
i lud wiejski po kościołach za serce chwycić, i szlachcie w salonach magnackich 
zaimponować, i u siebie każdego przybysza choćby z najdalszych stron Polski 
serdecznie przygarnąć, i otuchę wlać do serca, i dobrą  radą  posłużyć”56.

Swój pobyt w gościnnym pałacu biskupim w Krakowie Łubieński zakończył 
22 czerwca 1882 roku, kiedy to udał się wreszcie na wyczekiwaną i upragnio-
ną fundację do Mościsk. Z bpem Dunajewskim pozostał jednak przez następ-
ne lata w „wielkiej zażyłości”57. Świadczyły o tym dobitnie wzajemne kontakty 
i kolejne wizyty o. Bernarda u biskupa, a następnie księcia kardynała, jak choć-
by w 1893 roku, gdy nestor polskich redemptorystów zwrócił się do Dunajew-

52 Tamże, s. 184.
53 Tamże, s. 186.
54 M. Borowiejska-Birkmajerowa, Serce Polski. Zabytki i świadomość narodowa, Kraków 1991, s. 113.
55 Por. J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796–1918, Kraków 1979, 

s. 55–61.
56 B. Łubieński, Wspomnienia, dz. cyt., s. 184.
57 Tamże; por. R.P. Bernardus Łubieński (1846–1933), ACSR 13 (1934), s. 36–43; A. Bazielich, Sługa 

Boży O. Bernard Łubieński. Apostoł Chrystusowego Odkupienia, „Homo Dei” 40 (1991), s. 36–39.

skiego w familiarny wręcz sposób: „Eminentissime Domine, czy żebrak kulawy 
może się jutro zgłosić około 10-tej i dostać przytułek? A może i na to, żeby po-
kutować za wszystkie złe, które narobił nowicjuszkom u Felicjanek? Najlichszy 
sługa i  syn wdzięczny”58. Na rewersie tej samej kartki pocztowej Dunajewski 
zapisał celną odpowiedź: „Czy uważasz Ojciec pobyt u mnie tak dobrym, że 
chcesz mieć w domu mym przytułek? Czy może tak złem, że może być przyjęty 
jako pokuta – zawsze jest pokój gotowy – i nawet dziś. Bóg z nami”59.

O szacunku, jakim Łubieński darzył Dunajewskiego, świadczył także arty-
kuł, jaki opublikował w poczytnym brytyjskim periodyku „Th e Tablet” po no-
minacji kardynalskiej krakowskiego hierarchy w czerwcu 1890 roku. Łubieński 
przedstawił w nim drogę, która doprowadziła bpa Dunajewskiego do najwyż-
szych godności w  Kościele, nie pomijając okresu jego uwięzienia w  związku 
z zaangażowaniem w działalność konspiracyjną. Ten motyw biografi i krakow-
skiego kardynała stał się asumptem do przybliżenia angielskiemu czytelnikowi 
charakteru polskiej walki narodowowyzwoleńczej, która nie miała cech anty-
chrześcijańskiego, jakobińskiego i antykościelnego rewolucjonizmu. Łubieński 
przytacza też powszechną wśród kleru świeckiego i zakonnego opinię, iż Kra-
ków może się poszczycić prawdziwym „pasterzem owiec”60.

Kolejnym znakiem otwartości bpa Dunajewskiego na redemptorystów i ich 
posługę w Kościele były misje i rekolekcje prowadzone przez o. Bernarda i jego 
współbraci na terenie diecezji krakowskiej oraz ponawiane co rusz zachęty do 
założenia tu nowej placówki. Jednak trudności personalne oraz zbyt skąpe zaso-
by fi nansowe młodej wspólnoty nie pozwoliły wówczas na taką fundację61. Stało 
się to możliwe już po śmierci Dunajewskiego, w 1903 roku, gdy na zaproszenie 
bpa Jana Puzyny redemptoryści zdecydowali ostatecznie o budowie kościoła 
i klasztoru w Podgórzu, które było podówczas samodzielnym miastem, oddzie-
lonym nurtem Wisły od królewskiego Krakowa62.

58 AWPR, sygn. BŁ E 97, O. B. Łubieński do kard. A. Dunajewskiego, [Kraków], 19 stycznia 1893.
59 Tamże.
60 „And yet the Germans in Austria even now scarcely believes that Polish nationalism is not revolu-

tionism, not anti-Catholicism. They call nationalism in us a crime and anti-Christian, merely be-
cause we will not adopt their German nationality, and pander to their own pan-Germanic spirit. 
He, with a true catholic spirit, knows how to respect other nationalities, especially that of the Poles, 
seeing in them still a bulwark against schism and German sectarianism in the East of Europe. (…) 
The secular clergy who had long sought spiritual help of the humble chaplain at the visitation now 
found in him a true Pastor Ovium”; B. Łubieński, The new Polish Cardinal, „The Tablet” 76 (1890), 
nr 2610, 26 lipca 1890, s. 140. 

61 Por. Archiwum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, sygn. H–308, M. Sojka, Dzie-
je redemptorystów polskich…, dz. cyt., s. 40–41.

62 Por. M. Brudzisz, Redemptoryści w Krakowie 1903–1993, Kraków 1994, s. 34–35.
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4. Albin Dunajewski jako promotor kultu ikony Matki Bożej 
     Nieustającej Pomocy 

Wśród wielu wspólnych cech i  apostolskich aktywności łączących Albi-
na Dunajewskiego i Bernarda Łubieńskiego była z pewnością głęboka poboż-
ność maryjna. Bp Dunajewski jawił się jako żarliwy propagator kultu maryjnego 
w swej diecezji. Dobitnym tego znakiem były dwie koronacje: w 1883 roku ob-
razu Matki Bożej Piaskowej z krakowskiego kościoła karmelitów oraz obrazu 
Matki Bożej Kalwaryjskiej u bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1886 
roku. Były to pierwsze uroczystości koronacyjne na ziemiach polskich od czasu 
rozbiorów, a faktycznym spiritus movens tych wydarzeń był właśnie bp Duna-
jewski63. Sługa Boży Bernard Łubieński dał zaś następujące świadectwo: „Mamy 
nasze obrazy ukochane: Częstochowski, Ostrobramski, Gostyński, Górki Du-
chownej, Kalwaryjski, Tuchowski. To nic nie przeszkadza, a raczej to właśnie 
jest przyczyną, że obraz, który w Rzymie jest święty i drogi, i nam stał się świę-
tym i nam drogim”64. Tym wizerunkiem, który dla wszystkich redemptorystów 
stał się skarbem w ich duszpasterskim posługiwaniu, była ikona Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, odnaleziona w niezwykłych okolicznościach, przywróco-
na do kultu i w 1865 roku przekazana redemptorystom przez papieża bł. Piusa 
IX z misyjnym nakazem: „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”65. Łubieński ze-
tknął się z kultem tej ikony już w czasie swej formacji seminaryjnej w Bishop 
Ethon66. Odtąd całe jego życie przepełnione było niezwykłą ufnością w opiekę 
i pomoc Maryi w znaku Nieustającej Pomocy67.

Redemptorystowscy misjonarze i  rekolekcjoniści, wśród których prym 
wiódł o. Łubieński, skutecznie zachęcali proboszczów do sprowadzenia kopii 
rzymskiej ikony i zaprowadzania w parafi i nabożeństwa do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy68. Pierwszymi propagatorami Jej kultu na ziemiach polskich 

63 Por. H. Wyczawski, Dzieje Kalwarii Zebrzydowskiej, Kraków 1947, s. 142–143; M. Maciak, Pamiąt-
ka dwudziestopięcioletniego jubileuszu koronacyi cudami wsławionego Najśw.[iętszej] Panny Maryi 
Obrazu w Karmelu krakowskim na Piasku, Kraków 1908, s. 8–16; B. Tomaszewski, Dzieje klasztoru 
oo. Karmelitów na Piasku, Kraków 1970, s. 110–111 (mps w Archiwum Klasztoru Karmelitów Bo-
sych na Piasku w Krakowie).

64 B. Łubieński, Podręcznik ułożony dla Bractwa Najśw[iętszej] Maryi Panny Nieustającej Pomocy 
i św. Alfonsa założonego w kościele OO. Redemptorystów w Mościskach, Przemyśl 1895, s. 46.

65 M. Sadowski, Uniwersalny wymiar kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w latach 1866–1966, 
w: „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”, dz. cyt., s. 31–33.

66 W ołtarzu oratorium klasztoru św. Alfonsa w Bishop Eton koło Liverpoolu 22 lipca 1866 roku zo-
stała umieszczona pierwsza tzw. wierna kopia rzymskiej ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy; 
por. D. Buckley, The Miraculous Picture of the Mother of Perpetual Succour, Cork 1948, s. 95–96.

67 Por. J. Palewski, O. Bernard Łubieński jako apostoł nabożeństwa do Matki Boskiej Nieust[ającej] Pomo-
cy, Kraków 1937 s. 11–14; S. Piech, Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce…, dz. cyt., s. 60.

68 Por. E. Nocuń, Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy w drugiej połowie XIX wieku, w: Niepokalana. Kult 
Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. Pylak, C. Krakowiak, Lublin 1988, s. 610–612.

byli jednak księża wychowani w  Kolegium Polskim w  Rzymie69. Dunajewski 
studiował w Rzymie w latach 1858–1859, a więc jeszcze przed powstaniem Ko-
legium Polskiego oraz przed przywróceniem do kultu ikony Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy, jednak pozostawał w żywym i stałym kontakcie zarówno ze 
swymi przyjaciółmi zmartwychwstańcami, jak i z polskimi księżmi studiujący-
mi w Wiecznym Mieście, dokąd też sam podróżował70. Dlatego można przy-
puszczać, iż wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy i nabożeństwo z nim 
związane znane mu były jeszcze przed nominacją biskupią.

Spośród pierwszych sześciu rzymskich kopii ikony, które trafi ły na ziemie 
polskie do 1883 roku, a więc przed fundacją redemptorystów w Mościskach, 
aż trzy z nich znalazły się w Krakowie71. Szczególnie interesująca jest historia 
ikony, która ostatecznie trafi ła do posiadłości Zamoyskich w Wysocku, gdzie 
w 1886 roku rekolekcje głosił sługa Boży Bernard Łubieński. On to w kroni-
ce klasztoru mościskiego zanotował, iż „obraz ten obecnie w posiadłości pani 
Stefanowej Zamoyskiej, należał do jej babki pani Arturowej Potockiej. Wisiał 
on zawsze nad jej łóżkiem. A więc przed tym obrazem stał się cud miłosier-
dzia Bożego, jak wiadomo, pani Arturowa, schizmatyczka, umierając, weszła 
na łono Kościoła katolickiego”72. Zofi a z Branickich Potocka, żona Artura Po-
tockiego, zmarła 6 stycznia 1879 roku w pałacu w Krzeszowicach. Ona to swej 
matce Aleksandrze z Engelhardtów obiecała, iż pozostanie wierna prawosławiu 
i rzeczywiście – jak wspominał o. Bernard Łubieński – „co roku na Wielkanoc 
sprowadzała sobie popa, by jej podał Komunię , ku wielkiemu zmartwieniu całej 
rodziny”. Tym, który w godzinie jej śmierci przyjął ją na łono Kościoła katolic-
kiego, był wierny przyjaciel rodziny – ówczesny ks. prałat Albin Dunajewski73. 
Najprawdopodobniej to właśnie Dunajewski był pomysłodawcą sprowadzenia 
do Krzeszowic tego wizerunku, który ze względu na swą grecką proweniencję 
symbolicznie łączył wschodnią teologię ikony z łacińską pobożnością maryjną.

69 Por. B. Łubieński, Historia cudownego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Kraków 1916, 
s. 223, 225–226.

70 Albin Dunajewski był m.in. członkiem polskiej deputacji, która w marcu 1878 roku złożyła hołd 
Leonowi XIII z okazji jego wyboru na Stolicę Piotrową; por. S. Dobrzanowski, Restauracja diecezji 
krakowskiej…, dz. cyt., s. 64.

71 Pierwsza z tych kopii adresowana była do niejakiej markizy Cavaletti jeszcze w maju 1872 roku, na-
stępna zawisła w ochronce prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, 
w domu Antoniny Hleclowej przy ul. Straszewskiego. W 1891 roku ikona Matki Bożej znalazła się też 
w bocznym ołtarzu Serca Jezusowego w kaplicy publicznej przy nowym klasztorze sióstr w podkra-
kowskich Łagiewnikach; por. AUPJPII, sygn. H–361: K. Piotrowski, Rozwój nabożeństwa do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy na ziemiach polskich do 1918 roku, Kraków 2005, s. 20–21 (mps).

72 AWPR, bez sygn., Kronika Domu ad S. Catharinae V. et M. Redemptorystów w Mościskach od po-
czątku fundacyi [1883] aż do 1 stycznia 1889, t. 1, k. 114.

73 Por. B. Łubieński, Wspomnienia, dz. cyt., s. 45–46.
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Do takiej hipotezy skłaniać winna również dalsza aktywność Albina Duna-
jewskiego w szerzeniu kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy – już jako bi-
skupa i  kardynała. Nabożeństwo to, ze względu na potrzeby ciągłej formacji 
zakonnej, upowszechniał bp Albin szczególnie w klasztorach żeńskich. W 1880 
roku sprowadził z Rzymu do Wieliczki kopię ikony Matki Bożej dla nowo po-
wstałej wspólnoty karmelitanek bosych. W czasie audiencji u Leona XIII wyjed-
nał u papieża osobiste błogosławieństwo dla wielickiej fundacji. Ojciec święty 
pobłogosławił też wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy, co odnotował 
odręcznie na specjalnej metryczce obrazu generał redemptorystów Nicholas 
Mauron: „Benedicta a SS-mo D.N. Leone PP XIII” 74. W rzymskim wykazie tzw. 
autentycznych kopii ikony opatrzono ją numerem 713, z adresem „dla kaplicy 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa nowego klasztoru Sióstr Kar-
melitanek Bosych w Wieliczce koło Krakowa”75.  Jednak w 1888 roku siostry, 
przenosząc swą fundację z Wieliczki do Lwowa, zabrały również tak drogi sobie 
wizerunek. Po kolejnej przeprowadzce w 1946 roku Matka Boża Nieustającej 
Pomocy odbiera do dziś cześć w publicznej kaplicy klasztoru w Kaliszu-Niedź-
wiadach, ukoronowana przez papieża bł. Jana Pawła II w czasie jego pielgrzym-
ki do Ojczyny w 1991 roku76.

Podobną rolę odegrał bp Dunajewski w  sprowadzeniu do Krakowa kopii 
ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla wspólnoty sióstr urszulanek, któ-
re przybyły pod Wawel z Poznania w 1875 roku, podczas szalejącego w Wiel-
kopolsce Kulturkampfu. W  wykazie kopii pod datą 19 września 1888 roku 
widnieje adnotacja o przekazaniu ikony do Krakowa „alla superiora delle Or-
soline”. Kronikarz zapisał nawet sumę ofi ary złożonej na tę okoliczność: 200 
lirów77. Wizerunek ten osobiście przywiózł z Rzymu, poświęcił i zainstalował 
w kaplicy urszulanek bp Dunajewski. Odtąd Zgromadzenie Sióstr Urszulanek 
Unii Rzymskiej do tytułu swej patronki Matki Bożej Niepokalanej dodało rów-
nież wezwanie Nieustającej Pomocy78. Na rok przed śmiercią Dunajewski ofi a-
rował rzymską kopię ikony Matki Bożej siostrom wizytkom z  krakowskiego 
klasztoru, gdzie posługiwał przez długie lata jako kapelan i katecheta. Została 
ona przekazana w końcu kwietnia 1893 roku i do dziś odbiera cześć w koście-
le pw. św. Franciszka Salezego na pl. Biskupim79. W archiwum domu general-
nego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela na Eskwilinie zachował się też 

74 B.J. Wanat, Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy u Sióstr Karmelitanek Bosych we Lwowie 
i Kaliszu, Kraków 2011, s. 100–101.

75 AGHR, sygn. PS VI 4, Imagines B.M.V. de Perpetuo Succursu, 15 listopada 1880. 
76 Por. B.J. Wanat, Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy…, dz. cyt., s. 134–136, 186–198.
77 Por. AGHR, sygn. PS VI 4, Procuratura generalis spedizione oggetti sacri 1885–1895, nr 610.
78 Por. AUPJPII, sygn. H–361: K. Piotrowski, Rozwój nabożeństwa…, dz. cyt., s. 29.
79 „Pro ecclesiae Monialium Visitationis sacrae B.M.V. in Cracoviae; 26.IV.1893”; AGHR, sygn. PS VI 

4, Imagines B.M.V. de Perpetuo Succursu Misse 16.VI.1883–1.I.1896, nr 911–1914, p. 50.

ślad pobożnej obecności kard. Dunajewskiego w rzymskim sanktuarium Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy. Kronikarz domowy o. Simon Boddeke pod datą 
23 czerwca 1891 roku zanotował: „Jego Eminencja Dunajewski, kardynał kra-
kowski, uhonorował nas sprawowaną Mszą przy ołtarzu Madonny [Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy]”80. Przy okazji tej wizyty Dunajewski nabył kolejną 
kopię ikony Matki Bożej, przeznaczoną tym razem do prywatnej kaplicy dla 
anonimowej rodziny, zapewne jednej z wielu zaprzyjaźnionych z krakowskim 
hierarchą81.

Przedstawione powyżej wydarzenia ilustrujące związki osoby biskupa, a na-
stępnie księcia kard. Albina Dunajewskiego ze sługą Bożym o. Bernardem 
Łubieńskim i wspólnotą polskich redemptorystów, wpisują się w szerszy kon-
tekst duchowej odnowy diecezji krakowskiej w końcu XIX wieku. Życzliwość 
i pomoc ze strony Dunajewskiego w stosunku do zgromadzeń zakonnych za-
owocowała ich aktywnym zaangażowaniem duszpasterskim i społecznym oraz 
zdynamizowała rozwój życia religijnego w  różnych wymiarach diecezjalnej 
rzeczywistości. Spotkanie i współdziałanie charyzmatycznych postaci „bisku-
pa-spiskowca” i „kulawego misjonarza-arystokraty” zaowocowało też wzmoc-
nieniem tej niezwykłej XIX-wiecznej symbiozy polskiego Kościoła i Narodu, 
których nie można rozłączyć, nie zniszczywszy obydwu.

80 „Sua Emza Dunajewski, il cardinale di Cracovia, ci fece l’onore della Messa all’altare della Madon-
na”; AGHR, sygn. DI 1, Cronica della Casa Generalizia del Santissimo Redentore in onore di Santo 
Alfonso, t. 1 [1855–1899], p. 266.

81 „Madonna (…) per l’oratorio privato di una famiglia. Comandata e congenata all’ Rmo Card. Du-
najewski, Vescovo di Cracovia. Ricevuto 140 L”; AGHR, sygn. PS VI 4, Imagines B.M.V. de Perpet-
uo Succursu Misse 16.VI.1883–1.I.1896, nr 911–1914, p. 115.
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Summary

Father Bernard Łubieński and the Redemptorists in the life and the pastoral work 
of Cardinal Albin Dunajewski in the years 1861–1894

Th is presentation is an attempt to look at the history of ralationships between the Bishop 
of Cracow, Cardinal Albin Dunajewski (1817–1894) and the Servant of God, Father Bernard 
Łubieński CSsR (1846–1933). Bishop Dunajewski was a very important fi gure in the politi-
cal and religious life of Cracow and the Austrian partion of Poland, i.e. Galicia. His contem-
poraries called him as „primus inter pares” in the polish Catholic Hierarchy. Communities 
of consecrated life played an important role in his plans of the renewal of the Cracov Diocese. 
Father Łubieński, the truth aristocrat-in-a-religious-habit, supported the initiative of bring-
ing the Redemptorists to the Polish lands, to the former Dominican monastery in Mościska. 
In the spring of 1883 Bishop Dunajewski greatly helped Father Łubieński in the fi rst months 
after the return of the Redemptorists to Poland, off ering him accommodation in his own pal-
ace. Until his death the Bishop and the Religious were in close relationships. Special sign of 
these brotherly relationships between the Cardinal Dunajewski and the Polish Redemptorists 
was also his genuine devotion to the Icon of the Mother of Perpetual Help.

Maciej Sadowski CSsR – doktor nauk humanistycznych, w  latach 
2006–2008 dyrektor studiów WSD Redemptorystów w Krakowie, adiunkt 
w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania na Wydziale Historii i Dzie-
dzictwa Kulturowego UPJPII w  Krakowie, przewodniczący zespołu re-
dakcyjnego serii „Studia do dziejów redemptorystów polskich”, członek 
redakcji rocznika „Studia Redemptorystowskie”.
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UWM – Olsztyn

„Ora et labora” – biuletyn wewntrzny 
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek 

Misjonarek w latach –

Słowa kluczowe:  Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, inicjator 
biuletynu wewnętrznego Zgromadzenia Sióstr Benedykty-
nek Misjonarek, biuletyn „Ora et labora”, czyli „Pisemko”

Keywords:  Congregation of the Missionary Benedictine, the initia-
tor of the internal bulletin of the daughters of Benedictine 
Missionary, newsletter „Ora et labora” or „Pisemko”

Schlüsselwörter:  Das die Schwestern der Benediktinerinnen der Missio-
narinnen Erheben, der Initiator des Bulletins des internen 
die Schwestern der Benediktinerinnen der Missionarin-
nen Erhebens, das Bulletin „Ora et labora” beziehungs-
weise das „Pisemko”

Wstęp

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek1 swoje powstanie (w 1917 
roku w Białej Cerkwi pod Kijowem – ówczesne ziemie polskie pod zaborem 
rosyjskim) i rozwój zawdzięcza Opatrzności Bożej, która przy kolebce Zgro-
madzenia oraz na trudnym szlaku (Biała Cerkiew–Kowel–Łuck–Końsko-
wola–Kwidzyn) wspólnotowego wzrastania liczebnego i  duchowego sióstr 
postawiła jako przewodników życiowych troje ludzi. Byli to: matka Jadwi-
ga Józefa Kulesza OSB (ok. 1859–1931), mniszka wileńskiego konwentu pw. 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej – założycielka Zgromadzenia2; Jadwiga z Rus-
sanowskich Aleksandrowiczowa (1881–1948), matka siedmiorga dzieci – 

1 Ta nazwa Zgromadzenia obowiązuje od czasu generalnej kapituły posoborowej w 1968 roku. O po-
przednich nazwach Zgromadzenia zob. A.J. Kalinowska OSB, Prosto na krzywych liniach. Życie i dzia-
łalność m. Jadwigi Józefy Kuleszy (ok. 1859–1931) Założycielki Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek 
Misjonarek, Olsztyn 1996, s. 29. 

2 Najnowszy stan badań nad życiem i działalnością Założycielki Zgromadzenia znajduje się w: Rok 
Jubileuszowy 75-lecia śmierci Założycielki matki Jadwigi Józefy Kuleszy OSB w Zgromadzeniu Sióstr 
Benedyktynek Misjonarek 2006/2007, red. A.J. Kalinowska, Olsztyn 2010, zwł. s. 49–53 i 59–97. 
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współzałożycielka3, i najmłodszy z  tej grupy, a najdłużej posługujący naszej 
wspólnocie w różnorodny sposób ks. Antoni Jagłowski (1891–1974)4, kapłan 
diecezji płockiej, student Akademii Duchownej w Sankt Petersburgu – pierw-
szy kapelan i opiekun nowo powstałej rodziny benedyktyńskiej. Każda z tych 
osób we właściwym jej czasie i na miarę swych możliwości spełniła w naszym 
Zgromadzeniu ważne i niezastąpione zadania, dlatego młoda wspólnota za-
konna mogła budować swą przyszłość wraz z nimi i na otrzymanym od nich 
dziedzictwie duchowym i materialnym. Mogła też mimo wielu zewnętrznych 
i wewnętrznych przeszkód rozwijać się, a obecnie szybkim krokiem podążać 
do jubileuszu 100-lecia swego istnienia i działalności (2017). 

Myślę, że w  sferze wskazywania kierunków rozwoju i  pomocy ducho-
wej, administracyjnej i materialnej ks. Antoni Jagłowski był dla tej wspólnoty 
bardzo pożyteczny, a nawet konieczny. Praktyczne rady dla naszej wspólno-
ty zakonnej w czasie przeżywania jubileuszu 40-lecia Zgromadzenia zawarł 
w zakończeniu swego artykułu Zapalona pochodnia5. Wynika z nich ojcowska 
troska: 1) o rozwój ducha liturgicznego w Zgromadzeniu, 2) o opiekę i stwo-
rzenie odpowiedniego klimatu dla rozwoju talentów w  dziedzinie muzy-
ki i śpiewu oraz malarstwa religijnego, 3) o udoskonalenie sztuki hafciarskiej 
i introligatorskiej, 4) o stworzenie elity sióstr pisarek, które próbowałyby swo-
ich sił pisarskich, układając rozmyślania i konferencje itp. na razie na włas-
ny użytek, 5) wreszcie o przyspieszenie kształcenia sióstr w jak najwyższym 
zakresie. 

Ks. Jagłowski, zwany w naszej rodzinie zakonnej Ojcem, w swoich poczy-
naniach był bardzo pokorny i określał się mianem „ten trzeci”6, chociaż nie-
którzy księża wołyńscy z kresów wschodnich II RP, widząc liczne zasługi tego 
kapłana dla naszego Zgromadzenia, uważali go za założyciela, a siostry bene-
dyktynki misjonarki nazywali popularnie jagłowiankami7. 

3 Jadwiga Aleksandrowicz, z domu Russanowska (1881–1948); zob. w: Błogosławieni, którzy umiera-
ją w Panu. Nekrologia Sióstr Benedyktynek Misjonarek i szczególnych dobroczyńców Zgromadzenia, 
red. A.J. Kalinowska OSB, Olsztyn 2000, s. 293–295. Postać ta wymaga jeszcze kwerend źródłowych 
celem pełniejszego naświetlenia jej dobroczynności dla nowo powstałego zgromadzenia benedyk-
tyńskiego w Białej Cerkwi. 

4 Badania archiwalne nad życiem, działalnością i spuścizną piśmienniczą ks. Antoniego Jagłowskiego 
również zostały zapoczątkowane. Powstały też nieliczne opracowania, zob. Rok Jubileuszowy 75-le-
cia śmierci Założycielki…, dz. cyt., s. 49 i 52. 

5 A. Jagłowski, Zapalona pochodnia, w: Księga Jubileuszowa 40-lecia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek 
św. o. Benedykta, s. 25 (mps w ABMO). 

6 Zob. Ten trzeci, w: A. Jagłowski, Historia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. o. Benedykta. Okres I. 
(Biała Cerkiew), Olsztyn 1955, s. 31–36 (mps w ABMO). 

7 Autorka artykułu sama osobiście tego doświadczyła w Kurii Biskupiej Diecezji Warmińskiej w Olsz-
tynie, gdy w 1975 roku została tam zatrudniona przez biskupa warmińskiego dra Józefa Drzazgę. 

Jako kapelan ks. Antoni kochał siostry i  znajdujące się pod ich opieką 
sieroty. Stał się dla nich wszystkich ojcem i  tak był powszechnie nazywany. 
W  Łucku w  sierocińcu prowadzonym przez siostry benedyktynki, zwanym 
Teresinek, redagował m.in. periodyk „Pszczółka”8. Często przemawiając do 
naszych sióstr, niejako się z nimi utożsamiał; o benedyktynkach misjonarkach 
mawiał „nasze Zgromadzenie”9. Jego zasługi dla rozwoju wspólnot białocer-
kiewskiej, kowelskiej, łuckiej i kwidzyńskiej oraz wielu, wielu naszych sióstr 
osobiście – są wielkie i nie do końca jeszcze wydobyte na światło dzienne. 
Niemniej jednak przy każdej okazji pisząc artykuły o tematyce zakonnej, nie 
omieszkam podkreślać udziału ks. Jagłowskiego w rozwoju naszej benedyk-
tyńskiej wspólnoty10. Jedną z trwałych, jeszcze nieopracowanych jego zasług 
jest powołanie do życia w naszym Zgromadzeniu biuletynu wewnętrznego, 
służącego umocnieniu więzi wspólnotowej. 

Nie jest to jakiś ewenement, gdyż w żeńskich zgromadzeniach zakonnych 
takie biuletyny znane są od dawna pod różnymi tytułami, np. u sióstr salwato-
rianek „Wiadomości Prowincjalne”, u sióstr szarych urszulanek „Szary Posła-
niec”, u sióstr katarzynek „Łącznik” itp. 

Przy lekturze naszego periodyku „Ora et labora” nasuwają się różne pyta-
nia. Jaka była geneza pojawienia się tego biuletynu wewnętrznego w naszym 
Zgromadzeniu? Co zawierał w tym względzie projekt autorstwa ks. Jagłow-
skiego? Jak wyglądała przez 30 lat realizacja jego wizji w konkretnych warun-
kach życia codziennego sióstr? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć 
w niniejszym artykule, opracowanym na podstawie materiałów archiwalnych 
znajdujących się w Archiwum Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Domu Ge-
neralnym w Otwocku (ABMO). Ponieważ materiału jest dość dużo, a ramy 
artykułu są ograniczone, ze względów formalnych podzielimy go na dwie czę-
ści. Pierwszą z nich, obejmującą 30 lat (1958–1988), zaprezentujemy poniżej. 
Drugą przedstawimy w odrębnym artykule. 

1. Geneza i projekt zawartości oraz sposobu realizacji tzw. 
     „Pisemka” jako kwartalnika

Aktualnie funkcjonujący Biuletyn Wewnętrzny Zgromadzenia Sióstr Be-
nedyktynek Misjonarek „Ora et labora”, liczący obecnie (2011) 52 numery 
8  J. Kalinowska, Jagłowski Antoni, ks., w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 676–677; J.K. 

Sałacińska, Ks. Antoni Jagłowski (zw. ojcem), 1891–1974, w: Błogosławieni, którzy umierają w Panu, 
dz. cyt. , s. 277–281, zwł. s. 278. 

9  Np. w Księdze Jubileuszowej 40-lecia Zgromadzenia i często w konferencjach ascetycznych głoszo-
nych do sióstr. 

10  Por. A.J. Kalinowska, Troska Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek o wyższe wykształcenie 
swoich członkiń (aspekt historyczno-geograficzny), „Studia Redemptorystowskie” 9 (2011), s. 243–270. 
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(zeszyty), jak wspomniano, zawdzięcza swe powstanie ks. Antoniemu Jag-
łowskiemu. On to z  okazji 40-lecia Zgromadzenia zaproponował siostrom 
wykonanie Księgi Jubileuszowej na 40-lecie istnienia Zgromadzenia Sióstr Mi-
sjonarek św. O. Benedykta (Kwidzyn 1957)11, a w niej m.in. przedstawił swoją 
wizję tego biuletynu, zwanego popularnie „Pisemkiem”, jako owocu Roku Ju-
bileuszowego. Siostry z radością przyjęły tę propozycję i włączyły się w jej re-
alizację na miarę swoich sił. Szczególnie zaznaczyły swój wkład w powstaniu 
tego dzieła przez własnoręcznie wykonane, harmonizujące z treścią ilustracje 
i opracowanie kilku z zamieszczonych tam artykułów. 

Według koncepcji księdza kapelana periodyk ten miał nosić tytuł „Na 
chwałę Zakonu”. Na stronie tytułowej u  góry miał zawierać hasło przyjęte 
przez św. Benedykta z Nursji, opata: „Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony” 
(1 P 4,10), następnie tytuł i nazwę wydawnictwa: Wydawnictwo Sióstr Misjo-
narek Benedyktynek12 oraz okolicznościową datę. 

Zgodnie z  założeniami pomysłodawcy, w  pierwszym numerze w  Słowie 
wstępnym należało wyjaśnić cel „naszego Pisemka”. W czasopiśmie powinno 
się zatem publikować artykuły o tematyce dowolnej z życia zakonnego w ogó-
le, a  w  szczególności z  życia naszego Zgromadzenia, artykuły ascetyczne, 
a także fragmenty kronik: Kronikę Domu Głównego (obecnie zwanego Gene-
ralnym) i Kronikę domów fi lialnych (czyli Kroniki placówek) oraz inne rozma-
itości13. 

Projekt ks. Jagłowskiego przewidywał praktyczną realizację tego przedsię-
wzięcia14:

„1.  W Domu Głównym tworzy się komitet redakcyjny. 
2.  Zespół sióstr-pisarek zobowiązuje się pisać artykuły. 
3.  W  każdym domu fi lialnym ustanawia się urząd kronikarki, który do 

każdego numeru nadsyła wiadomości z życia swego domu. 
 [Ponieważ pismo miało być kwartalnikiem, więc]:
4.  Materiał do numeru pierwszego należy nadesłać do dnia 1 III 1958 

roku. [„Pisemko” nr 1 ma się ukazać z datą Wielkanocy 1958 roku].
5.  [„Pisemko”] nr 2 powinno ukazać się z datą: 24 VI 1958 roku, nr 3 – 

z datą: 23 IX 1958 roku, nr 4 – na Boże Narodzenie 1958 roku”. 

11 Ta Księga Jubileuszowa (mps w ABMO) liczy 90 stron paginowanych i spis treści. Na 91 stronie 
nieliczbowanej autor podał projekt tytułu „Pisemka”: „Na chwałę Zakonu”. 

12 Tamże, s. 91. 
13 Tematyka materiałów do publikacji, tamże. 
14 Tamże, punkty od 1–5 w dolnej części strony. 

Tu trzeba wyjaśnić, że podane daty są znaczące: 24 czerwca 1958 roku to 
41. rocznica założenia Zgromadzenia, a 23 września 1958 roku to dzień imie-
nin ówczesnej przełożonej generalnej m. Tekli Pauliny Domańskiej15. 

2. Realizacja projektu ks. Jagłowskiego oraz sprecyzowanie 
     zasadniczego i dalszego celu „Pisemka”

Przyjrzyjmy się bliżej realizacji zaprezentowanego projektu. Z  przekazu 
ustnego wiadomo16, że komitet redakcyjny stanowiły wówczas s. Bronisława 
Janina Krajewska – wikariuszka generalna, i s. Cecylia Zofi a Serwońska – mi-
strzyni nowicjatu. Redaktorki starały się dokładnie wypełniać swe obowiązki. 
Nie mogły jednak, zgodnie z opinią wielu sióstr, z pokory przyjąć zapropono-
wanego tytułu „Na chwałę Zakonu”. W zamian wzięły z tradycji benedyktyń-
skiej hasło „Ora et labora” i przedstawiły pierwszorzędny i drugorzędny cel 
publikowania tego biuletynu, o  czym m.in. napisały w  Słowie wstępnym do 
pierwszego numeru, wydanego na Wielkanoc 1958 roku: 

Zewnętrznym, skromnym owocem Roku Jubileuszowego, a  zarazem 
sygnałem, przypominającym nam obowiązki stojące przed nami w ciągu 9-let-
niej nowenny [przed złotym jubileuszem Zgromadzenia] będzie redagow-
ane przez Dom Główny [!] „Pisemko”, które ma być wydawane cztery razy 
w roku. Inicjatorem tego „Pisemka” jest nasz czcigodny Ojciec, ks. prałat An-
toni Jagłowski. „Pisemko” miało wychodzić [!] pod tytułem „Ku chwale Za-
konu”. Ten tytuł spotkał się ze sprzeciwem wielu Sióstr, które prawdopodobnie 
z pokory bały się wyrazów: „Ku chwale”, pomimo że nie są one tak groźne, boć 
przecież chwała Zgromadzenia powinna nam leżeć na sercu. Tytuł musiał ulec 
zmianie. Ponieważ z braku czasu nie można było poddać go dyskusji, redakcja 
uważała, że można zaryzykować i  dać „Pisemku” jako tytuł benedyktyńskie 
hasło: „Ora et labora”. (…) Uważamy, że tytuł „Ora et labora” jest bardzo na 
czasie. Dziś, kiedy „herezja czynu” opanowała cały świat i wkradła się do życia 
zakonnego (…) konieczny jest pewien bodziec zewnętrzny, przypominający 
nam systematycznie wśród nawału pracy, obowiązek modlitwy. Niech nasze 
„Pisemko” będzie właśnie tym bodźcem. To jest właściwie jego zasadniczy cel. 
Dalszym celem jest zainteresowanie wszystkich Sióstr życiem i pracą całego 
Zgromadzenia i  poszczególnych domów, by tym sposobem zacieśniała się 
wzajemna więź miedzy Siostrami i potęgowała się miłość do wspólnej naszej 
matki – Zgromadzenia, by wydoskonaliło się w Siostrach poczucie obowiązku 
poświęcania się i pracy dla dobra całego Zgromadzenia17.

15 J.K. Sałacińska, M. M. Tekla Paulina Domańska (1898–1980), w: Błogosławieni, którzy umierają 
w Panu, dz. cyt., s. 130–134. 

16 Wywiad ustny z m. Cecylią Serwońską, 19 marca 2011, w Domu Generalnym Zgromadzenia 
w Otwocku. 

17 Jest to „Ora et labora” 1 (1958), s. 1–2. 
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Z  przytoczonego tekstu jasno wynikają uzasadnienie nowego tytułu 
„Pisemka” i ascetyczne cele publikowanego biuletynu. Są nimi: stawianie w ży-
ciu na pierwszym planie modlitwy, a następnie zacieśnianie więzi siostrzanej 
wraz z miłością i poświęcaniem się dla dobra całego Zgromadzenia – wspól-
nej matki jego członkiń. 

Nadsyłane teksty w formie prozy lub poezji redagowano i przepisywano 
na maszynie w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, by wystarczyło dla Domu 
Generalnego i ówczesnych placówek, następnie oprawiano je w introligatorni 
zakonnej w tekturowe okładki. Tak przygotowane egzemplarze przekazywa-
no odpłatnie do domów fi lialnych. Odpłatność była konieczna, bo materiały 
biurowe kosztowały, a maszyna do pisania przekazana do sekretariatu Zgro-
madzenia przez byłą mistrzynię nowicjatu s. Franciszkę Zieleniewską była już 
wysłużona i często się psuła, więc zamierzano kupić nową18. 

3. Częstotliwość publikowania „Ora et labora” – Biuletynu 
     Wewnętrznego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Publikowanie biuletynu było zawsze fi rmowane przez Dom Generalny 
Zgromadzenia, który w latach 1945–1986 miał swoją siedzibę w Kwidzynie, 
a od roku 1986 w Otwocku. Chociaż w założeniu inicjatora wydawnictwa 
„Pisemko” miało być kwartalnikiem, w rzeczywistości było tylko przymie-
rzane do tego modelu i jego częstotliwość z różnych powodów nie była re-
gularna, co ilustruje poniższa tabela. 

18  Zob. „Ora et labora” 4 (1959), s. 25. 

Rok Nr Miejsce i okoliczność wydania
Liczba pozycji 

w numerze 
biuletynu

Liczba stron 
w numerze (zeszycie)

1958
1958 

1
2

Kwidzyn 1958–1986
Wielkanoc (06.04.)
Rocznica założenia

Zgromadzenia (24.06.)

10
14

34
47

1959
1959
1959

3
4
5 

Nowy Rok
Wielkanoc (28.03.)

Rocznica założenia Zgromadze-
nia (24.06.)

11
12
9

41
25
24

1960
1960

6
7

Wielkanoc (17.04.)
Boże Narodzenie

 9
14

46
36

1961

1961

1962 
1962

1962

8

9

10
11

12

Uroczystość Chrystusa
Króla (26.10.)

Boże Narodzenie

Wielkanoc (22.04.)
Rocznica założenia

Zgromadzenia (24.06.)
Boże Narodzenie

 9

12

10

11
8

30

33

36

34
33

1963
1963 

13
14

Wielkanoc (14.04.)
Boże Narodzenie

13
10

42
53

 
1964 15

Rocznica założenia
Zgromadzenia (24.06.)

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa 
ks. A.J. 

11 34

1965 16 Wielkanoc (18.04.) 10 30
1966 17 Boże Narodzenie 8 48

1969

1969

1969 

18

19

20

Uroczystość św. Benedykta
(21.03.)

Rocznica założenia
Zgromadzenia (24.06.)

Uroczystość Chrystusa
Króla (26.10.)

7

9

11

48

49

44

1975 21 Uroczystość Najśw. Serca Pana 
Jezusa (06.06.) 13 37

1975/76 22 Boże Narodzenie i NowyRok  8 27

1986
1986/87

23
24

01.09. Otwock – 
Boże Narodzenie

Nowy Rok

15
13

42
36

1987
1987
1987

1987/88

25
26
27
28

Wielkanoc (19.04.)
Rocznica założenia 

Zgromadzenia (24.06.)
01.09. 

Boże Narodzenie 
Nowy Rok

10
10
19
9

26
37
69
58

1988
1988

29
30

Wielkanoc (03.04.)
Rocznica założenia Zgromadze-

nia (24.06.)

8
5

35
25 

Razem
30 lat

Ra-
zem
30 nr

Zazwyczaj z okazji uroczystości 
roku liturgicznego

W sumie
325 pozycji

W sumie
1159 stron A4
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Na podstawie tabeli można się zorientować, że z  wyjątkiem roku 1987 
w omawianym okresie 30 lat nie można mówić o regularnym publikowaniu 
biuletynu. W 1958 roku wydano dwa numery; w 1959 – trzy; w 1960 – dwa; 
w 1961– dwa; w 1962 – trzy; w 1963 – dwa; w 1964  – jeden; w 1965  – jeden; 
w 1966  – jeden; w latach 1967–1968 – żadnego; w 1969 roku – trzy; w la-
tach 1970–1974 – żadnego; w 1975 roku – jeden; w 1975/76 – jeden, w latach 
1976–1986 – żadnego; w 1986 roku – dwa numery; w 1987 – cztery; w 1988 
– dwa. 

W latach 1958–1988 jeden opublikowany numer przypada średnio na je-
den rok, więc nie można praktycznie uważać tego periodyku za kwartalnik. 
Przerwy w wydawaniu biuletynu były powodowane nadmierną ilością zajęć 
obowiązkowych członkiń redakcji. 

Redagowanie i przepisywanie na maszynie nadesłanych tekstów było za-
jęciem nadobowiązkowym, dlatego też często ustępowało przed zasadniczy-
mi obowiązkami sióstr. Niekiedy brakowało nadesłanych z placówek kronik. 
W pewnych sytuacjach, zwykle po kapitułach generalnych w Zgromadzeniu, 
redagowanie i publikowanie „Ora et labora” było wznawiane w myśl  zaleceń 
pokapitulnych. Tak było po kapitułach w 1968 i w 1974 roku, w 1980 roku jed-
nak nie wznowiono biuletynu. Skuteczniejsza pod tym względem okazała się 
kapituła generalna w Otwocku w 1986 roku, po której nasz biuletyn ukazywał 
się regularnie przez kilka lat jako kwartalnik.

W sumie przez 30 lat opublikowano 30 numerów, które razem zawiera-
ły 325 pozycji (w  tym 29 stron spisu treści) na 1159 stronach A4. Od nu-
meru 13 (1963) zamiast dotychczasowego podtytułu zaczęto używać nazwy19 
„Biuletyn Wewnętrzny Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Benedyktynek”. 
Od numeru 23 (1986) rozpoczęto powielanie obustronne tekstu przepisane-
go na maszynie w kserokopiarce, co poprawiło estetykę każdego egzemplarza 
i zmniejszyło zużycie papieru. Wraz ze zmianą nazwy Zgromadzenia na: Be-
nedyktynki Misjonarki, nowe brzmienie nazwy zastosowano w podtytule biu-
letynu, począwszy od nr 18 (1969).

Warto jeszcze przyjrzeć się autorom piszącym do naszego biuletynu „Ora 
et labora” oraz poruszanej tam tematyce, którą można odczytać z podanych 
tytułów publikowanych prac. 

19 Bez jakiegokolwiek wyjaśnienia tej zmiany. 
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Przedstawiony wyżej alfabetyczny spis autorów naszego „Ora et labora” 
w ciągu 30 lat oraz przegląd tytułów zamieszczonych w nim prac może nasu-
wać czytelnikom pewne spostrzeżenia. Autorów znanych z imienia i nazwi-
ska20 podzielono na cztery grupy: 1) Siostry, 2) Redakcja, 3) Papieże, biskupi, 
księża diecezjalni, księża zakonni, 4) Autorki świeckie. Tak więc w sumie w na-
szym biuletynie zamieszczono w omawianym czasie różnego rodzaju teksty: 
artykuły, listy, kroniki, kazania, konferencje ascetyczne, wiersze, niekiedy do-
kumenty itp. Z  redakcją współpracowało 67 sióstr, które pisały samodziel-
ne artykuły, sprawozdania, wiersze, kroniki, listy itp. W sześciu przypadkach 
mamy do czynienia z  autorstwem zbiorowym artykułów. Ponadto 32 z  za-
mieszczonych pozycji stanowią prace anonimowe; najczęściej są to niepodpi-
sane kroniki domów zakonnych lub wiersze. 

Niżej podajemy wykaz pisarek zakonnych, które kilkakrotnie publikowa-
ły swoje prace w „Ora et labora”. Pozostałe, tu nieuwzględnione, mają mniej-
szą liczbę pozycji. 

Lp. Imię i nazwisko Liczba
prac

Lp. Imię i nazwisko Liczba
prac

1. m. Cecylia Serwońska 24 10. Ambrozja Kalinowska 4
2. Rozalia Kutyła 14 11. Agnia Białczak 3
3. Hildegarda Zeńka 12 12. Maura Moszyńska 3
4. Klemensa Sałacińska 11 13. Franciszka Zieleniewska 3
5. Kinga  Okoń 9 14. Elżbieta Kulik 3
6. Feliksa Opolska 9 15. Marcelina Kuśmierz 3
7. Lidia Pruss 6 16. Scholastyka Raczkiewicz 2
8. Felicja Sadownik 6 17. Karolina Rutkowska 2
9. Innocencja Kozak 5 18. Klara Staszczak 2

Redakcja, w której skład wchodziły zazwyczaj dwie siostry, nie podpisując 
się imiennie, 33 razy zabierała głos na kartach biuletynu w różnych formach, 
od krótkich komunikatów począwszy po dłuższe opracowania. Na razie nie 
mamy wiadomości na temat tego, ile trwała kadencja pracy redaktorek i jak 
były powoływane do wypełniania tego nadobowiązkowego zadania. 

Ponadto ważne i trwałe ślady na kartach naszego biuletynu pozostały po 
różnego rodzaju kontaktach (pośrednich lub bezpośrednich) 12 duchownych 
wysokich szczebli hierarchii i  zakonów z  naszym Zgromadzeniem, w  for-
mie: 31 konferencji ascetycznych, 4 listów, a nawet dokumentów papieskich. 
Należy zaznaczyć, że jako wyraz wyjątkowego szacunku dla pierwszego nasze-
20 Jedna z sióstr piszących do naszego biuletynu podpisywała się tylko imieniem (s. Beniamina), zob. 

wykaz, s. 415.

go kapelana ks. prałata Antoniego Jagłowskiego, w 1964 roku rozpoczynają-
cego świętowanie złotego jubileuszu swego kapłaństwa w naszym ówczesnym 
Domu Generalnym w Kwidzynie, redakcja „Ora et labora” poświęciła mu cały, 
chociaż skromny, zeszyt 15 tego biuletynu. 

Odnotowano też w naszym „Pisemku” jako autorki dwie świeckie osoby: 
jedna napisała wspomnienia o  swej zmarłej rodzonej siostrze, a naszej sio-
strze zakonnej Karolinie Rutkowskiej 21, drugą była pani doc. dr hab., wykła-
dowczyni fi lozofi i na Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II 
w Olsztynie22 . 

Zakończenie

Kończąc, należy stwierdzić, że publikowanie w  Zgromadzeniu biule-
tynu wewnętrznego jako łącznika wspólnotowego nie było ani łatwe, ani 
proste, ale sprawiało radość i przynosiło satysfakcję utrudzonym pracą sio-
strom. Przy niskim wówczas poziomie techniki biurowej ta czynność zabie-
rała redakcji wiele czasu, czy to z godzin pracy zawodowej, czy z należnego 
odpoczynku. Ponadto wymagała sprawnego sprzętu. Z kilkakrotnym wzna-
wianiem „Pisemka” związana była nadzieja, że stanie się ono rzeczywiście 
łącznikiem między członkiniami Zgromadzenia. Mam nadzieję, że druga 
część tego artykułu, która zostanie przygotowana do druku w najbliższym 
czasie, pokaże szersze horyzonty tego biuletynu, uświadomi, jakie zmiany 
zaszły w tej dziedzinie i jak przy współczesnej technice komputerowej wyg-
lądają nowe perspektywy więzi wspólnotowej w  naszym Zgromadzeniu. 
Materiały publikowane w tzw. „Pisemku”, czyli w biuletynie „Ora et labora”, 
w wielu przypadkach są bardzo cennymi źródłami narracyjnymi23 potrzeb-
nymi do historiografi i naszej rodziny zakonnej, zwłaszcza przed jubile-
uszem jej 100-lecia. 

21 J. Cejnóg, Wspomnienia o śp. S. Karolinie Rutkowskiej, „Ora et labora” 29 (1988), s. 24–29. 
22 H. Wistuba (ur. 1920), członkini Instytutu Służebnic Ołtarza, zob. Halina Wistuba – Nota biograficz-

na, w: 50 lat służby Kościołowi, Warmińskie Wyższe Studium Katechetyczne, Olsztyn 1996, s. 86–87. 
23 Warto też zauważyć, że w ciągu 30 lat wydawania biuletynu „Ora et labora” zamieszczono w nim też 

trzy źródła dokumentowe. Są to: Breve papieża Pawła VI nominujące ks. Antoniego Jagłowskiego na 
Protonotariusza Apostolskiego – nr 15 (1964), s. 4, i dwa dokumenty sporządzone przez m. Cecylię 
Serwońską, przełożoną generalną: 1) Dekret erekcyjny Domu Generalnego Zgromadzenia w Otwoc-
ku, Kwidzyn, 16.06.1986 – nr 23 (1986), s. 3, oraz 2) Dekret erekcyjny Domu Nowicjatu Zgromadze-
nia w Otwocku, Kwidzyn, 16.06.1986 – nr 23 (1986), s. 4. 
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1. Duszpasterze i ich troska o obiekty sakralne

Pierwsza południowomazurska stacja misyjna w Lesinach Wielkich na ob-
szarze Prus Wschodnich, erygowana przez bpa Józefa Ambrożego Geritza 
w 1851 roku, uwypukliła znaczenie działań duszpasterskich wśród katolików 
zamieszkujących diasporę diecezji warmińskiej. Migracja ludności katolickiej, 
a przede wszystkim tworzenie nowych garnizonów wojskowych, napływ chło-
pów-osadników z Pomorza i Wielkopolski oraz osiedlanie się robotników se-
zonowych zmuszały włodarzy diecezji warmińskiej do podejmowania dalszych 
zdecydowanych kroków, mających na celu zadośćuczynienie potrzebom religij-
nym katolików mieszkających poza granicami historycznej Warmii1.

1 J. Chłosta, Kościół katolicki na Mazurach przed 1945 rokiem, „Warmińskie Wiadomości Archi-
diecezjalne” 1999, nr 44, s. 82; T. Grygier, Z zagadnień diaspory na Warmii i Mazurach, „Komu-
nikaty Mazursko-Warmińskie” 1959, nr 2, s. 162; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji 
warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1: Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004, s. 19. 
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W drugiej połowie XIX wieku usytuowanie Opaleńca miało wymierne ko-
rzyści. Bliskość granicy, przebiegający przez wieś dawny trakt wiodący od 
Królewca do Warszawy, urząd celny, stacja pocztowa, odbywające się dwa 
razy w roku jarmarki, szkoły katolicka i ewangelicka oraz ewangelicki kościół 
fi lialny stwarzały dogodne warunki do rozwoju tej ubogiej okolicy. Na doda-
tek na 1873 bądź 1874 rok planowano budowę nowego kościoła ewangelickie-
go, przy którym miał zamieszkać na stałe lokalny kaznodzieja2. 

Ludność katolicka w powiecie szczycieńskim, do którego należał Opale-
niec, wywodziła się przeważnie spośród osiadłych na tym obszarze Kurpiów. 
Korzystali oni z posługi religijnej w pobliskich Chorzelach na obszarze zabo-
ru rosyjskiego, a nawet w Płocku. Do 1851 roku najbliższa katolicka parafi a 
w Prusach Wschodnich znajdowała się w Butrynach, oddalonych od Opaleń-
ca ok. 6 mil, a zatem dość daleko. Zdaniem ks. Johannesa Szadowskiego du-
chowieństwo warmińskie już od lat 40. XIX wieku raz w roku wyruszało na 
Mazury, aby jako misjonarze nieść pomoc religijną tamtejszej ludności. Księ-
ża ci mieli docierać także do Opaleńca. Działanie to było jednak okazjonal-
ne, a wierni nadal przekraczali granicę, aby na ziemiach polskich uczestniczyć 
w życiu sakramentalnym. Już w 1853 roku patriarcha Mazur ks. Walenty Tols-
dorf zakupił w Opaleńcu parcelę w celu utworzenia cmentarza katolickiego3. 

Sytuacja zmieniła się radykalnie po powstaniu styczniowym, kiedy grani-
cę z Polską praktycznie zamknięto4. Aby objąć opieką pastoralną miejscową 
społeczność, a także zniwelować tradycję udziału w nabożeństwach w pobli-
skich Chorzelach5, w oparciu o diecezjalne Stowarzyszenie Świętych Bonifa-
cego i Wojciecha podjęto inicjatywę utworzenia w Opaleńcu katolickiej stacji 
misyjnej6.

Od 1872 roku duszpasterz z Wielbarka, oddalonego 2 mile od Opaleńca, 
odprawiał w tej miejscowości cztery razy w roku Mszę św. Sytuacja fi nanso-
wała uniemożliwiała jednak podjęcie dalszych kroków zmierzających do roz-
woju duszpasterstwa w Opaleńcu. Na szczęście Sodalicja Mariańska młodych 
kupców z Kolonii wzięła pod swoją opiekę wspomnianą placówkę misyjną7. 
W marcu 1872 roku przeznaczyła 350 talarów na utrzymanie duszpasterza 
dojeżdżającego do Opaleńca8. Donacja o podobnej wartości miała być przeka-

2 Archiwum Zarządu Generalnego Stowarzyszenia św. Bonifacego w Paderborn (dalej: Arch. Pader-
born), Teczka: Opaleniec (14.12.1872).

3 Tamże. Zdaniem ks. Walentego Barczewskiego, kupno wspomnianej ziemi miało miejsce w 1856 
roku. Zob. W. Barczewski, Nowe kościoły katolickie na Mazurach, wyd. 2, Olsztyn 1925, s. 67. 

4 Arch. Paderborn, Teczka: Opaleniec (14.12.1872).
5 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie…, cz. 1: Studium prozopograficzne, dz. cyt., s. 19, przyp. 11. 
6 Arch. Paderborn, Teczka: Opaleniec (20.03.1872). 
7 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, s. 87.
8 Arch. Paderborn, Teczka: Opaleniec (20.03.1872). 

zywana z tego źródła co roku9, jednak zgodnie z sugestią biskupa warmińskie-
go pieniądze zasilały również fundusz budowlany kościoła i plebanii10. 

Przed wielbarskim wikariuszem lokalnym Johannesem Szadowskim (Lo-
kalkaplan), który został określony mianem „patriarchy diaspory wschod-
niopruskiej”11, stanęło zadanie wybudowania świątyni w  Opaleńcu. Warto 
wspomnieć, że w 1864 roku Stowarzyszenie św. Wojciecha we Fromborku za-
kupiło z  myślą o  omawianej stacji misyjnej nieruchomość, a  znajdujące się 
na niej zabudowania przekazano szkole katolickiej utworzonej w 1856 roku 
przez kuratusa Josefa Jordana z Lesin Wielkich. Po pertraktacjach ze wspo-
mnianym stowarzyszeniem nabyto także inną parcelę, na której miał zostać 
urządzony dom misyjny12. Nieruchomość ta, składająca się właściwie z dwóch 
leżących obok siebie działek budowlanych o powierzchni 24 morgów, koszto-
wała 923 talary (395 talarów za jedną działkę i 528 za drugą)13. Kontrakt został 
podpisany 25 bądź 26 lipca 1872 roku w Wielbarku. Osiem dni po parafowa-
niu umowy w jednym z domów wybuchł pożar, spowodowany nieuwagą pod-
czas przemytu (bądź domowego wyrobu) spirytusu (tzw. Spiritus-Schmuggel). 
Wiatr przeniósł ogień na drugie domostwo. Należy zaznaczyć, że zabudowa-
nia były ubezpieczone na 350 talarów i 121 talarów14. Nie pozostało zatem 
nic innego, jak wybudować nowy dom parafi alny na nabytym terenie. Posta-
nowiono jednak przygotować oddzielne projekty kościółka i  w  dalszej per-
spektywie znajdującej się w jego pobliżu plebanii15. Już 19 sierpnia 1872 roku 
biskup warmiński Filip Krementz pisał, że otrzymał na ten cel tysiąc talarów16. 
Pozostałe pieniądze pochodziły z odszkodowania za spalone budynki, a także 
od wspomnianej Sodalicji Mariańskiej oraz ze Stowarzyszenia św. Bonifacego 
w Paderborn (300 talarów). Ks. Szadowski podpisał umowę na dostarczenie 
drewna z właścicielem ziemskim mieszkającym na ziemiach polskich. Cegły 
miały być zakupione w pobliżu Opaleńca za niezbyt wygórowaną cenę. Czter-
nastu gospodarzy zadeklarowało nieodpłatne przewiezienie kamieni – każdy 
po 1/8 (furmanki). Chałupnicy i chłopi obiecali przepracować bezpłatnie przy 
budowie (każdy) po sześć dni, dzięki czemu zyskano 140 dni roboczych pod-
czas realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Ponieważ zima była korzystną 

9 Tamże (1.03.1872).
10 Tamże (19.08.1872).
11 „Ermländisches Kirchenblatt” 1937, nr 51, s. 693.
12 Według ówczesnej nomenklatury, dom misyjny składał się zwykle z oratorium przeznaczonego na 

cele kultu i mieszkania dla duszpasterza, ewentualnie także z mieszkania dla nauczyciela. 
13 Arch. Paderborn, Teczka: Opaleniec (14.12.1872).
14 Tamże.
15 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 87; Arch. Paderborn, Teczka: Opaleniec 

(14.12.1872).
16 Tamże (10.08.1872).
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porą na transport materiału budowlanego, ów duszpasterz żywił nadzieję, że 
zaprojektowane obiekty zostaną wzniesione do uroczystości Wniebowzięcia 
Maryi w 1873 roku. Zgodnie z koncepcją zaprezentowaną przez diecezjalnych 
przedstawicieli Stowarzyszenia Świętych Bonifacego i  Wojciecha, plebania 
miała zostać wybudowana z drewna, a kościół – z muru pruskiego17. Wskutek 
różnych trudności planowane zakończenie prac przesunięto na październik 
1873 roku. W trakcie realizacji inwestycji zabrakło pieniędzy18, jednak ks. Jo-
hannes Szadowski z rozmachem przystąpił do gromadzenia funduszy na ko-
lejne etapy robót budowlanych19.

Ostatecznie kościół i plebania wraz ze szkolnymi pomieszczeniami zosta-
ły wzniesione w 1873 roku za ok. 7 tys. talarów20. W ramach zasług włożo-
nych w urzeczywistnienie planów budowlanych ks. Walentemu Tolsdorfowi 
przypadło w udziale poświęcenie świątyni dedykowanej św. Józefowi21, któ-
re odbyło się 25 listopada 1873 roku22. Z materiału uzyskanego po rozbiórce 
starego kościoła luterańskiego wystawiono w 1881 roku przytułek za 2 567,38 
marek (koszt budowy wraz z wartością działki budowlanej)23, w którym znaj-
dowało się sześć pomieszczeń24. 

W latach 70. XIX wieku Kulturkampf stał się dla diecezji warmińskiej bo-
lesnym czasem, objawiającym się wrogą postawą państwa względem Kościoła 
katolickiego. W tym okresie nie można było ustanowić w Opaleńcu żadne-
go duszpasterza. Nabożeństwa w tej miejscowości sprawował w każdą czwar-
tą niedzielę miesiąca ksiądz z Wielbarka25. Od kwietnia 1875 roku katolickim 
nauczycielem w Opaleńcu został Felix Rosenau26, który zamieszkał w domu 
parafi alnym27. Należy nadmienić, że w 1876 roku wykonano na użytek opa-

17 Tamże (14.12.1872).
18 Tamże (20.08.1873).
19 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 87–88.
20 Arch. Paderborn, Teczka: Willenberg, Bericht über die Missionsstation Willenberg–Opaleniec so-

wie über die katholische Privatschule in Willenberg und die öffentliche katholische Schule in Opa-
leniec (18.02.1877). Zob. także Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), 
AB IV 22 (17.11.1876); „Pastoralblatt für die Diözese Ermland” 1926, nr 9, s. 181.

21 J. Jasiński, Ksiądz Walenty Tolsdorf (1816–1905) – duszpasterz, działacz społeczny, w: Ad fontes. 
Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Z. 
Jaroszewicz-Pieresławcew, I. Makarczyk, Olsztyn 2006, s. 134; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese 
Ermland, dz. cyt., s. 20; AAWO, AB IV 34; M. Jodkowski, Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej 
w latach 1821–1945, Olsztyn 2011, s. 195. 

22 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 88.
23 Arch. Paderborn, Teczka: Opaleniec (16.05.1884).
24 Tamże, Missionsbericht vom Jahre 1902.
25 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 88.
26 Arch. Paderborn, Teczka: Opaleniec (25.02.1880).
27 Tamże (16.05.1884).

lenieckiej wspólnoty katolickiej trzy dzwony28, których fundatorami byli ks. 
Walenty Tolsdorf i Anna Adelstein29 z Olsztyna. 

Uroczystość poświęcenia ołtarza w Opaleńcu odbyła się 28 czerwca 1884 
roku. Ze względu na podniosłość tego wydarzenia warto je pokrótce omówić. 
Tego dnia wieś była uroczyście przystrojona chorągwiami, wieńcami i girlan-
dami. W miejscu gdzie od szosy wiodącej na Mazowsze odchodziła droga na 
wieś i do kościoła, wzniesiono odświętną, wysoką bramę, ozdobioną fl agami 
w kolorach papieskich, niemieckich, pruskich i warmińskich. Na transparen-
cie z  herbem biskupa warmińskiego zamieszczono słowa: „Reverendissimo 
Episcopo Warmiensi Philippo Krementz, ss. Th eolog. Doctori, summo Pasto-
ri suo dilectissimo grati cives Opalenieses!”. Z kolei nad bramą prowadzącą 
na plac kościelny, przystrojoną girlandami i kwiatami, zawieszono napis w ję-
zyku polskim: „Witamy!”. Hotel Schirmacher, w którym przygotowano obiad 
po uroczystości, ozdobiono wieńcami oraz chorągwiami i sztandarami. Nad 
wejściem usytuowano szyld z papieskimi insygniami (tiara, klucze, stuła i la-
ska pasterska) oraz inskrypcją pod spodem: „Super hanc petram!” (Mt 16, 
18). Powitanie pasterza diecezji odbyło się w odświętny sposób, zgodnie z ry-
tuałem diecezjalnym. Zanim kuratus Johannes Szadowski nałożył uroczysty 
strój, aby nadać tej ceremonii liturgiczną oprawę, nauczyciel Rosenau wraz 
z uczniami powitali biskupa przy wozie pieśnią i przewidzianymi na tę oko-
liczność deklamacjami. Następnie intonując Kto się w opiekę skierowano się 
do świątyni. Już poprzedniego dnia, dzięki pomocy kapelana biskupiego ks. 
prałata Eduarda Löffl  era i ks. Franza Liedtke, poczyniono odpowiednie przy-
gotowania na przyjazd biskupa. W  przepełnionym kościele, w  ramach ini-
cjacji obrzędów religijnych, odśpiewano pieśń ku czci św. Józefa: Szczęśliwy, 
kto sobie patrona. Warto wspomnieć, że kupcy z Nadrenii i z Westfalii kilka

28 Dzwony miały następujące inskrypcje: (I) „S. Joseph, Patrone Eccles. protege nos et impetra pacem 
in diebus nostris. Val.Tolsdorf, par.emerit. a. 1876. Eccles Opaleniensi me donavit ”; (II) „B.V.G.
S. Anna fuere cultores turs et conserva liberos nostros in fide. Anna Adelstein Allensteiniensis a. 
1876. Eccles.Opal.me donavit”; (III) „Missus est Gabriel Angelus ad Mariam Virginam desponsatam 
Joseph Val.Tolsdorf, par.emerit.Eccles.Opal.a.1876 me donavit”. Zob. Archiwum Państwowe w Olsz-
tynie, 367/98. 

29 Anna Adelstein była żoną Johannesa Adelsteina, który w 1865 roku został pierwszym honoro-
wym obywatelem Olsztyna za długoletnią działalność w magistracie. Por. J. Jasiński, Z dziejów 
ustroju i działalności samorządu miejskiego w XIX wieku, w: Olsztyn 1353–2003, red. S. Achremczyk, 
W. Ogrodziński, Olsztyn 2003, s. 174. Z jej fundacji wykonano m.in. ołtarz dedykowany obecnie 
św. Józefowi do kościoła pw. św. Jakuba w Olsztynie, który po ostatniej renowacji otrzymał błędną 
atrybucję „Anna Adela Flakowska fundavit” (zamiast „Anna Adelstein fundavit”). Zob. AAWO, 
AB IV 27 (8.11.1878). W „Pielgrzymie” z 1885 roku, wydawanym w Pelplinie, podano informację, 
że olsztyńska parafia została ustanowiona spadkobiercą majątku należącego do małżeństwa Adel-
steinów, który wynosił ok. 20 tys. marek. Za 3 tys. marek planowano wybudowanie kaplicy na cmen-
tarzu św. Jakuba w Olsztynie. Zob. „Pielgrzym” 1885, nr 94 z 11.08.1885. Na temat wspomnianego 
spadku zob. AAWO, Olsztyn 271. 
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lat wcześniej sprawili do opalenieckiej świątyni płytę ołtarzową z  marmu-
ru. Dopiero około godz. 13 rozpoczęto uroczysty obrzęd konsekracji ołtarza. 
Okolicznościowe kazanie wygłosił benefi cjant Walenty Tolsdorf. Tego dnia 
przeprowadzono również kanoniczną wizytację biskupią wraz z udzieleniem 
sakramentu bierzmowania. Przystąpiło do niego 368 osób, w tym 236 Pola-
ków, którzy na tę uroczystość przybyli z Mazowsza. Około godz. 15 zakoń-
czono liturgiczną celebrację30. 

W  obiedzie we wspomnianym hotelu Schirmacher brali udział poza bi-
skupem warmińskim i zgromadzonym duchowieństwem również świadkowie 
bierzmowania, a mianowicie: urzędnik Schickert z Rokitki, profesor gimna-
zjum i radca miejski von Olszewski, lekarz Urbanowicz z Wielbarka oraz wła-
ściciel hotelu Schirmacher. Po nieszporach biskup z  księżmi wyruszyli do 
Wielbarka31.

Czarną kartą w  historii Opaleńca były tzw. rugi pruskie mające miej-
sce w latach 1885–1890, w trakcie których wydalono 210 Polaków z powia-
tu szczycieńskiego. Akcja ta zdezorganizowała życie parafi alne w Wielbarku 
i  Opaleńcu. Ks. Johannes Szadowski skarżył się, że owe działania miały na 
celu pozbycie się Polaków z obszaru Prus Wschodnich. Wypędzonym nato-
miast doradzał, aby prosili o pomoc organizacje polskie w Poznaniu i Krako-
wie32. 

W  1885 roku nauczycielem miejscowej szkoły katolickiej został August 
Kieszelnicki33. W tym czasie podejmowano próby erygowania w Opaleńcu sa-
modzielnej placówki duszpasterskiej, jednak zostały one odrzucone decyzją 
władz prowincjonalnych w Królewcu z 26 maja 1887 roku34. Od 28 sierpnia 
1887 roku opiekę duszpasterską nad ludnością opaleniecką roztoczył kura-
tus wielbarski Valentin Winkel35. Rok później dziekan dekanatu mazurskiego 
w  protokole wizytacyjnym informował o  potrzebie wykonania nowych na-
czyń na oleje święte do kościoła36, natomiast w 1889 roku – o konieczności 
obramowania okien ołowiem37. W 1893 roku ks. Walenty Tolsdorf ufundował 
do świątyni fl izową posadzkę38. 

30 Kirchweihe und Firmung in Willenberg; Altarweihe und Firmung in Opaleniec, am 29. resp. 28. Juni 
1884, „Bonifaciusblatt” 1884, nr 8, s. 125–126. 

31 Tamże, s. 126. 
32 S. Augusiewicz, J. Jasiński, T. Oracki, Wybitni Polacy w Królewcu: XVI–XX wiek, Olsztyn 2005, s. 265.
33 Arch. Paderborn, Teczka: Opaleniec, Missionsbericht v. J. 1888.
34 „Pastoralblatt für die Diözese Ermland” 1926, nr 9, s. 181.
35 Arch. Paderborn, Teczka: Opaleniec, Missionsbericht v. J. 1888.
36 AAWO, AB IV 34.
37 Tamże.
38 M. Jodkowski, Budownictwo sakralne…, dz. cyt., s. 195; AAWO, AB IV 34. 

Pierwszym kuratusem w Opaleńcu został 3 lutego 1899 roku Wenceslaus 
Osinski39. Na początku XX wieku plebania, a właściwie dom parafi alny służył 
nie tylko jako mieszkanie duszpasterza, ale ponadto mieściła się w nim szkoła, 
punkt opieki i mieszkanie dla organisty (nauczyciela)40. W 1890 roku przepro-
wadzono remont świątyni41, polegający na wzmocnieniu ścian metalowymi 
klamrami. Zdaniem dziekana dekanatu mazurskiego Johannesa Jablonskie-
go, efekt tzw. rozchodzenia się ścian był spowodowany zbyt dużym cięża-
rem dachu. Sugerował on zamianę dachówek na blachę cynkową42. W 1895 
roku podczas wizytacji dekanalnej stwierdzono uszkodzenia murów świąty-
ni oraz ogrodzenia. Gruntowne prace remontowe miały zostać przeprowa-
dzone prawdopodobnie rok później43. W  1900 roku dzwonnica znajdowała 
się w opłakanym stanie. Jej dalsze użytkowanie było – zdaniem władz diece-
zjalnych – niebezpieczne dla życia ludzkiego. Do prac remontowych przystą-
piono pod koniec października 1900 roku. Wymieniono wówczas wszystkie 
cztery progi, a także osiem przypór. Dzwony miały zostać ponownie zawie-
szone 10 listopada 1900 roku44. W 1902 roku lekcje religii były prowadzone 
raz w tygodniu po dwie godziny także w Mącicach i Wyzegach45. 

Kolejnym kuratusem opalenieckim został 28 kwietnia 1904 roku Jacob 
Brzeszczynski46. Prawdopodobnie dzięki jego poparciu wybudowano w 1910 
roku murowany dom z przeznaczeniem na cele edukacyjne miejscowych dzie-
ci47. Tego samego roku dziekan dekanatu mazurskiego poinformował władze 
diecezjalne we Fromborku o złym stanie technicznym dzwonnicy. W celu za-
pobieżenia dalszej destrukcji powzięto zdecydowane kroki, upominając kura-
tusa w piśmie z 28 września 1910 roku. Wobec braku odpowiedzi 17 listopada 
1910 roku władze diecezjalne ponownie skierowały prośbę do opalenieckie-
go duszpasterza, aby ustosunkował się do treści otrzymanego listu. Kolejne 
upomnienie wysłano z Fromborka 18 sierpnia 1911 roku. Niestety, kuratus 
nie odpowiedział na otrzymany list i sprawę przekazano biskupowi warmiń-
skiemu, który w piśmie z 7 grudnia 1911 roku nakazał duszpasterzowi w cią-
gu ośmiu dni złożyć stosowne wyjaśnienia48. 

39 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 2: Słownik, 
Olsztyn 2003, s. 201. 

40 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 88.
41 AAWO, AB I Q 9.
42 AAWO, AB IV 34.
43 Tamże.
44 Tamże.
45 Arch. Paderborn, Teczka: Opaleniec, Missionsbericht vom Jahre 1902.
46 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie…, cz. 2: Słownik, dz. cyt., s. 40.
47 Arch. Paderborn, Teczka: Flammberg, Missionsbericht 1916.
48 AAWO, AB II A 16, 1910; por. M. Jodkowski, Budownictwo sakralne…, dz. cyt., s. 159. 
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Nominację na kolejnego kuratusa w  omawianej miejscowości otrzymał 
30 stycznia 1914 roku Heinrich Hosenberg. Czas jego duszpasterzowania 
był naznaczony dramatem pierwszej wojny światowej. W trakcie działań mi-
litarnych zginęło ok. 30 opalenieckich parafi an. Warto wspomnieć, że żoł-
nierze rosyjscy pobili w Opaleńcu ojca miejscowego kuratusa49. Zawierusze 
wojennej towarzyszyły również straty materialne. Już we wrześniu 1914 roku 
podczas ataku wojsk rosyjskich spłonęła plebania wraz z budynkami gospo-
darczymi. Należy nadmienić, że na plebanii przechowywano wówczas uten-
sylia kościelne, m.in. dużą monstrancję i tzw. bieliznę kościelną50. 

W  trakcie działań militarnych prowadzonych zimą 1914 roku zakwate-
rowano w miejscowej świątyni wojsko niemieckie, które rozmontowało ław-
ki kościelne (niektóre nie nadawały się do ponownego użycia). Do kościoła 
wstawiono także kilka piecyków, których rury wyprowadzono na zewnątrz 
obiektu, wybijając okna. Wprawdzie wnętrze świątyni było zabrudzone już 
wcześniej, ale dym i kurz znacznie pogorszyły ten stan. Rysy na murach świą-
tyni powstały wskutek huku wystrzałów armatnich51. Działania wojenne od-
biły się również na stanie technicznym organów, które nie nadawały się do 
użytku. Koszty niezbędnych prac remontowych miejscowy kuratus szacował 
w 1915 roku na ok. 5 tys. marek52. W liście do zarządu generalnego Stowarzy-
szenia Świętych Bonifacego i Wojciecha ks. Hosenberg prosił o udzielenie za-
pomogi w wysokości 6 500 marek na remont świątyni53. 

Dom parafi alny został odbudowany w  latach 1917–191854. W 1921 roku 
przesłano do kurii biskupiej we Fromborku informację, że kościół w Opaleń-
cu nie był konsekrowany ze względu na materiał użyty do jego wzniesienia. 
Budowle o tzw. konstrukcji szachulcowej uznawano za mniej trwałe, a przez 
to nieodpowiednie dla obiektów sakralnych55. W dniu 12 sierpnia 1924 roku 
urząd kuratusa opalenieckiego został powierzony Andreasowi Czeczce56. 
Warto wspomnieć, że 1 lipca 1926 roku opisywana placówka duszpasterska 
otrzymała prawną aprobatę ze strony władz państwowych i  stała się kura-
cją57. Oprócz Opaleńca obejmowała ona miejscowości odłączone od parafi i 
wielbarskiej, takie jak: Baranowo, Wyzegi, Ścięciel i Mącice58. Kolejnym dusz-
49 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie…, cz. 2: Słownik, dz. cyt., s. 115; Arch. Paderborn, Teczka: 

Flammberg, Missionsbericht 1916.
50 Tamże (18.08.1915).
51 Tamże.
52 Tamże.
53 Tamże (9.05.1916).
54 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 88.
55 Zob. AAWO, AB I Q 9.
56 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie…, cz. 2: Słownik, dz. cyt., s. 48.
57 Arch. Paderborn, Teczka: Flammberg, Missionsbericht 1926.
58 „Pastoralblatt für die Diözese Ermland” 1926, nr 9, s. 181.

pasterzem, a właściwie kuratusem w Opaleńcu został 20 grudnia 1926 roku 
Johannes Zink59.

Od 1930 roku opieką duszpasterską otoczył kurację w Opaleńcu ks. Franz 
Przeperski60. W 1932 roku ogrodził on płotem z siatki drucianej miejscowy 
cmentarz. Na ten cel przekazano dotację ze Stowarzyszenia św. Bonifacego 
w Augsburgu w wysokości 500 marek. Należy wspomnieć, że ogrodzenia wo-
kół kościoła oraz plebanii znajdowały się również w złym stanie61. Antonowi 
Sikorskiemu powierzono urząd proboszcza opalenieckiego 22 października 
1935 roku62.

W 1940 roku nominację na kuratusów w opisywanej miejscowości otrzy-
mało aż dwóch duchownych – ks. Edmund Hinzmann 9 stycznia (już 17 
stycznia 1940 roku cofnięto nominację)63 i od 17 stycznia – ks. Bruno Bi-
schoff . Ten ostatni otaczał szczególną opieką duszpasterską Polaków, za co 
został poddany represjom ze strony policji i  gestapo. Zabroniono mu po-
nadto nauczania religii. W 1942 roku mianowano go proboszczem w Żu-
ławce Sztumskiej64. 

 
2. Struktura ludnościowa

W  liście z  18 kwietnia 1872 roku skierowanym do zarządu generalnego 
Stowarzyszenia św. Bonifacego w Paderborn bp Filip Krementz informował, 
że w Opaleńcu mieszkało 232 katolików, w tym 110 osób dorosłych, 52 dzie-
ci objętych obowiązkiem nauczania i  70 dzieci poniżej wieku szkolnego65. 
Pięć lat później do miejscowej szkoły uczęszczało 80 uczniów66. W 1879 roku 
w opisywanej wsi mieszkało 359 katolików, a w innych miejscowościach nale-
żących do wspomnianej wikarii lokalnej – 82. W momencie utworzenia szko-
ły katolickiej (1856) mieszkało na analizowanym obszarze 40 dzieci w wieku 
szkolnym, zaś w 1879 roku – 90 (w tym 78 w Opaleńcu). W tym samym roku 
do katolickiej szkoły uczęszczało 78 dzieci67. Kilka lat później, w 1884 roku, 
do omawianej stacji misyjnej należało 538 katolików (w tym 386 z Opaleńca). 
Rodzin katolickich było wówczas 104. W analizowanym czasie odnotowano 
59 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie…, cz. 2: Słownik, dz. cyt., s. 333.
60 Tamże, s. 223.
61 Arch. Paderborn, Teczka: Flammberg (15.08.1932).
62 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie…, cz. 2: Słownik, dz. cyt., s. 265.
63 Tamże, s. 105.
64 Tamże, s. 24.
65 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 87.
66 Arch. Paderborn, Teczka: Willenberg, Bericht über die Missionsstation Willenberg–Opaleniec so-

wie über die katholische Privatschule in Willenebrg und die öffentliche katholische Schule in Opa-
leniec (18.02.1877).

67 Arch. Paderborn, Teczka: Opaleniec (25.02.1880).
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128 dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. Do katolickiej szkoły uczęszcza-
ło 98 uczniów68. W 1888 roku do opisywanej placówki duszpasterskiej należa-
ło 402 parafi an, z czego 296 z Opaleńca. Liczba rodzin katolickich zwiększyła 
się do 129. W zajęciach katolickiej szkoły brało udział 66 uczniów69. W poło-
wie lat 90. XIX wieku mieszkało na obszarze wikarii opalenieckiej 650 osób 
(w  tym ok. 450 z  Opaleńca). Dzieci objętych obowiązkiem nauczania było 
106 (w tym 76 z Opaleńca)70. W 1902 roku liczba parafi an miejscowej wika-
rii zmniejszyła się do 450 (w tym 205 w Opaleńcu). Dzieci w wieku szkolnym 
było 115 (w tym 87 uczyło się w katolickiej szkole)71. W 1916 roku w Opaleń-
cu miało mieszkać ok. 450 katolików. Zgłoszono wówczas 75 dzieci w wieku 
szkolnym z Opaleńca i ok. 100 spoza opisywanej miejscowości72. Dziesięć lat 
później do opalenieckiej kuracji należało 433 katolików73, natomiast według 
obliczeń kuratusa Johannesa Zinka z 1929 roku – zapewne mało precyzyj-
nych – ok. 30074. W 1932 roku w kuracji mieszkało 404 katolików (w tym 284 
z Opaleńca), natomiast w publicznej szkole katolickiej uczyło się 71 dzieci75. 
W połowie lat 30. XX wieku liczba mieszkańców nieznacznie wzrosła – do 
408 (w tym 284 z Opaleńca). Do wspomnianej szkoły uczęszczało natomiast 
69 uczniów76. 

3. Wybrane aspekty duszpasterskie

W 1879 roku odnotowano 20 chrztów, 4 śluby i 6 pogrzebów. Do komu-
nii św. wielkanocnej przystąpiło w tym czasie 226 osób z Opaleńca, Barano-
wa, Scięciela i Wyzeg. Na Mszę św. uczęszczało przeciętnie 200–250 osób77. 
Od 1872 roku do 1883 roku udzielono 302 chrztów (w 1883 roku – 30), 56 
ślubów (w 1883 roku – 3). W tym okresie zgłoszono 179 pogrzebów (w 1883 
roku – 14). Liczba udzielonych komunii św. w  okresie wielkanocnym 1883 
roku wyniosła 328. W połowie lat 80. XIX wieku na Msze św. przychodziło 
przeciętnie 200–300 osób, a czasami nawet 500 (katolicy z ziem polskich)78. 

68 Tamże (16.05.1884).
69 Tamże, Missionsbericht v. J. 1888.
70 Tamże, Missionsbericht vom Jahre 1895.
71 Tamże, Missionsbericht vom Jahre 1902.
72 Arch. Paderborn, Teczka: Flammberg, Missionsbericht 1916. W 1916 roku szkoła katolicka 

posiadała jedynie jedną klasę złożoną z dziewcząt i chłopców. Najniższy poziom edukacji realizowało 
33 uczniów, średni – 22, zaś najwyższy – 20. Zob. tamże. 

73 Tamże, Missionsbericht 1926.
74 Tamże, Missionsbericht 1929.
75 Tamże, Missionsbericht 1932.
76 Tamże, Missionsbericht 1935.
77 Arch. Paderborn, Teczka: Opaleniec (25.02.1880).
78 Tamże (16.05.1884).

W  1887 roku zgłoszono 20 chrztów, 2 śluby i  3 pogrzeby. Do komunii św. 
wielkanocnej przystąpiło 258 wiernych, a na nabożeństwa uczęszczało prze-
ciętnie 80–90 osób79. W 1891 roku Msze św. celebrował w Opaleńcu kuratus 
z Wielbarka w pierwszą niedzielę miesiąca i okolicznościowe święta. Okreso-
we nabożeństwa sprawowano w opisywanej miejscowości dwa razy w tygo-
dniu80. Trzy lata później odnotowano 21 chrztów, 7 ślubów i 12 pogrzebów. 
Do kościoła przychodziło przeciętnie 300 osób. W tym czasie udzielono ok. 
1 750 komunii św. w ciągu roku, a w okresie wielkanocnym – 35081. W 1901 
roku odnotowano 20 chrztów, 3 śluby i 8 pogrzebów. W ciągu roku do komu-
nii św. przystąpiło ok. 800 osób, a w okresie wielkanocnym – 301. Na niedziel-
ną Mszę św. przychodziło ok. 250 osób82. W 1915 roku ochrzczono 16 dzieci 
(w tym jedno panieńskie), asystowano przy ślubie 3 par katolickich oraz po-
chowano 6 zmarłych. W Mszach św. brało udział średnio 250 osób. Udzielono 
w tym czasie 3 tys. komunii św.83. W 1920 roku ochrzczono 19 dzieci (w tym 
dwoje panieńskich), w 1921 roku – 14 (w  tym jedno panieńskie), a w 1922 
roku – 13 (w tym jedno z rodziny mieszanej wyznaniowo). Liczba katolickich 
ślubów wyniosła w 1920 roku 5, w 1921 roku – 6, natomiast w 1922 roku – 3. 
Do komunii św. wielkanocnej przystąpiło w 1920 roku 399 osób, w 1921 roku 
– 365, a w 1922 roku – 36084. W 1926 roku Msze św. niedzielne odprawiano 
o godz. 10, natomiast w ciągu tygodnia o godz. 7.1585. W połowie lat 30. XX 
wieku Msze św. niedzielne sprawowano o godz. 10.3086. Rok przed wybuchem 
drugiej wojny światowej podano w tzw. sprawozdaniu misyjnym, że niedziel-
ne nabożeństwa odbywały się o godz. 7.15 i 9.3087. 

4. Finanse placówki duszpasterskiej
 
Donacje, kolekty, a także dochody z posiadanych gruntów stały się gwa-

rancją zabezpieczenia materialnego przyszłego duszpasterza w  Opaleńcu88. 
W  1880 roku do rocznych dochodów miejscowego księdza należały wpły-
wy z  tzw. iura stole o  wartości ok. 30 marek. W  tym czasie stacja misyjna 
w Opaleńcu, obsługiwana przez wielbarskiego duszpasterza, administracyjnie 

79  Tamże, Missionsbericht v. J. 1888.
80  Tamże (14.11.1891).
81  Tamże, Missionsbericht vom Jahre 1895.
82  Tamże, Missionsbericht vom Jahre 1902.
83  Arch. Paderborn, Teczka: Flammberg, Missionsbericht 1916.
84  Tamże, Missionsbericht 1923.
85  Tamże, Missionsbericht 1926.
86  Tamże, Missionsbericht 1935.
87  Tamże, Missionsbericht 1938.
88  P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 88.
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należała do Lesin Wielkich89, dlatego obciążenia ze strony miejscowej wspól-
noty przesyłano do tej miejscowości. Sodalicja Mariańska młodych kupców 
z Nadrenii i Westfalii miała przekazywać przez komitet w Kolonii 1 050 ma-
rek rocznie, z czego 750 marek stanowiło uposażenie duszpasterza, a resztę 
przeznaczano na spłatę zadłużenia budowlanego. Niestety, już w 1878 roku 
usprawiedliwiano się, że ze względu na trudne czasy Sodalicja nie była w sta-
nie dotować opisywanej placówki w zadeklarowanej wcześniej kwocie fi nan-
sowej. Na szczęście brakującą część dopłacało Towarzystwo św. Franciszka 
Ksawerego90. Nauczyciel, ze względu na publiczny charakter szkoły, był wy-
nagradzany ze środków gminnych i państwowych91. W połowie lat 80. XIX 
wieku stacja misyjna nie miała żadnego długu92. W ramach wynagrodzenia za 
posługę w Opaleńcu wielbarski kuratus otrzymywał rocznie: ze wspomnia-
nej Sodalicji Mariańskiej – 700 marek, z iura stole – 20 marek oraz z donacji 
miejscowej wspólnoty katolickiej – 41,65 marek. Na roczną pensję nauczycie-
la składały się w tym czasie: dochody z tzw. funduszu szkolnego – 44 marki, 
ze strony miejscowej wspólnoty katolickiej – 318 marek, z funduszy państwo-
wych – 375 marek oraz w ramach dziesięciny – 2,5 korca żyta + 4,16 marek. 
Miejscowi katolicy płacili ponadto 34,30 marki rocznie na rzecz kasy budow-
lanej i  36,70 na oprocentowany rachunek, będący funduszem lokalnej sta-
cji misyjnej93. Pod koniec lat 80. XIX wieku donacje z Sodalicji Mariańskiej 
stawały się coraz bardziej ograniczone, dlatego biskup warmiński rozważał 
przyjęcie pomocy, którą w 1889 roku zaoferowało Katolickie Stowarzyszenie 
Kupców z Dortmundu. Z  ich fi nansowego wparcia miała korzystać nie tyl-
ko placówka duszpasterska w Opaleńcu, ale także stacja misyjna w Szczyt-
nie (w tym mieście wspomniane stowarzyszenie planowało założenie fundacji 
mszalnej za żyjących i  zmarłych członków omawianej organizacji kościel-
nej)94. W  styczniu 1890 roku Stowarzyszenie Kupców przekazało przez ks. 
Reinersa z Düsseldorfu 10 tys. marek na rzecz wikarii lokalnej w Opaleńcu. 
Prawdopodobnie ów kapitał został ulokowany w  papierach wartościowych, 
ponieważ opaleniecki duszpasterz miał otrzymywać co roku 500 marek z tego 
źródła. Ze względu jednak na wakujący urząd proboszcza za dojazdy do Opa-
leńca wypłacano kuratusowi z Wielbarka 750 marek rocznie w ramach po-
wyższej donacji95. 

89  Arch. Paderborn, Teczka: Opaleniec (16.05.1884).
90  Tamże (25.02.1880).
91  Tamże.
92  Tamże (16.05.1884).
93  Tamże, Missionsbericht v. J. 1888.
94  Tamże (14.11.1891).
95  Tamże.

W  1895 roku kapitał miejscowej wikarii wynosił 300 marek, zaś kapi-
tał fundacji mszalnych 5 600 marek. Władze gminne płaciły placówce dusz-
pasterskiej 75 marek rocznie za pomieszczenie w  domu parafi alnym, które 
wynajmowano katolickiej szkole publicznej96. Warto dodać, że w  rocznym 
zestawieniu dochodów kuratusa wielbarskiego za dojazdy do Opaleńca nie 
wyszczególniono donacji ze Stowarzyszenia Kupców. Być może pieniądze 
te przekazywano za pośrednictwem diecezjalnego komitetu Stowarzysze-
nia Świętych Bonifacego i Wojciecha we Fromborku, ponieważ z tego źródła 
przesyłano administratorowi wielbarskiemu Alexiusowi Katkemu zapomogę 
w wysokości 330 marek. Z Towarzystwa św. Franciszka Ksawerego otrzymy-
wał on 300 marek rocznie, z fundacji mszalnych 56 marek, z iura stole 40 ma-
rek i z donacji miejscowej wspólnoty katolickiej – 44 marki. Roczny dochód 
wielbarskiego administratora za posługę duszpasterską w Opaleńcu wynosił 
770 marek97. W 1902 roku kapitał miejscowej wikarii wzrósł do 1 650 marek, 
zaś kapitał fundacji mszalnych – do 12 300 marek. Warto wspomnieć, że opi-
sywana placówka posiadała wówczas siedem fundacji mszalnych98. W 1902 
roku na roczną pensję opalenieckiego kuratusa składały się: wpływy z  tzw. 
funduszu opalenieckiego – 630 marek, z fundacji mszalnych – 227,50 marek, 
z dzierżawy 60 morgów ziemi – 250 marek, z iura stole – 20 marek, z donacji 
miejscowej wspólnoty katolickiej – 40 marek, z diecezjalnego komitetu Sto-
warzyszenia Świętych Bonifacego i Wojciecha – 600 marek. W sumie opale-
niecki kuratus zarabiał 1 767,50 marek rocznie99. 

W 1916 roku opisywana wikaria nie posiadała żadnego kapitału kościelne-
go ani proboszczowskiego ulokowanego w papierach wartościowych, poza ka-
pitałem fundacji mszalnych, którego wartość opiewała na ok. 12 tys. marek100. 
Na roczną pensję kuratusa składały się: odsetki z fundacji mszalnych – 249 
marek, z  iura stole – ok. 40 marek, z  diecezjalnego komitetu Stowarzysze-
nia Świętych Bonifacego i Wojciecha we Fromborku – 600 marek, z funduszu 
opalenieckiego – 460 marek. Nauczyciel w ramach rocznej pensji otrzymywał 
uposażenie państwowe w wysokości 1 120 marek oraz dotację ze strony wspo-
mnianego stowarzyszenia za sprawowanie funkcji organisty i lekcje w dojaz-
dowych punktach katechetycznych – ok. 500 marek101.

W 1926 roku część gruntów parafi alnych dzierżawiono, za co otrzymywa-
no rekompensatę w naturze o wartości ok. 200 marek. W tym czasie pobiera-

96  Tamże, Missionsbericht vom Jahre 1895.
97  Tamże.
98  Tamże, Missionsbericht vom Jahre 1902.
99  Tamże.
100  Arch. Paderborn, Teczka: Flammberg, Missionsbericht 1916.
101  Tamże.
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no na rzecz kuracji podatek kościelny z tytułu posiadanych gruntów. W 1925 
roku wartość przychodów z tego podatku miała wynieść 229 marek, jednak 
rzeczywisty dochód opiewał na kwotę 210 marek102. Cztery lata później za-
kładane wpływy ze wspomnianego podatku określono na 530 marek, jednak 
otrzymano 500 marek. W kuracji opalenieckiej nie pobierano w tym czasie 
tzw. Kirchengeld, czyli podatku obejmującego wszystkich członków wspólno-
ty katolickiej, którzy ukończyli 18. rok życia i podlegali państwowemu opo-
datkowaniu z  racji odpowiednich dochodów lub posiadanych gruntów103. 
W  1932 roku na rzecz podatku kościelnego pobierano 15 procent warto-
ści podatku dochodowego i 45 procent wartości podatku od nieruchomości 
gruntowych. Oczekiwane wpływy z tego źródła miały przynieść w 1931 roku 
461,14 marek, natomiast uzyskano 402,43 marki. Z Kirchengeld otrzymano 
65 marek. W tym czasie zadłużenie kuracji wynosiło 350 marek104. W poło-
wie lat 30. XX wieku stawki pobieranego podatku kościelnego w odniesieniu 
do podatków dochodowego i gruntowego nie uległy zmianie. W 1934 roku za-
kładano przychód z tego tytułu na poziomie 427 marek, a ściągalność wynio-
sła 388 marek. W ramach Kirchengeld wpłynęły do kasy kościelnej 62 marki. 
Zadłużenie kuracji zmniejszono do ok. 250 marek105. Rok przed wybuchem 
drugiej wojny światowej przekazywano na rzecz podatku kościelnego 10 pro-
cent wartości podatku dochodowego i 40 procent wartości podatku grunto-
wego. W sumie w 1937 roku otrzymano 361 marek zamiast postulowanych 
450. Z Kirchengeld wpłynęło w tym czasie jedynie 17 marek106. 

102  Tamże, Missionsbericht 1926.
103  Tamże, Missionsbericht 1929.
104  Tamże, Missionsbericht 1932.
105  Tamże, Missionsbericht 1935.
106  Tamże, Missionsbericht 1938.

Summary

History of the Masurian St. Joseph parish in Opaleniec 
in the 19th and the fi rst half of the 20th century

In 1864, the St. Wojciech Association in Frombork bought a land property in Opaleniec, 
and the buildings located on it were transferred to a Catholic school founded as early as in 1856 
by the priest Josef Jordan from Lesiny Wielkie. In 1872, the priest from Wielbark, which is two 
miles away from Opaleniec, celebrated a Mass there four times a year. He was also charged 
with the task to build a temple in Opaleniec. Finally, the church, together with school rooms, 
was erected in 1873 for about 7,000 thalers by the priest Johannes Szadowski. Th e St. Joseph 
church was consecrated by the priest Walenty Tolsdorf on 25th November 1873. From the ma-
terials obtained after the pulling down of the old Lutheran church, a Catholic shelter consist-
ing of six rooms was built in 1881. Th e celebration of the consecration of the altar in Opaleniec 
took place on 28th June 1884. Th e fi rst priest who lived in Opaleniec was Wenceslaus Osins-
ki. He was nominated on 3rd February 1899. During the First World War, about 30 parishio-
ners of Opaleniec died. As a result of military operations, the parish and the utility buildings 
were burned, and German troops were quartered in the church. Th e inside of the temple was 
devastated at that time. Th e presbytery was rebuilt in the years 1917–1918. In 1926, the said 
pastoral institution was legally approved by the state authorities. In the fi rst half of the 20th 
century, about 400 Catholics lived in Opaleniec and surrounding areas. Apart from the local 
Catholic community, also numerous associations and Church organisations from the Diocese 
of Warmia nad other parts of Germany participated in the maintenance costs of the parish – 
particularly the St. Boniface and Wojciech Association. 

Ks. Marek Jodkowski – doktor historii Kościoła, magister historii 
sztuki i  archiwista; adiunkt w  Katedrze Historii Kościoła i  Dziedzictwa 
Kulturowego na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie. Prowadzi także zajęcia w Misyjnym Seminarium Du-
chownym Księży Werbistów w  Pieniężnie. Zajmuje się historią kultury 
materialnej, historią Warmii w XIX i XX wieku, kampanologią historycz-
ną i ikonografi ą chrześcijańską.
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Ks. Ginter Dzierżon
UKSW – Warszawa

Zasady interpretacyjne w odniesieniu 
do władzy wykonawczej (kan.  KPK)

Słowa kluczowe:  interpretacja, władza wykonawcza, prawodawca
Keywords:  interpretation, executive power, legislator
Schlüsselwörter:  Inteerpretation, Exsecutivemacht, Gestetzgeber

Wstęp

W Kościele władza jest czynnikiem aktywizującym działalność jej członków. 
Jednym z  rodzajów władzy rządzenia jest władza wykonawcza (kan. 135 § 1 
KPK). Jej sprawowanie polega przede wszystkim na stosowaniu prawa zapew-
niającego właściwe funkcjonowanie wspólnoty Kościoła. 

W Kodeksie z 1983 roku prawodawca zawarł wiele regulacji dotyczących 
różnych obszarów wykonywania władzy wykonawczej. Różnorodność treści 
zawartych w  normach domaga się jednak zastosowania właściwej wykład-
ni. Stąd też w kan. 138 KPK skodyfi kowano zasady interpretacyjne dotyczą-
ce zwyczajnej władzy wykonawczej oraz władzy delegowanej. W regulacji tej 
ustawodawca postanowił: „Zwyczajna władza wykonawcza oraz władza de-
legowana do ogółu spraw winna być szeroko interpretowana; każda zaś inna 
ściśle. Komu jednak została delegowana władza, uważa się, że otrzymał upo-
ważnienie do wykonania wszystkiego, co warunkuje użycie władzy”. Bez-
pośrednim źródłem kan. 138 KPK jest kan. 200 § 1 KPK z 1917 roku, który 
brzmiał niemalże identycznie. Należy też dodać, iż obecnie podobna treść zo-
stała zawarta także w kan. 989 KKKW. 

Dyspozycje skodyfi kowane w kan. 138 KPK stanowić będą zasadniczy przed-
miot zainteresowania w tym opracowaniu. Z pobieżnej analizy zapisu norma-
tywnego wynika, że została w  nim ujęta podstawowa zasada interpretacyjna 
zawarta w pierwszej części pierwszego zdania oraz zasada pomocnicza określo-
na w drugiej części tego zdania.

Podjęcie szczegółowej wykładni kan. 138 KPK byłoby jednak niepełne bez 
rozważenia z jednej strony problemu wstępnego związanego z dwoma formami 
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interpretacji, ścisłą i szeroką, o których jest mowa w tej normie, z drugiej zaś stro-
ny, bez odniesienia się do kwestii przedmiotu interpretacji. 

1. Pojęcie interpretacji ścisłej i szerokiej 

Komentatorzy w  wykładni kan. 138 KPK zasadniczo nie poruszają tema-
tyki interpretacji ścisłej i szerokiej. Zwykle skupiają uwagę na zawartych w tej 
normie zasadach interpretacyjnych. Taki sposób podejścia wynika z faktu, że 
prawodawca odniósł się do tych postaci wykładni w innych regulacjach, mia-
nowicie w kan. 18 KPK dotyczącym ustaw kościelnych, a także w kan. 36 KPK 
traktującym o interpretacji poszczególnych aktów administracyjnych1.

Należy podkreślić, że w systemie kanonicznym generalnym pryncypium in-
terpretacyjnym jest zasada, w myśl której akty prawne należy rozumieć według 
własnego znaczenia słów (kann. 17, 36 § 1 KPK)2. Reguły interpretacyjne sko-
dyfi kowane w kan. 138 KPK trzeba zatem uznać za pomocnicze3. Należy je więc 
stosować wtedy, gdy posłużenie się interpretacją gramatyczno-logiczną nie 
przyniosło pożądanych rezultatów4. 

Dysponując takimi założeniami, należałoby zapytać: jaki charakter mają 
interpretacja ścisła i  szeroka, o których jest mowa w kan. 138 KPK? Zasta-
nawiając się nad tym problemem, Alfons van Hove stwierdził lakonicznie, że 
interpretację ścisłą wywodzi się z właściwego sensu słów; interpretacja sze-
roka natomiast wiąże się z właściwym sensem słów, ale bardziej rozszerzo-
nym5. Z pogłębioną analizą tej kwestii spotykamy się w komentarzu do tego 
kanonu Remigiusza Sobańskiego. Wyjaśniając ten problem, skonstatował on: 
„Interpretacja ścisła i  szeroka różni się od zawężającej i  poszerzającej (por. 
kan. 16 § 2), gdyż nie wykracza poza znaczenie (»brzmienie«) słów. Ścisła – 
uwzględnia je w zakresie tak wąskim, jaki jest konieczny, by słowa zachowa-
ły swój sens. Szeroka – w zakresie tak szerokim, jak ich sens na to pozwala”6. 
Nawiązując do tego wątku, Marian Żurowski w komentarzu do kan. 138 KPK 
napisał: „O szerokiej interpretacji tylko wówczas może być mowa, jeżeli dane 

1 Por. G. Marcuzzi, Le forme dell’interpretazione canonica tra diritto e equità, w: Il Diritto della Chie-
sa. Interpretazione e prasssi, Città del Vaticano 1996, s. 39.

2 Por. G. Dzierżon, Zasady interpretacji ustaw kościelnych ujęte w kan. 17 KPK, „Studia Teologiczno-
-Historyczne Śląska Opolskiego” 26 (2006), s. 319–326.

3 Por. M. Żurowski, Problem władzy i powierzania urzędów w Kościele katolickim, Kraków 1984, 
s. 141.

4 Por. R. Sobański, Komentarz do kan. 18 KPK, w: J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, t. 1, Poznań 2003, s. 72.

5 Por. A. van Hove, De legibus ecclesiaticis, w: Commentarium Lovaniense, t. 2, cz. 1, Mecheliniae–Ro-
me 1930, s. 304: „Stricta interpretatio sumit verba legis sesnu proprio (…) Lata interpretaio sumit 
verba sensu proprio sed magis extenso (…)”. 

6 Por. R. Sobański, Komentarz do kan. 18 KPK, dz. cyt., s. 72.

słowo zawiera dwa lub więcej możliwych do przyjęcia znaczeń. Nigdy jednak, 
zgodnie z kan. 17, nie wolno wykraczać poza znaczenie danego słowa. W sze-
rokiej zatem interpretacji należy rozumieć przez dane wyrażenie czy przez 
dane słowo wszystko to, co w ramach znaczenia słów można rozumieć. Przez 
ścisłą interpretację trzeba rozumieć to wszystko – również w ramach znacze-
nia słów – co koniecznie trzeba rozumieć, ażeby słowo nie straciło swego za-
sadniczego sensu”7.

Konkludując ten passus, należy stwierdzić, że w doktrynie wskazuje się, iż 
z natury rzeczy skodyfi kowane w kan. 138 KPK sposoby wykładni są interpre-
tacjami deklaratywnymi, niekorygującymi normy8. Nie mają więc one charak-
teru kreatywnego9.

2. Przedmiot interpretacji

W  myśl kan. 138 KPK, przedmiotem interpretacji są regulacje dotyczą-
ce zwyczajnej władzy wykonawczej oraz władzy delegowanej. Termin nor-
matywny „zwyczajna władza wykonawcza” odnosi się zarówno do władzy 
własnej, jak i do władzy zastępczej (kan. 131 § 2 KPK). Zgodnie z założeniami 
systemowymi, ten typ władzy pozostaje w ścisłym związku z urzędami spra-
wowanymi w kanonicznym porządku prawnym (kan. 131 § 2 KPK). Władza 
delegowana nie jest natomiast udzielana wiernemu z racji urzędu (kan. 131 § 
1 KPK)10. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż prawodawca w omawia-
nym kanonie nie czyni wzmianki o władzy subdelgowanej, której poświęcił aż 
trzy paragrafy w kanonie poprzednim (kan. 137 §§ 2–4 KPK)11. Ze względów 
metodologicznych uwaga temu wątkowi zostanie poświęcona w dalszej czę-
ści opracowania.

3. Zasady interpretacyjne ujęte w kan. 138 KPK

Jak już nadmieniono, ustawodawca w kan. 138 KPK zawarł zarówno podsta-
wową zasadę interpretacyjną, jak i zasadę pomocniczą.

7 Por. M. Żurowski, Problem władzy…, dz. cyt., s. 141–142.
8 Por. J. Arrieta, Commmento al can. 138 CIC, w: Codice di Diritto Canonico e le leggi complementari, 

red. J. Arrieta, Roma 2007, s. 150.
9 Por. L. Puma, L’interpretazione estensiva della legge in materia matrimoniale, w: Matrimonium et ius, 

red. J. Villa Avila, C. Gnazi, Città del Vaticano 2006, s. 289.
10 Por. J. García Martín, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1999, s. 514.
11 Tamże. 
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3.1. Zasada podstawowa

Z treści kan. 138 KPK wynika, iż w interpretacji wykonawczej władzy rzą-
dzenia istnieje możliwość zastosowania interpretacji szerokiej oraz w pew-
nych wypadkach konieczność zastosowania interpretacji ścisłej.

3.1.1. Możliwość zastosowania interpretacji szerokiej
Według kan. 138 KPK, zarówno do zwyczajnej władzy wykonawczej, jak i do 

władzy delegowanej do ogółu spraw można posługiwać się interpretacją sze-
roką. Zastanawiając się nad racjami takiego ustalenia, Marian Żurowski pod-
kreślił, iż co do zwyczajnej władzy wykonawczej należy stosować taką formę 
wykładni, gdyż władza związana z urzędem powinna służyć dobru wspólnemu 
danej społeczności12. Nie należy jej zatem ograniczać13. Podobną opinię wyraził 
Julio García Martín, twierdząc, iż merytorycznie tego typu władza ma charak-
ter służebny wobec danej wspólnoty14. 

Jak już wiadomo, interpretację szeroką należy stosować także do władzy de-
legowanej do ogółu spraw. Zdaniem kanonistów, jest tak dlatego, że autory-
tet delegujący, podejmując decyzję o wspomnianej w kanonie charakterystyce, 
daje delegowanemu możliwość dysponowania władzą w  pewnym zakresie15. 
Komentując tę regułę, wspominany już Julio García Martín w oparciu o zasa-
dę analogii nawiązał do reguły interpretacyjnej ujętej w kan. 77 KPK, dotyczą-
cej przywilejów. W myśl tego pryncypium, do przywilejów należy zastosować 
taką interpretację, aby ten, kto otrzymał reskrypt, odczuł, że uzyskał jakąś ła-
skę. Zdaniem tego hiszpańskiego kanonisty, podobny charakter powinna mieć 
interpretacja dotycząca władzy delegowanej16.

Według komentatorów, interpretacja szeroka, o  której mowa w  kan. 138 
KPK, powinna również znaleźć aplikację w odniesieniu do uprawnień habitual-
nych, o czym traktuje kan. 132 KPK17. W ich przekonaniu tego typu prerogaty-
wy mają charakter podobny do władzy delegowanej do ogółu spraw18. 
12 Por. G. Michiels, De postestate ordinaria e delegata, Turin 1964, s. 216–217; E. Regatillo, Institutio-

nes iuris canonici, t. 1, Santander 1961, s. 277; H. Franceschi, Comento al can. 138 CIC, w: Comen-
tario exegético al Código de Derecho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 1, 
Pamplona 2002, s. 886.

13 Por. M. Żurowski, Problem władzy…, dz. cyt., s. 142; A. Bunge, Las claves del Código. El libro I del 
Código de Derecho Canonico, Buenos Aires 2006, s. 279.

14 Por. J. García Martín, Le norme generali…, dz. cyt., s. 515: „La ragione di questa interpretazione sta 
nel fatto che queste potestá contengono favori o grazie. Di fatto sono concessioni ordinate diretta-
mente al bene commune ma non al bene particolare”.

15 Por. M. Żurowski, Problem władzy…, dz. cyt., s. 142.
16 Por. J. García Martín, Le norme generali…, dz. cyt., s. 515.
17 Por. L. Chiappetta, ll Codice di Diritto Canonico. Commento giuridco – pastorale, t. 1, Roma 1996, s. 222.
18 Por. J. Manzanares, Comento al can. 138 CIC, w: Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe co-

mentada, red. L De Echeveria, Madrid 1985, s. 109–110. 

3.1.2. Konieczność zastosowania interpretacji ścisłej
Z brzmienia kan. 138 KPK wynika, że każda inna władza powinna być in-

terpretowana w sposób ścisły. Zdaniem kanonistów, zwrot normatywny „każda 
inna władza” w sensie negatywnym oznacza władzę różną od zwyczajnej wła-
dzy wykonawczej rządzenia i władzy delegowanej, o których mówi prawodaw-
ca w pierwszej części pierwszego zdania analizowanej dyspozycji. Utrzymują 
oni, iż ścisłą interpretację należy stosować zarówno do władzy delegowanej do 
poszczególnych wypadków, jak również do władzy subdelegowanej do ogółu 
spraw i poszczególnych przypadków19. W tym kontekście może zrodzić się py-
tanie: czy władza subdelgowana nie mogłaby być tłumaczona w sposób szeroki? 
Wydaje się, iż odpowiedzi na tę wątpliwość należy szukać w dyspozycji zawar-
tej w kan. 18 KPK. W regulacji tej wskazuje się, że interpretacji ścisłej podle-
gają m.in. ustawy ograniczające swobodne wykonywanie uprawnień. Za taką 
ustawę należy uznać też kan. 138 KPK. W pierwszej części pierwszego zdania 
tego kanonu, który stanowił już przedmiot zainteresowania, nie ma wzmianki 
o władzy subdelegowanej. Dlatego też władza udzielona za jej pośrednictwem 
powinna być tłumaczona w sposób ścisły.

Poglądu tego nie podzielał Marian Żurowski. Nawiązując do kan. 137 § 2 
KPK, twierdził on, że w tej regulacji pojęcie władzy delegowanej zostało użyte 
ogólnie. W jego przekonaniu należy ją zatem pojmować szeroko, tak samo jak 
władzę delegowaną i władzę subdelegowaną do ogółu spraw20.

Wracając do przerwanego wątku, należałoby jeszcze zapytać: jakie racje za-
decydowały o wprowadzeniu takiej zasady interpretacyjnej? Zajmujący się tym 
problemem kanoniści podają różne powody. Rozpatrując tę kwestię, Marian 
Żurowski podkreślił, iż ten rodzaj władzy ma charakter ograniczony. W kon-
sekwencji więc jej sprawowanie nie jest pozostawione woli adresatów delegacji 
i subdelegacji21. Remigiusz Sobański z kolei wskazał, że delegacja do poszczegól-
nych wypadków jest zawsze korzystna dla jednostek, a jej wykonanie narusza 
prawa innych. Twierdził on, że taki sposób wykładni jest zgodny z dyspozycją 
kan. 36 § 1 KPK, w myśl której akty administracyjne godzące w prawa innych 
powinny być interpretowane w sposób ścisły22. Alexandro Bunge natomiast, za-
stanawiając się nad tym problemem, stwierdził, iż jest tak, ponieważ poprzez 
decyzję autorytetu delegowanego zmienia się porządek wspólny rzeczy. Dla-
tego też w jego przekonaniu w takim przypadku należy zastosować taką inter-
pretację, aby powstałe przeobrażenia były jak najmniej odczuwalne23. Wreszcie, 

19 Por. J. García Martín, Le norme generali…, dz. cyt., s. 515.
20 Por. M. Żurowski, Problem władzy…, dz. cyt., s. 143.
21 Tamże, s. 142.
22 Por. R. Sobański, Komentarz do kan. 138 KPK, dz. cyt., s. 225.
23 Por. A. Bunge, Las claves…, dz. cyt., s. 279.
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Francisco Wernz i Peter Vidal w swym komentarzu do kan. 200 KPK z 1917 
roku utrzymywali, że należy zastosować taki sposób tłumaczenia dlatego, że 
władza delegowana do poszczególnych wypadków uchyla władzę zwyczajną do 
podjęcia decyzji24.

Kończąc ten passus, należy dodać, iż z bezpośrednią aplikacją tej reguły spo-
tykamy się w kan. 92 KPK, zgodnie z którym władza dyspensowania udzielona 
do konkretnego przypadku podlega ścisłej interpretacji.

3.2. Zasada pomocnicza

Jak już zasygnalizowano, w  drugim zdaniu analizowanego kanonu uję-
to zasadę pomocniczą. Prawodawca postanowił bowiem: „Komu jednak zo-
stała delegowana władza, uważa się, że otrzymał upoważnienie do wykonania 
wszystkiego, co warunkuje użycie władzy”. 

Rozpoczynając analizę tej dyspozycji, należy podkreślić, iż w literaturze nie-
zwykle rzadko podejmuje się dogłębną refl eksję nad tą regułą. W swych ko-
mentarzach do kan. 138 KPK autorzy najczęściej ograniczają się do wskazania 
przypadków, w jakich znajduje ona aplikację.

W myśl doktryny, pryncypium to znajduje zastosowanie zarówno do przy-
padków interpretowanych ściśle, jak i szeroko25. Jego treść jest logicznym na-
stępstwem reguł, o których traktuje prawodawca w pierwszym zdaniu kan. 138 
KPK. Funkcjonowanie tej zasady ma charakter pragmatyczny. Idzie bowiem 
głównie o to, by delegowany posiadający władzę mógł nią dysponować26. Aktu-
alizacja uprawnienia, o którym mowa w tej normie, pozostaje w ścisłym związ-
ku z otrzymaną władzą. Tak więc bez tych prerogatyw władza nie mogłaby być 
skutecznie sprawowana27.

Wyjaśniając tę kwestię, Marian Żurowski stwierdził: „z natury rzeczy po-
nadto wynika, że w tym wypadku może być brane pod uwagę tylko to uprawnie-
nie, względnie władza, o mniejszej wartości, niż ta, która została delegowana. 
Innymi słowy, musi ona mieć charakter dopełniający przekazaną kompeten-

24 Por. F. Wernz, P. Vidal, Ius cnonicum, t. 2, Romae 1923, s. 363: „At iurisidictio delegata ad casum 
specialem iuridsictioni ordinariae derogat ad quam pertinet actum ponere, idoque stricte standum 
est limitibus delegationis”.

25 Por. A. Bunge, Las claves…, dz. cyt., s. 279: „Cuando se hace una delegación para un caso determi-
nado, no se està suponiedo una capacidad general del que la recobe sino la conveniencia o utili-
da de rosolver un caso determinado a través de la actuación del que ha sido delegado. A diferencia 
de la situación anterior en este caso hay una decisión de la autoridad delegante que altera el orden 
comùn del las cosas, por lo tanto esa decisión debe interpretarse de modo que la alteración sea me-
nor posible”.

26 Por. M. Żurowski, Problem władzy…, dz. cyt., s. 142.
27 Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali di Diritto Canonico. Commento al Codice di Diritto 

Canonico, Roma 2008, s. 440.

cję”28. Według tego wybitnego kanonisty, analogiczne ustalenia dotyczą spraw 
wpadkowych (kan. 1587–1591 KPK)29. 

Dla przykładu, prawo do spowiadania osoby obarczonej cenzurą zawiera 
w sobie również uprawnienie do zwolnienia jej z tej kary. Decyzja co do kary bo-
wiem warunkuje udzielenie rozgrzeszenia (kan. 1331 § 1, n. 2 KPK)30. I przeciw-
nie, otrzymanie delegacji do asystowania przy zawieraniu małżeństwa nie mieści 
w sobie uprawnienia do dyspensowania od ewentualnie zaistniałych przeszkód 
zrywających. Należy dodać, iż tego typu rozwiązanie pozostaje w ścisłej korela-
cji z inną regułą interpretacyjną wypracowaną w dobie kanonistyki klasycznej, 
w myśl której „komu wolno więcej, tym bardziej wolno i mniej” (cui licet quod 
est plus, licet utique quo est minus)31. 

Wracając do przerwanego wątku, należy stwierdzić, iż walor prawny prze-
szkód zrywających jest większy aniżeli walor delegacji do asystowania przy 
zawieraniu związku. Dlatego też ten, kto otrzymał delegację, nie może pod-
jąć decyzji co do dyspensy. Jeżeli natomiast ktoś w akcie delegacji otrzymałby 
uprawnienie do dyspensowania od przeszkód małżeńskich, to zgodnie z zało-
żeniami kan. 138 KPK, mógłby on również zwolnić z kary, która uniemożli-
wiałaby uzyskanie dyspensy32. 

Zakończenie

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż skodyfi kowane w kan. 138 KPK za-
sady interpretacyjne dotyczące władzy wykonawczej mają charakter pomocni-
czy. Należy je bowiem aplikować wówczas, kiedy posłużenie się interpretacją 
gramatyczno-logiczną, o której mowa w kan. 17 KPK, nie przyniesie oczekiwa-
nych rezultatów. 

W myśl założeń zawartych w analizowanym kanonie, szeroką interpretację 
należy stosować tak do władzy wykonawczej, jak i do władzy delegowanej do 
ogółu spraw. Takie rozwiązanie wynika w faktu, iż władza rządzenia w tym ob-
szarze ma charakter służebny względem danej społeczności. Poprzez delegację 
zaś władzy do ogółu spraw osoba uzyskuje kompetencje do działania w pew-
nym zakresie. 

W pozostałych przypadkach, to znaczy zarówno w odniesieniu do władzy 
delegowanej do poszczególnych wypadków, jak również do władzy subdele-
gowanej, należy zastosować interpretację ścisłą. Racje wprowadzenia takiego 

28 Por. M. Żurowski, Problem władzy…, dz. cyt., s. 144.
29 Tamże.
30 Por. L. Chiappetta, ll Codice…, dz. cyt., s. 222.
31 Por. D. 50, 17, 21.
32 Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme…, dz. cyt., s. 440.
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sposobu wykładni wynikają z  założenia, iż przytoczone rodzaje władzy mają 
charakter ograniczony. Ich sprawowanie bowiem nie jest pozostawione dyskre-
cjonalności adresatów.

Zasada pomocnicza ujęta w drugim zdaniu kan. 138 KPK jest logicznym na-
stępstwem reguł zawartych w pierwszym zdaniu tej regulacji. Ma ona charakter 
pragmatyczny, umożliwia bowiem dysponowanie władzą, którą posiada osoba 
delegowana.

Summary

Interpretative principles with to executive power (can. 138 CIC)

In the presented article, the author focused his attention on the interpretation of 
can. 138 CIC. He proved that the interpretative rules included in this act are of an an-
cillary nature.

Liberal interpretation should be applied in any case both executive and delegated power. 
According to the author, this solution results from the fact that executive power, is subordi-
nate to a given community. By means of delegation of power a person gains competence to 
act within a certain scope.

In other cases, i.e. with reference to power delegated for a single act and also power sub 
– delegated for a single or for all cases, strict interpretation should be used. Th e reason for 
applying this kind of interpretation is the fact that the aforementioned types of power are 
of a limited nature. Exercising these powers does not involve discretionariness.

According to the author, the auxiliary rule expressed in the second sentence of can. 138 
CIC is a logical consequence of the principles included in the fi rst sentence of the very same 
regulation. It is of a rather pragmatic nature since it makes it possible for delegate to posses 
certain power.

Ks. Ginter Dzierżon – prof. dr hab., kierownik Katedry Norm Ogól-
nych Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW 
w Warszawie. Jest autorem ponad 120 opracowań z zakresu prawa małżeń-
skiego, norm ogólnych prawa kanonicznego oraz teorii prawa.
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Kompetencje Roty Rzymskiej 
po opublikowaniu 

motu proprio Querit semper
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Sobór Watykański II podkreślał potrzebę dostosowania dykasterii do po-
trzeb czasów, regionów i obrządków. W dekrecie o pasterskich zadaniach bi-
skupów w  Kościele Christus Dominus czytamy: „Ojcowie świętego Soboru 
wyrażają życzenie, by te dykasterie, które bezsprzecznie świadczyły ogromną 
pomoc Biskupowi Rzymskiemu i  pasterzom Kościoła, poddano nowej orga-
nizacji z większym przystosowaniem do wymagań czasu, krajów i obrządków, 
zwłaszcza gdy chodzi o ich liczbę, nazwę,  uprawnienia i własny tryb postępo-
wania oraz wzajemne uzgadnianie prac”1.

W  tym duchu soborowym należy odczytywać nowy dokument papie-
ża Benedykta XVI Querit semper, w którym Biskup Rzymski przenosi pew-
ne kompetencje z Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
na nowy Urzędu przy Trybunale Roty Rzymskiej. Zanim jednak je omówimy, 
warto przypomnieć, czym jest Rota Rzymska oraz jakie były jej dotychczaso-
we uprawnienia. W  dalszej kolejności zostaną omówione nowe kompeten-
cje Urzędu Roty Rzymskiej, związane z przyjmowaniem spraw dotyczących 
małżeństw ważnie zawartych, ale niedopełnionych (rato non consumato) oraz 
stwierdzenia nieważności święceń.

1 Sobor Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, 9.
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1. Historia Roty Rzymskiej

Zdaniem wielu kanonistów, nazwa „Rota” wydaje się pochodzić od okrągłe-
go stołu, przy którym zasiadali audytorzy w czasie wspólnych posiedzeń sądo-
wych, lub od praktyki powierzania spraw określonym kolegiom sędziowskim 
wyznaczonym kolejno spośród audytorów, a co za tym idzie – osądzania spraw 
per rotam vel per turnum. Taka praktyka zachowała się do dnia dzisiejszego2.

W  pierwszych wiekach chrześcijaństwa papież wykonywał u  siebie są-
downictwo w sprawach cywilnych tak jak każdy inny biskup. Natomiast jako 
biskup rzymski i metropolita był w tym czasie drugą instancją dla sądów bi-
skupich swojej prowincji. Synod w Sardyce w 347 roku ogłosił, że papież sta-
nowi trybunał apelacyjny dla każdego biskupa złożonego z  urzędu przez 
synod prowincjonalny. Następnie papież na mocy prymatu został ogłoszony 
nie tylko najwyższą instancją do apelacji dla wszystkich sądów kościelnych, 
ale i pierwszą instancją dla biskupów, arcybiskupów, prymasów i patriarchów. 
Inną konsekwencją jego prymatu było to, że stał się sędzią dla całego Ko-
ścioła, tak że każdy wierny mógł się do niego zwrócić jako do sędziego zwy-
czajnego, pomijając sąd biskupi i metropolitalny. Sprawy sporne wnoszone do 
Stolicy Apostolskiej papieże rozstrzygali początkowo osobiście przy pomocy 
swej rady przybocznej zwanej consistorium3.

Papież wydawał wyrok po wysłuchaniu opinii consistorium, które zbierało 
się najpierw codziennie, a później kilka razy w tygod niu. Wobec takiego spo-
sobu załatwiania spraw na papieżach spoczywał ciężar olbrzymiej pracy, który 
zwiększył się jeszcze bar dziej, gdy od początku XII wieku zaczęto wnosić przed 
najwyższy trybunał chrześcijaństwa nawet małe sprawy spor ne4.

Poważne zmiany w sposobie prowadzenia sądownictwa pa pieskiego zapo-
czątkował papież Eugeniusz III (1145–1153) za radą św. Bernarda z Clairvaux5. 
Odtąd początkowo w wypadkach odosobnionych, a od Aleksandra III (1159–
1181) coraz częściej papieże zaczynają dawać do zbada nia lub rozstrzygnięcia 

2 Por. G. Erlebach, Rota Rzymska, w: Kuria Rzymska. I pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecz-
nego Miasta, red. E. Szczot, Lublin 2007, s. 94; T. Rozkrut, Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (1979–
2003), Tarnów 2003, s. 20.

3 W. Nachtman, Trybunał Roty Rzymskiej. Historia, organizacja, postępowanie, Lublin 1957, s. 15. Naz-
wa consistorium odnosiła się do tajnej rady cesarzy rzymskich składającej się z prawników, która 
służyła radą cesarzom przy najwyższym orzecznictwom oraz przy ustanawianiu praw i zarządzeń 
państwowych. Por. tamże. 

4 Por. tamże.
5 Św. Bernard w dziele De consideratione (PL 182, kol. 731–779) podał ogólne wskazania, doradzając 

oddzielenie spraw najważniejszych, w których musi decydować papież, od reszty spraw, których 
rozpatrzenie winien zlecić swoim doradcom. 

kardynałom, biskupom, opatom lub innym duchownym sprawy wniesione do 
Stolicy Apostolskiej6.

Dalszy postęp w  rozwoju sądownictwa papieskiego datuje się od ponty-
fi katu Lucjusza III (1181–1185), który gruntownie zre formował Kancela-
rię papieską. Dotychczas zakres kompetencji Kan celarii, na której czele stał 
Cancellarius S.R.E. (przez Aleksandra III przemianowany na wicekanclerza), 
był bardzo szeroki i nie ujęty w dokładnie sprecyzowane normy prawne. Pa-
pież Lucjusz III ograniczył pracę Kancelarii do sporządzania aktów sądowych 
oraz reskryptów łaski i sprawiedliwości oraz utworzył w jej łonie auditorium, 
jednocześnie powierzywszy jej obowiązek wyznaczania audytorów, czyli sę-
dziów, do instrukcji procesów, które były kierowane do Stolicy Apostolskiej; 
stąd nazywała się ona również audientia. Na czele zreformowanej Kancelarii 
stał wicekanclerz, a do pomocy miał audytora contradictarum7 i kapelanów, 
którzy od czasów Lucjusza III byli wyznacza ni na audytorów spraw. Wice-
kanclerz przewodniczył kapelanom i rozdzielał między nich skargi powodo-
we, składane na ręce papieża8. 

Z końcem XII wieku papieże zastrzegali sobie przyjęcie sprawy i wyda-
nie wyroku, a środkową część procesu, instrukcję sprawy, powierzali kardy-
nałom lub kapelanom. Wyznaczony audytor po przeprowadzeniu badania 
dowodowego referował sprawę pa pieżowi, po czym ten wydawał wyrok, 
zasięgnąwszy wpierw rady kardynałów (de fratrum consillo). Od czasów 
Innocentego III (1198–1216) papieże często powierzali wyznaczonemu au-
dytorowi przeprowadzenie całego procesu wraz z wydaniem wyroku. Au-
dytor jednak nie stawał się przez to sędzią delego wanym, ponieważ papież 
zawsze musiał wyrok zatwierdzić. Przed powzięciem rozstrzygnięcia audy-
tor musiał zasięgnąć rady kardynałów. W okresie od pontyfi katu Klemensa 
III (1187–1191) do rządów Innocentego III (1198–1216) wśród audytorów 
było 121 kardynałów oraz 25 kapelanów papieskich9. Z faktu, że mianowa-
nie audytorów następowało sporadycznie, wynika, że w tamtym czasie nie 
było jeszcze osobnego trybunału papieskiego.

Zakres kompetencji Roty był przedmiotem wielu zmian wprowadzonych 
przez kolejnych papieży. Szczególne znaczenie miała reforma dokonana w 1834 
roku przez papieża Grzegorza XVI, na skutek której Rota stała się zwyczajnym 
trybunałem apelacyjnym dla spraw cywilnych i kościelnych Rzymu oraz Pań-
6 Por. R. Kantor, Przywileje audytorów Roty Rzymskiej według konstytucji Piusa XI Ad incrementum 

z 1932 roku, „Theologos. Theological revue” XIII (2011), nr 1, s. 70.
7 Do zadań audytora contradictarum należało rozstrzyganie sporów co do osoby sędziego, miejsca 

sądu, a także sporów, jakie powstały między petentami zwracającymi się do Stolicy Apostolskiej 
w sprawach łaski czy sprawiedliwości; por. W. Nachtman, Trybunał Roty Rzymskiej, dz. cyt., s. 17.

8 Por. tamże.
9 Por. tamże, s. 18.
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stwa Kościelnego. Po obaleniu Państwa Kościelnego w 1870 roku Rota Rzym-
ska przestała istnieć. Reforma Kurii Rzymskiej przeprowadzona przez Piusa X 
(1903–1914) konstytucją apostolską Sapienti consilio w 1908 roku przywróci-
ła do życia Trybunał Roty Rzymskiej. Następnym ważnym momentem w histo-
rii Trybunału Apostolskiego była kodyfi kacja prawa kanonicznego z 1917 roku, 
która poświęciła Rocie Rzymskiej cztery kanony (CIC 1917, can. 1598–1601). 
Według nich, Rota jest trybunałem kolegialnym Stolicy Apostolskiej dla przyj-
mowania apelacji, a  na jej czele stoi Dziekan: primus inter pares10. Trybunał 
tworzą kapłani, przynajmniej doktorzy in utroque iure, wybierani na audyto-
ra rotalnego przez papieża. Audytorzy normalnie osądzają sprawy w turnusach 
składających się z trzech audytorów. Kodeks z 1917 roku określał także kompe-
tencje tego trybunału:

– w drugiej instancji Rota Rzymska osądzała sprawy, które już zostały osą-
dzone przez trybunały zwyczajne w pierwszej instancji i zostały wniesione dro-
gą apelacji do Stolicy Świętej;

– w dalszej (ostatecznej) instancji osądzała wszystkie sprawy osądzone czy 
to przez samą Rotę, czy przez inne trybunały w drugiej czy dalszej instancji, 
jeżeli nie przeszły w stan rzeczy osądzonej;

– Rota osądzała również w pierwszej instancji sprawy wymienione w can. 
1557 § 2 oraz te, które Biskup Rzymski, czy to z własnej inicjatywy, czy też na 
prośbę stron, przywołał przed swój Trybunał i polecił rozstrzygnąć Świętej 
Rocie11.

W 1934 roku zostały opublikowane Normy rotalne: Normae S. R. Rotae Tri-
bunalis12, które stanowiły uzupełnienie kodyfi kacji pio-benedyktyńskiej na te-
mat funkcjonowania Trybunału Apostolskiego.

Podsumowując, zdaniem N. del Re w  historycznym spojrzeniu na Rotę 
Rzymską można wyróżnić pięć okresów:

– pierwsza epoka obejmuje okres od połowy XIII wieku, kiedy powstał Try-
bunał, aż do końca wieku XIV, kiedy określono, że w kompetencji Roty są jedy-
nie sprawy kościelne o różnorodnym charakterze;

10 „Tribunal ordinarium a Sancta Sede constitutum pro appellationibus recipiendis est Sacra Rota Ro-
mana, quae est tribunal collegiale constans certo Auditorum numero cui praesidet Decanus, qui 
primus est inter pares”; CIC 1917, can. 1598 § 1.

11  „Sacra Rota iudicat: 1.o In secunda instantia causas quae a quorumvis Ordinariorum tribunalibus 
in primo gradu diiudicatae fuerint et ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferantur; 
2.o In ultima instantia causas ab ipsa Sacra Rota et ab aliis quibusvis tribunalibus in secunda vel ul-
teriore instantia iam cognitas, quae in rem iudicatam non transierint. par. 2. Hoc tribunal iudicat 
etiam in prima instantia causas de quibus in can. 1557, par. 2 aliasve quas Romanus Pontifex sive 
motu proprio, sive ad instantiam partium ad suum tribunal advocaverit et Sacrae Rotae commis-
erit; easque, nisi aliud cautum sit in commissionis rescripto, Sacra Rota iudicat quoque in secunda 
et tertia instantia ope turnorum qui sibi invicem succedunt”; CIC 1917, can. 1599.

12 Normae S. R. Rotae Tribunalis, AAS 26 (1934), s. 449–491.

– druga epoka obejmuje cały wiek XIV, kiedy to Rota zostaje pozbawiona 
niektórych kompetencji, np. w sprawach karnych, fi skalnych;

– trzeci obejmuje okres od zakończenia XV stulecia, łącznie z pontyfi katem 
Benedykta XIV (1740–1758), kiedy to wiele kompetencji Roty przejęły Kongre-
gacje Kurii Rzymskiej;

– druga połowa XVIII wieku i cały wiek XIX to czwarta epoka w rozwoju 
Roty. W tym okresie jej kompetencje zasadniczo nie uległy zmianie;

– piąta epoka obejmuje pontyfi kat papieża Grzegorza XVI (1831–1846) oraz 
lata do roku 1870, kiedy Rota funkcjonowała wyłącznie jako Trybunał cywilny 
dla Państwa Kościelnego13.

2. Kompetencje i sposób działania Roty Rzymskiej od KPK 
     z 1983 roku do opublikowania motu proprio Querit semper

Kompetencja terytorialna Roty Rzymskiej, zgodnie z  przepisami KPK 
1983, jest uniwersalna i obejmuje cały Kościół. W przypadku kompetencji co 
do materii podlegają jej wszystkie sprawy sporne i karne14, z wyjątkiem tych 
spraw, które Biskup Rzymski ma prawo osądzić zgodnie z kan. 1405 § 1. Nie 
należy zatem do kompetencji Roty Rzymskiej rozstrzyganie sporów o charak-
terze administracyjnym15, jak też sporów zarezerwowanych właściwym Kon-
gregacjom Stolicy Apostolskiej16.

Prof. Tomasz Rozkrut17 zauważa, że w porównaniu z kodyfi kacją z 1917 roku 
Kodeks Jana Pawła II nie zmienia zasadniczo poprzedniego ustawodawstwa. 
Obowiązujące kanony Kodeksu z 1983 roku mają główne źródło właśnie w po-
przednich kan. 1598–1599 z 1917 roku. Oprócz nich w procesie kodyfi kacyj-
nym były konsultowane: Normy Świętej Roty Rzymskiej z 1934 roku, Instrukcja 
Provida Mater z 1936 roku, Konstytucja apostolska Regimini Ecclesiae univer-
sae z 1967 roku, Nowe Normy Trybunału Apostolskiego z 1969 roku oraz Kon-
stytucja apostolska Pawła VI Vicariae potestatis z 1977 roku18.

13 N. del Re, La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici, Libreria Editrice Vaticana 1998, s. 234.
14 KPK 1983, kan. 1400 § 1.
15 KPK 1983, kan. 1400 § 2.
16 Kongregacji Nauki Wiary jest zarezerwowane postępowanie przeciwko przestępstwom przeciw 

wierze i moralności; por. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus, art. 53 (dalej: PB). Do 
kompetencji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów należy osądzać w sprawach 
małżeństwa rato et non consumato; por. tamże, art. 67. Procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne są 
w kompetencji Kongregacji ds. Świętych; por. tamże, art. 71–72.

17 Por. T. Rozkrut, Jan Paweł II do Roty Rzymskiej, dz. cyt., s. 28.
18 Por. Pontificia Commissio Codici Iuis Canonici Authentice Interpretando, Codex Iuris Canonici fon-

tium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, Libreria Editrice Vaticana 1989, s. 400n.
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Ustawodawstwo konstytucji Pastor Bonus w porównaniu z KPK 1983 jest 
znacznie obszerniejsze. W  konstytucji tej rysuje się następujący obraz Roty 
Rzymskiej:

– jest ona najwyższym trybunałem w Stolicy Apostolskiej i wypełnia z regu-
ły zadania trybunału apelacyjnego wyższej instancji, w celu obrony praw w Ko-
ściele. Ponadto przyczynia się do ujednolicenia prawodawstwa, a poprzez swoje 
wyroki staje się pomocą dla niższych trybunałów19;

– sędziowie rotalni mają cechować się niezachwianą doktryną i doświadcze-
niem, są wybierani bezpośrednio przez Biskupa Rzymskiego, pochodzą z róż-
nych stron świata i  tworzą kolegium, któremu przewodniczy Dziekan Roty 
Rzymskiej, wybrany spośród sędziów trybunału i zamianowany przez papieża 
na określony czas20;

– artykuły 128 i 129 określają kompetencje Trybunału Roty Rzymskiej i są 
powtórzeniem kan. 1444;

– ostatni artykuł konstytucji Pastor Bonus stwierdza bardzo ogólnie, że „Try-
bunał Roty Rzymskiej rządzi się własnym prawem”21.

KPK 1983 w kan. 1402 stwierdza, że Rota Rzymska jako trybunał Stolicy 
Apostolskiej ma prawo kierować się własnym ustawodawstwem. Stąd bardzo 
ważnym wydarzeniem we współczesnej historii Roty Rzymskiej było opubli-
kowanie w 1994 roku jej nowych norm: Romanae Rotae Tribunalis Normae22. 
Tekst jest poprzedzony wstępem, w którym ówczesny dziekan Roty Rzymskiej 
podkreśla znaczenie nowych norm dla prac Trybunału Apostolskiego Roty 
Rzymskiej. 

Nowe normy zawierają 120 artykułów, które zostały podzielone na trzy tytu-
ły: I. Struktura Trybunału Roty Rzymskiej (De Romanae Rotae Tribunalis con-
stitione: art. 1–14), II. Urzędy Sędziów i innych pracowników Roty Rzymskiej 
(De offi  cio Iudicum aliorumque Romanae Rotae Addictorum: art. 15–49), III. 
Porządek sądowy Roty Rzymskiej (De ordine iudiciario Rotae Romanae: art. 
50–120). Każdy z tych tytułów składa się z rozdziałów i omawia poszczególne 
tematy związane z pracą Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej.

Zatem na podstawie Norm z 1994 roku rysuje się następujący obraz Trybu-
nału Apostolskiego Roty Rzymskiej:

Rota Rzymska jest trybunałem apelacyjnym Stolicy Apostolskiej składają-
cym się z pewnej liczy sędziów (audytorów), wybranych przez Biskupa Rzym-
skiego z  różnych stron świata i  tworzących kolegium; spośród audytorów 

19 PB, art. 126.
20 PB, art. 127.
21 PB, art. 130.
22 Romanae Rotae Tribunalis Normae (dalej: Normy 1994) AAS 1–6 (1994), s. 509–540.

papież wybiera dziekana, który jako primus inter pares stoi na czele całego ko-
legium rotalnego23.

Urząd sędziego rotalnego mogą pełnić jedynie kapłani mający wysoki auto-
rytet moralno-naukowy. Wprost zostały wskazane takie elementy, jak: dojrza-
ły wiek, doktorat in utroque iure, szlachetne obyczaje oraz duże doświadczenie 
prawnicze24. Sędziowie i dziekan Roty Rzymskiej przestają wykonywać swoje 
funkcje w trybunale po ukończeniu 75 roku życia, przy czym, jeśli pełnili urząd 
przez 12 lat, przysługuje im tytuł emeryta25.

Oprócz kolegium sędziowskiego Trybunał Apostolski Roty Rzymskiej 
stanowią: promotor sprawiedliwości, obrońca węzła, pracownicy kancelarii 
(jej dyrektor, notariusze, bibliotekarz, archiwista, księgowy) oraz woźni Roty 
Rzymskiej26.

Rota Rzymska osądza sprawy w trzyosobowych turnusach, z których pierw-
szy składa się z dziekana oraz w kolejności z drugiego i trzeciego prałata au-
dytora; drugi turnus składa się z drugiego, trzeciego i czwartego; trzeci składa 
się z trzeciego, czwartego i piątego audytora, itd. W przypadku apelacji od wy-
roku rotalnego sprawa jest rozstrzygana przez turnus składający się z sędziów 
poprzedzających bezpośrednio turnus wyrokujący. Poza tym w pewnych przy-
padkach może być utworzony turnus składający się z pięciu lub większej liczby 
audytorów, aż do możliwości powołania turnusu składającego się ze wszyst-
kich audytorów (videntibus omnibus); w niektórych przypadkach dziekan może 
powierzyć sprawę turnusowi extra ordinem. W dekrecie powołującym turnus 
dziekan Roty Rzymskiej wyznacza także ponensa sprawy, którym zazwyczaj 
jest najstarszy na urzędzie audytor z turnusu27.

W przypadku pojawienia się zasadnej wątpliwości co do kompetencji Roty 
Rzymskiej dziekan, po wysłuchaniu dwóch najstarszych audytorów, oddala 
dekretem apelację lub skargę powodową, przedstawiając odpowiednie uza-
sadnienie28.

Z innych uregulowań Norm Roty Rzymskiej z 1994 roku warto przytoczyć 
np. te, które mówią, iż w każdym postępowaniu procesowym w Rocie powód 
musi mieć swojego pełnomocnika mianowanego osobiście przez niego lub wy-
znaczonego z urzędu. Jeżeli przypadek tego wymaga, ponens ma zatroszczyć 
się, aby miała go także strona pozwana29.
23 Normy 1994, art. 1.
24 „Iudieces sacerdotes sint oportet, maturae aetatis, laurea doctorali saltem in utroque iure praediti, 

honeste vitae, Prudential et iuris peritia praeclari”; tamże, art. 3 § 1.
25 Tamże, art. 3 § 2–3.
26 Tamże, art. 6–12.
27 Tamże, art. 18 § 1–5.
28 „Si indubie constet de incompetentia Rotae Romanae, Decanus, auditis duobus senioribus Audito-

ribus, appellationem vel libellum per decretum, indicatis rationibus, reiciet”; tamże, art. 51.
29 „Quolibet i processu pars actrix suum habeat patronum ab ipsa constitutum aut ex officio datum; 
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Audytorzy wydają wyrok, zebrawszy się w siedzibie Trybunału Apostolskie-
go w  określonym dniu i  o  określonej godzinie, chyba że z  ważnego powodu 
ustalono inaczej30. Każdy audytor swoje konkluzje prawne, czyli votum, pisze 
w języku łacińskim i osobiście je podpisuje31. Po napisaniu wyroku przez ponen-
sa sprawy vota w zamkniętej kopercie są przechowywane w archiwum dziekana 
i sukcesywnie palone po upływie 10 lat. Po wydaniu wyroku ponens ma obo-
wiązek napisania go w ciągu dwóch miesięcy w języku łacińskim32.

Apelacja od decyzji rotalnej jest przekazywana następnemu turnusowi w po-
rządku i składana, w ciągu 20 dni od doręczenia sentencji, na ręce ponensa tur-
nusu, który ją wydał33.

Ostatni artykuł Norm z  1994 roku został poświęcony ich interpretacji. 
W  przypadku powstania kwestii odnośnie do interpretacji obowiązujących 
norm należy odnieść się do Norm promulgowanych w 1934 roku, z wyłącze-
niem tych, które są przeciwne obowiązującym kanonom KPK 1983. Normy 
dwukrotnie odwołują się do Regulaminu Generalnego Kurii Rzymskiej z 1992 
roku. Według niego są określane czas pracy urzędów rotalnych oraz czas waka-
cji letnich audytorów i pozostałych pracowników Trybunału Roty Rzymskiej34.

Ks. prof. Rozkrut zauważa, że porównując Rotę Rzymską z  trybunałami 
pierwszej czy drugiej instancji, zauważymy, iż nie ma między nimi zasadni-
czych różnic w schemacie prowadzenia procesów. Normy Trybunału Apostol-
skiego mówią, analogicznie do KPK 1983, o następujących etapach w procesie 
według Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej:

1. Wprowadzenie sprawy, wezwanie sądowe oraz konkordancja dubium: 
sporu sądowego – art. 50–62;

2. Zawieszenie, umorzenie oraz zrzeczenie się instancji – art. 63–70;
3. Instrukcja sprawy – art. 71–74;
4. Sprawy wpadkowe oraz przedprocesowe – art. 75–78;
5. Ogłoszenie procesu, zamknięcie postępowania dowodowego oraz dys-

kusja sprawy – art. 79–87;
6. Sentencja – art. 88–101;

quod, si casus ferat, Ponens ut fiat curet etami pro parte conventa, salvo praescripto can. 1481 § 2”; 
tamże, art. 53 § 2.

30 „Aditores die et hora constitutis, congregati in sede Tribunali, nisi peculiaris ratio alio convenire 
suadeat, definientes causa a litigantibus propositam et iudiciali modo pertractatam, dubiis respon-
dendo sententiam dicunt”; tamże, art. 88 § 1.

31 „Suas conclusiones seu vota quisque Auditor latino idiomate exaret et proprio manu subsignet”; 
tamże, art. 89 § 2.

32 Tamże, art. 96 § 1–2.
33 Tamże, art. 103–104.
34 Tamże, art. 45–46.

7. Apelacja – art. 102–109;
8. Koszta sądowe i bezpłatna pomoc – art. 110–11935.

Rota Rzymska w  swojej misji codziennej troski o  sprawiedliwe i  kompe-
tentne rozwiązywanie sporów w Kościele ochrania prawa wiernych, czuwa nad 
jednością w interpretacji prawa, a także poprzez swoje wyroki służy pomocą 
pozostałym trybunałom Kościoła36.

3. Kompetencje udzielone na mocy motu proprio Querit semper

Jan Paweł II, promulgując 28 czerwca 1988 roku Konstytucję apostol-
ską Pastor Bonus, dokonał kompleksowej reorganizacji Kurii Rzymskiej. 
Dokument ten ustala kompetencje różnych dykasterii, dostosowując je 
do wymagań Kodeksu Prawa Kanonicznego. 30 sierpnia 2011 roku Bene-
dykt XVI opublikował List apostolski motu proprio Querit semper37. We-
dług papieża, w aktualnej sytuacji wydało się stosowne, by Kongregacja ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poświęciła się głównie pobudza-
niu rozwoju świętej Liturgii Kościoła w duchu odnowy. Dlatego też Biskup 
Rzymu przeniósł na ustanowiony przy Trybunale Roty Rzymskiej nowy 
Urząd kompetencje w zakresie procedury udzielania dyspensy od małżeń-
stwa zawartego i  niedopełnionego oraz spraw o  orzeczenie nieważności 
święceń kapłańskich.

Dokument przyznający nowe kompetencje Urzędowi przy Trybunale Roty 
Rzymskiej składa się z czterech artykułów. W pierwszym zostały uchylone dwa 
artykuły konstytucji Pastor Bonus: 67 i 6838.

3.1. „Nowe – dotychczasowe” funkcje Roty Rzymskiej

Art. 2 zmienia postanowienia art. 126 konstytucji Pastor Bonus, ktory od 
tej chwili stanowi jego § 1 i brzmi w następujący sposób: „Trybunał ten pełni 
zwyczajne funkcje wyższej instancji odwoławczej przy Stolicy Apostolskiej, by 

35 T. Rozkrut, Jan Paweł II do Roty Rzymskiej, dz. cyt. s. 35.
36 Z Grocholewski, De Apostolicae Sedis tribunalibus, Komentarz do kan. 1444, w: Comentario Exegé-

tico al Código de Derecho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodriguez-Ocaña, Pamplona 1996, 
t. IV/1, s. 896.

37 Benedykt XVI, Motu proprio Querit semper, „L`Osservatore Romano” 339 (2012), nr 1, s. 31–32.
38 Art.  67: „Kongregacja [ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów] ta rozstrzyga o fakcie niedopełnienia 

małżeństwa oraz o istnieniu słusznej przyczyny do udzielenia dyspensy. Dlatego otrzymuje całość akt 
wraz z wnioskami biskupa i uwagami obrońcy węzła, bada je zgodnie ze specjalną procedurą i ewen-
tualnie przedstawia papieżowi prośbę o udzielenie dyspensy”. Art. 68: „Jest także kompetentna do 
rozpatrywania spraw o nieważność święceń, zgodnie z przepisami prawa”.
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chronić prawa w Kościele, zapewnia jedność jurysprudencji, a swoimi orzecze-
niami służy pomocą trybunałom niższego stopnia”39.

Kodeks Prawa Kanonicznego oraz konstytucja Pastor Bonus postana-
wiają, że Rota Rzymska jest trybunałem zwyczajnym Biskupa Rzymskiego, 
spełniającym trzy funkcje, z  których pierwszą jest ochrona praw wiernych 
w  Kościele, w  szczególności prawa wiernych do ochrony prawnej. W  kan. 
221 ustawodawca proklamuje dwie dyspozycje, które stanowią eksplikację 
generalnej zasady legalności w Kościele, polegającej na zobowiązaniu orga-
nów władzy kościelnej sprawujących funkcje sądownicze do tego, aby postę-
powały zgodnie z obowiązującymi ustawami. W § 1 ustawodawca kościelny 
proklamuje zasadę poszanowania dwóch uprawnień wiernych: 1) prawa do 
działania w sądzie, tj. dostępu do kompetentnego sędziego kościelnego w celu 
przedstawienia mu swoich racji; prawo to zostało uznane za podstawowe, 
zakazujące jakichkolwiek ograniczeń charakteru podmiotowego; 2) prawa 
do obrony prawnej przed sądem, którego nie można pojmować tylko jako 
prawa do „obrony technicznej”, czyli do tego, aby być wspomaganym przez 
adwokata w sądzie40, lecz właściwie jest to gwarancja respektowania kontra-
dykcyjności41, a także prawa wiernego do usunięcia wszelkiego rodzaju prze-
szkód – także o charakterze ekonomicznym (bezpłatna pomoc – kan.1649 § 1 
n. 3), które mogły by mu udaremnić możliwość obrony swoich praw przed są-
dem. W § 2 natomiast ustawodawca określa konsekwencje „zasady legalności” 
względem wiernego uczestniczącego w  procesie, tzn. uprawnienia wierne-
go i korelatywne obowiązki organu władzy kościelnej w sprawowaniu funk-
cji sądowniczej względem niego. Sędzia jest zobowiązany do respektowania 
wymogów dotyczących kompetencji i do wydania wyroku zgodnie z ustawą, 
tj. z  zachowaniem reguł proceduralnych oraz z  zachowaniem „słuszności”. 
Wymóg zachowania słuszności jest adresowany do sędziego, aby w  podej-
mowaniu swej decyzji kierował się „duchem”, a  nie tylko literą prawa. Pra-
wo wiernego do tego, aby mieć „wyrok sprawiedliwy”, oznacza zobowiązanie 
sędziego kościelnego do stosowania ustawy zgodnie „ze słusznością”, tj. do 
uwzględnienia wszystkich okoliczności (także nieprzewidzianych w ustawie) 
na korzyść wiernego, którego ma dotyczyć wyrok42.

Drugą funkcją Roty Rzymskiej jest promowanie jedności juryspruden-
cji w Kościele powszechnym. Szczególnie doniosłą funkcję dyrektywną dla 
zachowania jedności jurysprudencji w całym Kościele spełniają orzeczenia 
Roty Rzymskiej, ze względu na jej duży autorytet. Orzeczenia te nie mają 

39 Querit semper, art. 2, § 1.
40 Por. KPK, kan. 1481–1490.
41 KPK, kan. 1513.
42 Por. G. Dalla Torre, I fedeli, w: Commento al Codice di Diritto Canonico, Citta del Vaticano 2001, s. 128–129.

jednak waloru wykładni autentycznej, ale wskazują właściwy kierunek wy-
kładni sądowej norm zawartych w przepisach kodeksowych43.

Trzecią funkcją Trybunału Roty Rzymskiej jest wspomaganie działalności 
trybunałów niższych stopni44. 

3.2. Przypadek małżeństwa ważnie zawartego, niedopełnionego

W art. 2 § 2 Querit semper czytamy: „Przy tym Trybunale ustanowiony 
jest Urząd, w którego kompetencjach leży rozpoznanie faktu niedopełnienia 
małżeństwa i istnienia słusznej przyczyny do udzielenia dyspensy. Dlatego 
przyjmuje on wszelkie akta wraz z wnioskiem biskupa i uwagami obrońcy 
węzła, uważnie rozpatruje, zgodnie ze specjalną procedurą, prośbę o uzy-
skanie dyspensy i, jeśli przypadek jest uzasadniony (si casus ferat), przedsta-
wia ją papieżowi”.

Zatem prośba o dyspensę papieską od małżeństwa niedopełnionego po-
winna być skierowana do Ojca świętego. Postępowanie to ma trzy etapy. 
Najpierw następuje przeprowadzenie tzw. instrukcji procesu, czyli zebranie 
materiału dowodowego i ujawnienie słusznej przyczyny do udzielenia dyspen-
sy45. Drugim etapem jest przesłanie materiału dowodowego – zgodnie z motu 
proprio Querit semper – do Trybunału Roty Rzymskiej. Materiał dowodowy 
stanowi całość akt wraz z opinią (votum) biskupa lub votum sędziowskim, po-
partym przez biskupa, z uwagami obrońcy węzła małżeńskiego. Nowy Urząd 
w Rocie Rzymskiej po rozpatrzeniu przesłanych materiałów wydaje orzecze-
nie co do niedopełnienia małżeństwa oraz istnienia przyczyn do udzielenia 
dyspensy, po czym może skierować wniosek o  dyspensę do Ojca świętego. 
Rota Rzymska może także uznać, że konieczne jest uzupełnienie instrukcji, 
i w tej sytuacji zwraca akta biskupowi, opatrując je w uwagi wskazujące punk-
ty, w których trzeba uzupełnić dochodzenie, i ewentualnie kryteria, jakie na-
leży w tym celu zastosować46. Trzeci etap to wyrażenie przez papieża woli co 
do udzielenia dyspensy. Rota Rzymska przesyła odnośny reskrypt do biskupa 
diecezjalnego. Biskup (przez sąd kościelny, który prowadził tego rodzaju do-
chodzenie) przekazuje tę wiadomość stronom i w przypadku udzielenia dys-
pensy poleca proboszczowi miejsca chrztu petentów i  zawarcia przez nich 
ślubu dokonać adnotacji w  odnośnych księgach metrykalnych – ochrzczo-
nych i zaślubionych47.
43 J. Krukowski, Trybunały Stolicy Apostolskiej, kan. 1444, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicz-

nego, red. G. Erlebach i in., t. V, ks. VII: Procesy, Poznań 2007, s. 65.
44 Tamże. 
45 KPK, kan. 1700–1704.
46 KPK, kan. 1705 § 2.
47 Por. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie kościoła katolickiego, Tarnów 2000, s. 227.
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3.3. Nieważność święceń kapłańskich

 Kolejną, nową kompetencję Roty Rzymskiej przedstawia art. 2 § 3: „Urząd 
ten ma także kompetencje w zakresie spraw o orzeczenie nieważności święceń 
kapłańskich, zgodnie z prawem powszechnym i własnym, przy zastosowaniu 
odpowiednich modyfi kacji”.

Przyczyny nieważności przyjęcia święceń wymieniają przepisy prawa mate-
rialnego48. Mają one miejsce, gdy:

–  szafarz święceń był niezdolny do ich udzielenia49;
–  kandydat był niezdolny do ich przyjęcia50;
–  kandydat przyjął je nieświadomie lub bez intencji, czyli tylko fi kcyjnie 

(Dekret Kongregacji Ofi cjum z 2 marca 1842 roku51);
–  kandydat przyjął je pod wpływem przymusu lub bojaźni ciężkiej, której 

nie mógł się oprzeć52;
–  istotny element udzielenia święceń nie został zachowany53.
Pismo w sprawie stwierdzenia nieważności należy skierować do Trybunału 

Roty Rzymskiej. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię duchownego, jego wiek, 
funkcje, diecezję lub inną strukturę Kościoła, do której duchowny jest inkardy-
nowany, narodowość, miejsce święceń, aktualną rezydencję i inne okoliczności 
użyteczne w danej sprawie. Należy wskazać przyczynę nieważności święceń, 
która rodzi pewność lub przynajmniej poważne wątpliwości. Pismo to przesyła 
się do Roty Rzymskiej za pośrednictwem ordynariusza miejsca, któremu pod-
lega duchowny, bądź ordynariusza personalnego (prałat prałatury personalnej, 
ordynariusz wojskowy, wyższy przełożony instytutu życia konsekrowanego lub 
instytutu życia apostolskiego). Urząd Roty Rzymskiej jest kompetentny do pod-
jęcia decyzji co do tego, na jakiej drodze skarga w sprawie stwierdzenia nie-
ważności świeceń ma być rozpatrzona, tzn. czy na drodze administracyjnej, czy 
na drodze sądowej. Gdy Rota Rzymska orzeknie, że święcenia zostały przyję-
te nieważnie, to oznacza, że zainteresowana osoba nie jest osobą duchowną, 
a tym samym nie ma obowiązków i uprawnień stanu duchownego54. Jeżeli Rota 
Rzymska zdecyduje o postępowaniu sadowym, trybunał powinien postępować 
według norm procedury spornej zwyczajnej55.

48 J. Krukowski, Sprawy o orzeczenie nieważności święceń kan. 1708–1712, w: Komentarz do Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, dz., cyt., s. 392.

49 KPK, kan. 1012.
50 KPK, kan. 124; 849; 1024.
51 ASS 33 (1900–1901), s. 373–374.
52 KPK, kan. kan. 125 § 1; 1026.
53 KPK, kan. 109.
54 KPK, kan. 292.
55 J. Krukowski, Sprawy o orzeczenie nieważności święceń, dz. cyt., s. 394–395.

***

Motu proprio Querit semper postanawia, iż nowy Urząd Roty Rzymskiej jest 
kierowany przez dziekana Roty Rzymskiej, wspomaganego przez urzędników, 
komisarzy deputowanych i  konsultorów. Natomiast w  dyspozycjach końco-
wych papież Benedykt XVI konkluduje: „zarządzam, aby wszystko, co poleci-
łem tym listem apostolskim motu proprio, było przestrzegane we wszystkich 
swoich częściach, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenie, nawet 
wymagające szczególnej wzmianki, postanawiam, aby zostało promulgowane 
poprzez publikację w dzienniku L’Osservatore Romano i uzyskało moc obowią-
zującą od 1 października 2011 roku”56.

Należy mieć nadzieję, że odciążenie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów od procedur udzielania dyspensy od małżeństwa zawarte-
go i niedopełnionego oraz spraw o orzeczenie nieważności święceń kapłańskich 
sprawi, iż będzie ona mogła zająć się problemem, który najbardziej leży na ser-
cu Benedyktowi XVI – odnową liturgiczną w Kościele w autentycznym duchu 
Soboru Watykańskiego II.

Summary 

Th e competence of Roman Rota after the publication of motu proprio Querit semper

On 1st October 2011 new resolutions of motu proprio Querit semper of Benedict XVI 
came into eff ect. Th e competence in a  matter of procedure of giving dispensation from 
a marriage which is not consummated (rato non consumato) and  the matters of judgment of 
nullity of priesthood ordination was moved by the Pope to the new Department established 
by the Roman Rota Tribunal. So far such matters have been dealt with by Congregation for 
Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. Th e new Department is managed by 
the dean of Roman Rota. Th e dean is supported by clerks.

56 Querit semper, art. 4.

Ks. Robert Kantor – doktor, ur. w 1970 roku w Tuchowie. Studia z pra-
wa kanonicznego odbył na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie. W 2001 
roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa 
kanonicznego. Od 2002 roku jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów 
Polskich. Od 2008 roku pełni urząd obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie 
Biskupim w Rzeszowie.
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Wprowadzenie

Wolność religijna jest jednym z  podstawowych praw człowieka, albowiem 
wynika ona bezpośrednio z godności osoby ludzkiej1. Wolność ta została uzna-
na w  wielu konstytucjach współczesnych państw, w  szczególności demokra-
1 Por. art. 53 w zw. z art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 

1997 nr 78, poz. 483 ze zm.), zwana dalej również Konstytucją z 1997 roku. Por. także O. Fumagalli
Carulli, La libertà religiosa. Magistro della Chiesa cattolica, normativa internazionale, violazioni del-
la prassi, dialogo interreligioso ,,Ius Ecclesiae” 22 (2010) 2, s. 386; N. Kłączyńska, Dyskryminacja
religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania, Wrocław 2005, s. 21; J. Krukow-
ski, Kościelne prawo publiczne w Europie i w Polsce, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia pols-
ka i europejska wobec nowych wyzwań, t. I: Wykłady i wprowadzenia do dyskusji grupowych, red. 
K. Góźdź, K. Klauza, C. Rychlicki, H. Słotwińska, P. Szczur, Lublin 2004, s. 416; tenże, Kościół 
i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 88–89; M. Makarska, Przestępstwa przeciwko 
wolności sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 18; H. Misztal, Konst-
ytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyz-
naniowe, Warszawa 2008, s. 63; P. Sobczyk, Kościół a wspólnoty polityczne, Warszawa 2005, s. 100; 
L. Spinelli, Il diritto publico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Problemi e prospettive, Milano 
1982, s. 68; K. Warchałowski, Ochrona karna i cywilna wolności sumienia i wyznania, w: J. Krukowski, 
K. Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 293. Należy zauważyć, iż również 
Sobór Watykański II stwierdził w n. 9 Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae: „To, co 
ten Sobór Watykański głosi o prawie człowieka do wolności religijnej, ma fundament w godności 
osoby, której wymagania pełniej ukazały się rozumowi ludzkiemu poprzez doświadczenie wieków”. 
Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekre-
ty. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 416. Por. także Sac-
rosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Declaratio de libertata religiosa Dignitatis 
humanae, 7 grudnia 1965, AAS 58 (1966), s. 935.

tycznych2. Została uznana również w polskiej Konstytucji z 1997 roku3, a także 
w  licznych ratyfi kowanych umowach międzynarodowych4, aktach normatyw-
nych rangi ustaw5 i rozporządzeń6.

2 Przykładowo, w Afryce wolność religijna została uznana m.in. w art. 15 ust. 1 konstytucji Republi-
ki Południowej Afryki z 4 lutego 1997 roku (por. Konstytucja Republiki Południowej Afryki, tłum. 
A. Wojtyczek-Bonnand, K. Wojtyczek, Warszawa 2006, s. 54). Spośród krajów Ameryki Południo-
wej wolność religijna została uznana m.in. w art. 5 konstytucji Brazylii z 5 października 1988 roku 
(por. Konstytucja Federacyjnej Republiki Brazylii, tłum. A. Wojtyczek-Bonnand, Warszawa 2004, 
s. 47). Natomiast w Europie wolność religijna została uznana m.in. w: art. 40 konstytucji Chorwacji 
z 22 grudnia 1990 roku (por. Konstytucja Republiki Chorwacji, tłum. T. M. Wójcik, M. Petryńska, 
Warszawa 2007, s. 29); art. 15 ust. (1) konstytucji Czech z 16 grudnia 1992 roku (por. Konstytucja 
Republiki Czeskiej, tłum. M. Kruk, Warszawa 1994, s. 73); § 68 konstytucji Danii z 5 czerwca 1953 
roku (por. Konstytucja Królestwa Danii, tłum. M. Grzybowski, Warszawa 2002, s. 57); § 40 konsty-
tucji Estonii z 28 czerwca 1992 roku (por. Konstytucja Estonii, tłum. A. Puu, Warszawa 2000, s. 39); 
art. 11 konstytucji Finlandii z 11 czerwca 1999 roku (por. Konstytucja Finlandii, tłum. S. Sagan, 
V. Serzhanowa, Rzeszów 2003, s. 52–53); art. 16 konstytucji Hiszpanii z 27 grudnia 1978 roku (por. 
Konstytucja Hiszpanii, tłum. T. Mołdawa, Warszawa 2008, s. 34); art. 6 ust. 1 konstytucji Holandii 
z 28 marca 1814 roku (por. Konstytucja Królestwa Holandii, tłum. A. Głowacki, Warszawa 2003, 
s. 34); art. 44 ust. 2 pkt 1° konstytucji Irlandii z 1 lipca 1937 roku (por. Konstytucja Irlandii, tłum. 
S. Grabowska, Warszawa 2006, s. 77); art. 63 konstytucji Islandii z 17 czerwca 1944 roku (por. Kon-
stytucja Republiki Islandii, tłum. S. Sagan, Rzeszów 2006, s. 50); art. 26 konstytucji Litwy z 25 paź-
dziernika 1992 roku (por. Konstytucja Republiki Litewskiej, tłum. H. Wisner, Warszawa 2006, s. 38); 
art. 19 konstytucji Luksemburga z 17 października 1868 roku (por. Konstytucja Wielkiego Księstwa 
Luksemburga, tłum. S. Sagan, V. Serzhanova, Rzeszów 2005, s. 77); art. 99 konstytucji Łotwy z 15 lu-
tego 1922 roku (por. Konstytucja Republiki Łotewskiej, tłum. P. Kierończyk, Warszawa 2001, s. 52); 
art. 40 ust. 1 konstytucji Malty z 21 września 1964 roku (por. Konstytucja Malty, tłum. J. Winczorek, 
Warszawa 2007, s. 49); § 2 konstytucji Norwegii z 17 maja 1814 roku (por. Konstytucja Królestwa 
Norwegii, tłum. J. Osiński, Warszawa 1996, s. 23); art. 41 ust. 1 konstytucji Portugalii z 2 kwietnia 
1974 roku (por. Konstytucja Republiki Portugalskiej, tłum. A. Wojtyczak-Bonnand, Warszawa 2000, 
s. 57); art. 28 konstytucji Rosji z 12 grudnia 1993 roku (por. Konstytucja Federacji Rosyjskiej, tłum. 
A. Kubik, Warszawa 2000, s. 46); art. 24 konstytucji Słowacji z 1 września 1992 roku (por. Konstytu-
cja Republiki Słowackiej, tłum. K. Skotnicki, Warszawa 2003, s. 49–50); art. 15 konstytucji Szwajcarii 
z 18 kwietnia 1999 roku (por. Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej, tłum. Z. Czeszej-
ko-Sochacki, Warszawa 2000, s. 45); § 60 konstytucji Węgier z 18 sierpnia 1949 roku (por. Konsty-
tucja Republiki Węgierskiej, tłum. H. Donath, Warszawa 2002, s. 71); art. 19 konstytucji Włoch z 27 
grudnia 1947 roku (por. Konstytucja Republiki Włoskiej, tłum. Z. Witkowski, Warszawa 2004, s. 62). 

3 Por. art. 53 Konstytucji z 1997 roku.
4 Por. art. 55 lit. c) Karty Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 roku (Dz. U. 1947 nr 23, poz. 

90 ze zm.); art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 
1950 roku (Dz. U. 1993 nr 61, poz. 284 ze zm.); art. 18. Międzynarodowego Paktu Praw Obywa-
telskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 roku (Dz. U. 1977 nr 38, poz. 167 ze zm.). Ponadto istot-
nym aktem normatywnym, który ma wpływ na ochronę wolności religijnej, jest Konkordat między 
Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku (Dz. U. 1998 nr 12, poz. 42). Zgod-
nie z jego preambułą, za fundament rozwoju wolnego i demokratycznego społeczeństwa uznano po-
szanowanie godności osoby ludzkiej i jej praw. Tym samym wskazano również na źródło wolności 
religijnej, które jest niezależne od woli ustawodawcy, gdyż wynika z samej istoty człowieka.

5 Por. art. 1–7 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 roku (tekst jedn. 
Dz. U. 2005 nr 231, poz. 1965 ze zm.).

6 Por. § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2 września 2003 roku w sprawie 
szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach 
karnych i aresztach śledczych (Dz. U. 2003 nr 159, poz. 1546).
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Ze względu na swoją rangę wolność religijna pozostaje pod ochroną różnych 
dyscyplin prawa. m.in. prawa karnego. Zagadnienie tego typu ochrony jest tema-
tem opracowań7 wielu autorów, takich jak: Wojciech Janyga8, Natalia Kłączyńska9, 
Małgorzata Makarska10, Andrzej Wąsek11. W tym zakresie pomocne są również 
liczne komentarze do Kodeksu karnego z 1997 roku12. 

Wolność religijna może być uzewnętrzniana zarówno prywatnie, jak i publicz-
nie13. Może być również uzewnętrzniona w miejscu pracy. Rodzi się zatem prak-
tyczne pytanie: czy w ramach czynu zabronionego opisanego w art. 194 polskiego 
Kodeksu karnego z 1997 roku14 mieści się również dyskryminacja ze względów 
religijnych w zakresie zatrudnienia i pracy?

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie przedstawienie tak zakreślonego 
typu odpowiedzialności. Analiza nie będzie dotyczyła odpowiedzialności wyni-
kającej z prawa pracy15 ani z prawa cywilnego16.

1. Dyskryminacja ze względów religijnych w zakresie 
     zatrudnienia i pracy

Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji został uznany za jedno z podstawowych 
zasad prawa pracy17. Zgodnie z art. 113 KP: „Jakakolwiek dyskryminacja w zatrud-
7 W artykule wykorzystano część niepublikowanego dotąd opracowania, które powstało w wyni-

ku badań własnych prowadzonych w ramach zatrudnienia autora przez UKSW w Warszawie 
(M. Poniatowski, Ochrona karna wolności religijnej, Warszawa 2011, mps).

8 Por. P. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego 
pojmowania wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2010.

9 Por. N. Kłączyńska, Dyskryminacja religijna…, dz. cyt.
10 Por. M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia…, dz. cyt.
11 Por. A. Wąsek, Ochrona uczuć religijnych w prawie karnym, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospo-

litej, red. H. Misztal, Lublin–Sandomierz 1999, s. 77–102; tenże, Przestępstwa przeciwko przekona-
niom religijnym de lege lata i de lege ferenda, „Państwo i Prawo” 50 (1995) 5/593, s. 27–41.

12 Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–221, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, t. I, Warsza-
wa 2010; Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2010; Kodeks karny. Komentarz, red. 
T. Bojarski, Warszawa 2009; Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mazgawa, Warszawa 2010.

13 Por. art. 53 ust 2 Konstytucji z 1997 roku. Por. także P. Sobczyk, Kościół a wspólnoty…, dz. cyt., 
s. 133–138.

14 Por. art. 194 ustawy z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny. Ustawa zwana dalej KK lub Kodeks karny.
15 Por. art. 183d ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku nr 21, poz. 94 

ze zm.), zwanej dalej KP; art. 13 i 16 ustawy z 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 
Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 roku nr 254, poz. 1700), zwanej dalej uRT.

16 Por. art. 23 i 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, ze zm.), zwanej 
dalej KC.

17 Por. Rozdział II KP. Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2006 roku (sygn. akt I PK 169/05, publ. OS-
NP 2007/7–8/93, LEX nr 248044) stwierdził wprost, że: „Dyskryminacja jest nieuchronnie związana 
z naruszeniem godności człowieka, której poszanowanie jest nakazem nie tylko prawnym (art. 30 
Konstytucji RP; art. 113 KP), lecz również moralnym”. Warto podkreślić, iż jednym z obowiązków 
pracodawcy jest przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu m.in. ze względu na religię. 
Por. art. 94 pkt 2b) KP.

nieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na (…) religię 
(…) jest niedopuszczalna”18. Można zatem wyróżnić dwa rodzaje dyskrymina-
cji: bezpośrednią i pośrednią. Ustawodawca przedstawił ich defi nicje legalne. 
Dyskryminacja bezpośrednia istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kil-
ku przyczyn określonych w art. 183a § 1 KP był, jest lub mógłby być traktowany 
w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy19. Dyskrymi-
nacja pośrednia zaś ma miejsce wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego po-
stanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub 
mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sy-
tuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrud-
nienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifi kacji 
zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących 
do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych 
w art. 183a § 1 KP, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiek-
tywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnię-
ty, a środki służące ku temu są właściwe i konieczne20.

Pojęcie to było również przedmiotem analizy Sądu Najwyższego. Zgodnie 
z wyrokiem z 19 października 2010 roku21: „Zasada niedyskryminacji w stosun-
kach pracy wyrażona wprost w art. 113 k.p., rozumiana jest jako niedopuszczal-
ne różnicowanie sytuacji prawnej pracowników według negatywnych kryteriów, 
takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność związkowa itp. Za dyskryminację uznaje się bezpraw-
ne pozbawienie lub ograniczenie praw pracownika wynikających ze stosunku 
pracy albo nierównomierne traktowanie pracowników ze względu na wskaza-
ne wyżej kryteria, a także przyznanie z tych względów niektórym pracownikom 

18 Por. także art. 1 ust. 1 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 25 czerwca 1958 roku 
dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu (Dz. U. 1961 nr 42, poz. 
218 ze zm.); art. 1 ust. 1 Konwencji z 15 grudnia 1960 roku w sprawie zwalczania dyskryminacji 
w dziedzinie oświaty (Dz. U. 1964 nr 40, poz. 268 ze zm.).

19 Por. art. 183a § 3 KP. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 3 pkt 1 uRT poprzez dyskryminację 
bezpośrednią rozumie się sytuację, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie 
etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną jest traktowana mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porówny-
walnej sytuacji.

20 Por. art. 183a § 4 KP. Zgodnie zaś z art. 3 pkt 2 uRT poprzez dyskryminację pośrednią rozumie się 
sytuację, w której dla osoby fizycznej ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, 
religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na skutek pozornie 
neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby 
wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna dla niej sytuacja, chyba że postano-
wienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, 
który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

21 Sygn. akt II PK 71/10, publ. LEX nr 687018.
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mniejszych praw niż te, z których korzystają inni pracownicy znajdujący się w ta-
kiej samej sytuacji faktycznej i prawnej”22.

Katalog przyczyn dyskryminacji określony w art. 183a § 1 KP ma charakter 
otwarty. W szczególności należy zaliczyć do niego takie powody, jak: płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przyna-
leżność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna. Przy-
czyna dyskryminacji w postaci wyznania została zatem expressis verbis wyrażona 
przez ustawodawcę.

Należy zauważyć, że obecna treść Kodeksu pracy jest zgodna z  ustawą 
z 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w za-
kresie równego traktowania23, której przepisów rozdziału 1 i 2 nie stosuje się do 
pracowników w obszarze uregulowanym przepisami Kodeksu pracy24. 

Zakaz dyskryminacji odnosi się do sytuacji, w których między pracodawcą 
i pracownikiem została zawarta umowa o pracę, bądź gdy umowa taka nie zosta-
ła formalnie zawa rta, jednak pracownik w rzeczywistości wykonuje pracę (np. na 
podstawie umowy cywilnoprawnej)25. 

Dyskryminacja z powodów religijnych nie ma miejsca w ściśle określonych 
przez prawo sytuacjach26. W praktyce wyłączenie to dotyczy najczęściej za-
trudniania pracowników przez Kościoły i inne związki wyznaniowe. Zgodnie 
z 183b KP: „Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczanie 
przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka 
opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, 
ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd, jeżeli rodzaj lub charakter 
wykonywania działalności przez kościoły i  inne związki wyznaniowe, a tak-
że organizacje powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są rzeczy-
wistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, 
proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sy-
tuacji tej osoby; dotyczy to również wymagania od zatrudnionych działania 
w dobrej wierze i lojalności wobec etyki kościoła, innego związku wyznanio-
wego oraz organizacji, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub świa-
topoglądzie”27.
22 Por. także wyrok Sądu Najwyższego z 10 września 1997 roku (sygn. akt I PKN 246/97, publ. OS-

NP 1998/12/360, LEX nr 32795); wyrok Sądu Najwyższego z 12 marca 2010 roku (sygn. akt II PK 
279/09, publ. LEX nr 602247).

23 Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2011 roku. 
24 Por. art. 2 ust. 2 uRT. Należy jednak stwierdzić, iż ograniczenie to nie jest precyzyjne, albowiem 

zgodnie z 4 pkt 2) tej ustawy stosuje się ją w zakresie warunków podejmowania i wykonywania 
działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy albo 
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Por. także art. 8 ust. 1 pkt 2) uRT.

25 Por. art. 22 § 1–12 KP oraz L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2005, s. 60–61.
26 Por. art. 183b KP oraz art. 5 uRT.
27 Por. także art. 5 pkt 7) uRT.

Przedstawienie wszelkich możliwych sposobów dyskryminacji religijnej w za-
trudnieniu i pracy nie jest możliwe. Można sformułować jedynie przykładowy 
katolog tych naruszeń, co uczynił również ustawodawca w art. 183b § 1 KP, na 
podstawie którego: „Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, 
z zastrzeżeniem § 2–4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pra-
cownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem 
jest w szczególności:

1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 

zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych 
świadczeń związanych z pracą,

3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwali-
fi kacje zawodowe

– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami”.
Do powyższego katalogu można dodać także różnicowanie w innych upraw-

nieniach pracowniczych (np. prawo do urlopu). Sąd Najwyższy w  wyroku 
z 5 października 2007 roku28 wyjaśnił, iż: „Do naruszenia zasady równego trak-
towania pracowników (art. 112 k.p.) i  zasady niedyskryminacji w  zatrudnie-
niu (art. 113 k.p.) może dojść wtedy, gdy różnicowanie sytuacji pracowników 
wynika z zastosowania przez pracodawcę niedozwolonego kryterium, a więc 
w szczególności, gdy dyferencjacja praw pracowniczych nie ma oparcia w od-
rębnościach związanych z ciążącymi obowiązkami, sposobem ich wypełnienia 
czy też kwalifi kacjami”.

Warto podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym ciężar dowodu dotyczący 
braku naruszenia zakazu dyskryminacji ciąży na pracodawcy, a  nie na osobie, 
która z faktu dyskryminacji wywodzi skutki prawne. Tym samym nie ma zasto-
sowania regulacja zawarta w art. 6 KC, którego przepisy w prawie pracy należy 
stosować odpowiednio, a nie wprost29. 

2. Ochrona karna przed dyskryminacją ze względów religijnych 
     w aktach normatywnych II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej

Przestępstwa dyskryminacji z  powodów wyznaniowych nie przewidziano 
explicite w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 roku 
Kodeks karny30, jak również w  dekrecie z  13 czerwca 1946 roku o  przestęp-
stwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa31. Taki czyn 

28 Sygn. akt II PK 14/07, publ. OSNP 2008/21–22/311, LEX nr 465075.
29 Por. art. 300 KP.
30 Dz. U. 1932 nr 60, poz. 571 ze zm.
31 Dz. U. 1946 nr 30, poz. 192 ze zm.
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zabroniony został zawarty dopiero w dekrecie z 5 sierpnia 1949 roku o ochro-
nie wolności sumienia i wyznania32, zgodnie z którym: „Kto ogranicza obywate-
la w jego prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową, przekonania 
religijne lub bezwyznaniowość, podlega karze więzienia do lat 5”33. Należy za-
uważyć, iż dekret ten, podobnie jak wyżej wspomniany akt normatywny z 13 
czerwca 1946 roku, był szczególnie restrykcyjny, ponieważ został sformułowa-
ny w istocie jako narzędzie walki władzy państwa totalitarnego z Kościołem34. 
Znamienne, iż w art. 7 § 4 przewidziano nawet karę śmierci. Z drugiej strony, 
niektóre przepisy dekretu (np. art. 2) miały charakter fasadowy, a ich celem było 
jedynie poprawienie wizerunku władzy35.

 Ustawa z 19 kwietnia 1969 roku Kodeks karny36 inkorporowała część de-
kretu z 5 sierpnia 1949 roku o ochronie wolności sumienia i wyznania37. Prze-
stępstwo dyskryminacji religijnej zostało jedynie nieznacznie zmodyfi kowane. 
Na podstawie art. 192 pkt 1 tego kodeksu: „Kto ogranicza obywatela w jego pra-
wach ze względu na jego bezwyznaniowość lub przynależność wyznaniową, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”.

Praktyka władz komunistycznych odbiegała jednak często od litery pra-
wa. Trafne jest stanowisko Józefa Krukowskiego, który twierdzi: „W okresie 
PRL, gdy państwo narzucało społeczeństwu światopogląd materialistyczny, 
karalność czynów z  tytułu ochrony wolności sumienia i wyznania była wy-
korzystywana do zwalczania kościoła i  dyskryminowania ludzi wierzących. 
Takim założeniom ideologicznym służył kodeks karny z 19 kwietnia 1969 r. 
(…). Jakkolwiek deklarował on równouprawnienie obywateli bez względu na 
stosunek do religii, to faktycznie zapewniał szczególną ochronę bezwyzna-
niowości. Ochrona prawa do wolności sumienia i wyznania była ograniczona 
nadrzędną zasadą, iż ma ona służyć interesom państwa socjalistycznego, któ-
re narzucało społeczeństwu ideologię ateistyczną”38.

Należy zauważyć, iż w porównaniu z Kodeksem karnym z 1969 roku w Ko-
deksie karnym z  1997 roku znacznie zmniejszyła się liczba czynów zabro-
nionych przeciwko wolności sumienia i  wyznania39. Zmiana to niewątpliwie 

32 Dz. U. 1949 nr 45, poz. 334. Por. także A. Wąsek, Ochrona uczuć…, dz. cyt., s. 77.
33 Art. 2 pkt 1) dekretu z 5 sierpnia 1949 roku o ochronie wolności sumienia i wyznania.
34 Por. A. Wąsek, Ochrona uczuć…, dz. cyt., s. 77–78; T. Szymański, G. Jędrejek, Ochrona uczuć 

religijnych w prawie polskim, Warszawa 2002, s. 50.
35 Por. A. Wąsek, Ochrona uczuć…, dz. cyt., s. 78.
36 Dz. U. 1969 nr 13, poz. 94 ze zm.
37 Por. A. Wąsek, Ochrona uczuć…, dz. cyt., s. 79.
38 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 263.
39 Por. W. Wróbel, Uwagi wprowadzające do rozdziału XXIV: Przestępstwa przeciwko wolności sumie-

nia i wyznania, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Zoll, t. II: Komentarz do art. 
117–277 k.k., Warszawa 2008, s. 541.

wynika z przemian ustrojowych i zastąpienia modelu komunistycznego pań-
stwa totalitarnego modelem państwa demokratycznego. 

3. Przestępstwo dyskryminacji religijnej w Kodeksie karnym 
     z 1997 roku 

3.1. Uwagi ogólne

W Kodeksie karnym z 1997 roku katalog przestępstw przeciwko wolności su-
mienia i wyznania zawiera rozdział XXIV40. Katalog ten otwiera tzw. przestęp-
stwo dyskryminacji religijnej. Zgodnie z art. 194 KK: „Kto ogranicza człowieka 
w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową 
albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2”41.

Przedmiotem ochrony w art. 194 KK jest równość praw osób bez względu na 
ich przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość42. Przepis ten chroni tak-
że prawo do zachowania określonego światopoglądu religijnego, obejmującego 
wyznawanie danej religii albo niewyznawanie żadnej43.

Przestępstwo dyskryminacji religijnej ścigane jest z oskarżenia publicznego44. 

40 W Kodeksie karnym z 1997 roku przesunięto przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyzna-
nia w porównaniu do Kondeksu karnego z 1969 roku (z rozdziału XXVIII do rozdziału XXIV). Nie 
było to działanie przypadkowe, albowiem zgodnie z uzasadnieniem Kodeksu karnego z 1997 roku 
przesunięcie świadczy o randze wolności sumienia i wyznania jako podstawowego dobra prawnego. 
Por. A. Wąsek, Ochrona uczuć…, art. cyt., s. 80–81. Por. także T. Fedorszczak, Przestępstwa przeciwko 
religii na ziemiach polskich w latach 1918–1998, w: Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość. 
Materiały XI Konferencji historyków państwa i prawa. Kowary, 6–8 września 2007 roku, red. 
J. Koredczuk, Wrocław 2008, s. 89; K. Warchałowski, Ochrona karna i cywilna…, art. cyt., s. 292; 
J. Wojciechowska, Komentarz do rozdziału XXIV: Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyz-
nania, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–221, dz. cyt., s. 887.

41 Krytycznie wobec kryminalizacji przewidzianej w art. 194 KK wypowiedział się A. Wąsek, którego 
zdaniem: „Kryminalizowanie wszelkich ograniczeń człowieka w jego prawach ze względu na jego 
przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, zakładając nawet dobrą wolę ustawodawcy 
pragnącego szeroko chronić przy pomocy sankcji prawa karnego wolność sumienia i wyznania, 
jest przedsięwzięciem sprzecznym z racjonalnie pojmowanymi zadaniami współczesnego prawa 
karnego”. A. Wąsek, Ochrona uczuć…, art. cyt., s. 82. 

42 Por. P. Stanisz, Środki ochrony wolności sumienia i wyznania, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stan-
isz, Prawo wyznaniowe, dz. cyt., s. 113–1 14; J. Piórkowska-Flieger, Komentarz do art. 194, w: Kodeks 
karny. Komentarz, red. T. Bojarski, dz. cyt., s. 397. Por. także art. 32 Konstytucji z 1997 roku.

43 Por. P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz do art. 194, w: Kodeks karny. Praktyczny komentarz, dz. cyt, 
s. 399; W. Wróbel, Komentarz do art. 194, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, dz. cyt., s. 542.

44 Por. art. 194 KK w zw. z art. 9 § 1 KPK. Por. także J. Piórkowska-Flieger, Komentarz do art. 194, 
art. cyt., s. 398; P. Stanisz, Środki ochrony…, art. cyt., s. 113; J. Wojciechowska, M. Królikowski, Ko-
mentarz do art. 194, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–221, dz. cyt., s. 893; 
W. Wróbel, Komentarz do art. 194, art. cyt., s. 545.
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3.2. Podmiot przestępstwa

Odpowiedzialność karną za czyn określony w art. 194 KK może ponieść je-
dynie człowiek, który ukończył 17 lat45. Przestępstwo dyskryminacji religijnej jest 
przestępstwem powszechnym46. Oznacza to, że jego sprawcą może być każda 
osoba odpowiadająca ogólnym cechom podmiotu przestępstwa47. Nie musi ona 
przynależeć do danej wspólnoty religijnej ani do żadnej innej48. Sprawcą może 
być m.in. sam pracodawca będący osobą fi zyczną, przełożeni, współpracownicy, 
a także wspólnicy zatrudniającej spółki głosujący za uchwałą zakazującą zatrud-
niania lub nakazującą zatrudnianie osób określonego wyznania.

3.3. Strona podmiotowa przestępstw

Strona podmiotowa (subiektywna) przestępstwa obejmuje zjawiska psychicz-
ne, które muszą towarzyszyć stronie przedmiotowej, czyli zewnętrznemu zacho-
waniu się sprawcy, i które wyrażają stosunek psychiczny sprawcy do czynu49. 

Czyn zabroniony określony w art. 194 KK może zostać popełniony jedynie 
umyślnie50. Przestępstwo dyskryminacji religijnej może zostać popełnione tyl-
ko z zamiarem bezpośrednim, o czym świadczy ustawowy zwrot „ze względu na 
przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość”51. Prawidłowe jest stanowi-

45 Por. art. 10 §1 KK. Por. także M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia…, dz. cyt., s. 74.
46 Por. art. 194 KK. Por. także M. Bojarski, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, w: Pra-

wo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red. M. Bojarski, Warszawa 2010, s. 506; M. Gałązka, 
A. Kalisz, Prawo karne materialne. Wybrane przepisy części szczególnej, tablice poglądowe, Szczytno 
2008, s. 162; A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 525; P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz do art. 
194, dz. cyt., s. 400; J. Piórkowska-Flieger, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 398; P. Stanisz, Środki 
ochrony…, dz. cyt., s. 113; R.A. Stefański, Prawo karne materialne. Część szczególna, Warszawa 2009, 
s. 243; J. Wojciechowska, M. Królikowski, Komentarz do art. 194…, dz. cyt., s. 891; W. Wróbel, Ko-
mentarz do art. 194, dz. cyt., s. 542.

47 Por. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2003, s. 63.
48 Por. R.A. Stefański, Prawo karne…, dz. cyt., s. 243. Por. także M. Makarska, Przestępstwa przeciwko 

wolności sumienia…, dz. cyt., s. 74.
49 Por. L. Gardocki, Prawo karne, dz. cyt., s. 74.
50 Por. art. 194 w zw. z art. 8 w zw. z art. 9 § 1 KK. Por. także M. Filar, Komentarz do art. 194, w: Kodeks 

karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2010, s. 930; M. Gałązka, A. Kalisz, Prawo karne…, dz. cyt., 
s. 162; J. Krukowski, Polskie prawo…, dz. cyt., s. 264; M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności 
sumienia…, dz. cyt., s. 76; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 445; tenże, Pra-
wo karne, dz. cyt., s. 525; P. Stanisz, Środki ochrony…, dz. cyt., s. 113; R.A. Stefański, Prawo karne…, 
dz. cyt., s. 243; K. Warchałowski, Ochrona karna…, dz. cyt., s. 293; J. Wojciechowska, M. Królikows-
ki, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 892.

51 Por. A. Marek, Kodeks karny, dz. cyt., s. 445; tenże, Prawo karne, dz. cyt., s. 525. Por. także M. Gałązka, 
A. Kalisz, Prawo karne…, dz. cyt., s. 162; M. Filar, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 930; M. Makar-
ska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia…, dz. cyt., s. 77; P. Stanisz, Środki ochrony…, dz. cyt., 
s. 114; R.A. Stefański, Prawo karne…, dz. cyt., s. 243; J. Wojciechowska, M. Królikowski, Komentarz 
do art. 194, dz. cyt., s. 892; W. Wróbel, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 544.

sko Patrycji Kozłowskiej-Kalisz, twierdzącej, iż: „Wprowadzenie określonej mo-
tywacji do ustawowych znamion przestępstwa przesądza, że może ono zostać 
popełnione jedynie umyślnie z zamiarem bezpośrednim”52. Należy zauważyć, iż 
głównym motywem sprawcy przestępstwa określonego w art. 194 KK są poglądy 
osoby dyskryminowanej53.

Sprawca przestępstwa dyskryminacji religijnej musi chcieć ograniczyć czło-
wieka w  przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wy-
znaniową albo bezwyznaniowość. Dowodzenie zamiaru sprawcy jest trudne, 
albowiem jak wskazuje doświadczenie życiowe, zazwyczaj ukrywa on swoje 
prawdziwe intencje54. 

Sprawca przestępstwa określonego w art. 194 KK musi być w chwili jego po-
pełnienia poczytalny55.

3.4. Strona przedmiotowa przestępstwa

Zakres przedmiotowy przestępstwa określonego w art. 194 KK obejmuje jedy-
nie wolność religijną w aspekcie indywidualnym56. W doktrynie panuje pogląd, iż 
dyskryminacja polega na odmiennym traktowaniu ludzi znajdujących się w takiej 
samej sytuacji, gdy nie ma obiektywnie racjonalnej podstawy takiego zróżnicowa-
nia57. Dyskryminacja z powodów wyznaniowych może przejawić się przykłado-
wo w postaci odmowy zatrudnienia z uwagi na przekonania religijne kandydata58. 

Przynależność wyznaniowa oznacza zespół określonych cech przesądzają-
cych o uczestnictwie w określonej wspólnocie religijnej59. Niektórzy autorzy uwa-
52 P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 400. Por. także J. Wojciechowska, M. Kró-

likowski, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 892.
53 Por. W. Wróbel, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 544.
54 Por. J. Krukowski, Polskie prawo…, dz. cyt., s. 264.
55 Por. art. 31 § 1 KK.
56 Por. J. Krukowski, Polskie prawo…, dz. cyt., s. 264.
57 Por. tamże; M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia…, dz. cyt., s. 82; K. Warchałowski, 

Ochrona karna…,dz. cyt., s. 292; J. Wojciechowska, M. Królikowski, Komentarz do art. 194, dz. cyt., 
s. 889. Zdaniem N. Kłączyńskiej: „Dyskryminacja religijna to ograniczanie praw podmiotu ze względu 
na jego stosunek do religii”. Por. N. Kłączyńska, Dyskryminacja religijna…, dz. cyt., s. 82–83.

58 Por. L. Gardocki, Prawo karne…, dz. cyt., s. 247. Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 183b §4 ustawy 
z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24, poz. 141 ze zm.): „Nie stanowi narusze-
nia zasady równego traktowania ograniczanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także 
organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do zatrud-
nienia ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd, jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania 
działalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje powoduje, że religia, 
wyznanie lub światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym 
pracownikowi, proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji 
tej osoby; dotyczy to również wymagania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności 
wobec etyki kościoła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera się na 
religii, wyznaniu lub światopoglądzie”.

59 Por. K. Warchałowski, Ochrona karna…, dz. cyt., s. 292.
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żają, iż chodzi tu o wyznania legalnie działające w Polsce60. Związek z daną religią 
może być nie tylko formalny, ale także materialny61. Natomiast bezwyznaniowość 
oznacza brak przynależności do określonej wspólnoty religijnej i brak wyznawa-
nia jakiejkolwiek religii62. 

Ograniczanie, o którym mowa w art. 194 KK, może przybrać formę umniej-
szania, uszczuplenia, a także całkowitego pozbawienia przysługujących upraw-
nień ze względu na przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość danego 
człowieka63. O  tym, że w pojęciu „ograniczanie” mieści się również pozbawie-
nie, decyduje argumentacja logiczna (argumentum a minori ad maius)64. Należy 
się zgodzić ze stanowiskiem Patrycji Kozłowskiej-Kalisz, która uważa, iż ograni-
czenie to może dotyczyć praw bezpośrednio wynikających z przynależności wy-
znaniowej albo bezwyznaniowości, jak również praw niemających związku z tą 
przynależnością, jeżeli sprawca ogranicza je z uwagi na przynależność wyznanio-
wą albo bezwyznaniowość pokrzywdzonego65. 

Przestępstwo to nie jest popełnione w przypadku uprzywilejowania jednostki 
ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość66. Nie stanowi 
go również wprowadzenie kryterium wyznaniowości w  przypadku działalno-
ści związków wyznaniowych ze środków własnych67. Przykładowo, związki wy-
znaniowe mogą zatrudnić w charakterze organisty osobę, która nie tylko musi 
odznaczać się zdolnościami muzycznymi, ale także przynależnością do danego 
związku wyznaniowego. 

Przestępstwo dyskryminacji religijnej może mieć formę działania (np. spraw-
ca umyślnie zatrudnia wyłącznie osoby konkretnego wyznania), jak i zaniechania 
(np. sprawca nie udziela urlopu wypoczynkowego danej osobie ze względu na jej 
przekonania religijne)68. 
60 Por. R. A. Stefański, Prawo karne…, dz. cyt., s. 243.
61 Por. W. Wróbel, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 545.
62 Por. P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 400; R.A. Stefański, Prawo karne…, 

dz. cyt., s. 243; J. Wojciechowska, M. Królikowski, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 891; W. Wró-
bel, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 545.

63 Por. M. Filar, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 929; P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz do art. 194, 
dz. cyt., s. 399; M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia…, dz. cyt., s. 86; R.A. Stefański, 
Prawo karne…, dz. cyt., s. 242–243; W. Wróbel, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 543.

64 Por. J. Piórkowska-Flieger, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 397; R.A. Stefański, Prawo karne…, 
dz. cyt., s. 243.

65 Por. M. Bojarski, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia…, dz. cyt., s. 507; P. Kozłowska-Kalisz, 
Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 399–400; M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności su-
mienia…, dz. cyt., s. 87; J. Piórkowska-Flieger, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 397; R.A. Stefański, 
Prawo karne…, dz. cyt., s. 243; J. Wojciechowska, M. Królikowski, Komentarz do art. 194, dz. cyt., 
s. 890; W. Wróbel, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 543.

66 Por. R.A. Stefański, Prawo karne…, dz. cyt., s. 243.
67 Por. W. Wróbel, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 543.
68 Por. M. Filar, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 929; M. Gałązka, A. Kalisz, Prawo karne…, dz. 

cyt., s. 162; M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia…, dz. cyt., s. 86; A. Marek, 

Analizowane przestępstwo ma charakter skutkowy (materialny), albowiem 
dla jego zaistnienia konieczne jest faktyczne ograniczenie kogoś w przysługują-
cych mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwy-
znaniowość69. 

Możliwy jest pomijalny zbieg przestępstw określonych w art. 194 i 119 § 1 
KK. W takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 119 KK70. Natomiast 
zbieg kumulatywny może nastąpić, gdy zachowanie sprawcy wypełnia znamio-
na przestępstwa określonego w art. 194 i 196, 231, 257 lub 262 KK71. Andrzej 
Marek uważa, iż nie zachodzi kumulatywny zbieg między art. 194 i 257 KK72.

3.5. Formy popełnienia przestępstwa

3.5.1. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa
Przestępstwo dyskryminacji religijnej może zostać popełnione bezpośred-

nio przez jedną osobę (sprawstwo) albo więcej osób działających wspólnie 
(współsprawstwo)73. Może się go dopuścić również osoba, która kieruje wyko-
naniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystuje uzależnienie 
innej osoby od siebie i poleca jej wykonanie takiego czynu (sprawstwo kierow-
nicze). Sprawstwo w tej formie ma dwie odmiany: 1) sprawstwo kierownicze 
sensu stricto, które polega na podporządkowaniu wykonawców sprawcy kie-
rowniczemu; 2) sprawstwo kierownicze w formie polecenia, które polega na 
wykorzystaniu zależności74.

Karalne jest również podżeganie do popełnienia przestępstwa. Według Ko-
deksu karnego, polega ono na nakłanianiu kogoś do popełnienia przestępstwa. 
Podżeganie może mieć postać wyłącznie zamiaru bezpośredniego75. Nie będzie 
miało ono zatem miejsca, jeżeli wynika z zamiaru ewentualnego. Podżegacz od-
powiada za swój czyn w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo76.

Kodeks karny, dz. cyt., s. 445; tenże, Prawo karne, dz. cyt., s. 525; K. Warchałowski, Ochrona karna…, 
dz. cyt., s. 293; J. Wojciechowska, M. Królikowski, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 890; P. Stanisz, 
Środki ochrony…, dz. cyt., s. 114.

69 Por. M. Gałązka, A. Kalisz, Prawo karne…, dz. cyt., s. 162; P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz do art. 
194, dz. cyt., s. 400; J. Krukowski, Polskie prawo…, dz. cyt., s. 265; M. Makarska, Przestępstwa prze-
ciwko wolności sumienia…, dz. cyt., s. 88–89; J. Piórkowska-Flieger, Komentarz do art. 194, dz. cyt., 
s. 397–398; J. Wojciechowska, M. Królikowski, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 890.

70 Por. P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 400; J. Wojciechowska, M. Królikowski, 
Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 892.

71 Por. P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 400; J. Piórkowska-Flieger, Komentarz 
do art. 194, dz. cyt., s. 397; W. Wróbel, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 545.

72 Por. A. Marek, Kodeks karny, dz. cyt., s. 445.
73 Por. art. 18 § 1 KK.
74 Por. L. Gardocki, Prawo karne, dz. cyt., s. 91–92.
75 Por. art. 18 § 2 KK. Por. także L. Gardocki, Prawo karne, dz. cyt., s. 94.
76 Por. art. 19 § 1 KK.
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Odpowiedzialności karnej podlega również osoba, która pomaga w popełnie-
niu przestępstwa dyskryminacji religijnej77. W odróżnieniu od podżegania po-
mocnictwo może przybrać formę zamiaru bezpośredniego lub pośredniego78. 

Pomocnik, tak jak podżegacz, odpowiada za swój czyn w granicach zagroże-
nia przewidzianego za sprawstwo79. Jednakże sąd, wymierzając karę za pomoc-
nictwo, może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary80.

3.5.2. Formy stadialne popełnienia przestępstwa
Przy przestępstwie dyskryminacji religijnej, podobnie jak przy innych prze-

stępstwach, wyróżnić można formy stadialne popełnienia przestępstwa, do 
których zalicza się: zamiar, przygotowanie, usiłowanie, dokonanie81. Nie przy 
każdym popełnieniu przestępstwa dyskryminacji religijnej spełnione zostaną 
wszystkie wskazane wyżej formy (tzw. pochód przestępstwa)82. 

Jak już wspomniano, zamiar sprawcy przestępstwa dyskryminacji religijnej 
może być bezpośredni. Sama intencja bez spełnienia kolejnych form nie jest ka-
ralna, ponieważ nie doszło do czynu83.

Przygotowanie ma miejsce wtedy, gdy sprawca w  celu popełnienia czynu 
zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki umożliwiające 
jego dokonanie, w szczególności w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną 
osobą, uzyskuje lub przysposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan 
działania84. Przygotowanie do popełnienia przestępstwa dyskryminacji religij-
nej nie jest karalne85. 

Karalne zaś jest usiłowanie popełnienia przestępstwa dyskryminacji religij-
nej zgodnie z art. 13 § 1 KK. Usiłowanie odnosi się zarówno do działania, jak 
i zaniechania86. Jeżeli sprawca dobrowolnie odstąpił od dokonania go lub zapo-
biegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego, to nie podlega ka-
rze za usiłowanie87. 

77 Zgodnie z art. 18 § 3 KK: „Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała 
czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając 
narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, 
kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabro-
nionego swoim zachowaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie”.

78 Por. L. Gardocki, Prawo karne, dz. cyt., s. 95.
79 Por. art. 19 § 1 KK.
80 Por. art. 19 § 2 KK.
81 Por. L. Gardocki, Prawo karne, dz. cyt., s. 88.
82 Por. tamże, s. 101.
83 Por. art. 1 § 1 KK.
84 Por. art. 16 § 2 KK.
85 Por. art. 16 § 2 w zw. z art. 194 KK.
86 Por. L. Gardocki, Prawo karne…, dz. cyt., s. 103.
87 Por. art. 15 § 1 KK.

Na podstawie art. 1 § 1 KK karalne jest dokonanie czynu zabronionego okre-
ślonego w art. 194 KK.

3.6. Sankcja karna

Sprawcy przestępstwa dyskryminacji religijnej grozi kara grzywny, ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności w  wymiarze do dwóch lat. Kara 
może zostać przez sąd nadzwyczajnie złagodzona lub obostrzona88. W związku 
z tym przestępstwo dyskryminacji religijnej ma charakter występku89. 

Karę za popełnione przestępstwo dyskryminacji religijnej sąd wymierza we-
dług swojego uznania zgodnie z art. 53 KK90. W związku z tym, że ustawodaw-
ca w art. 194 KK przewidział możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę 
pozbawienia wolności bez jej warunkowego zawieszenia tylko wtedy, gdy inna 
kara lub środek karny nie może spełnić celu kary91. 

Jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 60 § 2 KK, sąd może za-
stosować nadzwyczajne złagodzenie kary i wymierzyć grzywnę, karę ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia wolności92. 

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary przewidzianej 
w art. 194 KK, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów 
kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa93. Może on tak-
że warunkowo umorzyć postępowanie, jeżeli zostaną spełnione przesłanki okre-
ślone w art. 66 § 1 KK94. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary za popełnione 
88 Por. rozdział VI KK.
89 Por. art. 7 KK.
90 Na podstawie art. 53 KK: „§ 1. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewi-

dzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając 
stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, 
które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości 
prawnej społeczeństwa. § 2. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób 
zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia 
ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości 
i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po 
jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie 
społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. § 3. Wymierzając 
karę, sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzyw-
dzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub proku-
ratorem”.

91 Por. art. 58 § 1 KK.
92 Por. art. 60 § 6 pkt 3) KK.
93 Por. art. 69 § 1 w zw. z art. 194 KK. Por. także W. Wróbel, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 545.
94 Zgodnie z art. 66 § 1 KK: „Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna 

szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a post-
awa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz 
dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania 
będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa”.
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przestępstwo dyskryminacji religijnej, jeżeli równocześnie orzeka środek karny95, 
a cele kary zostaną przez ten środek spełnione96.

3.7. Przedawnienie

Karalność przestępstwa dyskryminacji religijnej ustaje, jeżeli od czasu 
jego popełnienia minęło pięć lat97. Jeżeli w tym okresie wszczęto postępowa-
nie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa ustaje 
z upływem kolejnych pięciu lat od zakończenia wyżej wspomnianego okresu 
pięciu lat od popełnienia przestępstwa98. Przedawnienie wykonania kary na-
stępuje zaś, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło dzie-
sięć lat99. 

Zakończenie

W świetle obowiązującego prawa polskiego czyn polegający na dyskrymi-
nacji ze względów religijnych w zakresie zatrudnienia i pracy jest zabronio-
ny przez prawo karne. Chroni ono zatem wolność religijną, będącą jednym 
z  podstawowych praw człowieka. Ochrona ta odnosi się także do sytuacji, 
w  których nie została zawarta formalna umowa o  pracę, jednakże jest ona 
w rzeczywistości wykonywana.

Oceniając zbieg przepisów prawa karnego i  prawa pracy, należy zwró-
cić uwagę na ich kolizję w zakresie ciężaru dowodu dotyczącego zaistnienia 
dyskryminacji ze względów religijnych. W świetle art. 42 ust. 3 Konstytucji 
z 1997 roku ciężar dowodu przyjęty w prawie pracy nie może dotyczyć po-
stępowania karnego, w którym oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki 
jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. 

Należy uznać, iż sankcja karna przewidziana w art. 194 KK jest adekwat-
na do wagi chronionego dobra. Jednakże w praktyce sądy na podstawie tego 
przepisu powinny chronić nie tylko wiernych nielicznych pod względem pod-
miotowym związków wyznaniowych, ale także wiernych tradycyjnych chrze-
ścijańskich związków wyznaniowych.

95 Por. art. 39 KK.
96 Por. art. 59 § 1 KK. Por. także J. Wojciechowska, M. Królikowski, Komentarz do art. 194, dz. cyt., s. 893.
97 Por. art. 101 § 1 pkt 4) w zw. z art. 194 KK.
98 Por. art. 102 w zw. z art. 101 § 1 pkt 4) w zw. z art. 194 KK.
99 Por. art. 103 § 1 w zw. z art. 194 KK.
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Wprowadzenie

Praktyka ascetyczna zwana kapitułą win, składająca się zasadniczo z napo-
mnienia braterskiego i wyznania win przed wspólnotą, ma swój początek w ży-
ciu monastycznym. Z biegiem czasu przyjęła się także w nowych instytutach 
zakonnych1. W okresie odnowy posoborowej została wycofana z życia większo-
ści instytutów, zostawiając po sobie pustkę. Powstaje więc pytanie, czy zakonni-
kom istotnie kapituła win jest potrzebna, czy możliwy jest jej powrót w nowym 
kształcie, czy też jakaś inna praktyka mogłaby ją zastąpić.

1. Pojęcie
Samo słowo capitulum stosowano w prawie kościelnym w różnych znacze-

niach, np. jako synonim canone celem wskazania norm wydawanych przez so-
bory Kościoła. Jednak najszersze zastosowanie znalazło ono w dziedzinie prawa 
zakonnego i odnosiło się najczęściej do zebrań mnichów i zakonników2.

1.1. Defi nicja słowna
Wyraz capitulum pochodzi od słowa caput i  oznacza głowę, szczyt, coś 

znajdującego się najwyżej, początek, źródło, całą księgę, zwój księgi, rozdział 

1 P. Sciadini, Capitolo delle colpe, w: Dizionario Enciclopedico di Spiritualità, t. V, Roma 1990, s. 414.
2 Por. G.P. Montini, Il diritto canonico dalla A alla Z: C. Capitolo, „Quaderni di Diritto Ecclesiale” 

6 (1993), s. 111–113.

w książce. Stosowane jest także w celu określenia fragmentu Reguły św. Bene-
dykta. W rezultacie dało ono początek pojęciu capitulum, czyli kapituły3. 

1.2. Defi nicja rzeczowa

Terminu capitulum używano nie tylko do oznaczenia fragmentu Reguły 
św. Benedykta, ale także do nazwania pomieszczenia, gdzie był on odczytywa-
ny mnichom, jak również do samego ich zebrania4. Już w początkach życia ce-
nobickiego odnosił się on również do zgromadzenia reprezentantów różnych 
klasztorów, którzy spotykali się w celu rozpatrywania wspólnych spraw, jak też 
pogłębienia miłości braterskiej5. Św. Benedykt zalecał swym współbraciom, aby 
każdego dnia rano po recytacji Pierwszej Godziny zbierali się, by posłuchać ca-
pitulum – fragmentu Reguły. Następnie termin ten rozszerzono na tzw. offi  -
cium divinum, kiedy to opat po odczytaniu Reguły zwracał się do zebranych, 
wyznaczając im prace na dany dzień. 

Natomiast poprzez kapitułę win (capitulum culpae) rozumiano zebranie 
mnichów, członków danej wspólnoty zakonnej, w celu publicznego oskarżenia 
się co do zewnętrznych uchybień, zwłaszcza przeciw regule zakonnej. Po skoń-
czonym oskarżeniu mnisi otrzymywali od przełożonego określoną pokutę6. 

2. Istotne elementy kapituły win

Aby przybliżyć istotę kapituły win i  jej historię, trzeba sięgnąć do począt-
ków życia monastycznego cenobickiego (życia wspólnego), kiedy to pojawiły się 
dwie praktyki ascetyczne, tj. publiczne oskarżenie mnichów wobec wspólno-
ty oraz wypełnienie przykazania braterskiego napomnienia. Te ćwiczenia po-
kutne stanowiły kontynuację praktyk istniejących już w pierwszych gminach 
chrześcijańskich, a zalecanych np. w Ewangelii św. Mateusza, która przypomina 
o braterskim upomnieniu7, a także w Liście św. Jakuba Apostoła, nawołującego 

3 A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 19923, s. 91.
4 Tamże, s. 90; por. św. Benedykt, Reguła, n. 64; G.P. Montini, Il diritto canonico…, dz. cyt., s. 113–114; 

G. Scarvaglieri, Il capitolo generale. Preparazione, celebrazione, attuazione, Milano 2002, s. 20.
5 J. Gribomont, Pacomio, w: Dizionario degli Istituti di Perfezione, t. VI, Roma 1980, kol. 1070 (dalej: 

DIP).
6 A. Jougan, Słownik kościelny…, dz. cyt., s. 90; P. Bastien, Directoire canonique, Bruges 1933, s. 239; 

G. Penco, Significato spirituale del capitolo delle colpe, „Vita Monastica” 17 (1963), s. 60; A.R., Alle 
origini del capitolo delle colpe, „Consacrazione e Servizio” 22/1 (1973), s. 38.

7 Mt 18, 15–17: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłu-
cha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na 
słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa”; U. Terrinoni, Il ritorno alle origini per 
essere comunità fraterne oggi. «Se tuo fratello commette una colpa… (Mt 18, 15–17)», „Vita Consa-
crata” 29 (1993), s. 333–342; G. Leclercq, Il capitolo delle colpe, „Vita Religiosa”, 6 (1969), s. 509.
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do wyznawania sobie nawzajem grzechów, wzajemnej modlitwy w celu otrzy-
mania zwłaszcza zdrowia duszy8. Praktyka kościelna stosowana przez wszyst-
kich chrześcijan stopniowo ograniczyła się do życia monastycznego. Oba jej 
elementy, początkowo oddzielone od siebie, połączono następnie w jedną dys-
cyplinę zwaną kapitułą win.

2.1. Publiczne oskarżenie się wobec wspólnoty

Spontaniczne oskarżenie się mnicha wobec przełożonego lub całej wspól-
noty odnosiło się do popełnionych przez niego przewinień zewnętrznych 
dotyczących naruszenia życia wspólnotowego. Wiązały się one z  niepodpo-
rządkowaniem się wymogom życia zawartym w regule, przyjętym zwyczajom 
lub z niestarannością w  ich wypełnianiu9. Oskarżano się o brak obserwancji, 
zaniedbania co do punktualnego przychodzenia na modlitwy i  inne ćwicze-
nia zakonne, brak troski o dobra materialne klasztoru, niewłaściwe zachowanie 
przy stole lub podczas odmawiania liturgii godzin, zaniedbania co do przyka-
zania miłości bliźniego10. Oskarżenie publiczne o uchybienia względem prze-
pisów reguły wynikało z prostej zasady, że reguły, a następnie konstytucje nie 
obowiązywały pod grzechem. Tu tkwi sens i przyczyna odbywania kapituł win. 
W takiej sytuacji niedoskonałości wynikające z przekroczenia tych przepisów 
nie należały więc do materii spowiedzi, ale naruszały dobro wspólnoty, dlate-
go wyznawano je publicznie w celu otrzymania pokuty, uzdrowienia wspólno-
ty i utrzymywania się w gorliwości. Kolejne pokolenia mnichów i zakonników 
zdawały sobie sprawę z dużej roli przepisów reguł oraz konstytucji i rozumiały 
potrzebę odbywania kapituły win11. 

Konstytucje zakonu jezuitów zawierają specjalny rozdział pt. Konstytucje nie 
obowiązują pod grzechem. Wyjaśnia się w  nim, że pragnieniem Towarzystwa 
jest, aby przepisy konstytucji były w pełni zachowywane, jednak nie chce ono, 
by ich nieprzestrzeganie sprowadzało na zakonników grzech, dlatego postana-
wia się, aby konstytucje, deklaracje i regulaminy nie nakładały zobowiązania pod 
grzechem ciężkim czy powszednim, chyba że nakaże tak przełożony na mocy 

8 Jk 5, 16: „Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzy-
skali zdrowie”; T. Goffi, Riconciliazione e penitenza, „Vita Consacrata” 27 (1991), s. 941.

9 L. Della Torre, Celebrare la penitenza «in comunità», „Consacrazione e Servizio”, 11/33 (1983), s. 20; 
G. Ghislain, Capitolo delle colpe, DIP, t. II, Roma 1975, s. 176; P. Sciadini, Capitolo…, dz. cyt., s. 414; 
G. Leclercq, Il capitolo delle colpe, dz. cyt., s. 508.

10 G. Ghislain, Capitolo…, dz. cyt., s. 176.
11 H. Koźmiński, O zgromadzeniach ukrytych przed światem (katechizm życia ukrytego), w: Wybór 

pism o. Honorata, cz. 5: Polskie teksty ascetyczne, oprac. G. Bartoszewski, t. XI, Warszawa 1988, 
s. 125: „Reguła, jak się mówiło, nie obowiązuje do niczego pod grzechem, tylko zobowiązuje do 
zadośćuczynienia, czyli wykonania tych pokut, ile razy przez przełożonych będą im naznaczone”.

posłuszeństwa. Pod grzechem obowiązują tylko trzy istotne śluby oraz ślub po-
słuszeństwa papieżowi odnośnie do misji12.

Podobną treść zamieszczały konstytucje zgromadzeń zakonnych o ślubach 
prostych. Wynikało to z przypomnienia wydanych dla nich w 1901 roku Norm13, 
które głosiły, że konstytucje same przez się nie obowiązują pod grzechem, jed-
nak siostra nie może się wymówić od winy, gdy z pogardy lub ze zgorszeniem 
dla innych przekracza przepisy konstytucji w zakresie ślubów, przykazań Bo-
żych i kościelnych14. Zgromadzenia o ślubach prostych wiernie stosowały się do 
nakazu Norm, zamieszczając prawie dosłownie zawarty w nich przepis co do 
obowiązywalności konstytucji15.

2.2. Wypełnienie przykazania miłości braterskiej
 
Pokuta otrzymana wobec całej wspólnoty po wyznaniu win była zadość-

uczynieniem spowodowanym uchybieniami mnichów w wypełnieniu przepi-
sów reguły. Popełnione winy naruszały bowiem jedność wspólnoty i miłość 
braterską16. Stanowiła ona akt miłości zakonników, którzy żyjąc razem, 
czuli się odpowiedzialni za dobro duchowe całej wspólnoty oraz każdego 

12 Konstytucje z deklaracjami, w: Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongrega-
cji Generalnej XXXIV oraz Normy uzupełniające zatwierdzone przez tę samą Kongregację, Kraków–
Warszawa 2001, s. 206–207, nr 1 [602]: „Wprawdzie Towarzystwo pragnie, by wszystkie Konstytu cje, 
Deklaracje i cały sposób życia według naszego Instytutu były w pełni zachowane bez jakichkolwiek 
odchyleń; chce również, by wszyscy jego członkowie byli bezpieczni, a przynajmniej doznawali pomo-
cy, by nie wpaść w sidła grzechu, do którego okazję dawałyby same Konstytucje albo rozporządzenia. 
Dlatego uznaliśmy w Panu, że z wyjątkiem wyraźnego ślubu, który wiąże Towarzystwo z aktualnie 
panującym Papieżem, oraz trzech innych istotnych ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, żad-
ne Konstytucje, Deklaracje czy regulaminy nie mogą nakładać zobowiązania pod grzechem cięż-
kim czy powszednim, chyba że Przełożony je nakaże w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa lub na 
mocy posłuszeństwa. Może to uczynić wobec spraw lub osób, co do których dojdzie do wniosku, 
że to będzie bardzo odpowiadało dobru poszczególnej jednostki lub dobru powszechnemu. Niech 
więc w miejsce bojaźni grzechu wejdzie miłość i pragnienie wszelkiej doskonałości i niech stąd wy-
niknie większa chwała Chrystusa, naszego Stwórcy i Pana”.

13 Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium, Normae, secundum quas S. Congr. Episcoporum 
et Regularium procedere solet in approbandis novis institutis votorum simplicium, 28 iunii 1901, w: 
T. Schaefer, De religiosis ad normam Codicis Iuris Canonici, Roma 19474, s. 1102–1134; także w: 
E. Sastre Santos, El ordenamiento de los institutos de votos simples según las Normae de la Santa Sede 
(1854–1958), Roma–Madrid 1993, Apéndice documental, nr 57, s. 266–299 (dalej: Normy).

14 Normy, nr 320: „Exprimatur in constitutionibus, eas per se non obligare sub reatu culpae; minime 
tamen a culpa excusari posse sororem, quae constitutiones transgrederetur ex contemptu, vel in 
materia quae contraria esset sive votis, sive praeceptis Dei vel Ecclesiae”. 

15 Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, Warszawa 1990, nr 305: 
„Konstytucje i Dyrektorium same przez się nie obowiązują pod grzechem, jednak nie będzie wol-
na od winy ta siostra, która przekraczałaby je w zakresie ślubów, przykazań Bożych i kościelnych, 
ze zgorszeniem dla innych lub z pogardy”.

16 G. Leclercq, Il capitolo delle colpe…, dz. cyt., s. 508; G. Ghislain, Capitolo…, dz. cyt., s. 176.
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członka z osobna17. Uchybienie jednego współbrata nie jest sprawą prywatną 
winnego, lecz ciąży na całej wspólnocie18.

3. Praktyka kapituły win w historii życia zakonnego

Do praktyki kapituły win odwołuje się już św. Pachomiusz, twórca życia 
cenobickiego, w swych Praecepta et leges. Z ich treści wynika, że kto pragnie 
żyć nienagannie w klasztorze, powinien zachowywać wobec Boga wszystkie 
nakazy. Jeżeli natomiast ktoś zgrzeszyłby, ojcowie klasztoru mogą go nakłonić 
do poprawy. Przy czym tylko przełożony i  jego zastępca mogli nakładać na 
mnichów pokutę za poszczególne grzechy na zgromadzeniach modlitewnych 
lub na innych zgromadzeniach w obecności wszystkich braci19. 

Św. Bazyli kładzie duży nacisk na praktykę napomnienia braterskiego, bę-
dącego częścią składową kapituły win i stanowiącą dla zakonodawcy gwaran-
cję autentycznego życia braterskiego20. W nawiązaniu do perykopy z Ewan-
gelii św. Mateusza o upomnieniu braterskim św. Bazyli pisze, że grzech jest 
wielkim ciężarem ściągającym dusze do głębin piekła. Gdy staramy się na-
kłonić grzeszników do nawrócenia, oznacza to, że nosimy nawzajem swoje 
brzemiona, biorąc grzechy drugich i usuwając je21.

Także w Regule św. Benedykta zawarte jest wymaganie zadośćuczynienia 
wobec przełożonego i wspólnoty za popełnione uchybienia. W rozdziale 46 
czytamy, że jeżeli mnich podczas pracy w kuchni, spiżarni, piekarni, w ogro-
dzie itd. coś stłucze albo zgubi, albo wyrządzi inną szkodę, powinien przyjść 
i przyznać się z własnej woli. Jeżeli bowiem wiadomość o uchybieniu przynie-
sie ktoś inny, winowajcę spotka surowsza kara22. We wspomnianym rozdziale 
Reguły istnieje wyraźne rozróżnienie na winy zewnętrzne, wymagające wy-
znania wobec przełożonego i wspólnoty, oraz grzechy ukryte w duszy, któ-
re należało wyjawiać tylko opatowi lub ojcu duchowemu, a ci nie mogli ich 
rozgłaszać i ujawniać wobec wspólnoty23.

17 P. Sciadini, Capitolo…, dz. cyt., s. 414.
18 F. Ciardi, Znak wspólnoty. Refleksja nad życiem zakonnym, tłum. L. Balter, Warszawa–Ząbki 1998, 

s. 187.
19 Św. Pachomiusz, Reguła – Przykazania i prawa, 180–181, w: Pachomiana latina (Źródła monastycz-

ne, t. 11), red. M. Starowieyski, Kraków 1996, s. 170.
20 Św. Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, nr 28, w: Pisma ascetyczne, t. 2. (Źródła monastyczne, t. 6), red. 

M. Starowieyski, Kraków 1995, s. 126–127: „Jeżeli ktoś niechętnie okazuje posłuszeństwo przykaza-
niom Pana, to najpierw wypada, by wszyscy z nim współcierpieli, jak z chorą częścią ciała, a przełożo-
ny powinien swoimi zachętami starać się uleczyć go z tej choroby. Jeśli zaś trwa w nieposłuszeństwie 
i nie chce poprawić się, należy go ostrzej upomnieć przed całą wspólnotą i leczyć usilną zachętą”.

21 Tenże, Reguły krótsze, nr 178, w: Pisma ascetyczne, t. 2., dz. cyt., s. 339.
22 Św. Benedykt, Reguła, nr 46: O tych, którzy popełniają jakieś inne uchybienie.
23 Tamże: „Jeśli jednak chodzi o grzech ukryty w duszy, niechaj wyjawi go tylko opatowi lub ojcu 

Praktyka odbywania kapituł win zapoczątkowana przez ojców cenobity-
zmu została następnie przejęta przez kolejne reguły zakonne. Także sobory 
powszechne zawracały uwagę na sposób stosowania tej praktyki, zalecając, 
aby oprócz czytania reguły w czasie kapituły win była ona jeszcze dodatkowo 
wyjaśniana w sposób prosty i przystępny zwłaszcza młodszym zakonnikom24. 
Została też ona wyraźnie zdefi niowana, chociaż co do częstotliwości i miejsca 
jej odbywania istniały różnice25. Zdarzało się, że praktykowano ją dwa razy 
w tygodniu26.

Także zgromadzenia o ślubach prostych, których członkowie zostali uzna-
ni za zakonników konstytucją Conditae a Cristo z 1900 roku, praktykowały 
kapituły win27, które dodatkowo regulowały Normy z 1901 roku wydane przez 
Kongregację Biskupów i  Zakonników dla tychże zgromadzeń28. Zalecano 
w nich, aby kapituły win odbywały się nie częściej niż raz w tygodniu i nie 
rzadziej niż raz w miesiącu29. Oskarżenie się z win powinno zaś ograniczać się 
tylko do zewnętrznych przekroczeń konstytucji30, a pokuty nakładane w cza-
sie kapituł powinny być umiarkowane w duchu roztropności31.

W prawie własnym poszczególnych zgromadzeń zakonnych można zna-
leźć przepisy wiernie odzwierciedlające postanowienia Kongregacji Biskupów 
i  Zakonników zawarte w  Normach. W  niektórych instytutach obowiązują 
one do dziś z pewnymi poprawkami32, w innych natomiast zostały zniesione 

duchownemu, ci zaś powinni umieć leczyć i własne, i cudze rany, nie odsłaniając ich [niepotrzeb-
nie] i nie rozgłaszając”.

24 Sobór w Vienne (1311–1312), Dekret 14,6. O czytaniu reguły w czasie kapituły, w: Dokumenty sobo-
rów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. II (869–1312), Kraków 2003, s. 560–561.

25 G. Ghislain, Capitolo…, dz. cyt., s. 178.
26 R. Gazeau, L’aggiornamento monastique, „Vocation” 1 (1970), s. 20.
27 Leo XIII, Const. Conditae a Christo, 8 dec. 1900, ASS 33 (1900) 341–347; CICFontes, t. III, Romae 

1933, nr 644; także w: Enchiridion della Vita Consacrata. Dalle Decretali al rinnovamento post-con-
ciliare (385–2000), Bologna 2001, nr 766–792, s. 451–460; także w: E. Sastre Santos, El ordenamien-
to…, dz. cyt., Apéndice documental, nr 56, s. 260–266.

28 Normy, nr 57.
29 Normy, nr 167: „Si in aliquo instituto vigeat capitulum culparum, hoc non saepius Guam semel in 

hebdomada, nec rarius quam semel in mense habeatur”.
30 Normy, nr 168: „Accusatio culparum limitetur ad externas transgressiones constitutionum”.
31 Normy, nr 169: „Poenitentiae in capitulo culparum imponendae, disretionis spiritu opportune mo-

derentur”.
32 Dyrektorium Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, Warszawa 1990, nr 115: „Pamiętając 

o słowach Ewangelii: »Kto w drob nej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drob-
nej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie« (Łk 16, 10), niech siostry, dla mi łości 
Boga, starają się pilnie zachować nawet najdrobniejsze przepisy, a popełnione uchybienia niech na-
prawią przez szczere oskarżenie się na kapitule win, która będzie odbywać się raz w miesiącu. Jeżeli 
w da nym miesiącu odprawiana jest nowenna przed uroczy stościami kościelnymi lub zakonnymi, 
to kapituła win powinna odbyć się w czasie nowenny”; nr 220: „Wizytatorka będzie działać roztrop-
nie i z miłością: Uwagi i zalecenia zapisze w protokole powizy tacyjnym, a na zakończenie wizytacji 
przeprowadzi ka pitułę win według modlitewnika”.
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w okresie posoborowych przemian i odnowy życia zakonnego albo znacznie 
wcześniej. Większość zgromadzeń jednak starała się zachować dobro ducho-
we wynikające z upomnienia braterskiego w inny sposób, m.in. przez wymóg 
rachunku sumienia, rozeznania czy rewizji życia itp.33. Zmiany w  praktyce 
kapituły szły w kierunku jej uproszczenia i złagodzenia nazbyt ceremonial-
nego rytuału, unikając skupienia uwagi na drobiazgach obserwancji zakonnej 
i naruszeniach reguły w  jej zewnętrznym wymiarze. Takie podejście pocią-
gało bowiem za sobą niebezpieczeństwo wypaczenia prawdziwego znaczenia 
grzechu, zatracenia wrażliwości na równie poważne braki względem jedności 
wspólnoty braterskiej34.

4. Cel i znaczenie duchowe kapituły win

Jak zostało już wyżej wspomniane, praktyka kapituły win stanowiła za-
bezpieczenie przed rozluźnieniem życia wspólnoty oraz miała rozbudzać su-
mienia jej członków. Służyła ona wiernemu zachowaniu tzw. obserwancji 
zakonnej, uważanej za fundament życia zakonnego, a ostatecznie utrzymaniu 
zgromadzenia zakonnego takim, jakie organizowała je reguła35.

Dla cenobity, który łączył się z braćmi w życiu ascetycznym i którego cała 
egzystencja nastawiona była na szukanie Boga, kapituła win stanowiła pomoc 
w osobistym trudzie podjęcia nawrócenia, a dla wspólnoty była sposobem bu-
dowania wzajemnej miłości oraz dostarczała środków zaradczych w przypad-
ku zaistnienia konfl iktów, które mogą pojawiać się we wspólnocie36. Zadaniem 
kapituły win było więc – jak podaje o. J.R. Bar – ćwiczenie się w pokorze, mi-
łości bliźniego i panowaniu nad sobą37.

5. Kapituła win a rewizja życia 

W niektórych wspólnotach po Vaticanum II, stosując się do zalecenia za-
wartego m.in. w motu proprio Ecclesiae Sanctae, tj. przepisach wykonawczych 
do soborowego dekretu Perfectae caritatis nakazującego zrewidowanie dotych-
czasowych praktyk pokutnych, biorąc pod uwagę tradycję Wschodu i Zacho-
du oraz dzisiejsze warunki38, zrezygnowano z praktyki kapituły win, zastępując 
ją w większości przypadków tzw. rewizją życia, uważaną przez niektórych za 
33 M.P. Mariacher, Discernimento e revisione di vita, „Consacrazione e Servizio” 10/369 (1987), s. 12–

19; G. Ghislain, Capitolo…, dz. cyt., s. 178.
34 R. Gazeau, L’aggiornamento monastique…, dz. cyt., s. 20; G. Ghislain, Capitolo…, dz. cyt., s. 178.
35 A.R., Alle origini del capitolo…, dz. cyt., s. 38; G. Ghislain, Capitolo…, dz. cyt., s. 176, 179.
36 Św. Benedykt, Reguła, n. 13; G. Penco, Significato spirituale del capitolo…, dz. cyt., s. 64–70.
37 J.R. Bar, Poradnik kanonicznego prawa zakonnego, Warszawa 1986, s. 31. 
38 Ecclesiae Sanctae, nr 11, 22.

skuteczny środek do dobrego funkcjonowania wspólnoty39. W zgromadzeniach 
tych rewizja życia polega na spotkaniu braterskim, w czasie którego zakonni-
cy badają własne życie, zachowanie, a także czyny całej wspólnoty, i osądzają 
je w świetle słowa Bożego zaczerpniętego z Biblii lub interpretowanego w kon-
stytucjach, z którego biorą swój początek zasady i kryteria właściwego postępo-
wania. Zostawia się tu również miejsce na spostrzeżenia kulturalne i społeczne. 
Takie zestawienie pozwala na ustalenie, co mają czynić poszczególni zakonni-
cy i cała wspólnota na przyszłość, aby realizować plan Boży w danym czasie40. 

W  artykułach dotyczących kapituły win opublikowanych po Vatica-
num II pisze się natomiast o dezaktualizacji tej praktyki wynikającej cho-
ciażby z  innego spojrzenia na wspólnotę i  realizację ślubu posłuszeństwa. 
Wcześniej prawda objawiała się podwładnym przez polecenia przełożone-
go, obecnie dużą wagę przywiązuje się do objawienia woli Boga poprzez 
każdego członka wspólnoty, jego czynny udział w życiu zgromadzenia. Na-
tomiast rola przełożonego sprowadza się w większości przypadków do ani-
mowania wspólnoty41. Dezaktualizacja praktyki kapituły win przejawiała się 
także w zbytnim formalizmie, gdyż często ograniczała się ona do mecha-
nicznego wyliczenia stereotypowych przewinień zakonników, które zostały 
już wcześniej ujęte w formie katalogu, podczas gdy nie zwracano uwagi na 
poważniejsze grzechy. Rażąca wydawała się także drobiazgowość ceremo-
nii42. Poza tym praktyka ta – jak pisali niektórzy autorzy – okazała się nie-
dostosowana do nowych, w  porównaniu z  czasem monastycyzmu, relacji 
międzyosobowych. Człowiek stał się bardziej wrażliwy na każdą ingerencję 
innych osób w jego relacje z Bogiem i ludźmi. Mamy więcej szacunku dla ta-
jemnicy każdego, z kim żyjemy43. 

Znawca życia zakonnego Elio Gambari podaje, że obie te praktyki ascetycz-
ne różnią się zasadniczo między sobą i nie należy jednej zastępować drugą. 
Sugeruje on dowartościowanie przekazanej przez mnichów kapituły win po-
przez włączenie jej w rewizję życia lub inną formę celebracji pokutnej wspól-
noty zakonnej44. Niektórzy autorzy żałują, że wraz z usunięciem kapituły win 

39 A.R., Alla ricerca di vie nuove. A proposito del capitolo delle colpe, „Consacrazione e Servizio” 22 
(1973), s. 159; L. Della Torre, Celebrare la penitenza…, dz. cyt.; M.P. Mariacher Discernimento e re-
visione…, dz. cyt., s. 12.

40 Sr. Mariangela di S. Francesco, Qualche riflessione sulla revisione di vita, „Rivista delle Religiose” 18 
(1969), s. 242–246; L. Della Torre, Celebrare la penitenza…, dz. cyt.; E. Gambari, Życie zakonne po 
Soborze Watykańskim II, Kraków 1998, s. 453.

41 A.R., Alla ricerca di vie nuove…, dz. cyt., s. 161.
42 G. Leclercq, Il capitolo…, dz. cyt., s. 511.
43 Tamże, s. 512.
44 E. Gambari, Życie zakonne…, dz. cyt., s. 453, przypis 65; tenże, Manuale della vita religiosa alla luce 

del Vaticano II, t. 2, Roma 1971, s. 184.
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zanikło również istotne dla życia zakonnego napomnienie braterskie jako śro-
dek wzajemnego wzrostu we wspólnocie, życia w otwartości i prawdzie45.

Zakończenie

Obecnie można spotkać w literaturze opinie sugerujące jednak powrót do 
kapituły win albo przynajmniej potrzebę włączenia zasadniczych jej elemen-
tów do innych zakonnych praktyk pokutnych, bowiem to, że zakonnicy powin-
ni przykładać się bardziej niż inni wierni do uczynków pokuty i umartwienia, 
nie ulega wątpliwości46. KPK/1983 wspomina o pokucie w ramach obowiązków 
zakonników47, a w początkach życia monastycznego klasztory nazywano asce-
teriami, od dominującej w nich ascezy. Wydaje się więc, że po jej uaktualnieniu, 
dostosowaniu do warunków czasu i mentalności współczesnych zakonników 
może ona nadal służyć życiu zakonnemu. Stąd np. w 6 numerze włoskiego cza-
sopisma „Vita Consacrata” zamieszczono schemat liturgii pokutnej pt. Wyzna-
nie win i prośba o przebaczenie praktykowanej w Zakonie Braci Mniejszych, 
jako propozycję, która może być przyjęta także w  innych instytutach zakon-
nych. W 1981 roku w czasopiśmie wychodzącym bezpośrednio z Kongregacji 
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego „Infor-
mationes SCRIS” zamieszczono rady służące opracowaniu programu dla „Re-
wizji życia” (Suggerimenti per una „Revisione di vita”). Nawiązano w nich do 
praktyki kapituł win wciąż istniejących w  niektórych instytutach zakonnych. 
W końcowej części artykułu stwierdzono, że w zależności od tego, w jakiej mie-
rze wspólnota potrafi  podjąć i zaangażować się w pokutne nawrócenie, w takiej 
mierze nie tylko odnowi się praktyka kapituły win, ale będzie ona również środ-
kiem radykalnej odnowy duchowej instytutu zakonnego48. Poza tym w niektó-
rych przypadkach utrzymania kapituły win dużą rolę odgrywa myśl założycieli, 
którzy w pozostawionych pismach zalecali zachowanie tej praktyki. Przykładem 
może być o. Honorat Koźmiński, który pisał, że kapituły win są najważniejszym 
ćwiczeniem zakonnym i nigdy z żadnej przyczyny nie mogą być opuszczane49. 

45 F. Ciardi, Znak wspólnoty…, dz. cyt., s. 191.
46 Paweł VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae, nr 22, w: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła. 

Od Vaticanum II do Ripartire da Cristo, red. K. Wójtowicz, Kraków 20032, s. 57–65.
47 KPK/1983, kan. 664; Paulus VI, Litterae apostolicae motu proprio datae. Normae ad quaedam exse-

quendae SS. Concilli Vaticani II Decreta statuuntur «Ecclesiae Sanctae», 6 septembris 1966, AAS 58 
(1966), s. 757–782; tekst polski: Paweł VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae, nr 22, w: tenże, Charyz-
mat życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty, wybór i opracowanie A. Żuchowski, T. Sułowska, 
Poznań–Warszawa 1974, s. 216–225; także w: Życie konsekrowane…, dz. cyt.: „Niech zakonnicy wię-
cej niż reszta wiernych przykładają się do uczynków pokuty i umartwienia”.

48 Suggerimenti per una «Revisione di vita», „Informationes SCRIS” 1/17 (1981), s. 104.
49 H. Koźmiński, List 51, 27 stycznia 1906, w: tenże, Pisma, t. XII, Warszawa 1998, s. 297.

Summary

Ascetic practice of chapter of faults in religious institutes

An ascetic practice called chapter of faults, which consists essentially of fraternal admo-
nition and confession by a religious of his/her faults in front of the community, has its origin 
in the monastic life. Th en this practice was adopted by the new religious institutes. Th is con-
stituted a continuation of existing practices in the early Christian communities and was re-
commended, for example, by St Matthew’s Gospel (Mt 18, 15–17) who writes about frater-
nal admonition and also by the letter of St. James which recommends the confessing of sins to 
one another and praying for one another in order to obtain the health of the soul (Jam 5, 16). 
During the period of renewal following Vatican II the chapter of faults was withdrawn from the 
life of most religious institutes thus creating a certain void. Th e question then arises whether 
it is useful and possible to reintroduce it in a renewed form, or whether some other peniten-
tial practice could replace it. However, some modern writers suggest a return to the chapter 
of faults, or at least, the need to incorporate its essential elements in other religious peniten-
tial practices. 

Bożena Szewczul WNO – dr hab., prof. UKSW, członkini Zgromadzenia 
Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, ur. w 1966 roku w Janowie. 
W latach 1989–1994 odbyła studia z prawa kanonicznego w Akademii Teo-
logii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego) i w 1994 roku została tam zatrudniona jako asystent na Wydziale 
Prawa Kanonicznego przy Katedrze Prawa Instytutów Życia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Następnie w 2000 roku obroniła 
pracę doktorską, a w 2009 pracę habilitacyjną. W latach 2000–2012 pełniła 
funkcję radnej generalnej w Zgromadzeniu Sióstr Wynagrodzicielek. Aktual-
nie kierownik Katedry Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-
szeń Życia Apostolskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW, zastępca 
redaktora naczelnego kwartalnika „Prawo Kanoniczne”, członkini Stowarzy-
szenia Kanonistów Polskich i Consociatio Internationalis Studio Iuris Cano-
nici Promovendo.
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Wprowadzenie

W  księdze pierwszej Kodeksu Prawa Kanonicznego zamieszczony został 
tytuł siódmy Akty prawne, w którym unormowane zostało m.in. zagadnienie 
prawnej relacji pomiędzy przełożonym a  jego radą. Czytamy tam: „Gdy pra-
wo postanawia, że przełożony do podjęcia czynności potrzebuje zgody lub 
rady jakiegoś kolegium lub zespołu osób, winien zwołać kolegium lub zespół, 
zgodnie z postanowieniem kan. 166, chyba że – gdy chodzi tylko o uzyskanie 
rady – inaczej zastrzega prawo partykularne lub własne. Do ważności zaś aktów 
wymaga się uzyskania zgody bezwzględnej większości tych, którzy są obecni, 
albo wysłuchania rady wszystkich”1. „Gdy ustawa postanawia, że przełożony do 
podjęcia pewnych aktów potrzebuje zgody lub rady niektórych pojedynczych 
osób, wtedy: 1º jeśli jest wymagana zgoda, akt przełożonego jest nieważny bez 
zwrócenia się o wyrażenie zgody przez te osoby albo podjęty wbrew ich zdaniu 
lub któregoś z nich; 2º jeżeli jest wymagana rada, nieważny jest akt przełożone-
go bez wysłuchania zdania tych osób. Wprawdzie przełożony nie ma żadnego 
obowiązku pójść za ich zdaniem, chociażby było zgodne, jednakże bez prze-
1* Tekst ten stanowi poszerzoną treść komunikatu wygłoszonego podczas Międzynarodowego Kon-

gresu Prawa Kanonicznego Administracja w prawie kanonicznym, zorganizowanego przez Wydział 
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współpra-
cy Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo z siedzibą w Rzymie, Warsza-
wa, 14–18 września 2011, który będzie opublikowany w języku włoskim (Dipendenza e autonomia 
del superiore nei confronti del suo consiglio nell’istituto religioso) w materiałach pokongresowych.
Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Prze-
kład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984 (dalej: KPK/1983), kan. 
127 § 1; por. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV aucto-
ritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis 1943 (dalej: KPK/1917), kan. 105, 2’.

ważającego powodu – przez siebie ocenianego – nie powinien odstępować od 
wyrażonego przez nich zdania, zwłaszcza gdy jest zgodne”2. „Wszyscy, których 
zgoda lub rada jest wymagana, obowiązani są szczerze wyrazić swoje stanowi-
sko, a także, gdy domaga się tego ważność sprawy, pilnie zachować tajemnicę. 
Ten obowiązek może być urgowany przez przełożonego”3.

Ten kodeksowy przepis, jak zostało zaznaczone, znajduje się w  normach 
ogólnych, zatem ma zastosowanie wszędzie, gdzie prawo przewiduje w działa-
niach przełożonego udział jakiegoś kolegium lub zespołu osób, którego opinia 
lub zgoda będą wymagane do ważnego podjęcia decyzji. Zauważamy to przede 
wszystkim w  prawie o  instytutach życia konsekrowanego i  stowarzyszeniach 
życia apostolskiego. Jak stwierdza Elio Gambari, „w żadnej innej instytucji ko-
ścielnej rada nie odgrywa tak wielkiej roli i tak ważnej funkcji jak w instytutach 
zakonnych”4. Choć przepisy dotyczące rad wydają się jasne i niebudzące wątpli-
wości, to jednak w praktyce i w prawie własnym instytutów można się spotkać 
z ich różną interpretacją i różnym stosowaniem. Celem niniejszego opracowa-
nia będzie zatem próba analizy prawnych przepisów dotyczących zależności 
i niezależności przełożonego od jego rady w instytucie zakonnym.

1. Obowiązek posiadania rady

Zgodnie z  zamysłem prawodawcy, każdy przełożony w  instytucie życia 
konsekrowanego winien mieć radę. „Przełożeni powinni mieć własną radę, 
ustanowioną zgodnie z postanowieniami konstytucji, i korzystać z  jej pomo-
cy w wykonywaniu swojego urzędu”5. Nie jest to więc zachęta, a zobowiąza-
nie. Obok źródła tej normy, znajdującego się w Kodeksie Prawa Kanonicznego 
z 1917 roku6, podstawą do jego sformułowania stał się także soborowy dekret 
o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae cari-
tatis7. Rada – jak twierdzi wspomniany już kanonista Elio Gambari – stanowi 
grupę osób towarzyszących temu, kto piastuje władzę. Jest dla niego pomocą, 

2 KPK/1983, kan. 127 § 2; por. KPK/1917, kan. 105, 1’; Sacra Congregatio Concilii, Resolutio, 
13 listopada 1920, AAS 13 (1921), s. 43–46; Sacra Congregatio pro Clericis, Litterae circulares, 25 
stycznia 1973, n. 8.

3 KPK/1983, kan. 127 § 3; por. KPK/1917, kan. 105, 3’.
4 E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, tłum. J.E. Bielecki, Kraków 1998, s. 663.
5 KPK/1983, kan. 627 § 1.
6 Por. KPK/1917, kan. 516 § 1: „Supremus religionis aut monasticae Congregationis Moderator, Su-

perior provincialis et localis saltem formatae domus habeant suos consiliarios, quorum consensum 
aut consilium exquirant ad normam constitutionum et sacrorum canonum”.

7 Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Per-
fectae caritatis, n. 14: „Rady niech wiernie wypełniają obowiązki kierownicze i niech na swój spo-
sób wyrażają wspólną troskę wszystkich członków o dobro całej społeczności”.

1
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wyrazem większego współuczestnictwa i współodpowiedzialności w kierowa-
niu powierzoną mu wspólnotą8.

Cytowany wcześniej paragraf nakazuje przełożonemu posiadać radę, jednak 
to, jaka ona ma być, z ilu członków się składać, określić mają już konstytucje da-
nego instytutu. Zatem chcąc dobrze poznać jej naturę i rolę, należy sięgać nie 
tylko do prawa kodeksowego, ale – a może nawet przede wszystkim – do prawa 
własnego instytutów. Tam bowiem relacja ta winna być szczegółowo unormo-
wana9. Kodeks mówi ogólnie o istnieniu rad, zaś poszczególne instytuty, zgod-
nie w własną tradycją, mogą mieć więcej niż jedną radę, i każda z nich będzie 
miała udział w konkretnych sprawach określonych przez prawo10. Według Vela-
sio De Paolisa, „tam gdzie wspólnota zakonna jest niezbyt liczna, nie można wy-
kluczyć, by wszyscy jej członkowie przyjęli na siebie rolę rady przełożonego”11. 
Ten sam autor zadaje także pytanie, czy członkowie instytutu o ślubach czaso-
wych mogą być radnymi. Odpowiadając na nie, wyraża stanowisko, że prawo 
własne musi to rozstrzygnąć, ale jest zdania, by ich obecność w radzie była nie-
możliwa bez defi nitywnej inkorporacji. I chodzi tu o radę na każdym szczeblu 

8 Por. E. Gambari, Życie zakonne…, dz. cyt., s. 662; Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Rozpocząć na nowo od Chrystusa: Odnowione za-
angażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu, Ripartire da Cristo, 19 maja 2002. Wyd. 
polskie: Libreria Editrice Vaticana 2002, nr 14; D. Andrés, Le forme di vita consacrata. Commenta-
rio teologico-giuridico al Codice di Diritto Canonico, Roma 2008, s. 188.

9 Por. E. Gambari, Życie zakonne…, dz. cyt., s. 662; W.B. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego 2/III, ks. II: Lud Boży, cz. III: Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apo-
stolskiego, Lublin 1990, s. 81; D. Andrés, Le forme di vita consacrata…, dz. cyt., s. 189.

10 Są instytuty, np. Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (należy do niego autor niniejszego opra-
cowania), które na poziomie najwyższym oraz miejscowym posiadają tylko jedną radę, natomiast 
na poziomie prowincji i wiceprowincji posiadają radę zwyczajną i nadzwyczajną. Zob. Konstytu-
cje Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, w: Konstytucje i Statuty Zgromadzenia Najświętszego 
Odkupiciela, Rzym 1986, n. 118, 124; Statuty Generalne Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, 
w: Konstytucje i Statuty…, dz. cyt., n. 0124, 0158–159, 0181. Wenanty Bronisław Zubert zauważa, 
że zadaniem takich nadzwyczajnych rad „jest załatwianie ważnych spraw instytutu czy prowincji. 
Rada taka, ze względu na poszerzony skład, jest bardziej reprezentatywna i posiada zróżnicowany 
zakres uprawnień”. Powołując się na Elio Gambariego, dodaje, by „nie przyznawać takiej radzie zbyt 
szerokich kompetencji z głosem stanowczym. (…) Użyteczniejsza może okazać się jej pomoc na 
płaszczyźnie informacyjnej i doradczej”. W.B. Zubert, Komentarz do Kodeksu…, dz. cyt. s. 83; por. 
E. Gambari, Życie zakonne…, dz. cyt., s. 664. W innym niż wspomniany powyżej instytucie zakonnym, 
np. w Zakonie Braci Kaznodziejów (dominikanie), tak na poziomie generalnym, jak i prowincjal-
nym funkcjonuje jedynie jedna rada. Por. Księga konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodzie-
jów, Poznań 2003, n. 365–366, 424.

11 V. De Paolis, La vita consacrata nella Chiesa, Venezia 2010, s. 368: „Laddove la comunità religiosa 
sia poco numerosa non è escluso che tutti i membri della stessa possano assumere la funzione di 
consiglio del Superiore”. Por. E. Gambari, Życie zakonne…, dz. cyt., s. 665. Warto tutaj podkreślić, że 
poprzednio obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku nie wymagał rady we wspólno-
tach złożonych z mniej niż sześciu członków. Por. kan. 516 § 1, kan. 488.5’. Domingo Andrés, choć 
w swoich rozważaniach nie mówi o liczbie osób we wspólnocie zakonnej, to jednak dochodzi do 
wniosku, iż nie można zamieniać wspólnoty w radę, gdyż prawodawca na nowo dowartościowuje 
istnienie tradycyjnej rady. Por. D. Andrés, Le forme di vita consacrata…, dz. cyt., s. 188.

władzy, także miejscowym, gdyż może się zdarzyć, że będzie ona musiała wy-
razić swoją opinię lub zgodę np. na dopuszczenie do ślubów czasowych osoby, 
która jest jej członkiem12.

2. Przełożony jako przewodniczący rady

Warto zapytać, jakie jest odniesienie przełożonego do jego rady: kim on 
dla niej jest? To ważne pytanie ze względu na skutki prawne. Przełożony jest 
dla swej rady przewodniczącym, nie jest jednak jej członkiem, choć może się 
zdarzyć, że prawo własne instytutu zakonnego uznaje go za takiego. Konsty-
tucje muszą to wyraźnie zaznaczyć13. Gdyby przyjąć, że przewodniczący jest 
członkiem rady, wówczas byłaby ona organem zarządzającym, a  nie współ-
pracującym z przełożonym. We właściwym znaczeniu rada jest zawsze orga-
nem doradczym, zaś radni w ścisłym sensie nie są przełożonymi14. Dalej, gdyby 
przyjąć, że przełożony jest członkiem rady, to każde jej działanie byłoby działa-
niem kolegialnym, a nie jest to możliwe, gdyż w podejmowanych decyzjach na-
leży to do wyjątków, o czym będzie mowa później. Samo kodeksowe określenie 
„przełożeni i rady”15 wskazuje, że kimś innym jest przełożony, a kimś innym są 
radni16. Julian Kałowski, powołując się na licznych autorów, w swoich rozwa-
żaniach na temat udziału przełożonego w radach podaje argumenty za odmó-
wieniem mu członkostwa w jego radzie. Według niego, władzę w instytutach 

12 Por. V. De Paolis, La vita consacrata…, dz. cyt., s. 368–369. Konstytucje Zgromadzenia Redem-
ptorystów, a także jego Statuty generalne nie normują zagadnienia rodzaju profesji wymaganej od 
radnych, tak generalnych, jak i prowincjalnych. W Dyrektorium Przełożonych tego zakonnego in-
stytutu czytamy jednak, że „każdy zakonnik po ślubach w Zgromadzeniu może być członkiem 
Rady, chyba że Statuty (wice)prowincjalne stanowią takie warunki, jak: śluby wieczyste, liczba lat 
po ślubach, wiek itd.”. Dyrektorium Przełożonych Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, wyd. IV, 
Rzym 1993, n. 203. Wskazanie takie zrealizowała w swoim prawie Prowincja Warszawska. Według 
jej Statutów, „wymagania dotyczące kwalifikacji kandydatów na radnych są takie same jak wymaga-
nia stawiane przez prawo kandydatowi na przełożonego prowincji”. Statuty Prowincjalne Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów, w: Statuty Prowincjalne i Dyrektorium Kapituły Prowincjalnej Pro-
wincji Warszawskiej Redemptorystów, Warszawa 2011, n. 00105. „Na urząd Prowincjała może być 
wybrany kapłan po profesji wieczystej, który przeżył w Zgromadzeniu po złożeniu ślubów wieczy-
stych przynajmniej pięć lat i ukończył trzydziesty rok życia”. Konstytucje Zgromadzenia Najświęt-
szego Odkupiciela, dz. cyt., n. 124.b.

13 Por. E. Gambari, Życie zakonne…, dz. cyt., s. 663.
14 Por. V. De Paolis, La vita consacrata…, dz. cyt., s. 369; D. Andrés, Le forme di vita consacrata…, 

dz. cyt., s. 188.
15 Zob. KPK/1983, ks. II, cz. III, tyt. II, rozdz. II, art. 1.
16 We wspomnianym już Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela norma Konstytucji wyraźnie mó-

wi, iż przełożony jest przewodniczącym rady. Por. Konstytucje Zgromadzenia Najświętszego Odkupi-
ciela, dz. cyt., n. 114.b, 125. Z kolei prawodawstwo zakonu dominikanów nie nazywa przełożonego 
generalnego przewodniczącym, ale mówi, że rada generalna działa pod przewodnictwem generała, 
co wprost wskazuje na to, iż ostatecznie jest on jej przewodniczącym. Por. Księga konstytucji i za-
rządzeń…, dz. cyt., n. 424.
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zakonnych sprawuje zawsze przełożony, czyli osoba fi zyczna, nie zaś organ ko-
legialny. Dalej, prawo powszechne i prawo instytutów wylicza dużą liczbę sy-
tuacji, w których przełożony musi uzyskać albo zgodę rady, albo wysłuchać jej 
opinii. I to on zawsze odpowiada za podjętą decyzję. Rada i przełożony to dwie 
odrębne, choć wspomagające się instytucje. Rada nie jest powołana do sprawo-
wania władzy, ale do służenia przełożonemu swoim głosem doradczym lub de-
cydującym. Rad przełożonych nie można utożsamiać z kapitułami, gdyż są to 
dwie różne instytucje, powoływane do różnych zadań, określonych w prawie17. 
Na koniec tych rozważań Julian Kałowski dodaje, iż różni autorzy w celu udo-
wodnienia swoich twierdzeń odmawiających przełożonemu członkostwa w ra-
dzie przytaczają także i inne argumenty”18. On w swoim opracowaniu wymienia 
jedynie te, „z którymi najczęściej można się spotkać w  literaturze dotyczącej 
omawianego zagadnienia”19.

3. Głos doradczy i decydujący rady

Przełożony każdego szczebla w instytucie zakonnym posiada prawo do sa-
modzielnego podejmowania decyzji w  pewnych określonych sprawach. To 
znaczy, że nie ma obowiązku omawiania ich ze swoją radą. Z drugiej jednak 
strony, właśnie konsultowanie z  nią wielu, zwłaszcza trudniejszych kwestii 
może mu pomóc podjąć bardziej obiektywną decyzję. Obok wspomnianych 
istnieją także inne uprawnienia przełożonego, które wymagają udziału rady. 
W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy: „Oprócz wypadków określonych 
prawem powszechnym, własne prawo powinno ustalić sytuacje, w których do 
ważnego działania wymagana jest zgoda lub rada, wyrażane zgodnie z posta-
nowieniem kan. 127”20.

Cytowana norma przewiduje zatem dwa sposoby działania rady przełożo-
nego. Nie są one dowolne, muszą bowiem zostać dokładnie określone w prawie 
własnym, oprócz tych wyszczególnionych już przez prawodawcę kodeksowe-
go21. Jednym z tych sposobów działania jest zasięgnięcie opinii. Istnieją w pra-
wie sytuacje, które wymagają od przełożonego zapytania rady o zdanie przed 
podjęciem decyzji. Aby więc działanie było ważne, musi on skonsultować się 
z  nią w  przedstawianej sprawie22. Velasio De Paolis zwraca uwagę, że prawo 
własne będzie musiało dokładnie sprecyzować, czy przełożony jest zobowiąza-
17 Por. J. Kałowski, Udział przełożonego instytutu życia konsekrowanego w radach, „Prawo Kanonicz-

ne” 29 (1986), nr 3–4, s. 77–80.
18 Tamże, s. 80.
19 Tamże.
20 KPK/1983, kan. 627 § 2; por. KPK/1917, kan. 105.
21 Por. E. Gambari, Życie zakonne…, dz. cyt., s. 662; W.B. Zubert, Komentarz do Kodeksu…, dz. cyt. s. 81.
22 Por. J. Kałowski, Udział przełożonego…, dz. cyt., s. 79.

ny do zwołania rady, aby uzyskać jej opinię, gdy jest to wymagane, czy też wy-
starczy prywatna konsultacja, nawet przez telefon, z poszczególnymi członkami 
rady23. Rada winna wyrazić swoją opinię, stosując się do przepisów kanonów 
119 i 127, chyba że instytut ma odmienne własne prawo. Przełożony natomiast 
nie jest związany opinią rady – sam podejmuje decyzje. Aktualnie obowiązu-
jący Kodeks w części dotyczącej instytutów życia konsekrowanego i stowarzy-
szeń życia apostolskiego przewiduje kilka sytuacji, w których istnieje potrzeba 
zapytania rady o zdanie w przedkładanej kwestii24. Inne takie sytuacje ma za-
wierać prawo własne instytutu.

Drugim sposobem działania rady jest uzyskanie od niej zgody na prawne 
działanie przełożonego. Jak wspomniano, przy wyrażaniu opinii rady nie ma 
wymogu, by zbierała się ona wraz z przełożonym w celu omówienia przed-
kładanych problemów, można to bowiem uczynić w inny sposób. Tutaj nato-
miast pada surowy nakaz, i to pod karą nieważności, zwołania kolegium lub 
grupy osób, by sprawa została omówiona, a przełożony będzie związany pod-
jętą przez nie decyzją25. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że po uzyska-
niu zgody rady przełożony nie jest obowiązany zadziałać, czyli dokonać aktu, 
na który otrzymał zgodę26. Czymś innym zatem jest akt rady wydającej zgodę 
na działanie przełożonego, a czymś innym jest akt samego przełożonego po-
dejmującego działanie27. Gdyby natomiast nie otrzymał od rady takiej zgody, 
nie może działać. Prawo musi ściśle określać przypadki, w których zgoda rady 
jest konieczna. Tak więc, podobnie jak w przypadku opinii rady, prawo kodek-
sowe wymienia sytuacje, w których zgoda rady jest wymagana28, inne zaś ma 
zawierać prawo własne.

23 Por. V. De Paolis, La vita consacrata…, dz. cyt., s. 374.
24 Oto prawne sytuacje, w których przełożony musi zapytać swoją radę o zdanie: dopuszczenie do profe-

sji czasowej (kan. 656.3’), niedopuszczenie do złożenia kolejnej profesji lub ponowienia świętych wię-
zów (kan. 689 § 1, kan. 726 § 1), wszczęcie procesu o wydalenie fakultatywne z instytutu (kan. 697).

25 Por. KPK/1983, kan. 127 § 1.
26 Por. V. De Paolis, La vita consacrata…, dz. cyt., s. 373; D. Andrés, Le forme di vita consacrata…, 

dz. cyt., s. 189–190; J. Kałowski, Udział przełożonego…, dz. cyt., s. 79.
27 Por. V. De Paolis, La vita consacrata…, dz. cyt., s. 372–373.
28 Oto prawne sytuacje uwzględnione w Kodeksie, w których przełożony musi uzyskać zgodę swojej 

rady: dokonywanie alienacji lub innego działania, przez które stan majątkowy osoby prawnej może 
doznać uszczerbku (kan. 638 § 3), erekcja, przeniesienie i zniesienie domu nowicjatu (kan. 647 § 1), 
wyrażanie zgody na odbycie nowicjatu w innym domu instytutu (kan. 647 § 2), udzielanie zezwo-
lenia na pobyt poza domem instytutu do jednego roku (kan. 665 § 1), wyrażanie zgody na przejście 
do innego instytutu (kan. 684 § 1), udzielanie indultu eksklaustracyjnego do trzech lat (kan. 686 
§ 1), zwracanie się z prośbą do Stolicy Apostolskiej o nałożenie eksklaustracji (kan. 686 § 3), udzie-
lanie indultu odejścia z instytutu profesowi ślubów czasowych lub członkowi czasowo włączonemu 
(kan. 688 § 2, kan. 726 § 2), ponowne przyjęcie do instytutu członka, który prawnie opuścił go po 
odbytym nowicjacie lub profesji czasowej (kan. 690 §§ 1 i 2), natychmiastowe wydalenie z domu za-
konnego, gdy przynagla niebezpieczeństwo (kan. 703), udzielanie indultu opuszczenia ze stowarzy-
szenia członkowi definitywnie włączonemu (kan. 743), udzielanie zezwolenia na przejście do innego 
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W prawie kodeksowym są także przypadki, w których nie zostało określone 
wprost, jaki ma być udział rady w podejmowanej przez przełożonego decyzji. 
Prawodawca stwierdza jedynie, że przełożony ma działać wraz ze swoją radą. 
Zauważamy to np. przy stwierdzaniu faktu wydalenia na mocy samego prawa29. 
W wielu kanonach wspomina się także, że daną decyzję podejmuje kompetent-
na władza albo przełożony zgodnie z własnym prawem30, jednak nie wskazuje 
się, jaki jest w tym udział rady. Jednak w prawie własnym instytutów sprawy te 
mogą potrzebować jej ściśle określonej współpracy.

W zagadnieniu tym generalnie problemem nie jest udział rady w decyzji po-
dejmowanej przez przełożonego, gdyż określa to prawodawstwo. Problema-
tyczna z punktu widzenia prawa może być sytuacja, kiedy wyrażana opinia lub 
zgoda rady nie jest jednoznaczna. Może się to zdarzyć, gdy liczba radnych jest 
parzysta. Wówczas może dojść do równego podziału głosów. Czy w takiej sy-
tuacji przełożony może przeważyć swoim głosem na korzyść jednej ze stron? 
Ponieważ na ten temat istniały różne poglądy, zwrócono się do Papieskiej Ko-
misji do Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z pytaniem: 
„Czy jeśli prawo stanowi, iż dla dokonania pewnych czynności przełożony wi-
nien otrzymać zgodę jakiegoś kolegium czy zespołu osób, zgodnie z przepisem 
kan. 127 § 1, to czy sam przełożony ma prawo oddania głosu razem z innymi, 
przynajmniej dla rozstrzygnięcia w przypadku równej liczby głosów?”. Odpo-

stowarzyszenia członkowi definitywnie włączonemu w stowarzyszenie (kan. 744 § 1), wyrażanie 
zgody członkowi definitywnie włączonemu na pobyt poza stowarzyszeniem do trzech lat (kan. 745).

29 KPK/1983, kan. 694 § 1: „Na mocy samego prawa jest wydalony z instytutu członek, który: 1º no-
torycznie odstąpił od wiary katolickiej; 2º zawarł małżeństwo lub usiłował je zawrzeć, nawet tylko 
cywilne ”. § 2: „W tych przypadkach przełożony wyższy wraz ze swoją radą powinien, po zebraniu 
dowodów, bezzwłocznie wydać stwierdzenie faktu, ażeby prawnie stało się wiadome wydalenie”. 
W przywoływanym tutaj często instytucie redemptorystów decyzję taką podejmuje przełożony 
wyższy danej jednostki wraz ze swoją radą zwyczajną. Por. Dyrektorium Przełożonych..., dz. cyt., 
n. 2102.4–2102.5. Wydaje się, że w takiej sytucji nie ma potrzeby określać sposobu działania rady, 
czyli czy ma być to jej opinia czy zgoda, gdyż ona jedynie stwierdza sam fakt dokonania czynu, a nie 
tworzy nowej rzeczywistości, która miałaby miejsce, gdyby rada wyrażała opinię lub zgodę. Należy 
jednak określić, jaka rada współdziała z przełożonym w takiej deklaracji, jeśli oczywiście dany insty-
tut posiada różnego rodzaju rady. W wypadku istnieniu tylko jednej rady problem taki nie wystąpi.

30 Prawodawca kodeksowy wymaga dokładnego określenia w prawie własnym instytutów, jaki kon-
kretnie przełożony podejmuje daną decyzję oraz jaki jest udział w tym jego rady. Zauważamy to 
m.in. w następujących sytuacjach wskazanych w Kodeksie: uznanie niepoprawności zachowa-
nia członka instytutu po dwukrotnym upomnieniu (kan. 697.3o), agregacja jednego instytutu do 
drugiego (kan. 580), dzielenie instytutu na części, erygowanie ich od nowa, łączenie już erygowa-
nych lub dokonywanie innego rodzaju zmian (kan. 581), erygowanie domu instytutu (kan. 609 
§ 1), decydowanie o majątku znoszonego domu instytutu (kan. 616 § 1), przedłużanie okresu pro-
fesji czasowej (kan. 657 § 2), zezwalanie na zmianę dyspozycji dotyczących zarządzania dobrami 
wraz z testamentem oraz podejmowanie jakiegokolwiek aktu co do dóbr materialnych (kan. 668 
§ 2), dopuszczanie do profesji wieczystej po odbyciu próby w instytucie, do którego członek pra-
gnie przejść (kan. 684 § 2).

wiedź Komisji na to pytanie była przecząca31. Znaczy to zatem, że przełożony 
nie może przyczyniać się do utworzenia większości, gdyż sam nie należy do tego 
kolegium lub grupy, od których musi uzyskać zgodę przed podjęciem prawnego 
działania. Nie może także przeważyć równej liczby głosów. Velasio De Paolis, 
komentując odpowiedź Komisji, stwierdza, że autentyczna interpretacja nie na-
stręczała nigdy szczególnych trudności, ponieważ lektura kanonu nie pozwala 
na inną. Wątpliwość pojawia się dopiero w odniesieniu tak do prawa własnego, 
jak i praktyki w instytutach zakonnych32. W obu przypadkach zagadnienie to 
może być i jest różnie unormowane. Przełożony może być traktowany oddziel-
nie w stosunku do swej rady i nie ma możliwości utworzenia wymaganej więk-
szości lub może być traktowany oddzielnie w stosunku do swej rady, ale będzie 
miał możliwość przeważenia równej liczby głosów; dalej przełożony może być 
traktowany jako członek grupy tylko dla utworzenia większości koniecznej, aby 
mógł wydać jakiś akt, który wchodzi w zakres jego kompetencji33. Ostatecznie 
więc to prawo własne musi sprecyzować stosunek przełożonego do jego rady 
w odniesieniu do aktów, które mają być podjęte34.

Innego zdania na temat interpretacji kan. 127 jest Remigiusz Sobański, według 
którego wspomniana wykładnia normy kodeksowej obowiązuje także instytuty 
zakonne35. Pomimo rozmaitych poglądów teoretycznych niezaprzeczalny pozo-
staje fakt, że praktyka w instytutach jest inna, co wynika z odmiennego prawa 
własnego. Dawna Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich pozwala zresztą 
na to, by tam, gdzie praktyka taka była już stosowana, zachowano ją36.

4. Rada jako kolegium

Kolegialne działanie rady jest kolejnym, innym od omówionych powyżej 
sposobem funkcjonowania przełożonego i jego rady. W tym jednak przypad-
ku przełożony i jego rada stanowią jedną grupę, tak że akt zostaje wydany przez 
31 Por. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Autentice Interpretando, Responsa „Patres Ponti-

ficiae” ad proposita dubia (5 luglio 1985), II: De Superiore eiusque Consilio, AAS 77 (1985), s. 771.
32 Por. V. De Paolis, La vita consacrata…, dz. cyt., s. 370–371.
33 Tamże, s. 371–372.
34 Także dla przykładu można wspomnieć, że w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela w spra-

wach wymagających zgody rady przełożony nie głosuje wraz z nią, ale w przypadku równości gło-
sów może przeważyć swym głosem dla uzyskania większości. Por. Consilium generale, Decretum de 
interpretatione statutorum generalium 0108-a et 0153-c (N. Prot. 311/89), Roma, 8 september 1989, 
„Analecta C.Ss.R.”, Roma 1989, s. 19.

35 Por. R. Sobański, Normy ogólne, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I, ks. I, red. 
J. Krukowski, Pallottinum 2003, s. 209; M. Thériault, Can. 127, „Comentario exegético al. Código 
de Derecho Canónico”, t. I, Pamplona 2002, s. 833.

36 Por. Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, Informationes 14 (1988), s. 277–
280; A. Chrapkowski, J. Krzywda, Instytuty życia konsekrowanego, w: Komentarz do Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, t. II/2, ks. II, red. J. Krukowski, Pallottinum 2006, s. 58.
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nich w sposób kolegialny37. Domingo Andrés nazywa to wchłonięciem przeło-
żonego w kolegium, w którym staje się on pierwszym między równymi38, zaś Elio 
Gambari zwraca uwagę, że „obecna tendencja zdaje się zmierzać do wzmocnie-
nia kolegialnej interwencji rad jako organów zarządu. Tego rodzaju tendencja 
nie może być przesadna, tak aby nie utrudniać osobistego działania przełożo-
nego, który powinien posiadać własną władzę i korzystać z pewnej swobody 
i sprawności działania”39. Velasio De Paolis ponownie przypomina, że „z punktu 
widzenia prawnego rada nie jest osobą prawną, ale po prostu pewnym »coetus« 
lub grupą osób, które są wezwane, by zająć stanowisko w jedności i razem. Ale 
ich sposób procedowania nie jest ściśle kolegialny. W niektórych przypadkach 
jest przez prawo za taki uznawany i do niego upodabniany”40.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego znajdujemy tylko jeden przykład kole-
gialnego działania rady. Czytamy w nim: „Najwyższy przełożony ze swoją radą, 
która do ważności powinna się składać z czterech przynajmniej członków, ma 
kolegialnie przystąpić do dokładnego rozważania dowodów, argumentów 
i obrony oraz jeśli zostanie to zadecydowane w  tajnym głosowaniu, winien 
wydać dekret wydalający, który do ważności musi zawierać przynajmniej su-
maryczne umotywowanie prawne i  faktyczne”41. Wymóg taki jest wyrazem 
troski „prawodawcy o dokładne rozważenie wszystkich racji za i przeciw wy-
daleniu. Wynika ono z chęci zapewnienia maksimum obiektywności i uchro-
nienia delikwenta przed samowolą pewnej grupy osób”42. Oprócz tej normy 
kodeksowej prawo własne może także określić przypadki, w których decyzje 
podejmuje kolegialnie działająca rada. Warto tutaj jeszcze raz zacytować Elio 
Gambariego, który wyraża następujący pogląd o takim działaniu rady: „Nie 
sądzę, że tego rodzaju sytuacja zdarza się w jakimkolwiek innym przypadku 
przełożonego, biskupa czy kogoś innego, przy kim istnieje rada”43.

37 Por. V. De Paolis, La vita consacrata…, dz. cyt., s. 372.
38 Por. D. Andrés, Le forme di vita consacrata…, dz. cyt., s. 189.
39 E. Gambari, Życie zakonne…, dz. cyt., s. 662–663.
40 V. De Paolis, La vita consacrata…, dz. cyt., s. 369: „Da un punto di vista giuridico, il consiglio non 

è una persona giuridica, ma semplicemente un »coetus« o gruppo di persone che vengono chiama-
te a prendere posizione in unità ed insieme. Ma il loro modo di procedere non è propriamente col-
legiale; in qualche caso viene considerato tale dal diritto e viene assimilato ad esso”.

41 KPK/1983, kan. 699 § 1.
42 J. Kałowski, Udział przełożonego…, dz. cyt., s. 90.
43 E. Gambari, Życie zakonne…, dz. cyt., s. 663.

Zakończenie

W tym miejscu należy ponownie podkreślić, że prezentowane zagadnienie 
relacji przełożonego i jego rady, zwłaszcza jej udziału w podejmowanych przez 
niego decyzjach, właściwe jest instytutom zakonnym. Prawo przewiduje różne-
go rodzaju udział rady. Może ona wydawać swoją opinię w przedkładanej kwe-
stii, może wyrażać zgodę na ewentualne podjęcie działania przez przełożonego, 
może w końcu stanowić razem z nim jedną grupę decyzyjną jako organ kole-
gialny. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku obejmuje wszystkie te możli-
wości – inne musi uwzględniać prawo własne instytutu, dokładnie określając 
udział rady. Stąd w instytucie zakonnym czasem występuje zależność, a czasem 
niezależność przełożonego od jego rady. Właśnie ze względu na różne prawo 
i różną praktykę w instytutach nie da się jednoznacznie opisać roli rady w po-
dejmowaniu decyzji przez przełożonego. Wyczytać to można jednie z prawa 
własnego danego instytutu.

Zaprezentowany tutaj udział rady w  decyzjach prawnych przełożonego 
w instytutach zakonnych oczywiście nie wyczerpuje zagadnienia. Celem arty-
kułu było jedynie zasygnalizowanie pewnych spraw, zwłaszcza dyskusyjnych. 
W materii tej istnieją także inne, nieporuszone tutaj kwestie, wymagające osob-
nej analizy.
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Summary

Th e participation of the Board in acts undertaken by religious superior

Code legislator binds religious superior of all levels to have a Board and to use their help 
in executing his offi  ce. For superior the Board is for help, is a sign of biggest participation and 
co-responsibility in decision making for his community. Code of Canon Law does not speci-
fy what this Board has to be, haw many members has to have; this must defi ne constitutions 
of particular institute. To know well the nature and role of this Board, one must look not only 
to the canon law but also to the institute own law. Norm law foresees three manners of acting 
for superior Board. One of them is the opinion. Th ere exist concrete situations in law, which 
demand from superior an opinion of the Board, before making a decision. Second manner of 
Board activity is agreement on legal acting of superior. Here, the Board’s decision will bind su-
perior if he want to make an act on which he received an assent. Collegial activity of the Board 
is another way of acting for superior and his Board. In this case, superior and his Board consti-
tute one group, thus, the act is given by them in collegial manner. Canon law does not embrace 
all cases in which the superior’s Board has to participate, before an act is making by him. It has 
to be specifi cally defi ne by institute own law. 
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