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Geneza Wulgaty i jej aktualny status  
w Kościele katolickim. Uwagi na marginesie Listu 
apostolskiego papieża Franciszka Scripturae Sacrae 
affectus

THE GENESIS OF THE VULGATE AND ITS CURRENT STATUS IN THE 
CATHOLIC CHURCH: NOTES AT THE MARGINS OF POPE FRANCIS’ 
APOSTOLIC LETTER SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS

Summary

This article discusses the genesis and nature of Vulgate, the most important work of St Jerome, 
and its current status in the Catholic Church at the margins of Pope Francis’ Apostolic Letter 
Scripturae Sacrae affectus (30 September 2020). First, the main guiding lines of Pope Francis’ 
document are shown, and then the need for Christological hermeneutics and biblical stud-
ies based on it is emphasised. The Vulgate weakened the importance of the Septuagint in the 
Western Church due to its purpose and the circumstances of its creation. The next comments 
concern the reception of the Vulgate – from the initial objections to the decree of the Council 
of Trent (1546), which sanctioned its status in the Catholic Church. This situation lasted until 
the Second Vatican Council (1962–1965), which made a fundamental change in the view of the 
authority and authenticity of the work of St Jerome. Then, the comments on the Neo-Vulgate 
and the five critical editions of the Vulgate are presented. The article ends with comments on 
the current dilemmas of biblical translation. Catholic scholars, taking as their basis critical 
editions of the Hebrew Bible based on the Masoretic text, are faced with the question of whether 
and how to use in their translations the options adopted and recorded in the Vulgate.

Keywords: Bible, Sacrae Scripturae affectus, Septuagint, St. Hieronimus, Vulgate, Neo-Vulgate, 
Biblical translations
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Wstęp

Idąc śladami Benedykta XV – który 15 września 1920 roku, na krótko przed 1500. 
rocznicą śmierci św. Hieronima, promulgował encyklikę Spiritus paraclitus – sto 
lat później, 30 września 2020 roku, papież Franciszek ogłosił List apostolski Scrip-
turae Sacrae affectus. Kardynał Gianfranco Ravasi nazywa ten dokument „praw-
dziwym portretem historyczno-teologicznym tego pełnego pasji miłośnika Słowa 
Bożego”1. Tytuł listu, przejęty z otwierających go słów, wskazuje na jego zasadni-
czą treść i najważniejszy cel: „Umiłowanie Pisma świętego, żywa i głęboka miłość 
do spisanego słowa Bożego, to dziedzictwo, jakie św. Hieronim pozostawił Ko-
ściołowi poprzez swoje życie i dzieła”. Franciszek widzi w nim „niestrudzonego 
uczonego, tłumacza, egzegetę, głębokiego znawcę i namiętnego propagatora Pisma 
Świętego; wyśmienitego propagatora tekstów biblijnych; żarliwego i niekiedy po-
rywczego obrońcę prawdy chrześcijańskiej; ascetycznego i bezkompromisowego 
eremitę, jak również doświadczonego przewodnika duchowego, w jego wielko-
duszności i czułości”. 

Opus vitae Hieronima stanowi przekład całej Biblii na język łaciński, znany pod 
nazwą Wulgata, który dekretem Soboru Trydenckiego (1546) do Soboru Waty-
kańskiego II (1962–1965) posiadał status Biblii Kościoła katolickiego. Do niedaw-
na to z niej dokonywano wszystkich katolickich przekładów na języki nowożytne. 
Natomiast po Vaticanum II status Wulgaty radykalnie się zmienił. Współczesne 
przekłady ksiąg świętych Starego i Nowego Testamentu są dokonywane z języków 
oryginalnych: hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Papież Franciszek ogłosił 
swój list w innych okolicznościach niż te, które stanowiły kontekst encykliki Piu-
sa XI. 

1. Linie przewodnie Scripturae Sacrae affectus

List apostolski został podzielony na rozdziały, które nie opatrzono numeracją. Po-
przedza je wprowadzenie z zarysem biografii Hieronima2. Papież zaczyna od wizji 
przeżytej „być może w Wielkim Poście 375 r.”, która okazała się punktem zwrot-
nym w życiu Hieronima. Ten punkt zwrotny polegał na przejściu od „cyceroniani-
zmu”, czyli zamiłowania do klasycznych tekstów łacińskich, do umiłowania Jezusa 

1 G. Ravasi, Niczym „biblioteka Chrystusa”. O liście apostolskim papieża Franciszka „Scripturae Sa-
crae affectus”, „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 10 (2020) 426, s. 37. 

2 J. Czuj, Św. Hieronim, żywot, dzieła, charakterystyka, Warszawa 1954; Y. Chauffin, Św. Hieronim, 
Warszawa 1977; J.N.D. Kelly, Hieronim, Warszawa 2003; M. Ożóg, Wprowadzenie, w: Hieronim 
ze Strydonu, Listy I (1–50), „Źródła Myśli Teologicznej” 54 (2010), s. V–XIV; Hieronim ze Strydo-
nu, w: M. Starowieyski, J.M. Szymusiak, Nowy słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, 
Poznań 2018, s. 436–447.
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Chrystusa, którego wizerunek wyłania się z Biblii. Jest ona „ciałem” słowa Bożego – 
to wyrażenie dobitnie uwypukla inkarnacyjny charakter wszystkich ksiąg świętych, 
a więc także Starego Testamentu. Doskonałe przygotowanie filologiczne i wszech-
stronna erudycja, które Hieronim zdobył w Rzymie, sprzyjały zaprzyjaźnieniu się 
z najwybitniejszymi umysłami tamtych czasów, uznawanych za „złoty wiek patry-
styki”. Przytaczając pochwałę Benedykta XV („doctor maximus explanandis Scrip-
turis”), papież Franciszek nawiązuje do dwóch katechez na temat św. Hieronima 
wygłoszonych w listopadzie 2007 roku przez Benedykta XVI oraz do XII Zgroma-
dzenia Synodu Biskupów w listopadzie 2008 roku poświęconego słowu Bożemu, 
zwieńczonego adhortacją apostolską Verbum Domini, wydaną 30 września 2010 
roku, w liturgiczne wspomnienie tego świętego i doktora Kościoła. 

Po wprowadzeniu następuje rozdział ukazujący kolejne etapy drogi życiowej 
Hieronima, która doprowadziła go z Rzymu do Betlejem. Przebiegała na szlakach 
rozległego Cesarstwa Rzymskiego, które nie było jeszcze definitywnie podzie-
lone i wciąż jednoczyło Wschód z Zachodem. Papież Franciszek nie włącza się 
w dyskusje i polemiki wokół dokładnej daty urodzenia Hieronima (ok. 331 lub ok. 
347 r.). Przyjmuje, że urodził się około 345 roku w Strydonie, na pograniczu Pa-
nonii z Dalmacją. Wychowany w rodzinie chrześcijańskiej, został ochrzczony jako 
dorosły w okresie, gdy studiował retorykę w Rzymie (358–3643). Stamtąd udał się 
do Galii i Trewiru, gdzie miał styczność z doświadczeniem monastycznym szerzo-
nym przez św. Atanazego. Około roku 374, udając się do Jerozolimy, dotarł do An-
tiochii nad Orontesem i tam, na pustyni między Antiochią a Aleppo, podjął życie 
pustelnicze. Po słynnym śnie, opisanym w Liście 224, podjął naukę języków biblij-
nych, greckiego i hebrajskiego, poznając ten drugi przy pomocy chrześcijanina po-
chodzenia żydowskiego. Po zatargu z okolicznymi mnichami wrócił do Antiochii 
i w 378 roku został wyświęcony na kapłana. Wkrótce udał się do Konstantynopola, 
gdzie – jak napisał Franciszek – „oddycha atmosferą Soboru, który odbywał się 
w tym mieście w 381 roku”. Tam poznał Grzegorza z Nazjanzu i rozpoczął tłuma-
czenie na łacinę greckich homilii Orygenesa i Kroniki Euzebiusza z Cezarei. 

W 382 roku Hieronim wrócił do Rzymu i został bliskim współpracownikiem 
papieża Damazego I (366–384). Z pomocą kilku pobożnych rzymskich patrycju-
szek stworzył krąg osób rozmiłowanych w czytaniu i studiowaniu Pisma Świętego. 
Wtedy również rozpoczęła się jego biblijna przygoda translatorska. Na polecenie 
Damazego podjął gruntowną rewizję wcześniejszych przekładów Ewangelii i być 

3 Inni badacze, np. Hieronim ze Strydonu (Listy I (1–50)…, s. 438), podają lata 360–367.
4 Sen zwieńczyło zawołanie Hieronima: „Panie, jeśli kiedykolwiek będę miał książki świeckie i je-

śli będę je czytał, zaparłem się Ciebie” (Hieronim ze Strydonu, List 22,30, w: tenże, Listy I (1–50), 
s. 104*).
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może innych fragmentów Nowego Testamentu na język łaciński, objętych wspólną 
nazwą Vetus Latina, uznając je za nie dość wierne treści oryginału. Pracował nadal 
nad przekładem dzieł Orygenesa, zajmowała go też działalność pastoralna i kon-
trowersje w obronie czystości wiary chrześcijańskiej. Po śmierci Damazego w dość 
dramatycznych okolicznościach został zmuszony do opuszczenia Rzymu. Przez 
Antiochię wyjechał do Aleksandrii, a stamtąd do Palestyny i w 386 roku zamiesz-
kał w Betlejem. Poruszony bliskością miejsc świętych, posługując coraz liczniej 
przybywającym pielgrzymom, postanowił pozostać tam i założyć dwa klasztory – 
męski i żeński. Do kręgu jego najbliższych przyjaciół należały Paula i Eustochia, 
jej córka, które, jak podkreśla papież Franciszek, „co było wówczas niesłychane – 
miały zapewnione możliwości czytania i śpiewania Psalmów w języku oryginału”5.

Poruszony złupieniem Rzymu przez Alaryka w 410 roku, Hieronim pozostał 
w Betlejem do śmierci w 419 lub 420 roku, oddając się całkowicie studium i prze-
kładowi Starego Testamentu z oryginału hebrajskiego oraz komentowaniu ksiąg 
świętych i pisaniu podręczników do studiowania Biblii6. Jego dzieło wyrosło z wia-
ry i miało za cel budowanie wiary. Przeznaczone dla wspólnoty, miało jej służyć. 

„To właśnie wsłuchując się w Pismo święte – napisał Franciszek – Hieronim od-
najduje samego siebie, oblicze Boga i oblicze swoich braci, oraz udoskonala swoje 
upodobanie do życia wspólnotowego”. Taki w gruncie rzeczy jest najważniejszy 
cel czytania i rozważania Biblii w Kościele. W posynodalnej adhortacji Verbum 
Domini Benedykt XVI napisał:

Biblia została napisana przez lud Boży i dla ludu Bożego, pod natchnieniem Ducha Świę-
tego. Jedynie w tej komunii z ludem Bożym możemy rzeczywiście dotrzeć z naszym „my” 
do istoty prawdy, którą Bóg chce nam przekazać (nr 22).
Ostatnie lata życia, przeżyte w bezpośredniej bliskości betlejemskiej groty, spędził Hie-
ronim „na osobistej i wspólnotowej lekturze Pisma Świętego, na kontemplacji, w służbie 
braciom poprzez swoje dzieła”. 

2. Chrystologiczna hermeneutyka biblijna

W drugim rozdziale listu apostolskiego papież Franciszek proponuje „klucz mą-
drościowy” do portretu św. Hieronima. W swoim życiu i działalności połączył 
on dwa wymiary egzystencji człowieka wierzącego: „z jednej strony absolutne 

5 Zob. T. Skibiński, Mniszki i egzegetki – kobieta a Pismo Święte w świetle korespondencji świętego 
Hieronima, w: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej, „Studia Antiquitatis Christianae Series 
Nova” 14 (1999), s. 83–91; J. Strzelczyk, Szlachetne, pobożne i uczone damy św. Hieronima, w: ten-
że, Pióro w wątłych dłoniach, Warszawa 2007, s. 153–196.

6 Wykaz dzieł Hieronima zob. Hieronim ze Strydonu…, s. 439–445. 
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i bezwzględne poświęcenie się Bogu, z wyrzeczeniem się wszelkich przyjemno-
ści ludzkich dla miłości Chrystusa ukrzyżowanego (por. 1 Kor 2,2; Flp 3,8.10); 
z drugiej zaś – trud wytrwałego studiowania, ukierunkowanego wyłącznie na co-
raz pełniejsze rozumienie tajemnicy Pana”. Wkraczamy w obszar zainteresowań 
hermeneutyki biblijnej, czyli sztuki interpretacji Biblii. Jej czytanie i objaśnianie 
przez Hieronima ma charakter chrystologiczny, a nawet chrystocentryczny, oparty 
na Nowym Testamencie, co wyraźnie odróżniało je od lektury żydowskiej, z którą 
zapoznał się podczas pobytu w Betlejem. 

W naszych czasach potrzeba chrystologicznej hermeneutyki biblijnej jest 
ogromna. Taka lektura i interpretacja różni się diametralnie od lektury i interpre-
tacji niereligijnej czy wręcz antyreligijnej, która się pleni i skutkuje erozją wiary 
chrześcijańskiej oraz zjawiskiem apostazji. Na jej przedłużeniu znajduje się wyko-
rzystywanie Biblii do walki z zawartą w niej prawdą o Bogu i Jego woli. Na wyni-
kające stąd groźne niebezpieczeństwo wskazywał Józef Ratzinger/Benedykt XVI 
np. w refleksji zawartej w pierwszym tomie książki Jezus z Nazaretu. Komentując 
kuszenie Jezusa przez diabła, przypomniał, że powołuje się on na słowa Pisma 
i „okazuje się znawcą Pisma, który potrafi dokładnie zacytować Psalm”. Przywo-
łując motyw z Krótkiej opowieści o Antychryście Włodzimierza Sołowjowa, papież 
napisał bez ogródek: „Wykład Pisma Świętego może w rzeczywistości stać się na-
rzędziem Antychrysta”. Trzeba również przytoczyć dalsze słowa:

Na bazie pozornych osiągnięć naukowej egzegezy pisano najgorsze książki, dokonujące 
destrukcji postaci Jezusa i demontażu wiary. Dzisiaj Biblia jest bardzo często poddawana 
kryteriom tak zwanego współczesnego obrazu świata, którego podstawowym dogmatem 
jest twierdzenie, że Bóg w ogóle nie może działać w historii, zatem wszystko, co się od-
nosi do Boga, należy lokować na obszarze podmiotu. Wtedy Biblia nie mówi już o Bogu, 
o Bogu żywym; wtedy mówimy już tylko my sami i my decydujemy o tym, co Bóg może 
czynić i co my czynić chcemy lub powinniśmy. A Antychryst, z miną wielkiego uczonego, 
mówi nam, że egzegeza, która czyta Biblię w duchu wiary w żywego Boga i wsłuchuje 
się przy tym w Jego słowo, jest fundamentalizmem. Tylko jego, rzekomo ściśle naukowa, 
egzegeza, w której sam Bóg nic nie mówi i nic nie ma do powiedzenia, jest na poziomie 
dzisiejszych czasów7.

Papież Franciszek nie zajmuje się tą sprawą. Widzi w Hieronimie wzór dla mni-
chów, „by ci, którzy żyją ascezą i modlitwą, byli zachęcani do oddania się żmud-
nej pracy badawczej i intelektualnej”, oraz dla uczonych, „którzy muszą pamiętać, 
że wiedza jest wartościowa pod względem religijnym tylko wówczas, gdy opiera 

7 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tłum. 
W. Szymona, Kraków 2007, s. 43. 
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się na wyłącznym umiłowaniu Boga, na ogołoceniu z wszelkich ambicji ludzkich 
i wszelkich dążeń światowych”. Taki obraz mnicha i uczonego z Betlejem wyła-
nia się z jego wizerunków zachowanych w chrześcijańskiej ikonografii. Franciszek 
wymienia trzy dzieła malarskie: autorstwa Leonarda da Vinci, Albrechta Dürera 
i Caravaggia. Nadmienia, że podwójny profil mądrościowy drogi życiowej Hiero-
nima znalazł wyraz w określaniu go mianem „Lwa Betlejemskiego”, zdolnego do 

„potężnych ryków”, ale także do łez. 
Rozdział trzeci, poświęcony umiłowaniu Pisma Świętego, pozostaje w ścisłym 

związku z perspektywą chrystologiczną. Franciszek napisał:

Hieronim podkreślił w Piśmie świętym raczej pokorny charakter objawiania się Boga, wy-
rażony w surowej i niemal prymitywnej naturze języka hebrajskiego, w porównaniu z wy-
rafinowaniem łaciny cyceroniańskiej. Poświęcił się więc Pismu Świętemu nie ze względu 
na gust estetyczny, ale – jak dobrze wiadomo – tylko dlatego, że prowadziło go ono do po-
znania Chrystusa, ponieważ nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa.

Podejście chrystologiczne, uwarunkowane okolicznościami tamtych czasów8, 
towarzyszyło Hieronimowi nie tylko w lekturze Nowego Testamentu, lecz – w ta-
kim samym stopniu  – w lekturze Starego Testamentu. Przejawiło się w tym na-
śladowanie samego Jezusa, gdyż Ewangelie „mówią nam o Jezusie jako Nauczy-
cielu, który, aby wyjaśnić swoją tajemnicę, odwołuje się do Mojżesza, proroków 
i Psalmów (por. Łk 4,16–21; 24,27.45–47). Także przepowiadanie Piotra i Pawła 
w Dziejach Apostolskich jest również znacząco zakorzenione w Piśmie Świętym 
Starego Testamentu; bez nich nie można w pełni zrozumieć postaci Syna Boże-
go, Mesjasza Zbawiciela”. W oczywisty sposób wynika stąd postulat nieustannego 
powracania do Starego Testamentu i należytego dowartościowania go w chrześci-
jańskiej praktyce katechetycznej i kaznodziejskiej. Będzie on jednak poprawnie 
urzeczywistniany tylko wtedy, gdy się respektuje to, że Stary Testament nie istnieje 
autonomicznie, lecz stanowi pierwszą część Biblii chrześcijańskiej. 

Papież Franciszek poświęca też nieco miejsca sukcesom Hieronima w pole-
mikach i sporach zwalczających ówczesne herezje i błędy doktrynalne. Zauważa, 
że pod tym względem był podobny do starotestamentowych proroków oraz Jana 
Chrzciciela i św. Pawła. Hieronim, którego dyskurs bywa prowokacyjny i pozornie 
srogi, jest „wzorcem nieustępliwego świadectwa prawdy, które sięga po surowość 
wyrzutów, by doprowadzić do nawrócenia”. Nasuwa się pytanie, czy ten dyna-
mizm prorocki istnieje we współczesnym Kościele. Na fali ulegania politycznej 
poprawności jego przedstawiciele milczą bowiem wtedy, kiedy powinni mówić, 

8 M.C. Paczkowski, Chrystologia Hieronima na tle teologii palestyńskiej przełomu IV i V w., „Vox 
Patrum” 25 (2005), s. 169–186. 
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a zabierają głos wtedy, kiedy lepiej byłoby milczeć. Pisząc, że Hieronim „nie chce 
przypodobać się ludziom, ale wyłącznie swojemu Panu (por. Ga 1,10), dla którego 
strawił całą energię duchową”, papież ustawia właściwy drogowskaz dla współcze-
snego Kościoła. 

3. Potrzeba studiów biblijnych

Przechodząc w rozdziale czwartym do ukazania potrzeby i wartości naukowego 
studium Biblii, papież Franciszek akcentuje konieczność „posłuszeństwa wierze”, 
które wymaga czynnego zaangażowania w osobiste poszukiwanie religijnego 
przesłania ksiąg świętych. Przekazując to, co naprawdę zostało napisane przez na-
tchnionych autorów, należy dokładać starań, aby podczas lektury Pisma Święte-
go „wkroczył kompetentny świadek i przyniósł ułatwiający klucz, klucz Chrystusa 
Pana”. Prawdą jest, że wśród chrześcijan daje znać o sobie swoisty analfabetyzm, 

„dlatego, że nie są przygotowani do rozumienia języka biblijnego, jego sposobów 
wyrażania i starożytnych tradycji kulturowych, wobec czego tekst okazuje się nie-
czytelny, jakby był napisany w nieznanym alfabecie i w niezrozumiałym języku”. 
Konieczne jest więc pośrednictwo tłumacza, który wypełnia funkcję „diakonalną”. 
Hieronim stanowi znakomity wzorzec, bo „prowadzi każdego czytelnika do tajem-
nicy Jezusa, jak i dlatego, że w sposób odpowiedzialny i systematyczny podejmuje 
pośrednictwo egzegetyczne i kulturowe niezbędne do poprawnego i owocnego od-
czytywania Pisma Świętego”. 

Papież Franciszek przedstawia Hieronima jako prekursora krytycznego stu-
dium Biblii. Ma na myśli jego kompetencje językowe, czyli znajomość greki i he-
brajskiego, umiejętną analizę i ocenę rękopisów z tekstem ksiąg świętych, badania 
archeologiczne oraz znajomość historii interpretacji, czyli hermeneutyki biblijnej. 
Co się tyczy tych narzędzi metodologicznych, Hieronim korzystał w wielkim stop-
niu z dorobku i osiągnięć Orygenesa9, autora nieocenionej Hexapli, która stworzy-
ła podwaliny pod krytykę tekstualną Biblii i inne dyscypliny. Solidna znajomość 
i umiejętne wykorzystywanie poprawnych narzędzi metodologii i hermeneutyki 
biblijnej stanowi pilne wyzwanie naszych czasów. Wiek XXI będzie wiekiem na-
prawy i pogłębienia tych dziedzin albo studia nad Biblią upodobnią się do takich 
nauk, jak sumerologia, egiptologia czy asyriologia. 

Kościół ma do dyspozycji instytucje i gremia, które wspierają interpretację Bi-
blii specyficznymi umiejętnościami. List apostolski wymienia Papieski Instytut 

9 J.W. Żelazny, Szkoła Orygenesa w Cezarei Palestyńskiej – instytucja, czy środowisko? „Analecta 
Cracoviensia” 38–39 (2006–2007), s. 421–429; A. Żurek, W szkole biblijnej św. Hieronima, „Tar-
nowskie Studia Teologiczne” 23 (2004), s. 101–116.
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Biblijny i Augustinianum w Rzymie oraz Szkołę Biblijną i Studium Biblicum Fran-
ciscanum w Jerozolimie, po czym dodaje:

Ale również każdy wydział teologiczny musi się starać, żeby nauczanie Pisma Świętego 
było zaprogramowane w taki sposób, żeby zapewnić studentom kompetentne umiejętno-
ści interpretacji, zarówno w egzegezie tekstów, jak i w syntezie teologii biblijnej.

Niestety, ten postulat odbiega daleko od rzeczywistej sytuacji, która panuje 
na polskich wydziałach teologicznych. Jej poziom nie wynika z braku wykwali-
fikowanej kadry naukowo-dydaktycznej10, lecz m.in. z kilkakrotnie zmienianego 
curriculum studiów teologicznych i seminaryjnego ratio studiorum. Przedmioty 
biblijne są wypierane na korzyść różnych odmian „teologii pastoralnej” i dyscy-
plin świeckich, wskutek czego Pismo Święte przestaje być, jak postulował Sobór 
Watykański II, „niejako duszą świętej teologii” i „jakby duchową kwintesencją 
chrześcijańskiej praktyki religijnej” (Dei Verbum, nr 24, 25). Postulat promowania 
formacji biblijnej obejmującej wszystkich chrześcijan, „tak aby każdy z nich mógł 
otworzyć księgę świętą i czerpać z niej bezcenne owoce mądrości, nadziei i życia”, 
nie doczeka się realizacji dopóty, dopóki studia biblijne nie zyskają należnego im 
miejsca w strukturze studiów teologicznych, szczególnie dla kapłanów i kateche-
tów. 

Piękny i zobowiązujący jest, przypomniany wcześniej przez Benedykta XVI, 
wzgląd na sakramentalność słowa Bożego, która staje się zrozumiała „przez analo-
gię do rzeczywistej obecności Chrystusa pod konsekrowanymi postaciami chleba 
i wina” (Verbum Domini, nr 37). Wyzwania i możliwości dotyczące wiedzy i du-
chowości biblijnej powinny iść w parze z powrotem do zdrowej sakramentologii, 
zwłaszcza katolickiej nauki o Eucharystii. Trwająca od początku 2020 roku sytu-
acja pandemii i wynikające z niej normy i rozwiązania duszpasterskie spowodo-
wały, że to zadanie stało się pilniejsze niż kiedykolwiek do tej pory. Osłabienie, 
a często wręcz banalizacja życia sakramentalnego nie pozostaje bez wpływu na 
wiarę i pobożność eucharystyczną. Wzgląd na słowa Jezusa o Jego Ciele i Krwi, 
dotyczące Tajemnicy eucharystycznej, pozwala lepiej zrozumieć prawdę, że „ciało 
Chrystusa i Jego krew są prawdziwie słowem Pisma, są nauczaniem Bożym”.

10 Na początku 2021 r. Stowarzyszenie Biblistów Polskich liczyło ponad 320 członków, w tym po-
nad 100 samodzielnych pracowników naukowych (profesorów i doktorów habilitowanych), za-
trudnionych na wydziałach teologicznych i w seminariach duchownych. 
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4. Okoliczności powstania Wulgaty

Kolejny rozdział listu apostolskiego został poświęcony Wulgacie, określanej – sło-
wami samego Hieronima – jako „najsłodszy owoc żmudnego siewu”. Wulgata to 

„tłumaczenie Starego Testamentu na język łaciński, na podstawie oryginału hebraj-
skiego”. Trzeba jednak zauważyć, że Stary Testament to nie tylko księgi napisane 
po hebrajsku (i w pewnych fragmentach po aramejsku), traktowane w kanonie ka-
tolickim jako protokanoniczne, lecz również te, które zostały napisane lub zacho-
wały się w języku greckim i są traktowane jako deuterokanoniczne11. Brak wzmian-
ki o nich może być odbierany jako dezawuowanie Septuaginty, z której pochodzą 
księgi deuterokanoniczne. Przywołana jest nieco dalej:

Podczas gdy księgi Nowego Testamentu zostały napisane w języku greckim, dla ksiąg sta-
rotestamentowych istniała pełna wersja, tak zwana Septuaginta (czyli wersja siedemdzie-
sięciu), opracowana przez wspólnotę żydowską Aleksandrii ok. II w. przed Chrystusem.

To stwierdzenie może sugerować, że Septuaginta nie jest niczym więcej niż prze-
kładem Biblii Hebrajskiej na język grecki. A przecież, jako świadectwo gruntownej 
transpozycji językowej i prawdziwa Biblia Grecka12, na przełomie ery przedchrze-
ścijańskiej i chrześcijańskiej była Biblią judaizmu hellenistycznego13. Używano jej 
również na terytorium Palestyny i jako taka została przejęta przez autorów No-
wego Testamentu, a następnie pisarzy wczesnochrześcijańskich i ojców Kościoła. 
Zasadne więc jest określanie jej jako „pierwszej Biblii Kościoła”. Ponieważ istniała 
w języku greckim, właśnie w tym języku zostały napisane pisma, które złożyły się 
na Nowy Testament14. Po rozejściu się dróg Synagogi i Kościoła rabini odrzucili 

11 Ten sam błąd jest powielany w kolejnych wydaniach Biblii Warszawsko-Praskiej. Bp K. Roma-
niuk napisał w Przedmowie: „Przekładu dokonałem w oparciu o następujące wydania krytyczne 
tekstu oryginalnego: Stary Testament, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1977; Nowy Testa-
ment, Novum Testamentum graece, ed. K. Aland, M. Black, C. Martini, B. Metzger, A. Wikgren, 
Stuttgart 197926” (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. „Biblia Warszawsko-Praska”, War-
szawa 1997, s. 5). Brakuje informacji, co stanowiło podstawę przekładu ksiąg deuterokanonicz-
nych Starego Testamentu.

12 W. Chrostowski, „Gdy Bóg przemówił po grecku”. Septuaginta jako świadectwo gruntownej trans-
pozycji językowej, „Poradnik Językoznawczy” 5 (2016), s. 60–70. 

13 S. Jędrzejewski, Septuaginta  – Biblia helleńskiego judaizmu, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 58 
(2005) 4, s. 245–262; K. Mielcarek, Biblia grecka i jej wpływ na judaizm hellenistyczny, „Studia 
Nauk Teologicznych” 4 (2009), s. 27–35. 

14 D. Muszytowska, Język Septuaginty i jego rola w języku autorów Nowego Testamentu, w: Patronka 
filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań językoznawczych i translatorskich, red. D. Mu-
szytowska, Warszawa 2015, s. 13–41; A. Malina, Czy Nowy Testament mógłby powstać bez Septu-
aginty?, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 35 (2016) 1, s. 147–160. 
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Septuagintę, a ponieważ nadal potrzebowali Biblii w języku greckim, zlecili nowe 
przekłady, lecz żaden nie dorównywał Septugincie.

Wskazując na brak pod koniec IV wieku pełnej wersji Biblii w języku łacińskim, 
papież Franciszek napisał:

Zasługą Hieronima, a następnie jego spadkobierców, jest podjęcie rewizji i nowego prze-
kładu całego Pisma Świętego. Po rozpoczęciu w Rzymie, za zachętą papieża Damazego, 
poprawiania tłumaczenia Ewangelii i Psalmów, Hieronim podjął w swojej samotni w Be-
tlejem tłumaczenie wszystkich ksiąg starotestamentowych, bezpośrednio z języka hebraj-
skiego: dzieło które trwało latami.

Także w tym miejscu uderza brak wzmianki o księgach deuterokanonicznych. 
Kryterium, którym się kierował, sam Hieronim przedstawił tak:

Otóż, jeśli idzie o Nowy Testament, to w wypadku gdy Łacinnicy mają wątpliwości, a mię-
dzy poszczególnymi egzemplarzami zachodzi różnica, uciekamy się do oryginalnego ję-
zyka greckiego, w którym spisany został ten Nowy Dokument. Jeśli natomiast w zakresie 
Starego Testamentu zachodzi różnica między Grekami a Łacinnikami, wtedy zwracamy 
się do oryginału hebrajskiego, aby odszukać w strumykach to, co płynie ze źródła15.

Obraz jest naprawdę piękny: oryginalny tekst Pisma Świętego to źródło, nato-
miast jego przekłady to strumyki. Źródło jest jedno i czyste, strumyków jest wiele 
i nie wszystkie zawierają niczym niezmąconą źródlaną wodę. Przez takie podejście 
Hieronim nie tylko uzasadnił potrzebę własnej działalności translatorskiej, lecz 
otworzył drogę do opracowywania innych przekładów Pisma Świętego. 

W 383 roku Hieronim rozpoczął od Ewangelii, ale zamiast opracowywać 
całkiem nowy przekład, zdecydował się na rewizję istniejących przekładów sta-
rołacińskich16. Co się tyczy Starego Testamentu, to zgodnie z ustaloną tradycją 
chrześcijańską Hieronim początkowo preferował Septuagintę, traktując ją jako 
vera interpretatio. Opierając się na tekście zawartym w Heksapli Orygenesa, któ-
rej egzemplarz znajdował się w Cezarei Nadmorskiej, przystąpił w 385 roku do 
przekładu Psałterza. Jednakże po osiedleniu się w Betlejem zaprzestał tłumaczenia 
z Septuaginty i jako Vorlage, czyli tekst wyjściowy, na którym się oparł, wybrał 
tekst hebrajski. Zmianę podejścia uzasadniał nie tyle tym, jakoby tekst hebrajski 

15 List 106,2, w: Hieronim ze Strydonu, Listy III (80–115), Kraków 2011, s. 124*. 
16 M. Stenzel, Biblia łacińska przed św. Hieronimem, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 3 (1947) 

85, s. 428–434; H. Pietras, Starożytne tłumaczenia Biblii i ich wpływ na tradycję chrześcijańską, 
„Horyzonty Wiary” 9 (1988) 3, s. 27–36. 
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miał być lepszy od greckiego17, ile faktem, że hebrajski był językiem Jezusa i Jego 
pierwszych uczniów. Uznał ponadto, że skuteczność chrześcijańskiej argumentacji 
w kontrowersjach z Żydami będzie większa, jeśli oprze się ją na tekście akceptowa-
nym przez obie strony. 

Hieronima zastanawiało to, że o ile wśród chrześcijan krążyły różne wersje 
ksiąg świętych, wskutek czego istniała znaczna różnorodność czytań w liturgii, 
o tyle rabini – takie odnosił wrażenie – opierali się na jednym tekście hebrajskim. 
Rozwiązanie, które wybrał, było prostsze niż to, na które wcześniej zdecydował 
się Orygenes, przytaczając obok Septuaginty tekst hebrajski oraz inne przekłady 
greckie opracowane w środowisku żydowskim i judeochrześcijańskim (Akwila, 
Symmach, Teodocjon). Zaniechawszy ich porównywania, skupił uwagę na bez-
pośredniej translacji z hebrajskiego na łacinę. Dopiero na tym etapie życia, wy-
bierając veritas hebraica, ostatecznie zrezygnował z veritas graeca, czyli z Septu-
aginty. Papież Franciszek podkreślił Hieronimową „znajomość języka greckiego 
i hebrajskiego, a także solidne wykształcenie łacińskie” oraz to, że „posłużył się 
narzędziami filologicznymi, jakimi dysponował, w szczególności Hexaplą Ory-
genesa. Ostateczny tekst łączył w sobie koordynację formuł, które weszły już do 
powszechnego użytku, z większą wiernością oryginałowi hebrajskiemu, nie rezy-
gnując z elegancji języka łacińskiego”. To prawda, lecz o jakości i wartości nowej 
wersji przesądził inny czynnik. Hieronim uznał, że dobry chrześcijański przekład 
Starego Testamentu może powstać tylko na bazie pełnego zrozumienia jego prze-
słania, objawionego w Nowym Testamencie. Ponieważ tłumacze Septuaginty żyli 
na długo przed Jezusem Chrystusem, Hieronim uznał, że nie mogli znać bogactwa, 
które Jego przyjście wniosło w głębsze zrozumienie starotestamentowych ksiąg 
świętych. Konkludował, że „im lepsze zrozumienie, tym lepszy przekład” (Prolog 
do Pięcioksięgu, 1.4.39). 

W imię postulatu głębszej i w pełni chrześcijańskiej interpretacji Starego Testa-
mentu, Hieronim podważył miejsce i znaczenie Septuaginty w Kościele zachod-
nim, podczas gdy Kościół wschodni przy niej pozostał – co trwa do dzisiaj. Po-
siłkując się przekładami starołacińskimi, ponownie przełożył Psałterz (Psalterium 
iuxta Hebraeos), tym razem z hebrajskiego, po czym rozpoczął przekład pozosta-
łych ksiąg Tory, Proroków i Pism. Ponieważ w liturgii chrześcijańskiej pozostawa-
ły w użyciu księgi napisane lub zachowane po grecku w Septuagincie, uznał, że 
można je czytać dla zbudowania wiernych, ale nie mają tego samego autorytetu, co 
włączone do Biblii Hebrajskiej. Przełożył na łacinę Księgę Judyty i Księgę Tobiasza, 

17 Jakkolwiek i ten argument pojawia się w jego listach: „Jak bowiem wierność starych ksiąg powin-
no się poprawiać według tekstów hebrajskich, tak sprawdzianem wierności nowych Pism jest ję-
zyk grecki” (List 71,5, w: Hieronim ze Strydonu, Listy II (51–79), Kraków 2010, s. 173*).
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natomiast jeśli chodzi o księgi: Mądrości, Syracha, Barucha i Machabejskich, to 
nie przetłumaczył ich na nowo, lecz przejął, bez wprowadzania zmian, starsze 
przekłady z Vetus Latina. W konsekwencji przekład Hieronima jest daleki od jed-
nolitości nie tylko pod względem genezy, lecz także jego charakteru.

5. Recepcja Wulgaty

Papież Franciszek napisał:

W rezultacie powstał prawdziwy pomnik, który naznaczył historię kultury Zachodu, 
kształtując jego język teologiczny. Tłumaczenie Hieronima, po przezwyciężeniu pewnych 
początkowych odrzuceń, od razu stało się wspólnym dziedzictwem zarówno uczonych, 
jak i ludu chrześcijańskiego, stąd jego nazwa Wulgata.

Kilka lat wcześniej w pierwszej z katechez poświęconych w 2007 roku św. Hie-
ronimowi papież Benedykt XVI powiedział:

Biorąc pod uwagę oryginalny tekst hebrajski oraz grecki Septuaginty – klasycznej greckiej 
wersji Starego Testamentu, sięgającej czasów przedchrześcijańskich, oraz poprzednich 
wersji łacińskich, Hieronim – przy współpracy innych osób – mógł sporządzić lepsze tłu-
maczenie. Jest to tak zwana „Wulgata”, „oficjalny” tekst Kościoła łacińskiego, który za taki 
został uznany przez Sobór Trydencki i który po ostatniej rewizji pozostaje „oficjalnym” 
łacińskim tekstem Kościoła18.

Trudno powiedzieć, co Benedykt miał na myśli, nazywając Wulgatę „lepszym 
tłumaczeniem”. Na pewno wychodziła naprzeciw potrzebom Kościoła zachodnie-
go, łacińskiego i z czasem była używana w debatach teologicznych ze Wschodem.

Droga przekładu Hieronima do przyjęcia i uznania przez Kościół zachodni 
nie była jednak łatwa. Kiedy został ukończony, ziściło się to, czego należało się 
spodziewać  – mianowicie w Kościele łacińskim został najpierw przyjęty z wiel-
ką rezerwą, a nawet ze sprzeciwami. Najpoważniejszy zarzut dotyczył odejścia od 
Septuaginty na rzecz tekstu hebrajskiego, postrzeganego jako Biblia Żydów, którzy 
nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Broniąc Septuaginty, św. Augustyn (354–430) 
w listach do Hieronima wyrażał zdziwienie, że w tekście hebrajskim można zna-
leźć coś nowego i bliższego Ewangelii, czego siedemdziesięciu uczonych tłumaczy 
greckich nie zdołało zauważyć i uwzględnić19. Podkreślając autorytet Biblii Grec-
kiej, powoływał się na (legendarne) okoliczności jej powstania i aprobatę, jaką cie-
szyła się we wspólnotach żydowskich, a później chrześcijańskich. Postulował, by 

18 Benedykt XVI, Św. Hieronim (I), „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 1 (2008) 299, s. 50. 
19 J. Czuj, Spór św. Augustyna ze św. Hieronimem, „Ateneum Kapłańskie” 16 (1930) 26, s. 352–368, 

469–483.



21Geneza Wulgaty  i jej aktualny status w Kościele katolickim…

Hieronim wyraźnie zaznaczył miejsca, w których jego przekład różni się od Septu-
aginty. Obawiał się też, że jeżeli nowy przekład zostanie przyjęty, a różnice wzglę-
dem Septuaginty okażą się liczne, to chrześcijanie czytający nadal Biblię Grecką 
będą spotykać się z oskarżeniami o fałszerstwo i niedokładną znajomość jej treści.

Około roku 405 Augustyn otrzymał odpowiedź od Hieronima. Trzon stanowi-
ło twierdzenie, że jego zamiarem nie jest dezawuowanie Septuaginty, lecz zapozna-
nie chrześcijan z treścią Biblii Hebrajskiej. W Prologu do przekładu Pięcioksięgu 
Hieronim ujął to jeszcze inaczej: tłumacze Septuaginty pracowali przed przyjściem 
Jezusa Chrystusa, wskutek czego mieli jedynie częściową, prorocką znajomość 
tego, co w przyszłości miało się wydarzyć. Natomiast Hieronim oraz tłumacze 
i teologowie chrześcijańscy czytają i objaśniają Stary Testament z perspektywy 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, dlatego ta wykładnia jest dosko-
nalsza20. Zarówno Augustyn, jak i Hieronim dobitnie podkreślają chrystologiczny 
dynamizm Starego Testamentu. Nie negując argumentów Hieronima, Augustyn 
kilkanaście lat później powtórzył, że Septuaginta, która pomogła poganom po-
znać wiarę chrześcijańską, ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi tekstami 
pierwszej części Biblii, ponieważ Kościół apostolski otrzymał ją tak, jakby była 
jedyną Biblią. Dodawał, że „ten sam Duch Święty, który był w prorokach, gdy swe 
proroctwa pisali, był też w siedemdziesięciu mężach, gdy te proroctwa tłumaczyli”. 
Ale Hieronim zdania nie zmienił, tym bardziej że przekładowi, który opracował, 
poświęcił najlepszy i najbardziej owocny okres swego życia.

Przez co najmniej sto lat trwał impas i w Kościele zachodnim nie posługiwa-
no się przekładem Hieronima21. Sytuacja zaczęła się zmieniać po 476 roku, czyli 
po upadku Rzymu. Imperium padło łupem barbarzyńskich najeźdźców, którzy 
przyjąwszy chrześcijaństwo, potrzebowali spoiwa swej tożsamości, co mogła im 
zapewnić Biblia. Nie zajmowano się sprawą wierności wobec tekstu hebrajskiego, 
natomiast przekład Hieronima odznaczał się pięknem języka łacińskiego i dosko-
nała forma językowa była jedną z jego największych zalet. Nie mniejsze znacze-
nie miała druga zaleta: Hieronim opracował swój przekład z języka hebrajskiego 
z perspektywy głęboko wierzącego chrześcijanina. Znakomicie wyczuł mesjański 
dynamizm Starego Testamentu i usankcjonował jego chrześcijańskie zrozumienie 

20 „Quid igitur? Damnamus veteres? Minime; sed post priorum studia in domo Domini quod 
possumus laboramus. Illi interpretati sunt ante adventum Christi et quod nesciebant dubiis pro-
tulere sententiis, nos post pasionem ac resurrectionem eius non tam prophetiam quam historiam 
scribimus; aliter enim audita, aliter visa narrantur; quod melius intellegimus, melius et proferi-
mus” (Incipit Prologus Sancti Hieronymi presbyteri in Pentateucho, w: R. Weber, R. Gryson, Biblia 
Sacra iuxta Vulgatam versionem, Stuttgart 2007, s. 4).

21 K. Morta, Bluszcz kontra dynia, czyli trudne początki Wulgaty, „Theologica Wratislaviensia” 6 
(2011), s. 91–120. 
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i objaśnianie. Opierając się na tekście hebrajskim i odcinając się od Septuaginty, 
zachowywał w pamięci jej brzmienie, a ponadto – co bardzo ważne – kierował się 
wiarą zakorzenioną w Nowym Testamencie. Decydująca dla dalszych losów Hie-
ronimowego dzieła okazała się aprobata papieża Grzegorza Wielkiego (590–604), 
który w swoim nauczaniu i pismach nim się posłużył. Odtąd ten przekład zyskiwał 
coraz powszechniejszą aprobatę w Kościele łacińskim22, a w XIII wieku otrzymał 
nazwę „Wulgata”, czyli „powszechna”. 

W Scripturae Sacrae affectus czytamy: „Europa w średniowieczu nauczyła się 
czytać, modlić i rozumować, korzystając ze stron Biblii przetłumaczonej przez 
Hieronima”. Jej tekst był przepisywany i rozpowszechniany w niezliczonej liczbie 
odpisów. Gianfranco Ravasi napisał:

Rzeka egzemplarzy wezbrała ponad miarę, ciągnąc za sobą osady wszelkiego rodzaju, 
a mianowicie błędy pisarskie, zamierzone zmiany, marginalne warianty, kontaminacje 
z innymi antycznymi wersjami łacińskimi23.

Podobnie jak w przypadku Septuaginty kształtowały się recenzje tworzące „ro-
dziny” rękopisów powstających i używanych w różnych regionach, od Italii po 
Brytanię, Irlandię i ziemie germańskie. Najważniejsze to: italska, galijska, hiszpań-
ska i irlandzka. Na tym gruncie rodziły się inicjatywy podobne do tej, którą w III 
wieku zrealizował Orygenes, zestawiając tekst Septuaginty z tekstem hebrajskim 
i innymi przekładami greckimi. Widząc powiększającą się liczbę rękopisów i na-
rastanie rozmaitych różnic, Teodulf (ok. 750/760–821), biskup Orleanu podjął na 
polecenie Karola Wielkiego rewizję Wulgaty. Z tego samego okresu pochodzi po-
dobne dzieło Alkuina (ok. 735–804), które wywarło wielki wpływ na jej późniejszą 
historię. Tekst ten posłużył następnie za podstawę opracowanej na początku XII 
wieku Biblii Paryskiej, którą G. Ravasi ocenia jako „jedną z mniej doskonałych 
form długowiecznej Wulgaty”24. W okresie nasilonych poszukiwań „optymalnego” 
tekstu Biblii25 Stefan Langton (1150–1228), arcybiskup Canterbury, wprowadził 
przyjęty do dzisiaj podział tekstu ksiąg świętych na rozdziały. Dwa wieki później, 

22 J. Królikowski, Jak powstawała Wulgata i któremu tekstowi Pisma Świętego przysługuje to miano?, 
„Tarnowskie Studia Teologiczne” 36 (2017) 1, s. 5–20. 

23 G. Ravasi, Niczym „biblioteka Chrystusa”…, s. 38. 
24 Tamże. 
25 J. Królikowski, Poszukiwania „optymalnego” tekstu Biblii w XIII wieku, „Tarnowskie Studia Teolo-

giczne” 35 (2016) 1, s. 133–146. 
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w latach 1452–1455, w Moguncji ukazało się pierwsze drukowane wydanie Wulga-
ty (Biblia Gutenberga26), powielane w kolejnych drukowanych edycjach. 

6. Status Wulgaty w świetle dekretu Soboru Trydenckiego

Papież Franciszek dobitnie uwypuklił długą i owocną historię oddziaływania (Wir-
kungsgeschichte) Wulgaty na literaturę, sztukę i język potoczny. Dzięki niej „Pismo 
święte stało się zatem swego rodzaju «ogromnym słownikiem» (P. Claudel) i «atla-
sem ikonograficznym» (M. Chagall)”. Nie podlega dyskusji, że wpływ Wulgaty na 
literaturę27 i sztukę europejską oraz światową był ogromny. W liście apostolskim 
czytamy też:

To właśnie z uwagi na ten niepodważalny fakt Sobór Trydencki określił w dekrecie Insu-
per „autentyczny” charakter Wulgaty, oddając hołd wielowiekowemu wykorzystywaniu 
jej przez Kościół i potwierdzając jej wartość jako narzędzia do studiowania, kaznodziej-
stwa i publicznych dysput.

W tym miejscu potrzebne jest ważne dopowiedzenie: dekret Soboru Trydenc-
kiego nie tylko bilansował około tysiąca lat oddziaływania Wulgaty w Kościele 
zachodnim i kulturze europejskiej, lecz także uznał ją za fundament teologii i na-
uczania katolickiego, co trwało przez następne pól tysiąca lat – do Vaticanum II. 
Biblią, z której korzystali katolicy, była właśnie Wulgata – czy to, przede wszystkim 
w liturgii, w oryginale łacińskim, czy w starannie sporządzanych przekładach na 
inne języki, uwiarygodnionych przez kompetentne władze kościelne. 

Krótko przed Soborem Trydenckim, na przełomie XV i XVI wieku, w kon-
tekście rozkwitu humanizmu, który fascynował się starożytnością i wysoko ce-
nił przekłady klasycznych tekstów greckich i łacińskich z języków oryginalnych, 
wzmogło się zainteresowanie problematyką tekstu i kanonu Starego Testamentu. 
Zainicjował je Johann Reuchlin (1455–1522), który w 1506 roku opublikował pod-
ręcznik do języka hebrajskiego, a sześć lat później kilka psalmów pokutnych, prze-
łożonych z tego języka. W ślady Reuchlina poszedł Marcin Luter, który z pomocą 
swoich współpracowników przełożył Biblię Hebrajską na język niemiecki. Dzieło 
to opublikowane zostało w roku 1534. O ile reformatorzy i wyrosłe pod wpływem 
ich nauczania wspólnoty protestanckie zwróciły się ku hebrajskiemu kanonowi 

26 J. Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002; J. Walkusz, Księga ksiąg, 
czyli ludzkie losy Biblii Gutenberga, „Resovia Sacra” 23 (2016), s. 385–394. 

27 J. Chmiel, Kulturotwórcza rola Wulgaty, w: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język. Piś-
miennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje. Materiały z konferencji 15–17 maja 2000 r., red. A. Ce-
glińska, Z. Staszewska, cz. 1, Łódź 2001, s. 9–15; K. Bardski, Biblia łacińska i jej wpływ na litera-
turę, „Studia Nauk Teologicznych” 4 (2009), s. 37–53. 
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i tekstowi pierwszej części Biblii chrześcijańskiej, o tyle Kościół rzymskokatolicki 
pozostał przy Wulgacie, której tekst przyjmowano jako normatywny dla wiary, teo-
logii i nauczania. Ponieważ po schizmie w 1054 roku Kościoły prawosławne nadal 
pozostały przy Septuagincie, od XVI wieku w odniesieniu do Starego Testamen-
tu w obiegu wśród chrześcijan są więc trzy Biblie: Hebrajska, czyli Tora, Prorocy 
i Pisma, stanowiąca Biblię judaizmu i (w przekładach) protestantów; grecka, czyli 
Septuaginta, przyjęta przez prawosławnych i w przedchalcedońskich Kościołach 
wschodnich; oraz łacińska, czyli Wulgata – Biblia Kościoła rzymskokatolickiego.

Status Wulgaty doczekał się potwierdzenia i usankcjonowania w dekrecie So-
boru Trydenckiego ogłoszonym 8 kwietnia 1546 roku. Wskazano ją jako kryte-
rium kanoniczności i podstawę tłumaczeń na inne języki, wyliczając wchodzące 
w jej skład księgi jako kanoniczne, „by nikomu nie mogły zrodzić się wątpliwości, 
jakie księgi sam Sobór przyjmuje” (nr 57). W dekrecie o wydaniu ksiąg świętych 
i korzystaniu z nich czytamy:

Ponadto tenże święty Sobór, uważając, że niemało korzyści może wyniknąć dla Kościoła 
Bożego, jeśli z wszystkich istniejących łacińskich wydań Ksiąg Świętych niektóre zostaną 
ogłoszone jako autentyczne, postanawia i wyjaśnia, by to samo stare i rozpowszechnione 
wydanie, które zdobyło sobie uznanie przez tylowiekowe używanie w samym Kościele, 
było uważane za autentyczne w publicznym nauczaniu, dysputach, kazaniach i wykła-
dach, i żeby nikt nie odważył się ani nie śmiał odrzucać go pod jakimkolwiek pretekstem 
(nr 61)28.

Po upływie ponad tysiąca lat od czasów Hieronima Sobór Trydencki uznał jego 
przekład za jedyny autentyczny tekst Biblii. Wulgata otrzymała taki sam autorytet, 
jaki w chrześcijaństwie pierwszych wieków, a w prawosławiu do dzisiaj przysługu-
je Septuagincie. 

Po dekrecie Soboru Trydenckiego, w sytuacji, gdy pozostawały w użyciu różne 
recenzje Wulgaty, zrodziła się pilna konieczność opublikowania jej wydania „ofi-
cjalnego”. Po wielu perypetiach Wulgata (tzw. Sixtina) ukazała się w 1589 roku, za 
pontyfikatu Sykstusa V, ale od razu została poddana gruntownej rewizji, zakoń-
czonej w 1592 roku, za pontyfikatu papieża Klemensa VIII. To wydanie, opatrzone 
tytułem Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti Quinti Pont. iussu recognita atque edita, 
kilkanaście lat później, w edycji lyońskiej (1604), zostało opatrzone także imieniem 
papieża Klemensa VIII (Clementina bądź „Biblia sykstusowo-klementyńska”). 

28 Cyt. za: Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, t. I, Poznań–Warszawa 1986, s. 291. Istot-
ny fragment tego dekretu brzmi w oryginale łacińskim: „Statuit et declaret, ut haec ipsa vetus et 
vulgata editio, quae longo tot saeculorum usu in ipsa probata est, in publicis lectionibus, disputa-
tiones, praedicationibus pro authentica habeatur” (H. Denzinger, Enchiridion symbolorum et de-
finitionum, Leipizg 19009, s. 179). 
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Zawiera ono wszystkie księgi uznane przez Kościół katolicki za kanoniczne 
i natchnione oraz kilka innych tekstów, takich jak Modlitwa Manassesa, Trzecia 
i Czwarta Księga Ezdrasza, Psalm 151 oraz List do Laodycean. Mimo że wydanie 
to nie odwzorowuje wiernie tekstu św. Hieronima, pozycja Wulgaty znacznie się 
wzmocniła. Pod koniec XVI wieku (1598) ukazał się jej przekład na język polski 
autorstwa ks. Jakuba Wujka. 

7. Status Wulgaty w świetle Soboru Watykańskiego II

Za pontyfikatu Piusa X (1903–1914), a zwłaszcza w okresie międzywojennym 
(1918–1939), w Kościele katolickim coraz częściej ujawniały się zachęty do spo-
rządzania przekładów „z języków oryginalnych”. Reakcja Magisterium była po-
wściągliwa. Papieska Komisja Biblijna zleciła uczonym benedyktyńskim z klaszto-
ru w Rzymie podjęcie prac nad poprawionym wydaniem Wulgaty29 i w 1907 roku 
utworzono gremium o nazwie Commisio de revisione Vulgatae. W celu precyzyj-
nego odtworzenia historii przekazu jej tekstu postanowiono korzystać z ponad 
ośmiu tysięcy rękopisów. Była to bardzo żmudna praca i wydanie zapoczątkowane 
w 1926 roku nie zostało ukończone. Wraz z okrzepnięciem badań historyczno-
-krytycznych nad Biblią nasilały się głosy o potrzebie nowego przekładu z języków 
oryginalnych. Gdy w 1934 roku biskupi holenderscy zapytali, czy wolno używać 
tekstów liturgicznych z przekładów opartych nie na Wulgacie, lecz na tekstach 
oryginalnych, odpowiedź Stolicy Apostolskiej była negatywna. W takiej atmos-
ferze w pierwszej połowie XX wieku i w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
Sobór Watykański II ukazywały się w Polsce kolejne opracowania Biblii Wujka, 
podejmowane z zamiarem uwspółcześnienia XVI-wiecznej polszczyzny i zacho-
wania większej wierności wobec Wulgaty, jak również nowe, fragmentaryczne 
przekłady oparte jednak na łacińskiej Wulgacie.

Pozycja Wulgaty w Kościele katolickim coraz bardziej słabła. W encyklice Di-
vini afflante Spiritu (1943) papież Pius XII stwierdził, że zakres jej autentyczności 
ogranicza się do Kościoła posługującego się językiem łacińskim („latinam solum-
modo respicit Ecclesiam”), a nie do całego Kościoła rzymskokatolickiego. Nad-
mienił ponadto, że „autentyczność” Wulgaty nie dotyczy relacji względem orygi-
nalnych tekstów Biblii, lecz do innych przekładów łacińskich. „Autentyczność ta 
zatem nie jest w pierwszej linii krytyczna, ale raczej prawna”30. Nie określając jej 

29 J. Gribomont, Krytyczne wydania Wulgaty, w: Studia biblijne i archeologiczne, red. E. Dąbrowski, 
Poznań–Warszawa 1963, s. 145–161. 

30 Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Po-
znań 1998, III, 61, s. 138. 
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wartości względem tekstów w języku hebrajskim, aramejskim i greckim, Pius XII 
stwierdził: „W sprawach wiary i obyczajów jest ona z pewnością wolna od wszel-
kiego błędu”. Konkluzja brzmi:

Autorytet Wulgaty w żaden sposób nie zabrania odnośnie do zagadnień nauki kościelnej 
tę właśnie naukę uzasadniać na podstawie tekstów pierwotnych, owszem, dzisiaj nawet 
tego wymaga; a tym bardziej nie zabrania posługiwać się tekstami pierwotnymi, by wła-
ściwy sens Pisma Świętego wszędzie coraz lepiej wykładać i wyjaśniać.

Przypominając orzeczenie Soboru Trydenckiego, Pius XII w przekładach na 
języki narodowego wciąż uznaje priorytet Wulgaty, lecz odnośnie do sporządzania 
przekładów dodaje:

Czynić to można również nawet z języków pierwotnych, co miało już miejsce w różnych 
krajach za zezwoleniem Kościoła31.

Na kanwie takiego stanowiska Kościoła wśród uwspółcześnionych edycji „ofi-
cjalnej” Biblii Klementyńskiej wyróżnia się Wulgata wydana w 1959 roku w Tury-
nie.

Zasadniczej zmiany w spojrzeniu na autorytet i autentyczność Wulgaty dokonał 
Sobór Watykański II. Podczas obrad soborowych ścierały się rozmaite tendencje, 
od tradycyjnych, które postulowały wierność Wulgacie, po krańcowo odmienne, 
marginalizujące jej znaczenie i dające wyłączność przekładom z języków orygi-
nalnych. Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, ogłoszona 18 listopada 
1965 roku32, w rozdziale szóstym, zatytułowanym Pismo święte w życiu Kościoła, 
zawiera nowe zalecenia:

Jest rzeczą niezbędną, aby wierni Chrystusowi mieli szeroki dostęp do Pisma Świętego. 
Z tego powodu Kościół od początku przyjął ów starożytny przekład Starego Testamen-
tu biorący nazwę od siedemdziesięciu tłumaczy. Z szacunkiem też odnosi się do innych 
przekładów wschodnich oraz przekładów łacińskich, a zwłaszcza tego, który otrzymał 
nazwę Wulgaty. Ponieważ zaś słowo Boże dla każdego zawsze powinno być dostępne, 
Kościół z macierzyńską troskliwością dokłada starań, aby w różnych językach zostały 

31 Tamże, III, 62, s. 138; w tekście encykliki jest „etiam”, czyli „także”, „również”, a nie „nawet”, jak 
przełożyli S. Głowa i I. Bieda.

32 H. Witczyk, Dlaczego i jak soborowa Konstytucja „Dei Verbum” przybliżyła Biblię Kościołowi?, 
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 59 (2006) 3, s. 179–191; W. Chrostowski, Konstytucja dogmatyczna 
o Objawieniu Bożym „Dei Verbum” jako wiosna studiów biblijnych w Kościele, w: Studia soborowe. 
Historia i nauczanie Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń–Gdańsk 2013, s. 385–403; D. Ko-
tecki, Wiosna biblijna w Kościele – dziedzictwo Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym 
(Dei Verbum), w: „Radość i nadzieja, smutek i trwoga…”. Sobór Watykański II z perspektywy pół-
wiecza, red. M. Białkowski, Toruń 2016, s. 47–68.
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przygotowane stosowne i dobre przekłady, przede wszystkim z oryginalnych tekstów ksiąg 
świętych. Jeśli przy danej sposobności i za zgodą władzy kościelnej zostaną przygotowane 
wspólnym wysiłkiem z braćmi odłączonymi, będą mogły być używane przez wszystkich 
chrześcijan (nr 22)33.

Dekret soborowy, mówiąc o greckiej Septuagincie i łacińskiej Wulgacie, pod-
kreśla ich historyczne znaczenie i nie zakazuje posługiwania się nimi ani spo-
rządzania na ich podstawie nowych tłumaczeń ksiąg świętych. Jednak, traktując 
je „z szacunkiem”, z którym „też odnosi się do innych przekładów wschodnich”, 
w gruncie rzeczy relatywizuje i obniża ich dotychczasową pozycję. „Stosowne i do-
bre przekłady” ksiąg świętych mają być dokonywane „przede wszystkim z orygi-
nalnych tekstów”. Wulgata utraciła jurydyczny autorytet biblijnego tekstu Kościo-
ła katolickiego. Katoliccy tłumacze Biblii zostali zobowiązani do sięgania po trzy 
podstawy tekstualne: dwie dla przekładu Starego Testamentu (Biblia Hebrajska – 
księgi protokanoniczne; Septuaginta – księgi deuterokanoniczne) oraz jedną dla 
przekładu Nowego Testamentu (tekst grecki). Co się tyczy Septuaginty, to w istocie 
została podzielona na dwie części: tę, którą należy zastąpić tekstem hebrajskim 
(i aramejskim), oraz tę, która (jako wartościowsza?) stanowi podstawę przekładu 
na inne języki. Takie rozstrzygnięcie właściwie uniemożliwia pełną współpracę 
translatorską z przedstawicielami prawosławia. Ponadto brakuje miejsca dla Wul-
gaty, co zbliża nas do protestantów, którzy na początku reformacji ją odrzucili, jak-
kolwiek od niemal tysiąca lat była Biblią niepodzielonego Kościoła zachodniego.

8. Neo-Wulgata i wydania krytyczne Wulgaty

Posoborowe nastawienie Kościoła katolickiego względem Wulgaty papież Franci-
szek podsumował w dwóch zdaniach:

Św. Paweł VI, z upoważnienia Ojców Soboru Watykańskiego II, chciał, aby prace nad re-
wizją tłumaczenia Wulgaty zostały zakończone i udostępnione całemu Kościołowi. I tak 
oto św. Jan Paweł II w Konstytucji apostolskiej Scripturarum thesaurus ogłosił 25 kwietnia 
1979 r. wydanie typiczne zwane Neowulgatą.

33 Sobór Watykański II, Konstytucje  – dekrety  – deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Po-
znań 2002, s. 360. Istotny fragment łaciński brzmi: „Cum autem verbum Dei omnibus tempori-
bus praesto esse debeat, Ecclesia materna sollicitudine curat, ut aptae ac rectae exarentur in va-
rias linguas versiones, praesertim ex primogenis Sacroroum Librorum textibus” (Sacrosanctum 
Oecumenicum Concilium Vaticanum II, Constitutiones, Decreta et declarationes cura et studio 
Secraetariae Generalis Concilii Oecumenici Vaticani II, Vaticano 1965, s. 443).
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Pełny tytuł tego dokumentu brzmi: Konstytucja apostolska „Scripturarum the-
saurus” ogłaszająca typiczne wydanie Biblii34. Wzgląd na ten tytuł jest o tyle ważny, 
że Jan Paweł II traktuje Wulgatę nie jako zwyczajny przekład łaciński, lecz jako 
Biblię in se. Można powiedzieć, że przyznaje jej status analogiczny do tego, jaki 
w Kościele apostolskim przysługiwał Septuagincie i do dzisiaj przysługuje w Ko-
ściołach wschodnich.

W 1964 roku Paweł VI wystąpił z inicjatywą opracowania Neo-Wulgaty. Ponie-
waż językiem liturgii pozostawała łacina, konieczne było posiadanie typicznych, 
to jest wzorcowych, wydań tekstów liturgicznych35. Papież powołał dwunastooso-
bową Komisję do Rewizji Wulgaty, na której czele stanął kard. Augustyn Bea. Jej 
prace trwały piętnaście lat. Kiedy zostały ukończone, Jan Paweł II napisał:

To nowe wydanie Wulgaty będzie mogło służyć także do tego, aby na nim opierać tłu-
maczenie ludowe, przeznaczone do użytku liturgicznego i duszpasterskiego, a także, aby 
posłużyć się słowami Pawła VI, naszego poprzednika, „wolno przypuszczać, że będzie 
pewną bezpieczną podstawą, na której opierać się będą studia biblijne, zwłaszcza tam, 
gdzie biblioteki umożliwiające nauki specjalne są trudniej dostępne i trudniejsze jest roz-
wijanie stosownych studiów”36.

Stwierdzenie Pawła VI, podjęte przez Jana Pawła II, bywało odczytywane jako 
zachęta do uprawiania nauk biblijnych „dwóch prędkości”. W konstytucji apostol-
skiej czytamy również:

W minionych czasach Kościół mniemał, że dawne wydanie Wulgaty jest wystarczające 
i w dostatecznym stopniu może służyć do przekazywania słowa Bożego ludowi chrześci-
jańskiemu. Tym lepiej będzie mogło pełnić to nowe wydanie Wulgaty37.

Jednak się okazało, że wzorcowe wydanie Neo-Wulgaty wykazywało niedosko-
nałości, zostało więc przepracowane i w 1986 roku światło dzienne ujrzało wyda-
nie drugie, poprawione38.

Pragnieniem Pawła VI było, aby Neo-Wulgata służyła nie tylko jako podsta-
wa to sporządzania przekładów tekstów liturgicznych na inne języki, a więc nie 

34 Tekst w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. IV: Konstytucje apostolskie, Listy „motu proprio” i bulle, 
Orędzia na Światowe Dni, Kraków 2007, s. 32–33. 

35 K. Bardski, Neo-Wulgata a tłumaczenie św. Hieronima, w: Ioannes Paulus II  – In Memoriam. 
Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, red. 
W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 15–26. 

36 Jan Paweł II, Dzieła zebrane…, s. 33. 
37 Tamże.
38 Na temat translatoryczno-redakcyjnej charakterystyki Neo-Wulgaty zob. K. Bardski, Neo-Wul-

gata a tłumaczenie św. Hieronima…, s. 21–24. 
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tylko jako wydanie typiczne, lecz jako tekst cieszący się szczególnym autorytetem 
w translatoryce biblijnej oraz katolickiej egzegezie i teologii. W świetle wypowie-
dzi Jana Pawła II „Neo-Wulgata – trafnie zauważył K. Bardski – ma służyć przede 
wszystkim za tekst biblijny, będący podstawą do redagowania tekstów liturgicz-
nych w języku łacińskim. Natomiast jej autorytet w zakresie egzegezy jest kwestią 
otwartą”39. Neo-Wulgata nie jest traktowana jako wzorzec w studiach biblijnych, 
lecz jako ich rezultat na określonym etapie wiedzy biblijnej. Wraz z jej postępami, 
zmienia się też status czcigodnego przekładu Hieronimowego, poddanego w dru-
giej połowie XX wieku gruntownej rewizji. Po trzydziestu pięciu latach od uka-
zania się drugiego wydania Neo-Wulgaty poszła ona właściwie w zapomnienie. 
Przestała być podstawą do sporządzania przekładów Biblii, co więcej, nie bierze się 
pod uwagę przyjętych w niej opcji i rozwiązań translatorycznych ani nie stanowi 
punktu odniesienia do studiów naukowych.

Kilka lat po podjęciu prac nad Neo-Wulgatą, w 1969 roku, staraniem Würt-
temberg Bibelgesellschaft opublikowano wydanie krytyczne Wulgaty, wznowione 
w roku 1975. Był to okres bezpośrednio posoborowy, gdy w Kościele ścierały się 
różne nurty, wśród nich te, które liczyły na przywrócenie Wulgacie jej dawnego 
znaczenia i roli. W następnych dekadach ukazały się trzy kolejne wydania krytycz-
ne, poprawione i opracowane na nowo (1983, 1994, 200740). We wprowadzeniu do 
czwartego wydania (1994), przypominając historyczne znaczenie Wulgaty, redak-
torzy i wydawcy zamieścili znamienne stwierdzenie:

Kościół rzymskokatolicki, idąc za Kościołami protestanckimi, wybrał obecnie rodzime 
języki w swojej liturgii, odchodząc od używania łaciny w swym nauczaniu i badaniach 
teologicznych. Tym niemniej Biblia Łacińska pozostaje jednym z największych pomni-
ków literackich kultury zachodniej: nikt nie może studiować żadnego aspektu kultury 
zachodniej, nie mając przy sobie tej Biblii41.

Wygląda na to, że pogodzono się z nowym statusem dzieła Hieronima, zredu-
kowanym do roli „pomnika literackiego kultury zachodniej”. 

Aczkolwiek Wulgata utraciła status, który posiadała w Kościele katolickim 
przez półtora tysiąca lat, w Polsce pojawiło się uwspółcześnione wydanie XVI-

-wiecznej Biblii Jakuba Wujka dokonanej z Wulgaty. Zostało opracowane przez 
Janusza Frankowskiego (1928–2017) i opublikowane w 1999 roku jako 10. tom 
Prymasowskiej Serii Biblijnej. Jej kilkakrotne wznowienia świadczą o trwałym 

39 Tamże, s. 25. 
40 Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, red. R. Weber, R. Gryson, Stuttgart 2007. 
41 Tamże, s. XIX [tekst niemiecki], XXVIII–XXIX [tekst francuski], XXXVIII [tekst angielski].
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znaczeniu i nieprzemijającej wartości Wujkowego przekładu, przypominając rów-
nież wartość i znaczenie Wulgaty jako jego podstawy. 

9. Dylematy posoborowej translatoryki biblijnej

Wulgata podzieliła w Kościele katolickim los Septuaginty, a dokładniej – zawarte-
go w niej tekstu protokanonicznych ksiąg świętych, który Hieronim zastąpił po-
wrotem do tekstu hebrajskiego. Na tym tle nasuwa się kilka ważnych obserwacji 
i problemów. Pierwszy ma związek z genezą i naturą tekstu oryginalnego podawa-
nego we współczesnych wydaniach krytycznych Biblii Hebrajskiej42, który stanowi 
podstawę sporządzania przekładów ksiąg świętych na języki nowożytne. Pochodzi 
on z rękopiśmiennego Kodeksu Leningradzkiego, oznaczanego symbolami B19A 
albo EBP. 19a, sporządzonego w latach 1008–1009 przez Aarona ben Mojżesza 
ben Aszera. Był to jeden z najbardziej cenionych masoretów i autor pierwszego 
zbioru zasad gramatyki hebrajskiej. Spółgłoskowy zapis ksiąg świętych w Kodeksie 
Leningradzkim został zaopatrzony w wokalizację masorecką43, precyzującą i usta-
lającą sposób czytania i rozumienia tekstu zgodnie z interpretacją przyjętą przez 
rabinów. Dokonując wokalizacji w połowie I tysiąclecia, a więc znacznie później 
niż czasy, w których żył Hieronim, wyrażali podejście typowe dla pobiblijnej tra-
dycji żydowskiej ukształtowanej w konfrontacji z chrześcijaństwem. 

Wokalizacja masorecka stanowiła ostatni etap normatywnej żydowskiej inter-
pretacji tekstu biblijnego. Natomiast Wulgata, oparta na tekście spółgłoskowym 
pozbawionym jeszcze rabinicznej wokalizacji, to najstarszy rezultat specyficznie 
chrześcijańskiej tradycji czytania i objaśniania Biblii wypracowanej w języku ła-
cińskim. Tam, gdzie istnieją rozbieżności między tekstem masoreckim a Wulgatą, 
zwłaszcza gdy mają wydźwięk teologiczny, nie należy bezkrytycznie preferować 
tekstu masoreckiego. Nie brakuje bowiem przykładów (np. Ps 22,17c44), w któ-
rych wyraźnie widać ingerencję rabinów ukierunkowaną ku osłabieniu, czy wręcz 
zatarciu dynamizmu mesjańskiego obecnego w Starym Testamencie, a podjętego 
w Nowym Testamencie i – rzecz jasna – w Wulgacie. 

42 Istnieją trzy wydania krytyczne Biblii Hebrajskiej, a mianowicie Biblia Hebraica Kittela (BHK), 
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), a od 2005 r. ukazują się kolejne tomy Biblia Hebraica Quin-
ta (BHQ).

43 M. Majewski, Masora Biblii hebrajskiej – wprowadzenie w tematykę, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 
65 (2012) 4, s. 293–310. 

44 W. Chrostowski, Tekst i interpretacja Ps 22,17C. Przyczynek do historii masoreckiego tekstu Biblii 
Hebrajskiej, w: Gloriam praecedit humilitas (Prz 15,33). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora 
Antoniego Troniny w 70. rocznicę urodzin, red. M. Szmajdziński, Częstochowa 2015, s. 157–179. 
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Do posoborowych przekładów ksiąg protokanonicznych Starego Testamentu 
opartych na tekście masoreckim wielu tłumaczy włącza, albo przynajmniej zazna-
cza w przypisach, odwołania do Septuaginty i Wulgaty, wskazując na usankcjono-
wany w nich rozwój teologiczny. Lecz na skutek tej praktyki, przyjętej np. w Bi-
blii Tysiąclecia, dochodzi do tworzenia swoistej „trzeciej Biblii”, łączącej przekład 
z oryginału hebrajskiego z „poprawkami” dokonywanymi „za Septuagintą” i Wul-
gatą. Katolicki przekład Starego Testamentu nie może się obejść bez nawiązywania 
do Biblii Greckiej i Biblii Łacińskiej, nasuwa się jednak pytanie, jak z nich korzy-
stać, opierając się na tekstach w języku hebrajskim (i aramejskim).

W katolickiej translatoryce biblijnej daje o sobie znać także inny paradoks. Pro-
mując „teksty oryginalne”, chodzi o krytyczne wydania Biblii masoreckiej, opra-
cowanej – jak zostało powiedziane – w konfrontacji z chrześcijaństwem. Ale po-
czynając od końca XIX wieku (geniza kairska), a zwłaszcza od połowy XX wieku 
(Qumran i odkrycia na Pustyni Judzkiej), dysponujemy dużą liczbą tekstów biblij-
nych o tysiąc lat starszych niż Kodeks Leningradzki. Stanowiąc najwcześniejsze 
znane świadectwa tekstu biblijnego, zyskały nazwę proto-masoreckich lub pre-

-masoreckich. Jednak nawet wtedy, gdy mamy do dyspozycji np. bardzo dobrze 
zachowany i czytelny fragment jednej z ksiąg ze zbioru Tory, Proroków i Pism, 
podstawą przekładu na języki nowożytne pozostaje – jako kanoniczny – tekst ma-
sorecki. Widać zatem, że odejście Kościoła od Wulgaty stanowi „ukłon” nie tylko 
w kierunku wspólnot protestanckich, lecz także judaizmu rabinicznego. Potwier-
dzenia dostarcza współpraca międzyreligijna podjęta nad najnowszym krytycz-
nym wydaniem Biblii Hebrajskiej określanym jako „Biblia Hebraica Quinta”.

W rezultacie soborowego postulatu „powrotu do źródeł” zamiast jednego ofi-
cjalnego kościelnego tekstu ksiąg świętych, jakim była Wulgata, na całym świecie 
są publikowane liczne i różniące się między sobą przekłady. Nierzadko, tak jak 
w Polsce, ich liczba stale rośnie, co wywołuje zróżnicowane reakcje społeczne45. 
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski aktualnym, używanym w lekcjonarzach 
mszalnych tekstem Kościoła katolickiego w Polsce jest piąte wydanie Biblii Tysiąc-
lecia46. „Kanoniczne” przez półtora tysiąca lat dzieło Hieronima przeszło właści-
wie do historii. Rzadko mówi się, że – aczkolwiek dokonane z tekstu hebrajskiego 

45 R. Przybylska, W. Przyczyna, Reakcje społeczne na współczesne tłumaczenia, parafrazy i trawesta-
cje Biblii, w: Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, red. S. Koziara, W. Przyczy-
na, „Teolingwistyka” 6 (2009), s. 9–16. 

46 B. Matuszczyk, Biblia Tysiąclecia wobec tradycji Wujkowego przekładu Pisma Świętego, w: Inspi-
racje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11–14 maja 1999 r., red. E. Woź-
niak, cz. 1, Łódź 2000, s. 201–210. 
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w okresie przed wokalizacją masorecką – przez część katolickich biblistów i teolo-
gów zostało ono uznane za zbyt chrześcijańskie.

***

Trzy ostatnie rozdziały Scripturae Sacrae affectus podejmują problematykę tłuma-
czenia jako inkulturacji, ukazują stosunek Hieronima do Stolicy Piotrowej przed-
stawiony jako zobowiązanie do miłosierdzia i jedności oraz zachęcają do umiłowa-
nia „tego, co miłował Hieronim”, czyli Pisma Świętego. Ta problematyka ma duże 
znaczenie dla indywidualnej i wspólnotowej lektury Biblii, jak też dla właściwego 
ukierunkowania oraz dalszego rozwoju badań i studiów biblijnych. Z tego względu 
w pełni zasługuje na oddzielną uwagę.
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GENEZA WULGATY I JEJ AKTUALNY STATUS W KOŚCIELE KATOLICKIM. 
UWAGI NA MARGINESIE LISTU APOSTOLSKIEGO PAPIEŻA FRANCISZKA 
SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS

Streszczenie

Na marginesie Listu apostolskiego papieża Franciszka Scripturae Sacrae affectus (30  IX 
2020) w artykule omówiono genezę i naturę najważniejszego dzieła św. Hieronima, 
czyli Wulgaty, oraz jej aktualny status w Kościele katolickim. Najpierw zostały ukazane 
główne linie przewodnie dokumentu papieża Franciszka, a następnie została podkreślona 
potrzeba chrystologicznej hermeneutyki biblijnej i opartych na niej studiów biblijnych. 
Ze względu na cel i okoliczności powstania Wulgata osłabiła w Kościele zachodnim zna-
czenie Septuaginty. Kolejne uwagi dotyczą recepcji Wulgaty  – od początkowych sprze-
ciwów i rezerwy po dekret Soboru Trydenckiego (1546), który usankcjonował jej status 
w Kościele katolickim. Ta sytuacja trwała do Soboru Watykańskiego II (1962–1965), który 
dokonał zasadniczej zmiany w spojrzeniu na autorytet i autentyczność dzieła św. Hiero-
nima. Dalej następują uwagi na temat Neo-Wulgaty i pięciu krytycznych wydań Wulgaty. 
Artykuł zamykają uwagi odnośnie do aktualnych dylematów translatoryki biblijnej. Bibli-
ści katoliccy, biorąc za podstawę krytyczne wydania Biblii Hebrajskiej oparte na tekście 
masoreckim, stają przed pytaniem, czy i jak wykorzystywać w swoich przekładach opcje 
translatorskie przyjęte i utrwalone w Wulgacie.
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Neo-Wulgata, przekłady biblijne
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THE RIGHT TO PEACE, JUSTICE AND A “JUST WAR”

Summary

Today, a third world war is taking place in pieces (Pope Francis) against the expectations born 
after the fall of the bipolar system. Conflicts today are fourth-generation wars, in which the 
subjects and the geopolitical scenario have changed. Wars pose the problem of the relationship 
between peace and justice. The right to peace (as a human right and as a constitutional value) 
is not yet recognised: this right would make all wars illegitimate. The right to peace requires 
the elimination of injustices generated by wars justified by deviant reasons and words. There 
are words, such as “peace” and “justice”, which cannot have a relativistic meaning because they 
express a higher value; they express the “just”. The legitimation of war (ius ad bellum) and 
the rules of conduct (ius in bello) affect various sectors (theological, philosophical, historical, 
juridical). Christianity was a turning point on the theme of the “just war”. The Enlightenment 
began the reflection on the value of peace in parallel with the common mentality, for which 
war is independent of any moral evaluation and only serves to achieve other political objectives 
(Clausewitz). This conception produced dramatic disasters in the twentieth century, generating 
two world wars and other violent armed conflicts. The theme of just war after World War II 
has engaged thinkers and theologians. In the secular world, the positions of Norberto Bobbio 
(supporter of legal pacifism) and Michael Walzer (just war as a defence out of necessity) are of 
particular interest. These ideas are representative and important but limited because they do 
not consider religious values. Religious values are important for building peace, according to 
the Gospel. The reflection on just war in Christianity was initiated by St Augustine and was 
continued by St Thomas Aquinas. But the current wars demand the development of reflection 
on the basis of the papal magisterium as well (John XXIII, Paul VI, John Paul II, Benedict XVI, 
and Francis), from which some conflicting indications arise: war is always unjust, or war of 
defence is just if it is used to defend man, his rights, and the common good. Religions have the 
task of building peace through dialogue.
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Introduzione

Il terzo millennio nei suoi primi venti anni ha registrato un aumento dei conflitti 
armati, sempre più violenti e con caratteristiche nuove, dette di quarta generazio-
ne. Gli effetti sono devastanti specie nei confronti delle persone, che vedono conti-
nuamente sotto attacco i diritti umani fondamentali e tutti i loro beni a cominciare 
dal bene della vita. I soggetti in guerra e gli scenari politici sono cambiati e molti 
sono gli interessi in gioco specie dal punto di vista politico ed economico. Si pensa 
che la guerra è uno strumento possibile risolvere i conflitti, per punire i terrori-
sti e le nazioni “canaglia” e per questo il suo uso è legittimo. Pertanto, il giudizio 
morale sulla guerra sembra sia riservato solo alle religioni, cioè a quelle religioni 
che propongono nuove riflessioni sui motivi che sono alla base dei conflitti armati 
e cercano alternative con il dialogo. Tuttavia, allo stesso tempo la religione viene 
utilizzata per aggregare i combattenti e giustificare le violenze. Le istanze di pace 
e di giustizia crescono nei popoli e anche negli organismi internazionali, sebbene 
siano ancora debolmente sostenute. Ma, gli Stati e i poteri economici mondiali 
non intendono rinunciare al diritto alla guerra e ai vantaggi che (forse) possono 
derivare. Non c’è dubbio che bisogna moltiplicare gli sforzi per insediare la cultura 
della pace e della giustizia. In questa prospettiva le scuole di pensiero e le religioni 
hanno il compito di far crescere gli sforzi per insediare la pace e la giustizia, cosa 
possibile se crescono le occasioni di riflessione morale sulla illiceità della guerra 
e sui confini di ciò che è “giusto” quando si tratta di affrontare i conflitti armati. 
Questo saggio intende porsi sulla via di questa riflessione, ispirandosi specialmen-
te al magistero pontificio, particolarmente attento nel compiere opere di pace e di 
dialogo anche con le altre religioni, specie dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II.

1. Affrontare la realtà della crescita dei conflitti nel terzo millennio

Nell’enciclica Fratelli tutti papa Francesco richiama ancora una volta comma il 
tema della guerra sia come “situazione estrema” (n. 255), che “è diventata una mi-
naccia costante” per l’umanità (n. 256), sia come numerose situazioni di violenza 
che si registrano nel mondo di tale natura da assumere «le fattezze di quella che 
si potrebbe chiamare una “terza guerra mondiale a pezzi”» (n. 25). Tema e parole 
non sono nuove e sono state usate in numerosi precedenti occasioni (come ad 
esempio nella conferenza stampa a bordo dell’aereo di ritorno dal viaggio in Ko-
rea nel mese di agosto del 2014, nel messaggio per la 49ª giornata mondiale della 
pace del 2016, giudicando gli attentati dei terroristi islamisti di Parigi del 2015, 
nel recente messaggio in spagnolo inviato ai partecipanti alla 23esima Giornata 
della Pastorale Sociale del dicembre del 2020, eccetera) e, ancora una volta il Papa 
mette in evidenza una triste realtà, che cioè nel mondo nell’attuale millennio, che 
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si è aperto con l’attacco terroristico alle Twin Towers del settembre 2001, i conflitti 
armati si moltiplicano e si manifestano in vari modi sempre più feroci e duri at-
traverso torture, stragi (specie di civili), persecuzioni, attentati, guerre tradizionali 
e guerre asimmetriche1. I conflitti nel mondo presentano evidenti caratteristiche 
di complessità, sia perché rappresentano il punto di rottura di numerosi assi in-
terrelazionali tra soggetti anche diversi dagli Stati sia per i notevoli cambiamenti 
nello scenario geopolitico mondiale sia per i cambiamenti strutturali nell’ “usa-
re” la guerra, intesa sempre più come la via per la risoluzione delle controversie 
a vantaggio unilaterale. La caduta del sistema bipolare del 1989 con il conseguente 
cambiamento dello scenario mondiale aveva creato numerose aspettative di con-
vergenza verso una pacifica convivenza diffusa e di uno sforzo comune per favo-
rire lo sviluppo mondiale eliminando le sacche di povertà e di bisogno. In questo 
quadro, ad esempio, si collocava il programma delle Nazioni Unite, denominato 
Millennium Development Goals (MDG), contenuto nella dichiarazione firmata nel 
settembre del 2000 da tutti gli stati membri. Tuttavia, quegli obiettivi, che avrebbe-
ro dovuto essere raggiunti nel 2015, sono stati rimodulati e riproposti nell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, programma sottoscritto proprio nel 2015 e com-
prendente 17 “obiettivi comuni” relativi a questioni importanti per lo sviluppo 
(dalla lotta alla povertà, all’eliminazione della fame al contrasto al cambiamento 
climatico, eccetera) raggiungibili in un contesto di pace. Il panorama geopolitico, 
ulteriormente scosso dall’attentato alle Twin Towers del 2001 (fenomeno che si 
caratterizza per le sue dinamiche mondiali), è in effetti il frutto diverso da quello 
sperato, poiché invece di emergere uno spirito universale di pace e solidarietà si 
è imposta una logica della frammentazione e dei regionalismi divisivi che hanno 
trasformato la politica mondiale e hanno accentuato la logica dei conflitti e delle 
guerre. Gli sforzi per la diffusione della pace e del dialogo si sono moltiplicati, 
ma si sono anche moltiplicate le occasioni di guerre e di conflitti, confermando 
una tendenza internazionale emersa alla fine della guerra fredda e incidendo sui 

1 Il sito https://www.guerrenelmondo.it riporta una lista aggiornata dei conflitti bellici oggi esi-
stenti nel mondo, che considerando solo quelli tradizionali sono circa 40, oltre alle varie situa-
zioni di crisi. Non si deve dimenticare che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981 ha 
istituito la giornata internazionale della pace il 21 settembre di ogni anno, chiedendo alle varie 
nazioni di dedicare una giornata alla pace e alla non-violenza, invitando tutti a cessare le ostili-
tà almeno per questo giorno. Una lucida analisi dei vari conflitti nel mondo è fatta da Sergio Ro-
mano, Atlante delle crisi mondiali, BUR (Biblioteca Universale Rizzoli), Milano 2019. Numerosi 
strumenti consentono di conoscere e analizzare i conflitti esistenti: ad esempio si possono cita-
re l’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo periodicamente aggiornato e consultabile sul si-
to http://www.atlanteguerre.it; una mappa dei conflitti nel mondo è anche curata dalla Agenzia 
IRIN (Integrated Regional Information Networks), che in particolare è specializzata nelle guerre 

“dimenticate”.
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sistemi geopolitici, sociali ed economici. Quasi paradossalmente, la fine del siste-
ma bipolare ha notevolmente ridotto la minaccia di una guerra generalizzata tra 
le due superpotenze, ma ha fatto emergere una preoccupante escalation di guerre 
regionali, che si sono sviluppate nelle periferie internazionali. Questi conflitti, di 
carattere prevalentemente intra-statale, interetnica, interreligiosa nei territori già 
segnati da una strutturale fragilità del quadro democratico e di tutela dei diritti 
umani, hanno messo in evidenza la debolezza delle istituzioni internazionali che 
non sono riuscite a mettere in campo politiche di intervento (civile e militare) 
risolutive anche in considerazione del cambiamento strutturale della guerra. In 
un contesto generalizzato di difficoltà nel garantire stabilità politica e tutela della 
persona umana all’interno di un ordine istituzionale, nei paesi segnati dai conflit-
ti è cambiato il modo di fare la guerra, sebbene sempre più motivata da ragioni 
economiche e di espansionismo politico (e sempre più sostenute da una motiva-
zione apparentemente religiosa). Le guerre oggi appartengono a quelle definite di 

“quarta generazione”2 e consentono di meglio comprendere l’affermazione di Papa 
Francesco, che individua le guerre contemporanee come «la terza guerra mondiale 
a pezzetti», in cui le categorie classiche dei confini concettuali di un conflitto belli-
co tradizionalmente inteso (come le distinzioni tra guerra e politica, tra conflitto e 
pace, tra il civile e il soldato, tra intervento attivo e neutralità, eccetera) sono pro-
fondamente sconvolte. Inoltre, come sottolinea Papa Francesco, anche nella sua 
recente enciclica Fratelli tutti, si «stanno creando nuovamente le condizioni per 
la proliferazione di guerre» (n. 257), ma questa tendenza non “nobilita” la guerra 
che costituisce sempre «la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione 
all’ambiente» in modo estremamente contraddittorio rispetto alle sfide del futuro, 
anche quelle indicate dall’ONU. 

2 Il termine guerra di quarta generazione (indicato con l’acronimo 4GW) è stato utilizzato per 
la prima volta nel 1980 da alcuni analisti degli USA, tra i quali era cui il conservatore William 
S. Lind, e intendeva indicare la decentralizzazione dei conflitti come effetto e conseguenza del-
la perdita da parte degli stati nazionali di una specie di monopolio sulle forze militari impegna-
te nei conflitti. Quindi, nel concetto è inclusa ogni guerra combattuta da attori diversi dagli sta-
ti, che caratterizza la situazione attuale. Questa definizione è stata più recentemente precisata da 
Thomas X Hammes, Insurgency Mordern Warfare evolves into a fourth Generation, «Internet Ar-
chive» del 16 novembre 2006. Sulle trasformazioni delle guerre contemporanee, confronta più 
in generale Alessandro Colombo, La grande trasformazione della guerra contemporanea, Mila-
no 2015, partendo dal presupposto che «La guerra, contrariamente a quanto suggerisce una buo-
na parte della nostra cultura politica e giuridica, non è la negazione bensì il doppio della politica, 
del diritto e del linguaggio».
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2. Il rapporto della guerra con pace e giustizia; il diritto alla pace

Le guerre contemporanee, inoltre, mettono in evidenza due problemi che devono 
essere osservati da un differente profilo e pongono altri interrogativi alle società, 
alle culture e alle religioni: il rapporto con la pace e il rapporto con la giustizia.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, che sembrava avesse prodotto de-
vastazioni materiali e spirituali insopportabili alla coscienza dell’umanità e irripe-
tibili per la loro gravità, la sensibilità verso la pace, ritenuta come bene necessario 
per tutti gli uomini, è certamente cresciuta ed è stata catalogata in numerose di-
chiarazioni internazionali, sia multilaterali sia bilaterali. Basti ricordare ad esem-
pio l’atto costitutivo delle Nazioni Unite e i numerosi documenti approvati nell’As-
semblea come le dichiarazioni del 1981 sul diritto delle società a vivere in pace, del 
1984 sul diritto dei popoli alla pace, del 1986 sul diritto allo sviluppo. L’aspirazione 
alla pace ricorre anche negli atti più importanti dell’Unione Europea, sebbene se-
condo una prospettiva implicita e, in qualche modo, riduttiva: così ad esempio la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del 2000 nel preambolo dichiara 
la volontà dei «popoli d’Europa, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta» 
per «condividere un futuro di pace fondato su valori comuni»; e ancora, il Trattato 
di Lisbona, sottoscritto nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009, nato per sostituire 
in qualche modo la Costituzione che non ha mai visto la luce per essere stata boc-
ciata in vario modo e in varie sedi, che non contiene espliciti riferimenti alla pace 
e inquadra il mantenimento della pace all’interno della politica di sicurezza bensì 
alla politica di sicurezza e di difesa.

Il diverso posto occupato dalla “pace” nelle dichiarazioni dall’ONU e nel Tratta-
to di Lisbona (distanti tra loro sessanta anni circa dal 1948, anno di approvazione 
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che con l’art. 28 riconosceva 
il “diritto” dell’uomo a vivere in un «ordine sociale e internazionale» nel quale 
poter «pienamente realizzare» i diritti enunciati nella Dichiarazione, al 2007 anno 
di approvazione del Trattato) mette in evidenza come le affermazioni astratte circa 
il valore della pace non trovano sempre specifici impegni conseguenziali al livel-
lo delle istituzioni internazionali, poiché alla solennità dei toni e al livello eleva-
to degli obiettivi non corrisponde alcuno strumento giuridico utile a vincolare 
il comportamento degli stati o dei poteri sovranazionali. Pertanto, poca strada è 
stata compiuta sul piano della effettività del diritto. Infatti, nelle dichiarazioni mul-
tilaterali e nei consessi internazionali la pace è affermata come un bene necessario, 
ma non è sempre cercata tenacemente e, al contrario, si moltiplicano conflitti vio-
lenti e le guerre. Inoltre, gli strumenti giuridici e politici idonei a far diventare la 
pace un vero diritto mostrano sempre la loro debolezza. La pace è affermazione di 
un principio di giustizia e in questo senso contrasta con la guerra, che prevarica 
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la giustizia; tuttavia, il diritto alla pace non figura in nessun catalogo dei diritti 
umani fondamentali di nessuna generazione ed è difficile trovare anche nelle carte 
costituzionali il riconoscimento di un diritto alla pace.

Infatti, occorre considerare che il pieno e integrale riconoscimento della pace 
come diritto umano fondamentale è ostacolato dal contrasto con il diritto alla 
guerra. Di fronte a una legge che riconosca il diritto alla pace, la guerra stessa sa-
rebbe in contrasto ab initio, sarebbe contraria alla legge e non troverebbe nessuna 
giustificazione: non potrebbe esistere più il “diritto bellico”, che sarebbe illegale. 
Di conseguenza, sarebbero fortemente toccati gli interessi di molti (specie politici 
ed economici) legati a una economia di guerra, fonte di ricchezza per pochi. Il 
riconoscimento giuridico della pace come diritto umano implica anche obblighi 
pesanti per gli stati, i quali oltre alla perdita del diritto di fare la guerra (ius ad 
bellum) avrebbero un obbligo rigoroso e incondizionato di attuare pienamente 
i principi e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e di ogni altro trattato 
internazionale relativi alla tutela della persona umana e alla delimitazione dell’uso 
della forza. Purtroppo, accanto agli sforzi per il mantenimento della pace, come 
condizione esistenziale e non come diritto, la storia delle relazioni tra i poteri ha 
prodotto nel corso dei secoli un abominevole paradosso, riconoscendo che è legit-
timo il ricorso alla guerra e che è giustificato l’uso della violenza contro persone e 
popoli. Inoltre, tra le vari forme di guerra si è anche legittimato (dopo l’attacco alle 
Twin Towers del 2001) l’uso della guerra come forma di prevenzione. È anche vero 
che la dottrina giuridica anche internazionale, di fronte alla crescita di una cultura 
della pace, sostiene che non esista un vero e proprio “diritto alla guerra”, trattando-
si piuttosto di una legittima sospensione del diritto. Il paradosso di civiltà, quindi, 
consiste nel fatto che, di fronte all’aumento delle guerre e dei conflitti armati, non 
si produce una legge (di qualsiasi tipo e livello) di divieto di fare la guerra, che la 
renderebbe illegittima giuridicamente, sanzionando tutti coloro che creano i con-
flitti armati. Per questo, non esiste una legge chiara e inequivocabile (ed è ogget-
tivamente difficile promuoverla) sia nella direzione di proibire l’uso della guerra 
sia nel senso di riconoscere la pace come diritto umano. Tuttavia, alcune carte 
costituzionali o di livello costituzionale hanno individuato alcune soluzioni inter-
medie, importanti relativamente alla tendenza culturale del tempo in cui furono 
prodotte. Come esempio si possono indicare i casi dell’Italia e della Carta africana 
dei diritti dell’uomo e dei diritti dei popoli. L’articolo 11 della Costituzione italiana 
contiene il principio del ripudio della guerra come strumento per la risoluzione 
delle controversie e può essere anche letto come il riconoscimento di un favore 



43Diritto alla pace, giustizia e “guerra giusta”

per il mantenimento della pace3. In senso stretto questo precetto costituzionale 
non contiene il riconoscimento del diritto alla pace e nemmeno la definizione del 
principio di proibizione dell’uso della guerra, ma pone la pace e la giustizia come 
obiettivi supremi dell’ordinamento giuridico di tale natura da consentire anche li-
mitazioni di sovranità nazionale. Questo precetto costituzionale, quindi, si colloca 
nella prospettiva della possibilità di strumenti alternativi alla guerra. Ancor più in-
teressante è la previsione contenuta nell’articolo 23 della Carta africana dei diritti 
dell’uomo e dei diritti dei popoli, approvata a Nairobi nel giugno del 1981. Questo 
precetto di rango superiore riconosce il diritto alla pace come diritto dei popoli4, 
richiamando il valore del principio di solidarietà e l’importanza delle relazioni 
amichevoli, nella logica della Carta delle nazioni Unite e della Carta dell’Unione 
Africana. Tuttavia, si deve osservare che il valore giuridico e vincolante della Carta 
è molto limitato (per non dire quasi inesistente) sia perché riguarda solo i territori 
dei Paesi africani che hanno sottoscritto la Carta sia perché il suo contenuto e la 
sua applicazione sono stati travolti dalle guerre, dai conflitti e dal terrorismo che 
da decenni sconvolgono la maggior parte degli stati africani.

In ogni caso queste esperienze (così come le altre simili) mettono in evidenza 
che da un lato è sempre più urgente e necessario giungere alla affermazione chia-
ra e senza equivoci che la pace è un diritto fondamentale della persona umana 
(e anche dei popoli) e dall’altro lato è indispensabile che si rafforzi con maggior 
vigore la ricerca del diritto alla pace, secondo due percorsi paralleli, cioè quel-
lo politico-culturale e quello giuridico, idonei a preferire gli strumenti della pace 
nelle varie situazioni conflittuali e belliche, e cioè il dialogo, le contrattazioni nei 
consessi multilaterali, il rispetto del diritto, i negoziati, gli arbitrati, i buoni uffici, 
l’affermazione della verità, eccetera. 

3 L’art. 11 così recita: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri po-
poli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di pa-
rità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte 
a tale scopo».

4 L’articolo 23 così dice: «1. I popoli hanno diritto alla pace e alla sicurezza sia sul piano nazionale 
che sul piano internazionale. Il principio di solidarietà e di relazioni amichevoli implicitamente 
affermato dalla Carta delle Nazioni Unite e riaffermato dalla Carta dell’Organizzazione dell’Unità 
Africana deve valere sia per i rapporti fra popoli sia per i rapporti fra Stati. 2. Allo scopo di raf-
forzare la pace, la solidarietà e le relazioni amichevoli, gli Stati Parti alla presente Carta si impe-
gnano a vietare: a) che una persona beneficiante del diritto di asilo ai sensi dell’art. 12 della pre-
sente Carta intraprenda un’attività sovversiva diretta contro il proprio paese d’origine o contro 
ogni altro paese parte alla presente Carta; b) che i loro territori siano utilizzati come base di par-
tenza per attività sovversive o terroristiche dirette contro il popolo di ogni altro Stato Parte alla 
presente Carta».
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Sotto il profilo etico e religioso, è importante il linguaggio della misericordia 
e della riconciliazione, che secondo Papa Francesco può contrastare la terza guer-
ra mondiale a pezzi e costruire ponti, per «avviare processi di incontro, processi 
che possano costruire un popolo capace di raccogliere le differenze» (Fratelli tutti, 
n. 217).

3. L’esigenza di giustizia: la pace e il “giusto”

Il tema della pace interagisce strettamente con il tema della giustizia sia sotto l’as-
petto positivo sia sotto l’aspetto negativo. Per quanto riguarda l’aspetto positivo, il 
riconoscimento del diritto alla pace comporta l’eliminazione delle ingiustizie e del-
le discriminazioni, afferma il diritto alla giustizia che rende concreto il bisogno di 
giustizia, poggia sul riconoscimento del valore della uguaglianza, che caratterizza 
tutti gli esseri umani e si traduce in un diritto fondamentale della persona umana. 
Per quanto riguarda l’aspetto negativo, il diritto alla pace pone delle limitazioni 
alla azione dello stato e dei gruppi di potere, impedendo o quanto meno limitando 
fortemente ogni attività ingiusta o iniqua o discriminatoria. Purtroppo, questa co-
struzione teorica nella realtà presenta uno scenario diverso nel quale lo spazio per 
il diritto alla pace è piccolo e molto ostacolato, mostrando che c’è da fare ancora 
un lungo cammino. Inoltre, vi è anche un altro aspetto, spesso sottovalutato, che 
appartiene a una cultura che lascia ancora molto spazio alla logica della guerra, e 
cioè che essa pone i belligeranti nella condizione (perversa e contraria alla veri-
tà) di considerare i conflitti dal proprio punto di vista e in modo unilaterale. Ciò 
significa che le motivazioni che sono alla base di ogni guerra rispondono a una 
visione unilaterale e a una considerazione relativistica della verità, che poggia 
sull’esistenza di un “giusto motivo” come fondamento dell’azione bellica. Le nuove 
declinazioni della guerra pongono anche il problema di nuove considerazioni che 
sostengono l’esistenza di una guerra giusta, cioè di un giusto motivo che spinge 
alla guerra e che motiva la mobilitazione delle persone e dei cittadini. Non ra-
ramente l’uso distorto della religione è utilizzato come motivazione della guerra. 
Quindi, l’analisi di una realtà che presenta molti elementi di complessità pone con 
attualità l’ulteriore domanda se, cioè, si possa oggi ancora parlare di guerra giusta 
anche considerando che il grado di maturità culturale dell’umanità si articola in 
diversi livelli e sensibilità rispetto al valore della persona umana e dei suoi diritti 
e che i valori umani (sia positivi sia negativi) sono vissuti secondo un principio di 
relativismo.

Rispetto al tema della guerra la relazione tra pace e giustizia si arricchisce di 
ulteriori elementi di complessità, che derivano anche da una specie di asimme-
tria dei linguaggi, per cui le stesse parole (pace, guerra, giustizia, civiltà, eccetera) 
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assumono significati diversi in relazione ai contesti sociali, politici, culturali, reli-
giosi e non raramente il significato delle stesse parole dipende dal senso che è più 
favorevole a chi le usa. Si dimentica spesso che i termini Giustizia e Pace sono 
valori così grandi nei loro contenuti, che possono essere spiegati e compresi solo 
considerando i differenti profili: sotto il profilo religioso esse hanno un carattere 
divino, poiché procedono dalla volontà divina e ne sono espressione, tanto che 
sono riconosciute come “nomi di Dio”; sotto il profilo culturale sono beni comuni 
conquistati dall’umanità a prezzo di sofferenze e posti come contenuto dell’agire; 
sotto il profilo filosofico sono beni che definiscono una virtù interiore (e in quanto 
tale morale) e appartengono alla evoluzione millenaria della elaborazione di un 

“pensiero” dell’uomo5. Giustizia e Pace sono “Virtù” alla base di un retto giudizio 
e di una conseguenziale “rettitudine” nell’agire, riconoscendo il diritto altrui, dan-
do a ciascuno ciò che gli è dovuto, finalizzando ogni azione al bene comune (anche 
coerentemente con la prospettiva tomistica) e per questo richiedono ordine e veri-
tà. Inoltre, specialmente nella società multiculturale e plurale, la pace (che si fonda 
sui valori di verità, solidarietà, libertà, fraternità) deve assumere una preminenza 
pratica, favorendo la convergenza delle diverse posizioni anche dottrinali, proprio 
secondo la prospettiva dell’enciclica Pacem in terris che conserva tutta la sua attua-
lità6; e la giustizia deve assumere sempre più nell’esperienza storica le caratteristi-
che divine e trascendentali, cioè la conformità a una dimensione ultraterrena (ciò, 
specie per il credente assume il valore di un richiamo alla vita ultraterrena con la 
quale è in stretta relazione l’esperienza storica) che ne caratterizza il concetto7. 

L’esperienza quotidiana, caratterizzata dal contesto sempre più multiculturale, 
propone sotto diversi aspetti il problema del linguaggio, cioè il problema della 
trasposizione in concetti dell’esperienza della pace e della giustizia nella differente 

5 Vale la pena di ricordare (solo per memoria) la ricchezza del concetto del termine giustizia ela-
borato dal pensiero moderno, che prospetta un concetto strettamente razionalistico come obbe-
dienza ai dati della ragione (così, in vario modo, ad esempio Cartesio, Spinoza, Leibniz, Grozio.) 
o al contrario come una considerazione del sentimento o di utilità (ad esempio secondo l’empi-
rismo inglese di Hobbes, Locke, Hume) oppure secondo una sorta di visione di sintesi riferendo 
la giustizia all’idea della “libertà” (nella prospettiva di Kant, che concepisce la giustizia come li-
mitazione della propria libertà in funzione della libertà degli altri soggetti e nell’interesse della li-
bertà di tutti) oppure ancora concependo la giustizia come risoluzione nell’universalità dello sta-
to, inteso come espressione terrena dello Spirito Assoluto (secondo l’idealismo tedesco specie di 
Hegel). 

6 Confronta su questo argomento Joseph Joblin, Pace, giustizia e solidarietà, «La Civiltà Cattolica», 
luglio–agosto 2003, fascicolo 7–8/54, p. 515.

7 In questa direzione è interessante la peculiare lettura del rapporto tra diritto e giustizia in Fran-
cesco D’Agostino, Diritto e religione, Roma 2013, secondo cui in paradiso non c’è diritto ma giu-
stizia, mentre in terra c’è diritto ma non assoluta giustizia.
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percezione sociale, culturale, giuridica. Il linguaggio, inteso anche come struttu-
ra sociale, contribuisce alla costruzione del sistema concettuale funzionale alla 
esistenza e alla coabitazione nella società, in cui le regole giuridiche e i modelli 
comportamentali disciplinano la convivenza e la sua forma storica, nella ricerca 
di quella più giusta possibile. Il linguaggio stabilisce tra gli uomini legami (mate-
riali e spirituali), che si traducono in regole dell’esistenza, ispirate a un criterio del 

“giusto”, ma allo stesso tempo esso contribuisce a costruire sentimenti di pace o di 
guerra, alimentando e giustificando ora una ora l’altra. Il potere del linguaggio 
influenza il modo di considerare la realtà e condiziona il significato delle parole, 
le percezioni, i sentimenti, i comportamenti e le convinzioni su ciò che è “giusto”, 
spesso orientato dal relativismo. 

Il rapporto tra il linguaggio e ciò che è “giusto” riguarda in modo diretto e pro-
fondo anche le religioni, perché esse costituiscono il sistema globale di riferimento 
di molte persone-cittadini e allo stesso tempo sono soggetti attivi nella vita sociale 
per la tutela della libertà religiosa e dei diritti umani fondamentali. In questa di-
mensione il linguaggio e le parole sono distintivi di differenze e asimmetrie, le 
quali possono alimentare e giustificare i conflitti oppure possono favorire il dia-
logo e la convergenza su valori condivisi e su finalità comuni. Anche le religioni 
possono essere vissute secondo una visione relativistica, che ne danneggia la mis-
sione e l’autenticità. Il relativismo oggi mostra sempre più la sua faccia negativa 
(intesa come negazione delle verità assolute) che prevale sulla concezione positiva 
(secondo cui ogni cultura rappresenta una totalità originale e singolare) e diventa 
una pericolosa lente culturale attraverso la quale analizzare i fatti. Per le sue carat-
teristiche di negatività, il magistero pontificio ha rimarcato l’inaccettabilità di una 
concezione della vita che nega la Verità e in quanto «sradicata da ogni obiettivi-
tà» affida alla sola libertà umana, senza il concorso delle altre libertà, «il compito 
di decidere autonomamente ciò che è bene e ciò che è male» (Veritatis Splendor, 
n. 84). Ancor più incisivo il magistero di Benedetto XVI che in più circostanze 
e nelle sue encicliche avverte circa gli effetti negativi sulla morale, sulla cultura, 
sul pensiero filosofico e persino sulle religioni, che presentano il rischio di un 
sincretismo dannoso8 che si accompagna a intollerabili logiche frutto di una men-
talità indifferentista. Nel suo aspetto negativo, la cultura relativista favorisce un ap-
proccio “anonimo” al tema della guerra, cioè senza riferimenti a principi superiori 
e obiettivi, e “indifferente”, perché non prova desiderio e nemmeno repulsione ma 
ne considera l’utilità e in quanto tale finisce per considerarla “giusta”.

8 Una interessante analisi del contrasto alle logiche del relativismo nel magistero di papa Benedet-
to XVI è in Peter Lvanecký, La critica di Benedetto XVI al relativismo odierno, «Teologia y vida», 
55 (2014) 1, p. 173.
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4. La giustificazione della guerra nel dibattito culturale dal Rinascimento 
al Novecento

Il dibattito intorno alla guerra, alla sua legittimazione (il cosiddetto ius ad bel-
lum) e alle regole di condotta dei belligeranti (il cosiddetto ius in bello) interes-
sa variamente diversi settori speculativi (da quello teologico a quello filosofico 
a quello storico a quello giuridico), che sono tra loro e in diversi modi collegati. 
Come è noto il cristianesimo ha costituito un punto di svolta nella riflessione sul-
la “guerra giusta” sotto il profilo teologico e morale, modificando la concezione 
romanistica. Il tema ha interessato nel corso del tempo specialmente la morale 
e la politica, tuttavia, pur ricordando che la filosofia non si è occupata in modo 
sistematico della questione, si possono individuare alcune tappe nella evoluzione 
del pensiero, tra le quali le più importanti coincidono con una evoluzione generale 
della civiltà umana in occidente. Volendo sintetizzare (coerentemente con le fina-
lità di questo saggio), sulla questione specifica si è arrivati a una concezione della 

“guerra giusta” gradualmente contaminata dall’idea della sua inaccettabilità solo in 
epoca moderna. Una prima tappa può essere individuata nel rinascimento (in cui 
di fronte alla ferocia della guerra segnata specialmente dalle nuove armi da fuoco 
e dalla istituzione degli eserciti permanenti, eventi ritenuti ordinari, si levarono 
rare voci di condanna come quella di Erasmo da Rotterdam9), per passare al giuri-
sdizionalismo del seicento (secondo cui la guerra è un modo utile per preservare 
i diritti costituiti e restaurare quelli violati e, pertanto, ha in se stessa la sua “giu-
stificazione”, così come sostenevano Ugo Grozio, Samuel von Pufendorf, Thomas 
Hobbes tra i principali esponenti10), fino all’illuminismo, che segna una rottura 
con il pensiero dei secoli precedenti in quanto si elabora il giudizio morale sulla 
drammaticità della guerra e sulla necessità di far prevalere la pace nelle relazioni 
umane per l’affermazione di un nuovo modello universale di cittadinanza, riget-
tando la guerra causata dal mancato uso della ragione e dall’oscurantismo della 
intolleranza religiosa (Voltaire, Montesquieu, Condorcet sono tra i più rappresen-
tativi esponenti di questa importante evoluzione del pensiero che ha consentito 

9 Erasmo da Rotterdam condannò con il suo saggio Adagia del 1500, la bestiale attività degli uomi-
ni tutti, impegnati tutti «a tale punto di follia da adoperarsi, con tanto zelo, con tante spese, con 
tanti sforzi, alla reciproca rovina generale della guerra».

10 Vale la pena di ricordare i testi classici di questi autori: la guerra come difesa e come tutela dei di-
ritti degli ordinamenti statali cfr. Ugo Grozio, Diritto di guerra e di pace, del 1625; la guerra come 
strumento per stabilire il diritto naturale anche nella sua forma di “bellum omnium contra om-
nes” di Thomas Hobbes specie nel suo Leviatano, in quanto nello stato di natura non si può par-
lare di giusto e ingiusto perché non esiste una legge ma tutto rientra in un comportamento natu-
rale e in assenza della legge «non c’è ingiustizia» (Leviatano, 1, 13).
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di cominciare a guardare alla guerra in modo differente e più orientato verso la 
pace11). Una specifica menzione deve essere riservata alla figura di Carl von Clau-
sewitz12, in quanto il suo giudizio sulla guerra (anche influenzato dal pensiero he-
geliano) ha segnato la mentalità generale fino ai nostri giorni; non a caso il saggio 
Della guerra è stato utilizzato nei corsi delle accademie di molti Paesi europei ed 
extra europei anche (si può dire) fino ai nostri giorni. Egli sostiene che la guerra 
deve essere considerata non come arte o come scienza ma come fatto sociale in sé 
ed esaminata separatamente da altri connessi fenomeni (sociali, morali, politici); 
ma, in effetti il suo approccio al tema ha il carattere di una conoscenza scientifica, 
riservata a un oggetto che egli propone come «la continuazione della politica con 
altri mezzi». Il suo approccio al tema della guerra prescinde da ogni valutazione 
morale (se la guerra sia giusta o ingiusta, bene o male) ed è meramente tecnico, 
pertanto egli, anche tenendo conto che la natura della guerra è la risultante di tre 
forze inseparabili (l’istinto, la libera attività dell’anima, la ragione), la considera 
come uno strumento del potere politico, che ne usa per i propri scopi. 

La cultura di inizio del XX secolo, muovendosi nella linea di pensiero di Clau-
sewitz, ha guardato alla guerra come a una condizione di necessità, molto bene 
espressa nelle tesi di Sebald Rudolf Steinmetz13, sociologo e filosofo olandese mor-
to all’inizio della Seconda guerra mondiale e che, quindi, non ha potuto osservare 
l’immane tragedia che ne è derivata. Secondo questa prospettiva la guerra non 
solo è necessaria, ma addirittura benefica e in questo giudizio ogni considerazione 
morale o religiosa non trova nessuno spazio. Di per sé, dunque, la guerra è “giusta” 
anche se raffrontata ai problemi che derivano alla società e alle persone in tempo 
di pace e, poiché è una azione dello Stato, Steinmetz conclude che solo chi non ha 
il senso dello Stato non riesce a comprendere e a giustificare la guerra. La sua aber-
rante visione, che considera la guerra come un tribunale universale (Weltgericht) 
con una funzione giudiziale per emettere sentenze “giuste” e “definitive” e svolgere 

11 Non si può non citare il contenuto della voce “Guerra” nel Dizionario filosofico di Voltaire. Di 
eguale importanza sono le considerazioni di Montesquieu sulla guerra contenute in Lo spirito 
delle leggi, I, cap. 3.

12 La prima riflessione sulla funzione della guerra come è noto è nel secondo libro del Della guer-
ra di Carl von Clausewitz, pubblicata postuma, per il quale «La guerra non è che la continuazio-
ne della politica con altri mezzi. La guerra non è, dunque, solamente un atto politico, ma un vero 
strumento della politica, un seguito del procedimento politico, una sua continuazione con altri 
mezzi.»: la guerra, quindi, è uno strumento nelle mani della politica. 

13 Sebald Rudolf Steinmetz, Die Philosophie des Krieges, Liepzig 1907 scrive al capitolo I «ogni guer-
ra è una necessità, al pari di ogni altro fenomeno, così com’è necessario tutto ciò che accade. Da-
to il mondo intero così com’era, ogni singola guerra era inevitabile.». Molte sue affermazioni di-
ventate famose, come quella che «se la guerra non ci fosse bisognerebbe inventarla» (p. 189) si 
trovano dalle pagine 160 fino a pagina 220 dell’opera citata.
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una funzione simile a quella della selezione naturale, rispecchia il clima terribile 
che il mondo ha vissuto nel cosiddetto secolo breve e fu adottata per dare sentenze 
contro le persone e specie contro coloro che non si allineavano con il pensiero 
comune (oppositori politici, ebrei, omosessuali, disabili, religiosi, rom e zingari, 
eccetera). 

Dopo i disastri della Seconda guerra mondiale, si è diffusa sempre più una 
diversa concezione della guerra e delle sue motivazioni, sebbene il dibattito in una 
prima fase abbia riguardato soprattutto le regole del fare la guerra piuttosto che 
la legittimazione della guerra in sé, anche per la crescente sensibilità verso il va-
lore della pace. Sebbene, resista ancora la rivendicazione degli stati di ricorrere 
alla guerra dandosi le “giuste” motivazioni, è cresciuta la sensibilità verso la tutela 
dei diritti fondamentali dell’uomo e verso la necessità di vietare la guerra, divieto 
affermato in numerose dichiarazioni di principi adottate dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite (quali la Dichiarazione del 1970 sulle relazioni amichevoli e la 
cooperazione tra gli Stati, la Dichiarazione sulla definizione di aggressione con-
tenuta nella risoluzione 3314 (XXIX) del 1974 e la Dichiarazione delle Nazioni 
Unite sul rafforzamento dell’efficacia del principio del non ricorso alla minaccia 
o all’uso della forza nelle relazioni internazionali, annessa alla risoluzione 42/22 
del 1987). Oggi la dottrina giuridica prevalente riconosce che il divieto del ricorso 
alla guerra nelle relazioni internazionali è contemplato da una norma imperativa 
del diritto internazionale (è “ius cogens” nel diritto internazionale) e che, in parti-
colare, l’aggressione armata contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica 
di uno Stato da parte di un altro Stato costituisce un crimine contro la pace e non 
soltanto contro il diritto alla autodifesa secondo l’art. 51 della Carta delle Nazioni 
Unite («Nulla in questa Carta dovrà toccare il diritto individuale o collettivo all’au-
to-difesa se un conflitto armato interessa un Membro delle Nazioni Unite»).

Nonostante sia aumentata la sensibilità e siano cresciute le dichiarazioni e gli atti 
internazionali, dalla fine della guerra fredda e della caduta del sistema bipolare del 
1989 i conflitti sono aumentati, poiché è cambiato lo scenario geopolitico: la guer-
ra moderna non è più un atto tra gli Stati, ma riguarda soggetti diversi, si combatte 
localmente con carattere globale. È una guerra di quarta generazione combattuta 
con micidiali e cosiddette “armi convenzionali”, abbinate con tattiche di guerra 
asimmetrica e uso di “intelligence”. Questo nuovo scenario comporta molte con-
seguenze, tra cui l’impossibilità di applicare i trattati internazionali, l’impossibilità 
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di considerare il tradizionale deterrente del potere militare14, un diverso grado di 
mondializzazione della guerra, la costante violazione dei diritti umani.

5. La peculiarità delle posizioni di Bobbio e Walzer: una prospettiva laica

Il modo moderno di fare la guerra da un lato comporta una riduzione del dibat-
tito sulle regole della guerra e sulle regole di ingaggio e sul comportamento delle 
parti belligeranti (“ius ad bellum”) e dall’altro ripropongono con maggior vigore 
la questione della legittimità della guerra (“ius in bello”), cioè dei criteri per cui 
una guerra debba ritenersi giusta. La questione sulla guerra giusta nel secondo do-
poguerra è stata riproposta da alcuni pensatori e dall’altra è stata ripresa anche in 
teologia. Tra le posizioni dei filosofi del mondo laico di particolare interesse sono 
quelle di Norberto Bobbio e di Michael Walzer.

Norberto Bobbio si è occupato del problema della guerra in rapporto alla pace, 
bene indispensabile nell’esperienza della società per la relazione esistente tra la 
pace e la democrazia: nella sua visione la pace costituisce l’obiettivo e allo stes-
so tempo la condizione della democrazia15. Il pensiero di Bobbio è molto arti-
colato e procede dalla considerazione kantiana16 che è necessario considerare il 

“pacifismo” giuridico anche sul piano politico, poiché nell’esperienza degli Stati la 
struttura democratica garantisce la pace. Sotto questo profilo, Bobbio individua la 
giustificazione etica delle guerre del ventesimo secolo nella necessità di difendere 
la democrazia dai totalitarismi. Le guerre secondo Bobbio sono una rottura nel-
la “storia dell’umanità”, che è in sostanza una storia di guerre, che si manifesta in 
modo “epocale” con la guerra nucleare. La funzione dello Stato moderno è quella 
di regolare la guerra, che è espressione dello “spirito di potenza” statale, tuttavia la 
guerra nucleare mette in crisi questo sistema, cioè il rapporto tra guerra e funzione 
del diritto e, in qualche modo pone fine al ius belli. Tuttavia, proprio per il fatto 

14 È interessante una ricerca del 2010 del Centro Militare di Studi Strategici italiano sulla «Evoluzio-
ne dei conflitti moderni».

15 Norberto Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna nella edizione del 2009, in 
cui egli raccoglie le riflessioni di più di dieci anni sul tema della guerra e della pace. Secondo Da-
nilo Zolo, I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico, Roma 2008, il “globalismo giu-
ridico” (da Kant a Kelsen, ad Habermas, a Bobbio), sebbene abbia favorito la costituzione dei Tri-
bunali penali internazionali in quanto afferma la sua ideologia di pacificazione del mondo con 
crescente successo, non è esente da critiche a favore di una visione che più realistica che rivalu-
ti il rapporto fra principi giuridici e identità culturali, fra pace e autonomia nazionale, fra tutela 
delle libertà e sovranità dello Stato di diritto. 

16 Norberto Bobbio, Prefazione a Immanuel Kant, Per la pace perpetua, commenta l’idea di Kant 
contro lo Stato dispotico assoluto opposto allo Stato secondo il diritto, considerato da Kant come 
lo Stato ideale.
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che «il ius belli è stato scardinato dalla guerra moderna», cioè dalla guerra nucle-
are, che “scardinato il ius belli”, secondo Bobbio è necessario un maggior impegno 
morale per la difesa della pace. Questo impegno nasce dalla considerazione che la 
guerra atomica rende la via della guerra e della sua giustificazione (che egli ritiene 
sia stato il compito principale della filosofia della storia) come una “via bloccata”, 
nel senso che la guerra può essere considerata come una istituzione obsoleta e de-
stinata a esaurirsi oppure nel senso che la guerra «è una istituzione sconveniente 
ed empia, che deve essere eliminata». Pertanto, è necessario trovare un’altra via, 
che secondo Bobbio è la via della pace (che è condizione della democrazia: dirit-
ti dell’uomo, democrazia e pace sono per Bobbio i tre elementi inseparabili del 
medesimo movimento storico), di un “pacifismo istituzionale”, governato da su-
periori organismi di controllo in grado di limitare o regolare la violenza e trovare 
soluzioni pacifiche dei conflitti, quanto meno la limitazione o la regolazione della 
violenza. Questa interessante e profonda riflessione di Bobbio ruota tutta intorno 
al valore della pace, come una sorta di antidoto alla guerra, ma non affronta in so-
stanza il problema della giustificazione della guerra, ciò significa che per superare 
le ragioni della guerra occorre avere a cuore la prevalenza della pace. Mentre non 
si può ignorare che occorre superare il principio della “guerra giusta” per eliminare 
le ragioni morali della guerra: si tratta di un impegno che è parallelo a quello per 
la pace.

Più precisa rispetto al tema della giustificazione della guerra è la posizione Mi-
chael Walzer, il quale parte dal presupposto che «La teoria della guerra giusta è nata 
al servizio dei poteri» e, pertanto «essa è fatta per essere criticata»17. Egli ripercorre 
nelle sue ricerche la teoria della guerra giusta sin dall’epoca romana trovando trac-
cia negli scritti di Cicerone (leggendo il De repubblica e il De officiis), cogliendo 
il significato normativo della giustificazione della guerra per i romani: si aveva 

“bellum iustum” quando i Romani muovevano guerra contro quei popoli che non 
davano soddisfazione alle loro richieste: quindi, “bellum iustum” non aveva un va-
lore etico di giustizia, ma definiva il rispetto di una procedura. Secondo Walzer, il 
discorso sulla legittimità della guerra non può restare sul livello giuridico, ma deve 
spostarsi su quello morale, sicché la “teoria della guerra giusta” viene esposta come 
una tesi sullo statuto morale della guerra in quanto attività umana e, in questa pro-
spettiva, l’alternativa è tra la guerra e la autodifesa personale. La guerra è conside-
rata come un evento drammatico e difficile da controllare, per questo non è bene 
iniziare una guerra perché non esistono ragioni moralmente valide per iniziarla. 
Diversamente avviene per l’autodifesa, che, al contrario, ha le ragioni per resistere 

17 Michael Walzer, Arguing about War, London 2004. 
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alla aggressione armata. Tuttavia, lo “ius ad bellum” non può essere usato come 
una forma legittima di autodifesa, specie quando la guerra assume proporzioni 
drammatiche e le dimensioni di un fenomeno di massa poco controllabile. Nella 
prospettiva di Walzer, il ruolo degli Stati è fondamentale in quanto essi difendono 
la collettività e per questo essi hanno un livello di responsabilità che deve spingerli 
a ricercare tutte le alternative alla guerra, che è “giustificata” quando tutte le diver-
se alternative siano esaurite. L’esperienza umana insegna che l’idea di giustizia nel 
rapporto con la guerra «fuoriesce dai confini di una singola nazione», come acca-
de nei casi di tirannia «a cui è necessario opporsi con la forza ed eventualmente 
anche con la guerra: non riconoscere questo, costituisce un limite politico del pa-
cifismo». Walzer ritiene che una giustificazione della guerra consista nello “stato 
di necessità” che impone il dovere di difendersi dagli aggressori, ma quando «la 
guerra non viene combattuta sotto la spinta della necessità, soldati e statisti sono 
chiamati a compiere delle scelte che possono avere carattere morale e in tal caso 
deve essere possibile operare delle distinzioni tra scelte buone e cattive». Walzer 
propone una soluzione interessante per evitare la guerra e cioè «l’equivalente della 
tolleranza religiosa nel contesto del conflitto nazionale» per proteggere gli spazi 
e creare «confini sicuri per tutti i gruppi nazionali, religiosi, etnici che sentono la 
necessità di quel tipo di spazio e di quel tipo di sicurezza». La prospettiva di Wal-
zer, pur presentando una differente analisi circa la giustificazione della guerra, in 
qualche modo presenta gli stessi limiti della teoria di Bobbio, poiché alla ricerca 
di una soluzione che possa garantire pace e sicurezza nei confini territoriali, la cui 
difesa spetta allo Stato, non esprime un giudizio morale sulla “guerra giusta”, che 
critica quando è espressione dell’uso di un potere statale fuori dal consenso, dallo 
stato di necessità, dall’autodifesa. Le due posizioni, non le sole in epoca contem-
poranea ma molto rappresentative, manifestano la difficoltà di una solida critica 
alla guerra giusta, pur aprendo la strada a un dibattito sul tema che essi arricchi-
scono con analisi profonde e nuovi argomenti: questa difficoltà deriva anche dalla 
problematicità di cercare strade che non tengono conto anche dei valori religiosi 
e trascendentali che contrastano la guerra e ogni forma di violenza.

6. È possibile una “guerra giusta” secondo le indicazioni del magistero 
pontificio recente?

Tra le nuove forme della guerra e i nuovi soggetti del panorama internazionale, 
che pongono nuovi interrogativi al tema della “guerra giusta”, l’apparire di Daesh 
e del suo tipo di conflitto armato (locale e globale, territoriale ed extraterritoriale, 
tradizionale e asimmetrico, di non rispetto delle regole internazionali e dei dirit-
ti umani, di uso distorto della religione) pone alla comunità internazionale e, al 
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contempo, alla cultura cristiana un problema di critica delle giustificazioni alla 
base del conflitto armato e di contrasto della sua azione. Critica alle ragioni della 
guerra dichiarata a tutto il mondo e specie a quello occidentale e contrasto alla 
sua azione specie per le continue violazioni alla dignità della persona umana e ai 
suoi diritti vanno di pari passo. Infatti, l’alternativa è la seguente: se le ragioni della 
guerra sono giuste, bisogna riconoscere i diritti che dichiara di vantare, se, al con-
trario, le ragioni della guerra non sono giuste, bisogna contrastare ogni forma di 
violenza di cui si rende protagonista.

Nel 2014, di ritorno dal viaggio in Corea, Papa Francesco, rispondendo alle 
domande dei giornalisti, quando l’azione di Daesh era ancora limitata entro i con-
fini dell’Iraq, ebbe a sostenere: «Dove c’è una aggressione ingiusta, soltanto posso 
dire che è lecito fermare l’aggressore ingiusto. Sottolineo il verbo: fermare. Non 
dico bombardare, fare la guerra: fermarlo. I mezzi con i quali si possono ferma-
re, dovranno essere valutati. Fermare l’aggressore ingiusto è lecito. Ma dobbiamo 
avere memoria, pure, eh? Quante volte sotto questa scusa di fermare l’aggressore 
ingiusto, le potenze si sono impadronite dei popoli e hanno fatto una vera guerra 
di conquista! Una sola nazione non può giudicare come si ferma questo, come si 
ferma un aggressore ingiusto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata l’idea 
delle Nazioni Unite: là si deve discutere, dire: “È un aggressore ingiusto? Sembra 
di sì. Come lo fermiamo?”. Ma soltanto quello. Niente di più».

Le chiare indicazioni e il deciso invito a prendere iniziative di contrasto e in 
soccorso delle popolazioni, decimate e perseguitate, è accompagnato in sostanza 
da due condizioni: la prima con riguardo al limite dell’intervento, cioè “fermare” 
significa “non fare la guerra”, ma arrestare l’aggressore. Il secondo che la decisione 
deve essere corale e deve appartenere alla comunità internazionale, anche per evi-
tare forme di vendetta o di tutela di altri interessi di parte, e pertanto deve essere 
affidata a un organismo sovranazionale come le Nazioni Unite. 

La prospettiva indicata dal Papa è fondata su uno stato di fatto assolutamen-
te incontestabile e cioè sul fatto che Daesh, attraverso le sue milizie jihadiste, si 
presenta come un “tiranno”, folle disumano, che utilizza la discriminazione re-
ligiosa (non solo contro cristiani e altre religioni, ma anche nei confronti dello 
stesso islam) per desiderio di potere. In questo delirio la prima vittima è la persona 
umana, torturata, disprezzata, umiliata, eliminata. Nella comunità internazionale 
e all’interno delle varie religioni (cristiana compresa) è diffuso il giudizio sulla 
necessità di intervenire per fermare questa tragedia umana, ma non esiste accor-
do sulle modalità. All’interno della Chiesa cattolica si è timidamente riaperto il 
dibattito sul concetto di guerra giusta, ricordando la linea prospettata da Papa 
Paolo VI nell’enciclica Populorum Progressio del 1967. Nel n. 31 dell’enciclica così 
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si legge: «E tuttavia sappiamo che l’insurrezione rivoluzionaria – salvo nel caso di 
una tirannia evidente e prolungata che attenti gravemente ai diritti fondamentali 
della persona e nuoccia in modo pericoloso al bene comune del paese – è fonte di 
nuove ingiustizie, introduce nuovi squilibri, e provoca nuove rovine». All’epoca il 
numero delle tirannie nel mondo, che usavano terrore e violenza per la sua diffu-
sione e per la violenza reiterata e sistematica contro la persona e i suoi diritti nel 
disprezzo del valore della vita, “impose” una riflessione, che Paolo VI avviò con 
l’enciclica, la quale fissa il principio sulla giusta reazione contro la tirannia «che at-
tenti gravemente ai diritti fondamentali della persona e nuoccia in modo pericolo-
so al bene comune del paese». Sicché, secondo la prospettiva dell’enciclica il prin-
cipio generale della “insurrezione rivoluzionaria”, inaccettabile in generale come 
metodo violento, subisce un capovolgimento quando si tratta di contrastare una 
tirannia, cioè un sistema politico violento imposto da un dominatore assoluto (sia 
come persona fisica sia come gruppo dominante) che utilizza ogni forma di potere 
arbitrario e illimitato, attentando in modo grave alla persona umana, alla sua vita 
e ai suoi diritti, pericoloso per il bene comune del paese. La struttura di comando 
assoluto quando presenta le sopraindicate caratteristiche, secondo il pensiero cri-
stiano, costituisce una grave infrazione della ‘legge naturale’, cioè della legge divina. 
Da queste prime indicazioni del magistero pontificio si possono dedurre due pri-
me conclusioni: la guerra, come azione attiva, non ammette giustificazioni e non 
può essere “giusta”; è ammessa una reazione violenta contro una tirannia, che violi 
i diritti umani fondamentali e porti pericolo al bene comune; ogni decisione che 
coinvolga gli Stati deve essere adottata non individualmente dai singoli stati ma 
nei consessi e negli organismi internazionali.

Il problema della tirannia ha sempre interessato la teologia nelle comunità 
cristiane e la loro vita fino ad arrivare alla elaborazione del concetto di “guerra 
giusta” come reazione al potere assoluto e disumano del tiranno. Nel pensiero di 
Sant’Agostino e di San Tommaso d’Aquino si trovano i punti di partenza e i prin-
cipi di riferimento, dipendenti dal confronto con il contesto storico; la moderna 
elaborazione dottrinale trova nel Concilio Ecumenico Vaticano II la ripartenza per 
una ridefinizione del problema, che tiene conto di una diversa maturità ecclesiale 
verso i temi della pace. Senza la pretesa di trattare diffusamente ed esaustivamente 
un tema dibattuto nei secoli, ci interessa richiamare in sintesi il pensiero agosti-
niano e dell’aquinate con riferimento alla situazione attuale e specie in quei Paesi 
(Siria, Iraq, territori subsahariani) dai quali la gente fugge per sottrarsi a torture, 
distruzioni e morte.

La guerra era stata condannata dai Padri della Chiesa e dal pensiero cristiano 
delle origini perché contraria ai principi evangelici di pace e amore. Sant’Agostino, 
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nel tentativo di ricercare la pace in una situazione di grave conflitto, di crisi uma-
na e sociale del suo tempo, se ne occupò, sia pure marginalmente, pervenendo 
a definire la “guerra ingiusta”, come «la guerra fatta contro popoli inoffensivi, per 
desiderio di nuocere, per sete di potere, per ingrandire un impero, per ottenere 
ricchezze e acquistare gloria. In tutti questi casi la guerra va considerata un bri-
gantaggio in grande stile» (De Civitate Dei IV, 6.). Se ne poteva dedurre che, se 
ordinariamente la guerra è atto ingiusto, esistevano altri casi in cui la guerra pote-
va essere giusta, poiché «fare la guerra è una felicità per i malvagi, ma per i buoni 
una necessità…». In questa prospettiva, le considerazioni di giustizia sulla guerra 
riguardavano la guerra passiva per vendicare le ingiustizie e non la guerra attiva.

Sull’argomento, il pensiero cristiano medioevale fu caratterizzato dalla rifles-
sione teologica di San Tommaso d’Aquino, il quale, riprendendo Sant’Agostino, 
nella Summa theologiae, II–II,40 circa l’ampia problematica della guerra pone 
quattro quesiti: 1. Se ci sia una guerra lecita; 2. Se ai chierici sia lecito combattere; 
3. Se sia lecito ai belligeranti usare imboscate; 4. Se sia lecito combattere nei giorni 
festivi. In realtà egli sposta la riflessione sul rapporto tra guerra e peccato. Nel vi-
detur quod di una quaestio, cioè nel modo di dimostrare l’erroneità di una tesi, egli 
sostiene che l’illiceità della guerra sembrerebbe derivare dal comando del Signore 
contenuto nel brano del vangelo di Matteo al versetto 52 del capitolo XXVI e affer-
ma: «Sembra che fare la guerra sia sempre peccato. Infatti: il castigo è inflitto solo 
per un peccato. Ora, il Signore minaccia un castigo a coloro che combattono, se-
condo Matteo XXVI: “Tutti coloro che prenderanno la spada periranno di spada”. 
Dunque, qualsiasi guerra è illecita». Ma, in effetti, rileggendo Sant’Agostino, egli 
perviene a una conclusione più articolata che si può combattere una guerra giusta, 
purché vi siano tre condizioni: 1) «l’autorità del principe, per ordine del quale deve 
essere proclamata». Sant’Agostino scrive: L’ordine naturale, indicato per la pace dei 
mortali, esige che risieda presso i principi l’autorità e la deliberazione di ricorrere 
alla guerra»; 2) «una causa giusta: e cioè una colpa da parte di coloro contro cui 
si fa la guerra». Scrive perciò Sant’Agostino: «Si sogliono definire giuste le guerre 
che vendicano delle ingiustizie: e cioè nel caso che si tratti di debellare un popolo, 
o una città, che han trascurato di punire le malefatte dei loro sudditi, o di rendere 
ciò che era stato tolto ingiustamente»; 3) «che l’intenzione di chi combatte sia retta: 
e cioè che si miri a promuovere il bene e ad evitare il male. Ecco, perciò, quanto 
scrive Sant’Agostino: «Presso i vari adoratori di Dio son pacifiche anche le guerre, 
le quali non si fanno per cupidigia o per crudeltà, ma per amore della pace, ossia 
per reprimere i malvagi e per soccorrere i buoni». Comunque, la guerra, ma solo 
quella giusta, è sempre considerata una extrema ratio per risolvere le controversie 
tra soggetti sovrani. 
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Per comprendere meglio in relazione al punto posto come nodale nella rifles-
sione, in altra parte della Summa (II–II, q. 29, artt. 37–42) San Tommaso tratta 
il problema della tirannide, spiegando che «L’essenza della tirannide si esprime 
nei comandi rivolti dall’Autorità ai sudditi non in quanto soggetti della società 
bensì come schiavi»: conseguentemente, chi abusa del potere perde il diritto ad 
esercitarlo, mentre la nazione (ovvero il popolo) conserva il diritto di destituire, 
cacciare e deporre il tiranno, cioè di estirpare un membro malato per salvare tutto 
il corpo. Quando una persona diventa un pericolo per la comunità o è causa di 
tremenda degenerazione (il termine latino usato è corruptio) per gli altri, la sua 

“eliminazione” e l’attribuzione della pena sono giustificate per garantire la salvezza 
della comunità. Comunque, la pena va inflitta solo al colpevole di gravissimi delitti 
(San Tommaso proponeva questo in controtendenza con ciò che accadeva nella 
sua epoca, in cui la pena era utilizzata con facilità e con grande discrezionalità). In 
questa prospettiva, l’uccisione del tiranno, quindi, era una sorta di legittima difesa 
della collettività. 

Fino al Concilio Vaticano II, la riflessione sulla guerra e sulla guerra giusta 
è stata intensa e articolata sulla scorta del pensiero che si è provato a sintetizzare, 
e che può essere così riassunto. Sulla base di cinque condizioni, la guerra «può 
essere permessa e avere un suo valore etico»: Auctoritas principis (solo il potere so-
vrano ha diritto di dichiarare la guerra), Iusta causa (ovvero la necessità di difen-
dere un diritto di sommo rilievo, il diritto all’esistenza, alla libertà, al proprio ter-
ritorio, ai propri beni, al proprio onore; la causa deve proporzionarsi ai gravi mali, 
che si affrontano nella guerra, deve essere certa, deve esservi fondata speranza che 
i vantaggi prevarranno sui danni), Ultima ratio (se sono falliti i mezzi pacifici di 
soluzione della controversia), Intentio recta (l’intenzione dei belligeranti, dice San 
Tommaso, deve essere quella di fare il bene e schivare il male), Iustus modus (l’uso 
della violenza deve essere diretto contro le forze armate nemiche, tutto ciò che non 
è richiesto per la rivendicazione del diritto è illecito)18.

È interessante osservare che la proposta di Papa Francesco non si muove nella 
direzione di giustificare un intervento nel conflitto contro Daesh come “guerra 
giusta”. Anzi, in qualche modo, egli supera il problema della “guerra giusta”, pro-
seguendo sulla strada della riflessione prospettata dai papi Paolo VI e Giovanni 
Paolo II, ponendo il problema della tutela delle persone e specie dei più deboli. 

Papa Giovanni Paolo II, in più circostanze ebbe ad affrontare sotto diversi 
aspetti il rapporto tra religione e guerra, tra religione e militari, insistendo sul 

18 Si tratta di una sintesi elaborata dal gesuita Angelo Brucculeri, Moralità della guerra, Roma 1943 
(la prima edizione apparve nel 1940). 
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principio dell’intervento umanitario come necessario per fermare le atrocità che 
si stavano perpetrando nei territori della ex Iugoslavia. Più precisamente, si tratta 
«non, in primo luogo un intervento di tipo militare, ma ogni tipo di azione che 
miri a un “disarmo” dell’aggressore» (discorso al corpo diplomatico nel gennaio 
del 1994) «nelle situazioni che compromettono gravemente la sopravvivenza di 
popoli e di interi gruppi etnici» (discorso alla FAO nel dicembre 1993). L’inter-
vento umanitario, sulla considerazione della attualità e persistenza delle categorie 
della “guerra giusta”19, si giustifica «una volta che tutte le possibilità offerte dai ne-
goziati diplomatici… siano stati messi in atto e che, nonostante questo, delle intere 
popolazioni sono sul punto di soccombere sotto i colpi di un ingiusto aggressore, 
gli Stati non hanno più il “diritto all’indifferenza”» discorso del 17 gennaio 1993 al 
Corpo diplomatico, a proposito della guerra in Jugoslavia). Quello di Papa Wojtyła 
è un pensiero articolato che si sviluppa nel corso degli anni successivi al disastro 
umanitario conseguente alla caduta del sistema bipolare del 1989 e guarda in ogni 
caso al valore della persona umana e alla necessità di salvare sempre la sua dignità20. 

19 Tra la numerosa bibliografia relativa alla guerra giusta e alla morale cristiana, vedi Giacomo Biffi, 
Coscienza cristiana e mondo militare, in Aa. Vv., La missione della Chiesa nel mondo militare. Atti 
della 4a settimana nazionale di formazione per i cappellani militari, Roma 1992, p. 27–35, «Qua-
derni del Bonus Miles Christi»; Roberto De Mattei, Guerra santa guerra giusta. Islam e Cristiane-
simo in guerra, Piemme Casale Monferrato 2002; Yves de la Brière, Paix et guerre, in Dictionnaire 
Apologétique de la Foi Catholique, Parigi 1926, t. III, coll. 1258–1303; Id., Le droit de juste guer-
re. Tradition théologique, adaptations contemporaines, Parigi 1938. Più recentemente nel pensiero 
laico cfr. Mario Tocci, Il concetto di guerra giusta nel sistema socio-giuridico europeo attuale e  in 
quello romano antico, 2000, pdf in www.studiperlapace.it; Giovanni Scirocco, L’intellettuale nel 
labirinto. Norberto Bobbio e la “guerra giusta”, Milano 2012; Ubaldo Staico, La guerra giusta. Fine 
di una ideologia?, Roma 2006.

20 Giovanni Paolo II parlò di «intervento umanitario» già nel 1992 in occasione dell’intervento del-
la Nato nella ex Jugoslavia, sostenendo: «La coscienza dell’umanità ormai sostenuta dalle dispo-
sizioni del diritto internazionale chiede che sia reso obbligatorio l’intervento umanitario nelle si-
tuazioni che compromettono gravemente la sopravvivenza dei popoli e dei gruppi etnici interi: 
ecco un dovere per le nazioni e la comunità internazionale» (discorso alla Conferenza interna-
zionale sull’alimentazione a Roma, 5 dicembre 1992). Secondo il pensiero del pontefice, l’inter-
vento umanitario deve presentare quattro caratteristiche: non deve tradursi immediatamente in 
azioni militari; deve trattarsi di un’operazione difensiva, che mirava alla protezione delle popo-
lazioni con aiuti umanitari e al disarmo dell’aggressore; non deve causare mali maggiori di quel-
li già provocati dalla guerra in corso; deve essere condotto dall’ONU, rappresentativa di tutte le 
nazioni del mondo. Egli era convinto della necessità di operare sempre per la pace e, infatti, nel 
marzo 2003 inviò il cardinale Pio Laghi dal presidente George W. Bush con una propria missiva, 
nella quale chiedeva di non invadere l’Iraq per abbattere il regime di Saddam Hussein; ma il pre-
sidente USA rifiutò l’appello dichiarando che era «convinto che fosse la volontà di Dio». Anche il 
Catechismo della Chiesa cattolica sostiene che «La legittima difesa è un dovere grave per chi ha la 
responsabilità della vita altrui o del bene comune» (n. 2321), aggiungendo che la applicazione dei 
principi della «guerra giusta» nella politica internazionale e nella politica militare, rientra piena-
mente nelle competenze degli Stati.
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Così, ad esempio, in occasione del Giubileo del 2000, egli, citando la Costituzione 
Pastorale Gaudium et spes (n. 79) si rivolge ai militari, definendoli «ministri della 
sicurezza e della libertà dei popoli», i quali «concorrono… alla stabilità della pace», 
che «è un fondamentale diritto di ogni uomo, che va continuamente promosso», 
tenendo conto che «gli uomini in quanto peccatori sono e saranno sempre sotto la 
minaccia della guerra fino alla venuta del Cristo» (Gaudium et spes, n. 78). 

La posizione di Papa Francesco è uno sviluppo e un superamento del prece-
dente magistero pontificio a vantaggio della pace21, poiché egli in modo deciso 
indica la via della condivisione e della solidarietà con le popolazioni sofferenti in 
un quadro di multilateralismo all’interno della comunità internazionale. Nella sua 
prospettiva non si tratta di giustificare con un criterio di “giustizia” la guerra con-
tro il “Tiranno” per gli orrori che esso compie (anche perché la guerra, secondo il 
suo pensiero, ha varie manifestazioni: guerra è anche «respingere gli immigrati») 
oppure di favorire un intervento umanitario come dovere per contrastare le azioni 
che compromettono la sopravvivenza dei popoli. Si tratta di andare oltre, ferman-
do l’ “aggressore ingiusto” con numerosi mezzi e strumenti, come ad esempio la 
diplomazia, la cooperazione, interventi umanitari per i profughi, azioni di rico-
struzione, la preghiera comune e la riflessione delle differenti religioni, il diritto, 
l’economia, l’insediamento della pace, azioni per fermare i traffici illeciti (di beni 
e di armi), l’accoglienza, azioni per attuazione di diritti umani (diritto alla vita, alla 
istruzione, al clima, al lavoro, al cibo, alla terra,…) e anche interventi militari. Si 
tratta di strumenti che devono essere utilizzati contestualmente, sia temporalmen-
te sia spazialmente, e congiuntamente da più soggetti. Pertanto, è necessario che 
vi sia una programmazione. Ma, soprattutto, è necessaria la prospettiva interna-
zionale, nel senso che la reazione deve essere di tutta la comunità internazionale 

21 I precedenti solo nel secolo XX sono numerosi e basterebbe ricordare l’intervento di già Bene-
detto XV, tramite il Segretario di Stato Gasparri e i nunzi in Germania e in Austria-Ungheria, per 
fermare il massacro degli armeni all’inizio del secolo scorso. Egli aveva chiesto un intervento di 
quei governi «per far cessare prontamente atti di barbarie, i quali disonorano non solo chi li com-
mette, ma anche chi, potendolo, non li impedisce». Storico è ancora il tentativo di Benedetto XV 
di fermare la Prima guerra mondiale per far tacere le armi e metter fine alla «inutile strage» con 
la sua prima enciclica Ad Beatissimi Apostolorum del 1° novembre 1914. Pio XII, dopo la Secon-
da guerra mondiale, aveva avvertito che, di fronte al ripetersi di nuove barbarie, la comunità in-
ternazionale non poteva rimanere «in un atteggiamento di impassibile neutralità» e non poteva 
«lasciare abbandonato il popolo aggredito». Un altro momento critico per l’umanità fu la guerra 
nel Vietnam, rispetto alla quale Paolo VI sviluppò un deciso intervento pacifista attraverso la di-
plomazia vaticana e pubblici appelli ai leaders mondiali.
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attraverso i suoi organismi rappresentativi, come ad esempio dall’ONU22. In so-
stanza, il Papa restituisce alla religione la sua missione originaria, che consiste 
nell’organizzazione di momenti di preghiera, nella diffusione del messaggio di 
pace, nel sostenere, ammonire, incoraggiare, nell’indicare i valori assoluti sui quali 
piantare le relazioni umane e nell’indicare ai soggetti civili (stati, organizzazioni 
internazionali…) il modo di assolvere ai loro compiti istituzionali. In sostanza non 
propone un intervento della religione in sostituzione delle istituzioni secolari, che 
hanno bisogno di essere rinnovate, ma, restando all’interno della missione religio-
sa, richiama la comunità secolare ai suoi doveri e alla sua missione tipica, cioè la 
«concretizzazione dell’ideale della fraternità umana» (discorso dall’ONU del 2015). 
Il discorso tenuto all’Assemblea generale dall’ONU nel settembre 2015, contiene, 
nella prospettiva indicata della differenza delle competenze e delle missioni, una 
importante indicazione relativa alla funzione del diritto in riferimento al compito 
delle Nazioni unite, che «a partire dai postulati del Preambolo e dei primi articoli 
della sua Carta costituzionale, può essere visto come lo sviluppo e la promozione 
della sovranità del diritto, sapendo che la giustizia è requisito indispensabile per 
realizzare l’ideale della fraternità universale»23. Nel pensiero di papa Francesco, 
diritto e giustizia sono strumentali al valore della fraternità universale, obiettivo 
che si può conseguire con «la limitazione del potere», che «è un’idea implicita nel 
concetto di diritto». La prospettiva teologica del papa è chiara ed è riferita a un 
ambito laico, senza forme di commistione tra religione e organismi temporali. In 
questa prospettiva, il papa richiama principi etici e giuridici condivisi, come il 
principio di giustizia, nel senso che «Dare a ciascuno il suo, secondo la definizione 
classica di giustizia, significa che nessun individuo o gruppo umano si può consi-
derare onnipotente, autorizzato a calpestare la dignità e i diritti delle altre perso-
ne singole o dei gruppi sociali». Altri richiami metodologici sono contenuti nello 
stesso passaggio del discorso, quando fa riferimento al rapporto tra potere e livel-
lo decisionale: «La distribuzione di fatto del potere (politico, economico, militare, 

22 Nel discorso all’Assemblea generale di settembre 2015, il papa ha ricordato i compiti tipici della 
missione dall’ONU ricordando i successi e le luci del suo operato come: «una storia di importan-
ti successi comuni, in un periodo di inusitata accelerazione degli avvenimenti. Senza pretende-
re di essere esaustivo, si può menzionare la codificazione e lo sviluppo del diritto internaziona-
le, la costruzione della normativa internazionale dei diritti umani, il perfezionamento del diritto 
umanitario, la soluzione di molti conflitti e operazioni di pace e di riconciliazione, e tante altre 
acquisizioni in tutti i settori della proiezione internazionale delle attività umane. Tutte queste re-
alizzazioni sono luci che contrastano l’oscurità del disordine causato dalle ambizioni incontrolla-
te e dagli egoismi collettivi.»

23 Le parti nell’inciso e fino alla fine del paragrafo sono prese dal discorso di Papa Francesco all’as-
semblea generale delle Nazioni Unite, durante la sua visita del 15 settembre 2015.
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tecnologico, ecc.) tra una pluralità di soggetti e la creazione di un sistema giuridico 
di regolamentazione delle rivendicazioni e degli interessi, realizza la limitazione 
del potere». Si tratta di principi che si collocano nella prospettiva di uno sviluppo 
umano integrale, che può essere perseguito evitando le guerre tra popoli e nazioni, 
poiché «la guerra è la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione 
all’ambiente». Le guerre si possono contrastare assicurando «il dominio incontra-
stato del diritto e l’infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato, 
come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera norma giuridica fondamen-
tale». In questo senso, quindi, il diritto è uno strumento di contrasto delle guerre 
e di perseguimento della pace tra popoli e il diritto trova il suo fondamento nella 
comunione fraterna.

Conclusioni

Come sostiene Papa Francesco nella enciclica Fratelli tutti «la guerra non è un 
fantasma del passato, ma è diventata una minaccia costante» (n. 257), che è neces-
sario contrastare con una serie di interventi concreti anche di carattere culturale 
e religioso, attingendo in particolar modo alla teologia, alla dottrina sociale e alla 
testimonianza. La necessità di contrastare la guerra e operare per una cultura del-
la pace, della giustizia attraverso azioni di dialogo nasce dallo sguardo rivolto al 
futuro dell’umanità, che mai come oggi è seriamente minacciato non solo dalle 
distruzioni della vita, dell’ambiente, del clima, ma anche dalla capacità di gene-
rare autodistruzione. La cultura della pace è radicata nella capacità di analizzare 
le ragioni delle guerre e nel rapportarle ai valori assoluti contenuti nel messaggio 
evangelico e nei messaggi supremi delle religioni. Per quel che riguarda la Chiesa 
cattolica, la riflessione deve partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II e dal ma-
gistero pontificio, che nella materia rappresenta un punto di evoluzione dal quale 
non si può prescindere. Le indicazioni del magistero pontificio con coraggio se-
gnano la strada da percorrere non solo per l’esigenza di essere fedeli al Vangelo, ma 
anche per la capacità che hanno mostrato di sintetizzare la dottrina sociale della 
chiesa sul rapporto tra guerra, pace e giustizia, anche così come sintetizzata nel 
Catechismo della Chiesa cattolica. Successivamente al Concilio Vaticano II, il tema 
della pace è sempre stato un tema privilegiato, tanto da rendere necessario un ap-
puntamento annuale voluto da papa Paolo VI con le giornate mondiali per la pace 
e l’indicazione di temi specifici, che secondo Giovanni Paolo II sono «una sintesi 
di dottrina sulla pace, che è quasi un sillabario su questo fondamentale argomen-
to» (Messaggio per la GMP del 2004). Considerando i messaggi e le encicliche dei 
pontefici sul tema della pace (da Giovanni XXIII a Paolo VI, da Giovanni Paolo 
II a Benedetto XVI e a Francesco) pur essendo difficile individuare una visione 
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unitaria nei messaggi, si deve riscontrare lo sforzo di affrontare in modo sempre 
più concreto le questioni connesse con il mantenimento della pace come via per 
contrastare la guerra24. Infatti, il magistero pontificio offre alcune proposte relati-
ve al diritto alla pace hanno sempre comportato un giudizio morale sulla guerra, 
consentendo di dare una risposta al tema della “guerra giusta” e di indicare alcune 
prime conclusioni, sulle quali continuare a operare, tenendo conto dei principi che 
si possono dedurre. Gli orientamenti del magistero pontificio sono destinati ad 
avere un forte impatto sul dibattito relativo alla guerra giusta e invitano a prosegui-
re la riflessione tenendo conto dei principi indicati, che sono radicati nel Vangelo 
e nella dottrina sociale che a esso si ispira. 

Prima di tutto il primo principio riguarda l’affermazione che la guerra in sé 
è un atto ingiusto, cioè contro la giustizia, che è un “nome” di Dio e la virtù che 
«difende e promuove l’inestimabile dignità della persona e si fa carico del bene 
comune» (messaggio di Giovanni Paolo II per la GMP del 1998). Infatti, come 
recentemente ha ribadito papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti, in particolare 
al n. 256, la guerra «si nutre del pervertimento delle relazioni, di ambizioni egemo-
niche, di abusi di potere, di paura dell’altro e della diversità vista come ostacolo». 
Quindi, in questo senso non esiste un diritto a promuovere la guerra, come azione 
intesa a risolvere controversie o ad acquisire vantaggi unilaterali. 

Altra considerazione si deve fare per la “guerra passiva”, cioè intesa come resi-
stenza a ogni conflitto violento o armato, contro un popolo. Non si può nascon-
dere che questo tipo di guerra è pur sempre un atto contro la vita delle persone 
e  capace di generare distruzione. Tuttavia, essendo un atto di resistenza (e non 
una azione armata direttamente provocata) può avere una sua “giustificazione” se 
è finalizzata alla difesa della persona umana e dei suoi diritti, a contrastare le vio-
lenze tiranniche di una persona o di un gruppo o di uno stato. Papa Francesco 
nell’enciclica Fratelli tutti (n. 258) richiama il Catechismo della Chiesa Cattolica, 
che parla di una legittima difesa con la forza militare purché si dimostri l’esistenza 
di «rigorose condizioni di legittimità morale»: le condizioni devono essere assolu-
tamente rigorose, trasparenti e non nascondere secondi fini, poiché, come avverte 
il papa, si tratta di un “possibile” diritto e «facilmente» si cade in una «interpre-
tazione troppo larga» di questa potestà. Una particolare situazione di resistenza 
è quella descritta nell’enciclica di Paolo VI Populorum progressio (n. 31), che consi-
dera la possibilità di ribellarsi contro la «tirannia evidente e prolungata che attenti 

24 Confronta il prezioso saggio di Kenneth Himes (OFM), Papal Thinking about Peace since Pacem 
in Terris: The World Day of Peace Messages, 1967–2013», «Journal of Catholic Social Thought», 
(2014) 1, p. 9–32.
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gravemente ai diritti fondamentali della persona e nuoccia in modo pericoloso al 
bene comune del paese».

Nell’attuale situazione in cui si trova l’umanità, tenuto conto dei rischi seri di 
esistenza e di sopravvivenza, e di fronte alla impossibilità di pensare alla guerra 
come uno strumento di risoluzione dei conflitti (anche perché gli eventuali van-
taggi sarebbero ben poca cosa rispetto ai danni e ai disastri che il conflitto gene-
rerebbe) si deve condividere la posizione di Papa Francesco, il quale sostiene che 
«è molto difficile sostenere i criteri razionali maturati in altri secoli per parlare di 
una possibile “guerra giusta” (Fratelli tutti, n. 258). Si tratta di un invito esplicito 
a rifiutare il concetto di “guerra giusta” a tutto favore della pace e delle opere di 
pace. La prospettiva di papa Francesco costituisce una evoluzione del pensiero 
cristiano, costruito sulla base del magistero dei pontefici postconciliari, e indica 
una via senza ripensamento anche perché individua strade alternative alla “guerra 
giusta”. Infatti, una alternativa consiste nel compito che oggi spetta alle religioni, 
che è quello di compiere un cammino di pace nella fedeltà al loro messaggio ori-
ginario, attraverso il lavoro comune e il dialogo. La Chiesa cattolica è fortemente 
impegnata in questa missione iniziata con decisione da papa Giovanni Paolo II nel 
1986 con l’incontro interreligioso di Assisi. Papa Francesco è fortemente convinto 
della necessità di questo impegno comune, come è dimostrato dai contenuti che 
egli sta offrendo al cammino interreligioso, segnato da tappe molto importanti 
e dalla sottoscrizione di documenti come la Carta firmata ad Abu Dhabi nel feb-
braio del 2019 con Ahamad al-Tayyib, Grande Imam di Al-Azhar, un Documen-
to sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. La fedeltà 
al vangelo per i cristiani si manifesta oggi nella prospettiva di un impegno senza 
condizioni per la tutela della persona umana, per l’affermazione della pace, «per il 
bene comune e la promozione dei più poveri» (Fratelli tutti, n. 282) utilizzando lo 
strumento del dialogo. 

Infine, un ulteriore principio emerge dagli orientamenti del magistero ponti-
ficio e riguarda la missione degli organismi internazionali, la cui missione è, in 
fondo la tutela della casa comune. Il magistero pontificio ha sempre valorizzato 
la missione degli organismi internazionali, ai quali partecipa con grande impe-
gno, ritenendoli il luogo per risolvere i problemi attraverso il dialogo e allo stesso 
tempo una scuola per la formazione di una leadership etica, che consente di «cre-
are un equilibrio e un ordine sociale più umano» (esortazione apostolica Evangelii 
gaudium n. 57). Questa visione, tuttavia, non sempre è condivisa dagli Stati e dai 
grandi gruppi economici mondiali, che rispondono ad altri obiettivi e tutelano 
ben altri interessi. Infatti, è facile osservare che molte situazioni di crisi oggi (non 
ancora risolte e grandemente dannose) sono state generate da interventi di singoli 
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Stati e al di fuori di interventi di organismi internazionali (bastino gli esempi di 
Iraq, Libia, Siria, Mali, Nigeria…). Pur riconoscendo l’esistenza di una crisi di al-
cuni organismi internazionali, dovuta a una serie di fattori, i pontefici, attraverso 
l’azione della Santa Sede, non hanno mai smesso di credere alla loro importanza, 
sia talvolta denunciandone la lentezza operativa o le colpevoli assenze sia, soprat-
tutto, rafforzando la cooperazione, perché la tutela della persona e del creato può 
essere garantita dal dialogo e dalla comune azione che si può progettare nei con-
sessi internazionali.
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DIRITTO ALLA PACE, GIUSTIZIA E “GUERRA GIUSTA”

Sommario

Oggi esiste la terza guerra mondiale a pezzi (papa Francesco), contro le attese nate dopo la 
caduta del sistema bipolare. I conflitti oggi sono guerre di quarta generazione, in cui sono 
cambiati i soggetti e lo scenario geopolitico. Le guerre pongono il problema del rapporto con 
la pace e con la giustizia. Il diritto alla pace (come diritto umano e come valore costituzio-
nale) non è ancora riconosciuto: questo diritto renderebbe illegittime tutte le guerre. Il diritto 
alla pace richiede l’eliminazione delle ingiustizie, generate dalle guerre giustificate da ragioni 
e parole deviate. Vi sono parole, come pace e giustizia, che non possono avere un significato 
relativistico perché esse esprimono un valore superiore, esprimono il “giusto”. La legittimazione 
della guerra (ius ad bellum) e le regole di condotta (ius in bello) interessano diversi settori 
(teologico, filosofico, storico, giuridico). Il cristianesimo costituì un punto di svolta circa il tema 
della “guerra giusta”. L’illuminismo iniziò la riflessione sul valore della pace in modo parallelo 
alla mentalità comune, per cui la guerra prescinde da ogni valutazione morale e serve solo 
per conseguire altri obiettivi politici (Clausewitz). Questa concezione nel secolo XX ha pro-
dotto disastri drammatici, generando due guerre mondiali e altri violenti conflitti armati. Il 
tema della guerra giusta nel secondo dopoguerra ha impegnato pensatori e teologi. Nel mondo 
laico di particolare interesse sono le posizioni di Norberto Bobbio (sostenitore del pacifismo 
giuridico) e di Michael Walzer (la guerra giusta come difesa per necessità). Queste idee sono 
rappresentative e importanti ma limitate, perché non tengono conto dei valori religiosi. I valori 
religiosi sono importanti per costruire la pace anche secondo il Vangelo. La riflessione sulla 
guerra giusta nel cristianesimo fu avviata da Sant’Agostino e fu proseguita da San Tommaso 
d’Aquino. Ma le guerre attuali vogliono uno sviluppo della riflessione anche sulla base del magi-
stero pontificio (Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco), dal 
quale vengono alcune indicazioni: la guerra è sempre ingiusta, la guerra di difesa è giusta se per 
difendere l’uomo, i suoi diritti e il bene comune. Le religioni hanno il compito di costruire la 
pace attraverso il dialogo.

Parole chiave: pace, giustizia, guerra giusta, Chiesa, stato
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Wstęp

Jednym ze słów kluczy soborowej reformy liturgicznej jest słowo „dostosowanie”1. 
Wśród wielu zapisów Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum concilium w kon-
tekście podjętego tutaj tematu dwa zapisy wydają się szczególnie istotne. Pierwszy 
zawiera ogólne wskazanie dotyczące kryteriów postulowanych zmian:

Obrzędy niech się odznaczają szlachetną prostotą, niech będą krótkie i jasne bez niepo-
trzebnych powtórzeń, dostosowane [accomodati] do pojętności wiernych, aby na ogół nie 
potrzebowały wielu wyjaśnień (KL 34).

Punktem odniesienia staje się tutaj „pojętność wiernych” (fidelium captus  – 
‘zdolność pojmowania’). Drugi zapis dotyczy konieczności dostosowania liturgii 
do charakteru i tradycji narodów:

Zachowując istotną jedność rytu rzymskiego, należy dopuścić uprawnione różnice i do-
stosowanie [aptationibus] do rozmaitych ugrupowań, regionów i narodów, zwłaszcza na 
misjach, jak również w razie przeglądu i poprawiania ksiąg liturgicznych. Zasadę tę należy 
brać pod uwagę przy układaniu obrzędów i rubryk (KL 38).

Słuszna wydaje się uwaga Tomasza Deckerta:

Generalnie chodzi o „przystosowanie” (adaptację, akomodację) rytuału kościelnego w od-
niesieniu do: 1) mentalności sprawujących go i uczestniczących w nim podmiotów; oraz 
2) ich świata kulturowego. Ten ostatni parametr w narracji samej Konstytucji posiada 
pewien komponent misyjny […], nie jest on jednak na tyle jednoznaczny, aby dezyderaty 
na temat adaptacji kulturowych odczytywać wyłącznie w kategoriach inkulturacji. Bez 
specjalnych wątpliwości można uznać, że „potrzeby naszych czasów” obejmują również 
zachodnią kulturę współczesną, uznaną tym samym za kulturę już-nie-chrześcijańską2.

Komentując oba te cytaty, należy wziąć pod uwagę dwa elementy. Po pierwsze, 
granice dostosowania nie zostały tutaj ściśle wyznaczone, co jednocześnie pozwala 
na ich szeroką interpretację. Po drugie, należy zauważyć, że – owszem – oba zapisy 
dotyczą kierunków odnowy liturgicznej, ale ich adresatami nie są liturgiści, którzy 

1 W polskim tłumaczeniu konstytucji Sacrosanctum concilium wyrazy „dostosowywać”, „dosto-
sowanie”, „dostosowany” pojawiają się piętnaście razy. W tekście łacińskim wyrazu „dostosowa-
nie” jest trochę więcej, ponieważ zostało ono wyrażone przez dwie rodziny znaczeniowe. Łącz-
nie szesnaście razy użyto czasownika apto, -are (‘przymierzać’, ‘przystosowywać’, ‘porządkować’), 
rzeczownika aptatio, -nis (‘dostosowanie’, ‘organizacja’, ‘harmonia’) oraz przymiotnika aptus (‘od-
powiedni’). Natomiast dwanaście razy użyto czasownika accommodo, -are (‘przystosować’) oraz 
rzeczownika accomodatio, -is (‘dostosowanie’).

2 T. Dekert, Inicjacja czy dydaktyka? „Msza z udziałem dzieci” a społeczna funkcja rytuału, w: Pol-
ska kultura religijna. Studia o polskiej religijności na przestrzeni wieków, red. Ł. Burkiewicz i in., 
Kraków 2019, s. 547.
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w dowolny sposób mogą dokonywać adaptacji w sprawowanej przez siebie liturgii, 
lecz skierowane są one do podmiotów, które odpowiadają za kształt liturgii. Cho-
dzi bowiem zawsze o „kompetentną władzę terytorialną” (KL 39; zob. KL 40). Nie 
ulega wątpliwości, że dostosowanie w liturgii jest wyrazem wolności, w jakiej się 
ona dokonuje. Jednakowoż trzeba się zgodzić z Tomaszem Sałatką, który zauważa:

Porządek, który zwraca uwagę na wolność i docenia jej znaczenie, tworzy […] wyjątko-
wy rys posoborowego spojrzenia na liturgię. Ten niewątpliwy dar stał się jednocześnie 

„koniem trojańskim” życia Kościoła. Wiele osób odpowiedzialnych za liturgię pomyliło 
wolność z samowolą i przywłaszczyło sobie prawo do decydowania o kształcie i formie 
liturgii Kościoła3.

Wiele przejawów samowoli liturgicznej wynika z niewłaściwie rozumianego 
pragnienia dostosowania się do zmieniających się okoliczności kulturowych oraz 
wspomnianej przez sobór „zdolności pojmowania” jej odbiorców. Ta niezdefinio-
wana „zdolność” staje się często jedynym kryterium dostosowania, bez jednocze-
snego uwzględnienia norm teologicznych, które strzegą zgodności ze sprawowa-
nym misterium. Przypomnijmy więc  – za słownikiem  – że „dostosować się” to 
tyle co „zmienić swoje zachowanie tak, aby było odpowiednie do czegoś”4. „Do-
stosować się” to nie znaczy więc automatycznie przejąć czyjś język, metodę, formę 
działania czy sposób myślenia. To jest źle zrozumiane dostosowanie, które polega 
na bezkrytycznym przejęciu języka odbiorcy. 

Pytanie, które stoi u genezy tego artykułu, brzmi: Czy liturgia ma potencjał 
ewangelizacyjny? Z tym pytaniem wiąże się drugie: Czy ewentualny potencjał 
ewangelizacyjny jest uwarunkowany dostosowaniem się do „pojętności wiernych” 
jako koniecznością? Oba pytania prowadzą do trzeciego: Jak zdefiniować komuni-
katywność liturgii? Czy jej warunkiem jest jej zrozumiałość?

1. Liturgia ewangelizacyjna?

Pytanie o dostosowanie w liturgii dotyka także problemu, czy liturgia ma w sobie 
potencjał misyjny. „[…] przez długie wieki – jak po zakończeniu soboru pisał Wa-
cław Schenk – liturgia była prawie jedyną formą duszpasterstwa Kościoła”5, a więc 
niejako z konieczności spełniać musiała także funkcje ewangelizacyjne. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że Msza Święta, a szerzej liturgia Kościoła, nie przynależy do 

3 T. Sałatka, Porządek i wolność liturgii w popkulturze, „Studia Paradyskie” (2015) 25, s. 182. 
4 Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/dostosowac-sie;2453700.html (dostęp: 

18.02.2020).
5 W. Schenk, Liturgika – liturgia – kult, w: Wprowadzenie do liturgii, pr. zb., Poznań–Warszawa–

Lublin 1967, s. 13. 
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porządku ewangelizacyjnego, do tego, co Kościół robi ad extra. Od Mszy Świętej 
nie zaczyna się ewangelizacji, jest ona bowiem nie tyle początkiem, ile szczytem 
działania Kościoła i przeznaczona jest dla wtajemniczonych. Jak stwierdza jednak 
Joseph Ratzinger:

Liturgia eucharystyczna sama w sobie nie jest skierowana do niewierzących; jako miste-
rium zakłada „inicjację”. Może na nią przychodzić ten tylko, kto w to misterium wszedł 
swoim życiem, który Chrystusa zna nie tylko od zewnątrz6.

Metody ewangelizacyjne skierowane są do niewierzących albo do początkują-
cych w wierze, a Msza Święta wymaga określonej dojrzałości. Nie znaczy to jed-
nak, że Msza Święta nie ma w sobie misyjnego potencjału. Przejawia się on jed-
nak w czymś zupełnie innym niż w zewnętrznej, formalnej atrakcyjności, która 
sama w sobie jest pułapką. Atrakcyjność bowiem ma to do siebie, że bardzo szybko 
przestaje być atrakcyjna. Jej rewersem jest nuda jako reakcja na spowszednienie 
atrakcyjności. Stąd oczekiwanie u odbiorcy coraz silniejszych bodźców. Ten, kto 
przychodzi zwiedziony atrakcyjnością, po jakimś czasie będzie domagał się kolej-
nych atrakcji, poprzednie bowiem nie rodzą już w nim takich emocji jak niegdyś. 
Pułapka atrakcyjności polega na tym, że wciąż oczekuje się od niej czegoś nowego, 
czegoś ciekawszego, bardziej ekscytującego. Przeniesienie tego na liturgię skutkuje 
potrzebą wprowadzania kolejnych „udziwnień” czy „chwytów” zgodnie z zasadą: 

„To było już wczoraj. A co nowego nam dzisiaj ksiądz pokaże?”. Na pewno nie o tak 
rozumianą atrakcyjność chodzi w liturgii misyjnej.

Doskonałym przykładem na prawdziwie misyjny potencjał liturgii jest przy-
woływana przez Ratzingera legenda o początkach chrześcijaństwa na Rusi. Gdy 
książę Włodzimierz poszukiwał religii odpowiedniej dla swojego ludu, z Bułgarii 
kolejno przybyli do Kijowa przedstawiciele islamu i judaizmu, a także posłowie 
papiescy. Wszyscy oni zachwalali swoją religię jako prawdziwą i najlepszą. Żadna 
z tych propozycji jednak nie przekonała księcia. Decyzję podjął dopiero wtedy, 
gdy jego posłowie przybyli z Konstantynopola, gdzie w kościele Mądrości Bożej 
(Hagia Sophia) uczestniczyli w liturgii. Jak głosi legenda, posłowie z zapałem opo-
wiadali o swoich wrażeniach:

Byliśmy u Greków, którzy nas zaprowadzili do miejsca, w którym sprawują służbę Bożą… 
I nie wiemy, czy byliśmy w niebie czy na ziemi… Nasze doświadczenie mówi nam, że tam 
Bóg mieszka między ludźmi7. 

6 J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, tłum. W. Szymona, Kraków 2005, s. 82.
7 Zob. tamże, s. 81. 



71Czy istnieje dostosowana liturgia misyjna?…

Oczywiście, legenda nie relacjonuje historycznych wydarzeń, a proces chry-
stianizacji Rusi był daleko bardziej skomplikowany. Legenda ta pokazuje jednak 
bardzo dobrze istotowy związek, jaki istnieje między ewangelizacją a liturgią. Jak 
pisze Ratzinger, „wewnętrzna moc liturgii z pewnością odgrywała istotną rolę 
w rozszerzaniu się chrześcijaństwa”8. Chodzi jednak  – podkreślmy raz jeszcze  – 
o „wewnętrzną moc”, a nie zewnętrzną atrakcyjność. Ratzinger pisze:

Liturgia bizantyjska, która tych szukających Boga cudzoziemców przeniosła do nieba 
sama z siebie nie miała charakteru misyjnego. Nie była ona interpretacją wiary reklamują-
cą ją na zewnątrz, na użytek niewierzących, była ona całkowicie zakorzeniona i zanurzona 
w wierze. […] Tym, co posłów ruskiego księcia przekonało o prawdziwości wiary wyra-
żanej w liturgii prawosławnej, nie było jakieś misjonarskie przekonywanie i siła argumen-
tów, bardziej przekonujących niż argumenty pozostałych religii. Tym, co ich poruszyło, 
było właśnie samo misterium, które bardziej niż uczone dysputy objawiło im prawdę. […] 
Tym, co mogło zrobić wrażenie, był właśnie kompletny brak interesowności: sprawowano 
ją dla Boga, a nie dla widzów. […] Właśnie ta bezinteresowność stania przed Bogiem 
i wpatrywania się w Niego sprawiała, że czynności te przenikało Boże światło, odczuwal-
ne także dla stojących na zewnątrz9.

Ratzinger krytycznie odnosi się do koncepcji liturgii misyjnej, która pojawiła 
się w teologii niemieckiej w latach pięćdziesiątych XX wieku. Według tej koncepcji 
za priorytetowe kryterium ustalania zewnętrznych form liturgii należało przyjąć 
dydaktyczną przejrzystość liturgii dla ludzi z zewnątrz. Zarówno język, jak i ele-
menty strukturalne liturgii miały być uzależnione wyłącznie od aspektu pastoral-
nego. Przyszły papież Benedykt XVI uważa, że należy taką koncepcję odrzucić, 
gdyż w ten sposób popełnia się błąd antropocentryzmu.

Przy takim założeniu liturgię sprawuje się wyłącznie dla ludzi, służy ona przekazywaniu 
określonych treści bądź […] formowaniu wspólnoty, której teraz znowu nie chodzi bez-
warunkowo o zrozumienie treści, lecz o procesy, w trakcie których ludzie zbliżają się do 
siebie i przeżywają moment wspólnotowy10.

Dalsza część komentarza doskonale pasuje do przytoczonego wcześniej przy-
kładu „liturgii wiecowej”. Ratzinger kontynuuje:

8 Tamże, s. 82. 
9 Tamże, s. 82–83. 
10 Tamże, s. 83–84. 
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W konsekwencji w liturgii pojawiają się formy wzorowane coraz bardziej jednostronnie 
i wyłącznie na modelach świeckich, jakimi mogły być na przykład zebrania, albo także 
archaiczne lub nowoczesne obrzędy socjalizacji11.

W źle rozumianej liturgii misyjnej, liturgii „dostosowanej” do odbiorcy, „Bóg 
nie gra […] właściwie żadnej roli; wszystko obraca się wokół pozyskiwania ludzi 
czy zaspokajania ich oczekiwań”12. Liturgia prawdziwie misyjna jest czymś zupeł-
nie innym. Jest

[…] zanurzona w wierze i karmi ją; w pierwszym rzędzie kontempluje Boga i pociąga 
ludzi do tej kontemplacji, ukazuje im zstępowanie Boga, które staje się podnoszeniem ich 
do życia we wspólnocie z Nim. Chce ona podobać się Bogu i ludzi doprowadzić do przy-
jęcia tego samego za probierz wartości ich życia. I w ten sposób, w głębszym znaczeniu, 
stanowi ona źródło misji13.

Innymi słowy, jedynie liturgia sprawowana wyłącznie dla Boga staje się po-
ciągająca dla ludzi. Liturgia, której doświadczyli posłowie księcia Włodzimierza 
w Konstantynopolu, w wymiarze intelektualnym nie była zrozumiała, ale sprawia-
ła wrażenie boskiej, niebiańskiej, spływającej z góry, takiej, w której nic nie było 
robione – mówiąc kolokwialnie – pod publikę. W tym kontekście wypada się zgo-
dzić ze stwierdzeniem Pawła Milcarka, który w swoim wywiadzie rzece na temat 
Mszy Świętej mówił: „Liturgia nie jest dobrem, które może być podporządkowane 
jakiemuś jeszcze innemu dobru”14. Dodajmy: w tym także misjom czy ewangeli-
zacji. 

2. Przywrócić wiernym liturgię

Pokusa czynienia liturgii bardziej misyjną, a więc przede wszystkim czytelną i zro-
zumiałą, ma swoje źródło – co trzeba uczciwie przyznać – w źle rozumianej od-
nowie liturgicznej. Odnowa zrodzona na początku XX wieku była odpowiedzią 
na rzeczywisty kryzys w obszarze liturgii, która stawała się coraz bardziej obca dla 
jej przeciętnego użytkownika. Milcarek twierdzi, że źródłem tego kryzysu było 

„«odklejanie się» […] przeciętnej, masowej pobożności katolickiej od społecznej 
modlitwy Kościoła, czyli od liturgii”15. Należałoby więc powiedzieć, że oficjalna 

11 Tamże, s. 84. 
12 Tamże.
13 Tamże.
14 Według Boga czy według świata? O stanie liturgii i wiary z Pawłem Milcarkiem rozmawiają Jacek 

Paweł Laskowski i Bogusław Kiernicki, Dębogóra 2011, s. 102. 
15 Tamże, s. 129.



73Czy istnieje dostosowana liturgia misyjna?…

liturgia Kościoła przestała zaspokajać potrzeby duchowe wiernych. Duchowość 
bardziej się karmiła formami właściwymi dla pobożności ludowej niż dla liturgii. 
Nawet jeśli wierni przychodzili w niedzielę „na mszę”, to ich sposób uczestnictwa 
w liturgii często nie był stricte liturgiczny, ale dokonywał się w porządku indywi-
dualnej pobożności. Powszechne było np. śpiewanie Godzinek czy pieśni naboż-
nych w trakcie „słuchania” Mszy Świętej. Znamienne jest to, że wierni brali ze sobą 
do kościoła tak zwaną książeczkę do nabożeństwa, którą potem zamieniono na 
mszalik, co pozwoliło zlikwidować „subiektywizm bycia samemu ze sobą na Mszy 
Świętej”16. Jak to formułuje Milcarek, przy ołtarzu kapłan odprawiał Mszę Świętą, 
a w tym samym czasie wierni odprawiali swoje czytanie duchowe z książeczki17. 

Z punktu widzenia semiotyki liturgii należałoby powiedzieć, że stało się tak, 
ponieważ liturgia rozumiana jako system znaków przestała być komunikatywna, 
to znaczy nie była już dla odbiorcy wehikułem treści zakodowanych w tychże litur-
gicznych symbolach. Bezpośrednio po Soborze Watykańskim II Wacław Schenk 
pisał: „[…] pomiędzy psychiką człowieka a starą formą liturgii Kościoła doszło 
w ciągu wieków do rozbratu”18. Czytelne przestały być słowa, znaki, gesty i czyn-
ności. W roku 1987 Jan Miazek pisał, że postulat większego przystosowania litur-
gii „zapowiadał daleko idące zmiany w […] rozbudowanych obrzędach, naprawdę 
przekraczających «pojętność wiernych»”19. Wraz z pojawiającym się na początku 
XX wieku modernizmem odchodził stary świat symbolicznych wyobrażeń. Zresz-
tą modernizm programowo głosił zerwanie z tradycją. Wiek XIX próbował rato-
wać chrześcijańską symbolikę choćby stylami historycznymi. Ten trend jest jednak 
sam w sobie znamienny. Był jedynie potwierdzeniem przekonania, że „wszystko 
już było”. Dla większości tradycja i kultura chrześcijańska w jej symbolicznym wy-
miarze była już wyłącznie nieczytelną przeszłością. 

Jak słusznie pisze publicysta „Christianitas”, przylgnięcie do liturgii „było ogra-
niczone do pewnych elit”, które karmiły się duchowością liturgiczną. Uczestnictwo 
w liturgii, tak jak je wówczas rozumiano, wymagało bowiem dużej wiedzy i świa-
domości liturgicznej. Istniało powszechne przekonanie, że należało „przywrócić 
wiernym liturgię”. Wspomniany już Schenk formułował ten postulat jako „pró-
bę zbliżenia naszych wiernych do liturgii i liturgii – drogą reform – do naszych 
wiernych”20. Cel ten można więc było osiągnąć dwiema metodami: albo zmienić 

16 Tamże, s. 146.
17 Zob. tamże, s. 146–147. 
18 W. Schenk, Liturgika – liturgia – kult…, s. 13.
19 J. Miazek, Posoborowa odnowa liturgii w Polsce, „Studia Theologica Varsaviensia” (1987) 2, s. 240.
20 W. Schenk, Liturgika – liturgia – kult…, s. 13–14.
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liturgię, albo zmienić nastawienie wiernych. Milcarek opisuje, w jaki sposób te 
dwie tendencje zderzały się ze sobą. Pierwsza metoda to droga znanego już nam 

„dostosowania”: „skoro niektóre znaki nie przemawiają, należy zmienić znaki”. Jej 
zwolennicy argumentowali, że „liturgia operuje językiem Pisma Świętego i śre-
dniowiecznego obrazowania, które dziś już do nikogo nie przemawiają”. Sygna-
lizowano, że znaki, którymi posługuje się liturgia, są oderwane od codziennego 
doświadczenia współczesnego człowieka, ergo – nieczytelne. Stąd rodziło się prze-
konanie, że należy przybliżyć liturgię do codziennego doświadczenia ludu, uczy-
nić ją zrozumiałą dla kształtującej się klasy robotniczej. Przedstawiciele drugiej 
metodologii przekonywali, że aby ludzi przywrócić liturgii, a liturgię – ludziom, 
należy przede wszystkim podjąć katechezę liturgiczną i biblijną21.

Obie te tendencje są obecne także i dzisiaj. Ten spór toczy się w praktyce. Zwo-
lennicy dostosowania liturgii do kompetencji (a nawet upodobań) odbiorcy pod-
noszą, że metoda katechetyczna polegająca na przybliżaniu liturgii możliwa jest do 
zastosowania jedynie wobec tych, którzy na tej liturgii (jeszcze) się pojawiają. Jak 
jednak trafić z katechezą do tych, których nie ma, a do liturgii – choć jest to bardzo 
niedojrzałe podejście – przykładają jedynie kategorie nudy czy atrakcyjności? Od-
powiedź na to pytanie nie jest taka oczywista. Jedyną drogą wcale nie musi być tak 
zwana liturgia misyjna, „dostosowana”, posługująca się językiem odbiorcy. O wiele 
bardziej misyjna może być liturgia, w której nie ma nic z przypodobywania się lu-
dziom. Tak przynajmniej odpowiadają „tradycjonaliści nowej ewangelizacji”. We-
dług nich „tradycyjna liturgia jest liturgią misyjną i może służyć reewangelizacji”22. 
Co jest w niej ewangelizacyjnego? 

Na portalu rebelya.pl Arkadiusz Robaczewski pisze w sposób znamienny:

Msza trydencka, ta „po łacinie i tyłem do ludu” – to Msza na każde czasy! Także na „te” 
czasy: czasy nowej ewangelizacji. Także na te, które dopiero nadejdą, niezależnie od tego, 
jaki przybiorą kształt. W każdych czasach jakąkolwiek szansę wiązania człowieka z Bo-
giem, także pomocy w wykonywaniu jego podstawowego obowiązku – oddawania czci 
Bogu, ma wyłącznie taka liturgia, która nie jest z tego świata, nie jest jego fabrykatem, co 
więcej – taka, która jest obca duchowi tego świata i duchowi czasu. Słowem – liturgia nie-
przystosowana! Nieprzystosowana do nowych czasów i do mentalności współczesnego 
człowieka, cokolwiek to oznacza. Tylko taka, żadna inna!23

21 Według Boga…, s. 130–132. 
22 [b.a.], Misyjne powołanie Centrum św. Pawła w Paryżu, http://www.nowyruchliturgiczny.pl/ 

2012/07/misyjne-powoanie-centrum-sw-pawa-w.html (dostęp: 25.04.2020).
23 A. Robaczewski, „Tradsi” a Nowa Ewangelizacja, http://rebelya.pl/post/2689/robaczewski-tradsi-

-a-nowa-ewangelizacja (dostęp: 25.04.2020).
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W centrum problemu Robaczewski stawia bardzo ważną tezę: „Liturgia stara 
uderza swą odmiennością wobec codzienności”. Według niego ewangelizacyjna 
siła liturgii wcale nie leży – jak tego chcą zwolennicy tak zwanej liturgii misyjnej 
czy ewangelizacyjnej – w jej kulturowym upodobnieniu, ale w jej odmienności. 
Przyciąga nie dlatego, że jest podobna do świata, z którego się do niej wkracza, ale 
dlatego, że jest od niego diametralnie różna. Drzwi kościoła dzielą rzeczywistość 
na pół. Dwa różne porządki – boski i ziemski – domagają się odmiennych stylistyk 
i innego języka symboli. Publicysta pisze:

Cisza, majestat, gesty, pietyzm wyrażony w szatach, śpiewie, dymie kadzidła – ukazuje 
niewyobrażalny dystans oddzielający Niebo od ziemi. Rzeczywistość starej Mszy i jest 
przy tym radykalnie inna, przeciwna wobec tego, co dzieje się w świecie. Świat jest pe-
łen zgiełku i hałasu – Msza jest wypełniona ciszą. Świat jest pełen chaotycznych postaw 
i niskich zachowań  – Msza uderza uporządkowanym majestatem. Świat rozbudza ego-
izm i skoncentrowanie na sobie, na każdym kroku stwarza okazje, by człowiek wznosił 
ołtarzyki, na których będzie czcił sam siebie – na Mszy klękamy przez Majestatem Boga 
i siebie, wraz z Jego Synem – ofiarujemy24.

Jak widać, myślenie Robaczewskiego sytuuje się wyraźnie w tym samym nurcie, 
co krytyka autorstwa Ratzingera i staroruska legenda o początkach chrześcijań-
stwa w Kijowie. Liturgia ma zachwycać tym, że jest inna niż wszystko dookoła, 
że w pewnym sensie jest kontrkulturowa wobec tego, co się dzieje poza świątynią, 
że rodzi doznania, które poza nią są niemożliwe. A temu wszystkiemu służy wła-
sny, ale jednocześnie nieco tajemny język znaków. Temu myśleniu należy przyznać 
oczywiście pewną rację. Jeśli przyjmiemy, że liturgia nie jest przede wszystkim 
dziełem człowieka, ale najpierw stanowi – jak podkreśla Ratzinger – opus Dei, dzie-
ło Boga, to symboliczna odmienność bardzo dobrze służy budowaniu u odbiorcy 
świadomości tego, że bierze udział w czymś „nieziemskim”, w czymś boskim, że 
liturgia ziemska jest „wstąpieniem w odwiecznie dokonującą się liturgię niebios”25. 

3. Inność teologiczna, inność estetyczna

Ten tok myślenia – który przecież wydaje się słuszny – rodzi jednak dwa istotne 
pytania. Pierwsze dotyczy tego, czy tak sformułowany postulat odmienności litur-
gii można ograniczyć jedynie do tak zwanej starej Mszy Świętej, czyli sprawowanej 
w nadzwyczajnej formie rytu, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w Summorum pon-
tificum papieża Benedykta XVI? Robaczewski pisze: „Rzeczywistość starej Mszy 

24 Tamże. 
25 J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tłum. J. Zychowicz, Kra-

ków 1999, s. 203. 
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jest przy tym radykalnie inna, przeciwna wobec tego, co dzieje się w świecie”. Czy 
tylko rzeczywistość „starej Mszy”? A co z tak zwaną Mszą Świętą posoborową? Co 
z naszymi niedzielnymi liturgiami? Czy one też są bądź powinny być „radykalnie 
inne”? Oczywiście, konkretna odpowiedź na to pytanie będzie wynikała z tego, 
jaką przyjmiemy perspektywę: czy chodzi o pewną modelową teologię Mszy Świę-
tej posoborowej, czy też o faktyczny kształt naszych liturgii? Trzeba pamiętać, że 
uwagi Ratzingera dotyczące liturgii i jej misyjnego potencjału były wygłaszane 
w odniesieniu do nowej Mszy Świętej, a nie tak zwanej Mszy Świętej przedsobo-
rowej. Przyszły papież zdawał sobie sprawę z tego, że istnieje pokusa – być może 
nawet dość powszechna – niewłaściwie rozumianego ewangelizacyjnego dostoso-
wywania Mszy Świętej, ale jednocześnie widział w liturgii – posoborowej! – wła-
ściwie rozumiany potencjał misyjny. 

Uważam, że nie ma żadnych teologicznych czy liturgicznych racji, by tak zwa-
nej nowej Mszy Świętej odmówić misyjnego potencjału. Jestem przekonany, że 
sprawowana według rubryk, bez indywidualnej kreacji, z wiarą i właściwym mo-
dlitewnym nastawieniem, nowa liturgia ma także wewnętrzny potencjał misyjny, 
to znaczy może być piękna i pociągająca. „Cisza, majestat, gesty, pietyzm wyrażo-
ny w szatach, śpiewie, dymie kadzidła” – wszystko to, o czym pisał Robaczewski 
w odniesieniu do Mszy Świętej przedpoborowej, jest także możliwe, gdy odprawia 
się liturgię zgodnie z Novus ordo Missae. To, że wielu odnajduje te wartości do-
piero w kontakcie ze starą liturgią, jedynie źle świadczy o naszych coniedzielnych, 
przegadanych liturgiach, w których wierni nie doświadczają misterium. Jednym 
z istotnych powodów odpływu wiernych do wspólnot tradycjonalistycznych jest 
właśnie sprawowana tam liturgia. Wielu znajduje w niej to poczucie sacrum, któ-
rego nie znajdują w swoich liturgiach parafialnych. 

Wypada mi się raz jeszcze zgodzić z Milcarkiem piszącym o założeniach oświe-
ceniowej reformy liturgii, która odtąd „miała służyć przede wszystkim dydakty-
ce moralnej. Miała być miejscem pouczenia moralnego i wzmocnienia dla rzeszy 
wiernych, które powinny zostać nakarmione Słowem Bożym i przygotowane do 
życia moralnego”26. Mam wrażenie, że w dużej mierze w tym właśnie kierunku 
poszły nasze liturgie. Wcale nie są skoncentrowane na jakości liturgii i na przeży-
ciu misterium, a głoszone podczas nich słowo Boże bardzo rzadko ma charakter 
mistagogiczny, to znaczy wprowadzający w tajemnicę, wciąż bowiem w naszych 
kościołach najczęściej głoszone są kazania moralne, by nie powiedzieć – połajanki. 
I tak oto etyka zastąpiła mistykę, a moralność – mistagogię. 

26 Według Boga…, s. 134.
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Drugie pytanie, które trzeba sobie postawić, dotyczy owej inności, jaką winna 
się wyróżniać liturgia. Czego ma ta postulowana inność dotyczyć? Czy liturgia 
musi być sprawowana „w starych dekoracjach”, by była postrzegana jako „inna”? 
Każda liturgia w pewnym sensie przenosi nas w „inny czas”, zgodnie z koncepcją 
Mircea Eliadego. Illud tempus  – „ów czas”, w którym dzieje się liturgia, to czas 
święty, czas inny, czas anamnetyczny, który czyni obecnym wspominane wyda-
rzenia zbawcze. Tym, co uderza, kiedy się uczestniczy w starej Mszy, jest wrażenie, 
że przenosi nas ona w „inny czas”, ale w znaczeniu historycznym. Estetyka, którą 
posługuje się stara liturgia, nie jest „pozaczasowa”, ale jest to estetyka z określo-
nej epoki historycznej. Przyglądając się samemu ornatowi, można zauważyć, że 
dominuje tutaj tak zwany ornat rzymski, skrzypcowy, którego powstanie datuje 
się właśnie na okres soboru trydenckiego (wiek XVI), a rozkwit estetyczny na ba-
rok. Nie miejsce tutaj, by szczegółowo przedstawiać genezę i historię przekształca-
nia się ornatu, ale dość powiedzieć, że wywodzi się on z szaty świeckiej – paenuli, 
wierzchniej opończy bez rękawów z otworem na głowę. Z czasem ornat coraz bar-
dziej odróżniał się od stroju świeckiego, a jego krój ewoluował – mówiąc w skró-
cie – od ornatu stożkowego (gotyckiego) do skrzypiec (rzymskiego). Kolejne etapy 
przemian tej szaty pokazują jednak ważny aspekt: zmieniały się zgodnie z aktual-
nie panującymi ogólnymi trendami w modzie. Zmiany te zachowywały estetyczną 
łączność ze stylistyką epoki. Ornaty czasów romańskich były inne od gotyckich, 
a te od nowożytnych, bo inna też była moda. Znamienne jest to, że na jednym 
z blogów poświęconych liturgii, a ściślej – szatom liturgicznym, jego autor napisał:

Warto zatem zauważyć, że szaty, które z naszego punktu widzenia są szatami „przedsobo-
rowymi”, kiedyś były „posoborowe” – wówczas nowoczesne, idące z duchem czasu i prze-
konujące swym bogactwem i pięknem27.

Każdy „dawny” element stroju liturgicznego, czy – szerzej – liturgii, kiedyś był 
współczesny i ewokował estetyczne trendy tamtego czasu, a być może był nawet 
awangardą. 

Chcemy czy nie chcemy, estetyka liturgii, tak jak estetyka architektury sakral-
nej, siłą rzeczy oddaje „ducha epoki”. I jest to naturalny proces i oczywista zależ-
ność. Nie da się udowodnić, że któraś stylistyka: romańska, gotycka, barokowa 
czy modernistyczna lepiej oddaje sens chrześcijańskiej wiary niż jakakolwiek inna, 
choć wiemy, że takie poglądy istnieją. Jak notuje Henryk Nadrowski, „tradycja 
romańska i gotycka zaważyły na myśleniu zarówno architektów, jak i duchownych. 
[…] Utrwaliło się przekonanie […] o sakralności konkretnych stylów, i to stylów 

27 http://szaty-liturgiczne1221.blog.pl/historia-ornatu/ (dostęp: 15.05.2020).
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sprzed wieków”28. To zwłaszcza romanizm i gotyk odbierane są jako style modli-
tewne, ale trudno zapomnieć o sztuce barokowej, która szczególnie sprzyjała po-
bożności eucharystycznej. Takie przekonanie obecne było na początku wieku XX, 
tak jest też w dużej mierze – jak się wydaje – na początku wieku XXI. Wśród trady-
cjonalistów liturgicznych powszechna jest predylekcja do strojów z dawnych epok, 
a średniowiecze ze sztuką gotycką i jego ideą społeczeństwa jako christianitas dla 
tej formacji myślowej pozostaje w pewnym sensie czasem idealnym. 

Jeśli każda epoka kształtowała swoją własną estetykę liturgiczną, to dlaczego 
mamy zabronić, by własną estetykę ukształtowała także współczesność? Prawdą 
jest, że każda szata liturgiczna „ma swoją opowieść”. Na sugestię rozmówców, że 

„plastikowy ornat też ma swoją opowieść…”, Milcarek odpowiada:

Taką, jak opowieść kapy, którą miał na sobie bł. Jan Paweł II, otwierając Drzwi Święte 
w roku 2000. Plastikowy, straszny wytwór, który wykonano specjalnie, żeby unaocznić 
naszą epokę. To też była pewna opowieść. Dość przygnębiająca, przynajmniej dla mnie29.

Nie wiem, co było przygnębiającego w tej mieniącej się kolorami kapie. Trud-
no mi też powiedzieć, czy rzeczywiście jej estetyka właściwie oddała naszą epokę, 
ale – jak rozumiem – jej projektanci świadomie sięgnęli po nowoczesność. To miał 
być Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa, dlaczego zatem bardziej adekwatna miała-
by być kapa – dla przykładu – XVI-wieczna od współczesnej? Owszem, istotnym 
wymiarem religii jest jej ciągłość i tradycja, ale drugim – równie istotnym – jest 
jej zdolność wbudowywania się w przyszłość, a przynajmniej w czas obecny, co 
ojcowie soborowi nazywali aggiornamento. Raz jeszcze Ratzinger:

Liturgia wrasta w coraz to nową współczesność i musi też stale pozostawiać za sobą 
współczesność, która staje się przeszłością, aby to, co istotne, jawiło się jako nowe i pełne 
mocy. […] Ten, kto sądzi, że może wybierać tylko między starym a nowym, już wszedł 
na błędną drogę30.

Nie wszystko, co stare jest dobre, a co nowe – złe. I odwrotnie. W poszukiwa-
niach stylistyki liturgicznej trzeba wyjść poza tę prostą alternatywę. 

Owa postulowana inność liturgii nie musi oznaczać totalnej inności stylistycz-
nej, która dokonywałaby się poprzez historyczne nawiązania. Nie ma przekonują-
cych dowodów, że warunkiem doświadczenia liturgicznego sacrum są gipiury, alby 
z koronką do pasa czy atłasowe rękawiczki. Mówiąc inaczej, „inność teologiczna” 

28 H. Nadrowski, Kościoły naszych czasów. Dziedzictwo i perspektywy, Kraków 2000, s. 46. 
29 Według Boga…, s. 110.
30 J. Ratzinger, Nowa pieśń…, s. 207.
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nie musi być sygnalizowana przez „inność estetyczną”, rozumianą jako historyzm31. 
Inność ta nie wyklucza istnienia stylistycznego i estetycznego continuum między 
tym, co dzieje się w świątyni, a tym, co dzisiaj jest poza nią. Myślę, że wierny, który 
przekraczał progi świątyni jeszcze w wieku XVIII, nie odczuwał takiego stylistycz-
nego pęknięcia, jakie jest naszym udziałem, gdy wkraczamy do dawnej przestrzeni 
liturgicznej. 

Kościół wieku XIX, niestety, nie nawiązał już dialogu z rodzącą się nową kul-
turą. Podobnie jak to było ze stylami w architekturze, gdzie królował historyzm 
(styl neoromański, neogotycki, neobarokowy), tak samo ku przeszłości zwrócili się 
twórcy strojów liturgicznych.

Szaty liturgiczne średniowiecza i  czasów nowożytnych nierzadko zachwycają misterno-
ścią wykonania i  artystyczną doskonałością. Z  nostalgią spoglądali na nie twórcy dzie-
więtnastowieczni, próbujący odtwarzać dawne wzory i kroje, kierując się przy tym praw-
dą historyczną lub własną fantazją32.

Estetyka współczesnych strojów liturgicznych, podobnie zresztą jak architektu-
ra sakralna, stoi w rozkroku pomiędzy nawiązaniami do historii i tradycji a tren-
dami modernistycznymi obecnymi w kulturze. I ze względu na ten rozkrok i po-
mieszanie jest często – przyznajmy to – nijaka. 

Zaniechanie stosowania stylistycznego kanonu w projektowaniu strojów litur-
gicznych prowadzi do dowolności i dawania upustu własnej fantazji. Do tego do-
chodzi także zatracenie zmysłu symbolicznego nie tylko u wiernych, ale również 
u twórców i projektantów (a także użytkowników) tych szat. Raz jeszcze wrócę do 
Milcarka, który zauważa:

[…] na tylnej części ornatu kapłan miał zwykle krzyż Chrystusowy. Wszyscy patrzyli na 
ten krzyż: uczestniczyli przecież w ofierze. Ofiarnik zbliżał się do miejsca ofiary: z Chry-
stusem ofiarowaliśmy się, stojąc pod krzyżem. A kiedy ksiądz odwracał się do ludzi, miał 
Baranka paschalnego na piersiach: ofiara w sposób symboliczny przedstawiała się jeszcze 
mocniej. A w innym układzie, kiedy się odwracał, miał na piersi Zmartwychwstałego. 
[…] Była to opowieść, hagada33.

31 W tym kontekście interesujący jest pewien eksperyment, który zaproponowali dominikanie 
z okazji 800-lecia istnienia Zakonu Braci Kaznodziejów. Postanowili zapytać, jak wyglądałby 
habit dominikański, gdyby został zaprojektowany dzisiaj. Z takim wyzwaniem zmierzył się ho-
lenderski projektant mody Borre Akkersdijk. Artysta chciał połączyć tradycyjne elementy stro-
ju, a także jego funkcje, ze współczesnymi trendami w modzie oraz technologią. Zob. http://
www.deon.pl/po-godzinach/ludzie-i-inspiracje/art,610,nowy-dominikanski-habit-prosto-z-ho-
lenderskich-wybiegow.html (dostęp: 23.05.2020).

32 http://szaty-liturgiczne1221.blog.pl/historia-ornatu/ (dostęp: 15.02.2020).
33 Według Boga…, s. 110. 
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Tak było. Ale tak – niestety – bardzo często już nie jest. Zdarza się, że nasze 
współczesne stroje liturgiczne nie opowiadają już żadnej hagady, nie odwołują się 
do symboliki religijnej, ograniczając się do geometrycznych ornamentów. Nie mó-
wią nic albo przynajmniej niewiele, co gorzej – także dla tych, którzy je noszą34. 

4. Liturgia nie do zrozumienia

Słowniki języka polskiego jako synonim komunikatywności sugerują zrozumia-
łość. Wydaje się jednak, że w obszarze szeroko rozumianej komunikacji religijnej 
czy języka religijnego – i to we wszystkich jego odmianach, nie tylko werbalnej – 
komunikatywność wykracza poza zrozumiałość i się z nią nie utożsamia. Jak w od-
niesieniu do języka kaznodziejskiego pisała Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, „ko-
munikatywność, rozumiana jako zrozumiałość, ma swoją tradycję opisu w wielu 
polskich podręcznikach homiletyki”35. Ale – jak zauważa językoznawczyni – tak 
rozumiana zrozumiałość „może być miarą tekstu tylko w ścisłym jego powiązaniu 
z pewnym typem intencji, która towarzyszy nadawcy tworzącemu wypowiedź”36. 
Zrozumiałość jest ważna ze względu na takie funkcje wypowiedzi, jak funkcja fa-
tyczna (nawiązanie kontaktu), impresywna (wywarcie określonego skutku), eks-
presywna (ujawnienie stanów nadawcy) czy informująca. 

Jeśli zaś chodzi o funkcję performatywną, czyli sprawczą, autorka uważa, że 
ocenę tekstu za pomocą kategorii zrozumiałości można uznać za „dziwną” i „nie-
fortunną”. Jako przykład podaje ona formuły sakramentalne: słowa konsekracji czy 
przysięgi małżeńskiej. Wypowiedzi te mają sens jedynie wtedy, gdy interpretuje się 
w obrębie wiary, a – jak zauważa Zdunkiewicz-Jedynak – „zrozumienie w jakimś 
stopniu kłóci się z wiarą. Jeżeli wszystko rozumiem, nie pozostawiam miejsca dla 
wiary”37. Według niej teksty, które powstają w obrębie języka religijnego, rządzą 
się innymi prawami niż te, które powstają w obszarze języka świeckiego. Dzieje się 
tak, ponieważ tekst kaznodziejski ma „bosko-ludzki charakter” i dlatego „tylko do 
pewnego stopnia mowa kaznodziei poddaje się tym samym prawom komunika-
tywności”, co teksty świeckie38. 

Zastrzeżenia, które Zdunkiewicz-Jedynak formułuje wobec utożsamiania ko-
munikatywności ze zrozumiałością, można odnieść nie tylko do języka kazno-

34 Czasami – niestety – są to hagady polityczne, jak np. ornat z tzw. brzozą smoleńską. 
35 D. Zdunkiewicz-Jedynak, Komunikatywność kaznodziejska. Z obawy przed kościelnym gadaniem, 

„Poradnik Językowy” (2010) 10, s. 36.
36 Tamże.
37 Tamże, s. 37. 
38 Tamże. 
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dziejskiego, ale także wobec innych typów komunikacji religijnej, np. do języka 
liturgii. Jest to język polimodalny, który składa się z wielu integralnie ze sobą po-
łączonych kodów: werbalnego, gestycznego, proksemicznego, muzycznego, wi-
zualnego, a także komunikuje za pomocą smaku i zapachu. O liturgii, podobnie 
jak o języku kaznodziejskim, możemy powiedzieć, że ma naturę bosko-ludzką, 
a performatywność to jej podstawowa cecha. Liturgia nie tylko informuje, a wła-
ściwie należałoby powiedzieć, że informacja nie jest jej funkcją prymarną. Litur-
gia przede wszystkim sprawia rzeczywistość zbawczą, co się dokonuje za pomocą 
funkcji anamnezy. To tę rzeczywistość musi komunikować język liturgii. Tak więc 
poprawnie rozumiana liturgia dostosowana to liturgia komunikatywna, co wcale 
nie znaczy zrozumiała. 

Ratzinger mówi: „Liturgia grupy nie zna […] tajemnicy, wszystko w niej bo-
wiem jest wyjaśniane i musi być wyjaśnione”39. Przyszły papież w centrum teologii 
liturgii stawia misterium, czyli tajemnicę, która „nie poddaje się wyjaśnieniu, lecz 
otwiera się tylko w akcie jej przyjęcia, w owym «tak», które śladem Biblii możemy 
spokojnie nazwać posłuszeństwem – także dzisiaj”40. Punktem wyjścia dla owoc-
nej i świadomej partycypacji w liturgii nie jest więc znak, który należy wyjaśnić – 
rozszyfrować czy zdekodować, lecz misterium, w które należy się zanurzyć. „Owa 
zmiana perspektywy polega na tym, że najpierw spotykamy się z misterium, ażeby 
od wewnątrz oświecić jego znaki – to perspektywa wiary” – pisze Jean Corbon41. 
Liturgia jest działaniem symbolicznym, którego narzędziem „poznania” nie jest 
rozum, lecz serce. „Światło Taboru dociera do człowieka najpierw na poziomie 
serca”42 – pisze Corbon, a wtedy „znaki się kruszą, stają się przezroczyste i woda 
może wypłynąć”43. 

Zupełnie inne skutki przynosi podejście intelektualne, właściwe dla liturgii kre-
owanej wolą grupy, liturgii misyjnie źle pojętej. Jak przyznaje francuski liturgista, 

„od początku Kościoła chroniczną pokusą jest próba zawarcia liturgii w ramach, 
które można by «zrozumieć»”44, ale – jak zauważa – „celebracja przeintelektuali-
zowana nieuchronnie zamyka się w intelektualnym lub emocjonalnym samozado-

39 J. Ratzinger, Nowa pieśń…, s. 187.
40 Tamże. 
41 J. Corbon, Liturgia. Źródło wody życia, tłum. A. Foltańska, Poznań 2005, s. 130.
42 Tamże, s. 118.
43 Tamże, s. 130. Podobnie pisał Leszek Kołakowski w odniesieniu do mitu i wiary: „Wiara, jeśli ży-

je, jest zrozumiała sama dla siebie, a mit, jeśli się w niego wierzy, jest zawsze jasny, nie będąc ni-
gdy jasnym z zewnątrz, dla niewierzącego” (L. Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny 
i sceptyczny, tłum. D. Zańko, Kraków 2014, s. 51). 

44 J. Corbon, Liturgia…, s. 126.
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woleniu”45. Takie są konsekwencje tworzenia liturgii zrozumiałej: traci swój fun-
damentalny misteryjny charakter. Dlatego za błędne należy przyjąć bardzo często 
pojawiające się w katechezie liturgicznej wyrażenie „zrozumieć liturgię”. Liturgia 
bowiem nie jest do zrozumienia, co zawsze sugeruje zewnętrzny stosunek do tego, 
co chcemy zrozumieć, ale do przeżycia od wewnątrz. Komu jest potrzebne wyja-
śnione misterium? Czy ono w ogóle stanowi jeszcze tajemnicę? Ratzinger postu-
luje: 

Powinniśmy znaleźć właściwy środek między rytualizmem, w którym akcja liturgiczna, 
niezrozumiała dla obecnych i nie pozostająca do nich w żadnej relacji, jest odprawiana 
tylko przez kapłana, a maniakalnym pragnieniem zrozumiałości, które w końcu zamienia 
całość w dzieło ludzkie, odbiera mu katolicki wymiar i obiektywny charakter Tajemnicy46.

Owym „złotym środkiem” jest mistagogia, która stanowi istotną alternatywę 
zarówno dla rytualizmu, jak i dla źle rozumianej misyjności liturgii.

Mistagogia to dosłownie „działanie prowadzące do misterium” albo też „dzia-
łanie, poprzez które misterium nas prowadzi”47. Mistagogią jest więc nie tylko 

„wprowadzenie w misterium”, ale już samo „działanie misterium”48. Najczęściej 
utożsamia się ją z katechezą wyjaśniającą, katechezą liturgiczną. Wyjaśnienie jed-
nak ani nie wyczerpuje mistagogii, ani nie jest z nią tożsame. Gdyby stała się tylko 
wyjaśnieniem tego, co oznaczają poszczególne znaki – jak słusznie zauważa Ma-
rian Zachara – „sama w sobie byłaby jaskrawym przykładem […] intelektualizacji 
liturgii”49. Mistagogia to zatem taki sposób celebrowania, który łączy się z przeko-
naniem, że sama liturgia jest już oświeceniem i że wiara jest wejściem w blask Bo-
żego światła. Trzeba więc dać pierwszeństwo działaniu przed wyjaśnieniem, zaufać 
potencjałowi znaków. One same w sobie – choć nie są zrozumiałe w sensie inte-
lektualnej analizy ich treści – są komunikatywne. I takie właśnie były dla posłów 
księcia kijowskiego Włodzimierza. Choć nie rozumieli, co się dzieje, i zapewne 
nie byliby w stanie wyjaśnić sensu poszczególnych gestów, znaków czy słów, wie-
dzieli, zdawali sobie sprawę, odczuwali, mieli świadomość, że dzieje się coś boskie-
go, coś „nie z tej ziemi”. Liturgia jest systemem znaków. Wiele z nich odczuwamy 

45 Tamże, s. 118.
46 J. Ratzinger, Nowa pieśń…, s. 123.
47 Zob. J. Corbon, Liturgia…, s. 18, 136, przyp. 106.
48 Zob. B. Nadolski, [hasło:] Mistagogia, w: tenże, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 944; M. Ma-

zza, [hasło:] Mistagogia, w: Dizionario di omiletica, red. M. Sodi, A.M. Triacca, Torino–Berga-
mo 1998, s. 972–973; A. Wollbold, Mystagogie (systematisch-theologisch), w: Das Lexikon für The-
ologie und Kirche, Bd. 7, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1998, kol. 570–571.

49 M. Zachara, Znak i słowo w liturgii, „Znak” (2000) 11, s. 47.
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intuicyjnie albo „czytamy je”, kojarząc z posiadanymi już doświadczeniami i wie-
dzą. Trzeba się w nie zanurzyć. I pozwolić im przemówić.

Zakończenie

Jak wiadomo, lex orandi stanowi jednocześnie lex credendi50. To teologiczne ada-
gium mówi, że kształt modlitwy wyrasta z kształtu wiary. I na odwrót: sposób mo-
dlitwy nie pozostaje bez wpływu na naszą wiarę, obie bowiem rzeczywistości są ze 
sobą nierozdzielnie połączone. Prawdą jest, że na Mszę Świętą każdy przychodzi 
ze swoją osobistą duchowością i indywidualnymi potrzebami. Liturgia jest jednak 
miejscem, gdzie osobista duchowość i prywatna pobożność muszą zejść na plan 
dalszy. To wiara Kościoła, która wyraża się w liturgii, winna kształtować indywi-
dualną wiarę oraz pobożność każdego jej uczestnika (także liturgisty51), a nie od-
wrotnie. Liturgia ma zawsze pierwszeństwo52. Sytuacja, w której w liturgię włącza 
się – podyktowane racjami dydaktycznymi – elementy wypływające z osobistego 
upodobania celebransa albo takie, które stanowią wyraz przekonań czy specyficz-
nych zachowań grupy, sprawia, że do liturgii wprowadza się „ciało obce”, które – 
zgodnie z przywołaną powyżej zasadą – modyfikując liturgię, modyfikuje także 
wiarę. Wprowadzanie do liturgii obcych elementów nie pozostaje „bezkarne”. Każ-
dy nowy element wnosi ze sobą nową treść. „Inna” modlitwa wyraża „inną” wiarę, 
wiarę zmodyfikowaną.

Fałszywie rozumiana kreatywność liturgiczna wyrasta z przekonania, że liturgia 
jest zbyt mało dydaktyczna. Przekonanie to z kolei wynika z założenia, że funkcja 
dydaktyczna jest prymarną funkcją liturgii. Takie założenie siłą rzeczy spycha na 
plan dalszy funkcję inicjacyjną, która opiera się nie tyle na zrozumieniu znaków 
i rytuału, ile na ich doświadczaniu i przeżyciu. Liturgista, który ma dydaktyczne 
tendencje, nie ufa mowie znaków i sile rytuału, a skuteczność łączy z bezpośrednią 
komunikatywnością liturgii, którą sprowadza do jej rozumienia. Źle zrozumiany 
postulat dostosowania, który sam w sobie wydaje się słuszny, może prowadzić do 
pozbawienia liturgii jej misteryjnego wymiaru. Skutkiem tego „dostosowana” li-
turgia będzie rozbudzać pragnienia i zaspokajać potrzeby, które w rzeczywistości 
są liturgii obce. 

50 B. Nadolski, [hasło:] Lex orandi, lex credendi, w: tenże, Leksykon liturgii…, s. 735–737. 
51 Przejawem tego jest także upowszechniający się zwyczaj wyliczania minilitanii świętych w mo-

dlitwie eucharystycznej. Zamiast patrona parafii czy też świętego wpisanego na dany dzień do 
kalendarza liturgicznego celebrans wymienia kilku świętych, którzy są mu szczególnie bliscy, 
np. św. Jan Paweł II, św. Faustyna, św. Pio, św. Rita. 

52 Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludo-
wej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003, n. 11.
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CZY ISTNIEJE DOSTOSOWANA LITURGIA MISYJNA?  
SPÓR O KOMUNIKATYWNOŚĆ LITURGII

Streszczenie

Jednym z głównych kierunków odnowy zainicjowanej przez Sobór Watykański II było 
dostosowanie (łac. aptatio, accomodatio) liturgii do zmieniających się warunków kulturo-
wych oraz zdolności poznawczych wiernych (fidelium captus). Sobór uznał, że utrwalona 
forma historyczna liturgii nie odpowiada współczesnej mentalności. Stąd zrodził się postu-
lat liturgii bardziej zrozumiałej, a przez to bardziej atrakcyjnej, czyli pociągającej wiernych. 
Postulat taki łączy się z przekonaniem, że liturgia winna spełniać funkcję ewangelizacyjną, 
co sprawia, że wymiar dydaktyczny dominuje jednak nad misterium właściwym dla litur-
gii. W artykule postulat ten zostaje poddany krytyce. Liturgia, która ma w sobie potencjał 
misyjny czy ewangelizacyjny, nie musi podążać według strategii dydaktycznej. Najbardziej 
misyjną liturgią może być liturgia pozornie niezrozumiała, ale taka, która daje możliwość 
doświadczenia i przeżycia rytuału, a więc liturgia inicjacyjna i mistagogiczna. Pogląd ten 
wynika z przyjęcia założenia, że komunikatywność liturgii wykracza poza wąsko pojętą 
intelektualną zrozumiałość. Czy taki wymiar może mieć – jak chcą niektórzy – jedynie 
liturgia sprawowana w nadzwyczajnej formie rytu, któremu sprzyja swoista tajemniczość 
związana z użyciem języka łacińskiego oraz bardziej hermetycznego systemu znaków? 
Autor stawia tezę, że także tzw. liturgia posoborowa ma w sobie potencjał mistagogiczny, 
a skupienie się na wymiarze dydaktycznym prowadzi do deformacji natury liturgii, której 
fundamentalnym wymiarem jest performatywność, a nie zrozumiałość.

Słowa kluczowe: liturgia, komunikacja religijna, mistagogia, inicjacja religijna
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Peter Ahlwardt’s Theology of Thunder

PETERA AHLWARDTA TEOLOGIA PIORUNÓW

Streszczenie

Peter Ahlwardt, osiemnastowieczny profesor Uniwersytetu w Greifswaldzie, znany jest 
przede wszystkim jako autor książki Bronto-teologia, w której przedstawił swoją teologię 
piorunów, należącą do bardzo silnego w jego czasach ruchu fizyko-teologii. Niniejszy 
artykuł sytuuje tę bardzo wąską część fizyko-teologii w kontekście filozofii i teologii Ahl-
wardta. W swojej epistemologii Ahlwardt podkreślił potrzebę rozumowania w zrozumie-
niu i docenieniu objawienia, z drugiej strony wymagał również, aby rozum był oświetlany 
przez Ducha Świętego, stwierdzając tym samym, że objawienie jest ostatecznym autoryte-
tem. Ahlwardt odrzucił ideę wrodzonej koncepcji Boga, dlatego jedyną drogą otwartą na 
poznanie Boga jest metoda a posteriori stosowana do boskiego stworzenia. Ahlwardt oparł 
swój dowód na istnienie Boga na samoświadomości. Stworzenie istnieje, aby pokazać nie-
skończone doskonałości Boga, a ludzie jako racjonalne istoty powinni badać przyrodę, aby 
ujrzeć te doskonałości i poznać Boską wolę. Podobnie jak inni fizyko-teolodzy Ahlwardt 
chciał poprzez swoje badania piorunów i błyskawic wykazać, że są one manifestacjami 
boskich atrybutów. Powołując się na doskonałość i jedność atrybutów Boga, Ahlwardt 
argumentował, że te zjawiska atmosferyczne są w równym stopniu przejawami Bożego 
gniewu, jak i Jego miłości, oraz sprawiają, że ludzie dostrzegają wielkość Bożej chwały 
i zmuszają ich do myślenia o doskonałości Boga. 

Słowa kluczowe: Ahlwardt, fizyko-teologia, grzmot, błyskawica, atrybuty Boga
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Introduction

Peter Ahlwardt (1710–1791) was an adjunct and then a professor of philosophy at 
the University of Greifswald.1 He may be remembered today primarily for his Bron-
to-theology, although he very likely would consider as his greatest achievement his 
massive 5000-page long work, Thorough investigations of the Augsburg Confession, 
in which he investigated Christ, the Holy Spirit, and the Church through the lens 
of Lutheran theology.

The end of the 17th century and the 18th century were the highpoint of the 
development of physico-theology that offered the proof of the existence of God 
from the orderliness of the world and drew conclusions about God’s attributes 
from the observations of the makeup of creation and from natural laws. Studies 
have been often of a general nature trying to encompass a wide scope of the natu-
ral world, but many authors concentrated on a particular aspect of nature drawing 
from it some theological conclusions. Ahlwardt’s study, Bronto-theology, belongs 
to the latter category in that he investigated thunder-theology, the manifestation 
of God’s presence and attributes through thunder and lightning (βροντή – thun-
der). Ahlwardt’s interest in the thunder was awakened by an experience in his 
hometown; however, this atmospheric phenomenon was a subject of many ser-
mons and treatises before him. Ahlwardt did it on a much larger scale than any of 
his predecessors in a broad epistemological and theological context. First, the pro-
nouncements made by some of his predecessors about the religious significance of 
thunder and lightning are presented.

1. Opinions on thunder and lightning

A Protestant reformer, Johannes Brentz/Brenz, said in his sermon, On thunder, hail, 
and any bad weather,2 that God recently visited people with hail and frost to let 
them know that He rules over the world ([4]). Some say that this hail was caused 
by a witch and a demon, but this is paganism and superstition ([5]). Naturalists 
say that hail is caused by wet vapors raised by the sun and cooled down in the air 
to become rain or hail ([7]); however, God at creation determined such an order. 
The Scripture says that God causes hail as a punishment for sins ([8]). Through 

1 For some information about his life, see: J.Ch Strodtmann, Geschichte des Herrn Peter Ahlwardt, 
in: Beyträge zur Historie der Gelahrtheit, worinnen die Geschichte der Gelehrten unserer Zeiten bes-
chrieben warden, Hamburg 1750, vol. 5, pp. 63–94 (an annotated bibliography of his works up to 
1750 is included); F. Schlichtegroll, Nekrolog auf das Jahr 1791, Gotha 1792, vol. 1, pp. 367–375; 
E. Lange, Peter Ahlwardt und sein philosophischer Katechismus, “Mitteilungen der Gesellschaft 
für Deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte” 10 (1900), pp. 174–182.

2 J. Brentz, Vom Donner, Hagel, und allem Ungewitter, 1565; there is no pagination.
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hail, God tests the faith of believers and punishes the godless so that they repent 
their sins ([13]). When people see bad weather coming, they should run to church 
to pray to reverse God’s wrath ([14]). God can also send thunder ([15]). Through 
thunder and hail people should recognize their sins and evil, turn to God, and 
repent ([18]). 

A Lutheran pastor, David Bramer, preached in his repentance sermon, On thun-
der, lightning, hail, stormwinds, and seriously bad weather,3 that lightning is caused 
by great heat in summer. Naturalists say vapors rise from the ground through the 
sun’s warming, are enclosed in a cloud ([20]), which is moved around by other 
clouds, squashed by them, and finally enkindled. Such clouds can turn into hail 
when they become colder and then drops turn into hail when falling to the ground 
([21]). This is also the work of God who shows His omnipotence and His wrath to 
frighten the unbelievers and, for consolation, to remind believers about the future 
help and salvation ([22], [33–34]). Some ascribe thunder to magic and to the devil, 
and many Christians believe in this madness ([27]). True, wizards can do some of 
it by the permission of God and the help of the devil who is the prince of air ([28]). 
Through thunders, God shows His majesty ([34]) so that people should fear and 
love Him ([35]); they are used as punishment for sins and as a call for repentance 
([38]); also, as a test, so that the believers can see how much they can trust God 
([51]); and they serve as a sign of the coming last days ([53]). Believers should 
rejoice that they hear the voice of the Father, that He lives and gives signs that He 
will soon come ([56]). Bramer also provided the true means against bad weather: 
genuine repentance ([71]) and sincere prayer to God ([73]). Christians should 
realize that bad weather comes from the loving Father who cares for His children 
([78]). They should also know that God can reinstate what was lost and damaged 
([86]). As to believers being struck by lightning, every person has a determined 
time to live ([88]). We never are certain about our life, bad weather or not ([89]), 
and God may want to take believers to Himself in bad weather ([91]).

Pastor Marcus Scultetus said in his sermon, A Christian reminiscence on 
whether, in which it is shown whence thunder, lightning, and bad weather come,4 
that there are physical reasons for lightning ([25]), but they are insufficient ([25]). 
Bad weather is due to God alone, not to the devil ([27]); God is its efficient cause 
([28]). Aristotle, the wisest among pagans, said that nature and God do nothing 
in vain, and so, God shows His power through the lightning ([30]). People should 

3 D. Bramerus, Vom Donner, Blitz, Hagel, Sturmwinden, und andern grossen Ungewittern, Erffurdt 
1577; there is no pagination.

4 M. Scultetus, Christliche Erinnerung von Wettern darinnen angezeiget wird woher Donner, Blitz 
und Ungewitter kommen, Wittemberg 1603; there is no pagination.
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trust that God will strike their enemies with lightning ([35]). Also, bad weather is 
the sign of God’s wrath because of people’s sins ([37]). Moreover, bad weather is 
a prelude to the last days ([46], [88]). And thus, people cause bad weather through 
their sins ([51]) and repentance is a means of avoiding such a weather ([59]). 

In a rather short sermon, A Christian report on the best defensive means during 
strong thunderstorms,5 preached by pastor Jacob Grosse, on the occasion of a re-
cent thunderstorm in his city, we read that such a big storm is not just a work of na-
ture, but also the wondrous work of God. Aristotle and Cardano said that vapors 
rise form the sea and humid places warmed up by the sun and become enkindled 
by this motion and become lightning and thunder. Seneca spoke about big storms 
as the work of God ([7]). True, God does it so that we recognize His majesty; thun-
der is His voice and God thunders against people’s sins ([10]). A thunderstorm is 
a heavenly penance preacher urging people to true repentance ([14]). Prayer and 
true repentance are the best protection from it ([15]).

A Lutheran theologian, Bonifacius Stöltzlin, wrote in his very popular 400- 
-page Little spiritual book on thunder and weather6 that God, not just nature, causes 
weather (8). Lightning was created so that people would fear God and tremble 
before His majesty (13), but it also purifies air and shutters clouds resulting in rain 
that fertilizes earth (16). A thunderstorm is God’s exposition of the first article of 
the Christian faith: I believe in God the Father Almighty (54), the sign that there 
is God in heaven who sees and knows what is taking place on earth (56). When 
it thunders, people should also remember the last days which will come with de-
vouring fire (69). Thunder is fire, fire of all fires, as Cardano calls it (207), striking 
from clouds like an arrow from a bow which is enkindled by God (208). A beam/
flash is enkindled floating matter which comes out with great power from a cloud 
(211), a flash which is shut by God from the stronghold of His heaven, a sign of 
God’s wrath (212). Thunder is not from the devil, but from God; thus, even death 
does not separate anyone from God’s love and when the body dies, the spirit is 
not lost (219-220). Quick death is a good thing; thus, God makes a sudden claim 
on the life of those whom He loves (223); however, the sinful should be afraid of 
such a death (224). People should thank God for everything, in particular, when 
dangerous weather does not cause any damage and a well-deserved vengeance did 
not fall upon them (267). When weather does cause damage, witches are deemed 
responsible (290); others complain about the severity of God not thinking about 

5 J. Grosse, Christlicher Bericht von den besten Schutzmitteln in starcken, blitzenden Donnerwettern, 
Hamburg 1646; there is no pagination.

6 B. Stöltzlin, Geistliches Donner- und Wetter-Büchlein, Tobias Wagner 1692⁸ [1650].
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their own sins for which they deserved punishment (291). God can easily restore 
all damages (295). Most of the book consists of numerous prayers and hymns, 
many of them versified.

In his sermon, A recollection of a serious bad weather, pastor Ludolff Holtmann 
stated that lightning, thunder, and hail are expressions of God’s wrath against peo-
ple’s sin so that they repent (7); they are repentance sermons in which God express-
es His wrath calling for repentance (16). People should give thanks for all gifts of 
God: He gave people their land and if there is not much yield, their disobedience 
is the cause. However, there is no punishment when Christ is followed (27–28). 

A famous Puritan minister, Cotton Mather, said in his 1694 sermon, thunder is 
the voice of God (4).7 Although “the Thunder is a Natural production, and by the 
Common Laws of Matter and Motion it is produced,” the result of clouds clashing 
and breaking causing a sound and sulfurous vapors in these clouds are ignited 
to become lightnings (5, 18–19), as stated by Mather who was also a naturalist. 
However, God, as the Author of natural laws, is the First Mover (5, 31), the ul-
timate cause of the thunder even if He allows the witch and the devil to be an 
intermediate cause; this explains the fact that churches are a frequent target of 
the thunder since “the Daemons have a peculiar spite at Houses that are set apart 
for the peculiar Service of God” (15). However, Christians “need not fear that he 
will do us any Hurt by any of His Works” (6), a remarkable statement considering 
that Mather had just been informed that lightning had struck his house. However, 
if a Christian is struck by lightning, then through it, God simply says, “Come up 
hither!” (6). The thunder proclaims God’s power and fury (8), and punishes those 
who are particularly sinful (13); it makes people look at their own sinfulness (12), 
calls them to make peace with Him (11, 32), and to remember the upcoming day 
of judgment (10). The answer to the thunder should be prayer, just as much as 
thunder was sometimes an answer to prayers (22). Thunder instills fear, but filial 
fear should be distinguished from slavish fear (24–25). “The Voice of the Almighty 
in the Thunder, is, Admire the Goodness of God, and love such a God!” as a grat-
itude for deliverance from enemies (31–32).

An evangelical theologian, Georg Nitsch, in his sermon, The burning wrath 
of God,8 preached on the occasion of his church being struck by lightning and 
burnt in 1705, said that through people’s sins they turned against God and thus 
He became their enemy. They should repent (13–14). God can exercise patience 
for a long time. When no change is forthcoming (15), the judgment comes (16). 

7 [C. Mather], Brontologia sacra: the voice of the glorious God in the thunder, London 1695.
8 G. Nitsch, Der angebrandte Zorn Gottes, Wolffenbüttel 1706.
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People’s heart should be filled with fear of God’s judgment (18). God should be 
honored (21), trusted (23), and obeyed (25). God lets Himself known through 
fire and water that are the two means of His wrath (30–31). God does not punish 
without warning. How many times has He warned us (49)? People don’t want to 
believe that God punishes them whereby they don’t have to admit that they break 
His commandments (53). They ascribe destruction caused by lightning only to 
natural causes. However, everything originates from God (54). God struck the 
local church with fire (63); is it, Nitsch asked rhetorically, because of our violation 
of the third commandment? “No other day is the subject to submission to sin than 
[the day] on which we should have our rest in God and serve from all our heart 
and all our soul the Creator of the heaven and earth” (64); we deserved this pun-
ishment for the great number of our sins (87). You, God, spoke softly to us; then 
you spoke with thunder. Our evil is at fault (88).

On the occasion of the memorial service for three women struck by the light-
ning, pastor Johann Seyffert preached a sermon, The three firm grounds of conso-
lation,9 stating that naturalists say that lightning is caused by enkindled sulfuric 
vapors with saltpeter which rise into air through the heat of the sun, and thunder 
is caused by enkindled saltpeter which gives no flame (4). But there is also thunder 
in winter, since God is the maker of weather (5) and has the complete control over 
it (10). God frightens people and punishes them with lightning, but it also purifies 
air and makes soil more fertile (6). God gives to thunder the power of His word so 
that everything would happen for His glory and for our edification (9). Thunder 
is the voice of God with which he condemns the godless but also calls upon the 
pious and promises them ineffable grace in the kingdom of His eternal splendor 
and so He called to Himself the three women from this world like from Sodom 
(13). The women were pious and to the pious, death is something good; it does not 
harm them (14–15). God hears prayers of the pious; thunder wakes people up to 
repentance and is a bell for prayer (17). May these three women be preachers of 
repentance (25). Their death should not be treated as a sign of punishment but as 
the sign of grace (40). 

In his Brontologia theologico-historica: a simple doctrine and truthful account 
about thunder, lightning and firings, Andreas Rhyzelius,10 later a doctor of theology 
and a bishop in Linköping, in Sweden, briefly mentioned natural causes of thunder 
coming from the thick and condensed clouds above us which result in the summer 

9 J.P. Seyffert, Drey kra ̈fftige Trost-Gru ̈nde, Leipzig 1717.
10 A.O. Rhyzelius, Brontologia theologico-historica, thet år enfaldig låra och sanferdig berettelse, om 

åske-dunder, blixt och skott, Stockholm 1721. 
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from fumes and vapors rising from mountains, hills, steams, valleys, lakes, and 
seas ascending into air. Thunders are the dry rumble between clouds breaking 
through as horrible bangs and crashes (14–15). Thunder is not an accidentally 
happening phenomenon (38). Since God is the ultimate cause of thunder, thun-
derbolts struck at times and places determined by God’s will (35) for important 
reasons (38), instilling the fear of God being one of them (26). Through nothing 
can the power and glory of God be better seen than through thunder (20). Thun-
der is an expression of God’s power (36). Thunder can be invoked but also averted 
by prayer (49). There are practical benefits from a thunderstorm: the purification 
of the air, and bringing rain to the parched earth to make it fertile (44). Most of 
this rather slim book is the presentation of dozens of lightning accounts since the 
year 1000 until the author’s times rounded with a few prayers.

The reading of these accounts is almost benumbingly repetitious. The same 
motifs appear in most of them; even the phrasing is similar considering that al-
most the same Biblical references are made. The natural explanation is acknowl-
edged, but in the context of sermons it is found secondary; God’s rule over nature 
is preeminent and thunder is considered the voice of God expressing different 
things to different people, His glory to believers, His wrath to sinners. What does 
Ahlwardt have to offer in comparison with the statements made already many 
times?

One thing he did offer is the theological context. For many physico-theologians 
of these times, their focus was rather narrow by trying to show God’s existence and 
God’s attributes using natural phenomena. Ahlwardt presented a broad image of 
theology and his thunderous theology became only its small fragment. It appears 
that his focus was on natural theology, on arriving at theological results by human 
rational means. He did not want to sideline the revelation andhe did not want rea-
son to be treated as completely unreliable as tainted by sins and, as such, prone to 
constant failure. Reason was a heavenly gift and, as such, its full potential should 
be used also in the matter of acquiring some knowledge about God, partial as it 
may be. As Ahlwardt caustically remarked, many people denigrate reason and yet 
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they become angry when they are called unreasonable (GB 15p).11 More theo-
logically phrased, God has perfect, infinite reason and it is pleasing to God when 
people try to imitate Him, in respect to reason in particular (16).

2. The power of reason

According to Ahlwardt, the human soul has the power to know, to desire or not 
desire, and to have pleasant or unpleasant feelings. Intellect (Verstand) consists 
of sensation, memory, and reason (VK 80). Intellect is the power to know things, 
to desire good and not desire bad, i.e., to will them or not (3), and the power of 
pleasant and unpleasant feeling in the moral sense. Pleasure is followed by the 
willingness to have the good; we desire what intellect recognizes as good (4). We 
know things from experience or from reasoning from concepts (10). Intellect is 
not infallible and thus it should be improved by scholarly (gelehrte) knowledge 
rather than by common (gemeine) knowledge to lead to the praise of God and 
advance our happiness (11). Intellect must use rules derived from the nature of 
intellect and of truth (27). Intellect can be mistaken in application of rules, so there 
must also be rules of their application (30). 

A thought is a change of the intellect of which we are aware (VK 37). We do not 
always think. The ground of thought is in a passion (38): “no thought could arise 
in our understanding unless an object itself has determined it through a passion” 
(39) caused by animal spirits. This passion is a sensation which is inner or outer, 
the latter being divided into five senses (40–41). A set of unmediated concepts 
(derived directly from things) is an experience or observation (51). 

Although the difference between intellect and reason is occasionally blurred, 
Ahlwardt wanted to understand intellect as the faculty of knowledge in general 
and reason as the faculty of distinct knowledge and of seeing the connection of 
things and grasping their grounds (VG 4; VK 12, 81–82); this connection of things 
includes representation, judgment, and deriving conclusions (GB 5p). Reason is 

11 The following references to Ahlwardt’s books will be used: BE – Betrachtungen über die Erndte, 
Stralsund–Greifswalde–Leipzig 1747. BT – Bronto-Theologie: vernunftliche und theologische Be-
trachtungen über den Blitz und Donner, wodurch der Mensch zur wahren Erkenntnis Gottes und 
seiner Vollkommenheiten, wie auch zu einem tugendhaften Leben und Wandel geführet werden 
kan, Greifswalde–Leipzig 1745. EP – Einleitung in die Philosophie, Greifswald–Leipzig 1752. VK – 
Vernünfftige und gründliche Gedancken von den Kräfften des menschlichen Verstandes und deren 
richtigem Gebrauch in Erkenntnis der Wahrheit, Greiffswald–Leipzig 1741. VG – Vernünfftige und 
gründliche Gedancken von Gott und dem wahrhafften Gottes-dienst, Greiffswald–Leipzig 1742. 
GB – P. Ahlwardt, Gründliche Betrachtungen über die Augspurgische Confession, und die damit 
verknüpfte Göttliche Wahrheiten, Greifswald–Leipzig 1742–1751. Reference 1.23 means, part 1, 
page 23; reference 1.23p means part 1, page 23 of the preface which has a separate pagination.
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the power of clear representation and other powers in the soul are grounded in it, 
whereby reason becomes the nature of the soul (EP 192).

Revealed religion must also be recognized by reason. The revelation does say 
about the necessity of reason: Rom. 12:1, 7, 1 P. 3:5, 1 J. 4:1 (VG 5). Reason must be 
used to clearly see the revealed truths since the truth requires the interconnection 
of concepts, which is known by reason (GB 19p). Seeing connections between 
truths also requires the use of reason. The more these truths are investigated, the 
more they will be followed (21p). Reason should scrutinize concepts, compare 
them, and compare revealed and rational truths (38p) because revealed truths must 
be in agreement with one another and also with the truths of reason (40p). People 
should not only understand the word of revelation but should also be convinced by 
it (37p), convinced through rational means since blind faith is not enough (45p). 
This means that since knowledge is the representation of things in our intellect of 
which we are aware (GB 5.422), there must be full explicit knowledge before faith 
(424) and knowledge is a necessary part of faith. To the essence of faith belongs 

“the grasping and taking the merits of Jesus and the divine promises of grace,” but 
only what is known can be grasped, when one knows that Jesus is the Savior (396). 
How could our trust be put in Him without this knowledge? (397). What we do 
not know that does not incite our desire (398). “Rather, God requires an investi-
gation of the laws given by him. He demands from his rational creatures a right 
conviction of what they should and should not do. And his commands are made 
in such a way that no reason even when using the sharpest means can overturn 
them, but rather it must most emphatically strengthen them” (1.46p). In this way, 

“all knowledge is a means of honoring God and of assuring our happiness” (VK 43).
In all this, as much as the power of reason can be extolled, it has to be enhanced, 

enhanced by the grace of God; in particular, reason is needed to determine the 
proper meaning of words read in the Scripture, but this reason is the faculty in 
addition to the grace God works out in the human soul, whereby people can with 
certainty apply the found rules and see the proper meaning of words (GB 29p). 

“There is surely in people another faculty than merely the reason sent/given to 
them by God in addition to the illumination worked out in them by the Holy 
Spirit and by the power of the revealed word by which the illuminated reason can 
then learn, investigate, prove, and see something. This reason in an illuminated 
person is thus what discovers the inner makeup of the true divine revelation and 
investigates the outward grounds and characteristics by which one should prove 
the truth of the same” (25p). And so, the reason must be illuminated by the pow-
er of the Word of God, illuminated by revelation (41; 6.909, 969), by the Holy 
Spirit (7.1572), and thus people should seek the Holy Spirit in the Word (4.91).  
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In practical terms, this calls for preaching the Word and preachers bring the Word 
to people (6.894). Illuminating grace is passed to people through them (895), but 
this is not absolutely necessary for an illumination. God can use a dream, a vision, 
or other means (897; cf. 2.12), although there is not much of a need now for such 
means since we have the revealed Word (6.902).

There is a touch of circularity here: the revelation must not contradict reason, 
but this reason must be illuminated by the revelation. A partial escape from this 
circularity would be the ascription of some innate truths to natural reason and 
Ahlwardt was leaning in this direction by pointing to the principle of noncontra-
diction, the nothing comes from nothing principle (VK 90), and the principle of 
sufficient reason (91). Truth is necessary and unchangeable and eternal and can-
not be forced (93–94) and these principles appear to be such kind of truths (they 
are the first truths that people immediately recognize (EP 25–26)). If reason does 
not have them inscribed in the mind, it at least has an ability to recognize them as 
such inviolable truths and then it could apply them in its scrutiny of the Scripture 
to assure that there must be no contradiction in revealed truths (GB 31p). Be it as 
it may, the revelation is the final authority, and thus, for instance, “When we are 
convinced of the truth of our Christian religion by the certainty of the resurrection, 
so we certainly have no reason to allow ourselves to be misled by the apparent ob-
jections which reason sometimes arouses against some teachings of our Christian 
faith. Enough: we know that the whole teaching of Christ is divine and pure truth; 
enough: heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass 
away. Much less do we have any reason to hold the Word of the living God suspect, 
when our carnal reason still cannot grasp and comprehend everything, and even 
wants to see it as something contradicting and foolish” (3.1408; 4.120 note, 214; 
6.873, 991).

3. God and His attributes

According to Ahlwardt, God is a being that exists of itself (VG 11). He referred to 
the classical statement about God as ens a se, the statement which goes back at least 
to Augustine, for whom ens a se was the Father, ens ab alio, the Son, and ens ab 
utroque, the Holy Spirit (De haeresibus 87).12 This is for Ahlwardt a fundamental 
premise; however, he did not really convincingly establish by reason alone without 
faith that this is an indubitable truth.

12 Actually, Ahlwardt himself used the phrase ens a se in his Latin pamphlets, Dissertatio metaphys-
ica de immutabilitate Dei ex absoluta ejus necessitate asserta, Gryphiswaldiae 1747, pp. 7, 12, 23, 
24; Theses philosophicae [Greifswald 1750], p. 13. 
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The concept of God is not innate; no concept is, since only faculties are inborn. 
When Paul spoke in Rom. 2:15 about conscience, it was the conscience existing 
only when there was the recognition of God as the lawgiver (VG 24). Descartes 
was wrong about his innatism since the idea of a perfect being is acquired by ab-
straction (25). Some authors prove God’s existence a priori, but the existence can-
not be derived from a concept (26), although Ahlwardt came very close to doing 
the same with the concept of the ens a se. The proof of the existence of God from 
the universal agreement is not good enough, either, since such an agreement can 
be caused by the corrupted state of humanity or by upbringing; moreover, the 
reliance on such an argument may lead to the acceptance of polytheism (29). The 
only way open is a posteriori from God’s creation (31). This appears to be a point 
at which a physico-theologian would turn to nature to derive the existence of God 
from its makeup and orderliness. However, in a Cartesian twist, Ahlwardt turned 
to himself, to his own self.

The first thing that humans notice about themselves is that they are self-con-
scious (VG 31); thus, they know something: “I am aware of myself, thus I know 
something, thus I think,” so I exists and thus I am a thinking being, a spirit (32).13 
It would be foolish to require another faculty to convince us that we are conscious 
and that we think (GB 2.16). The idea of the certainty of one’s own existence be-
cause of one’s self-awareness is taken from Wolff.

All thoughts make the self (Ichheit) of mine, so I am an I with thoughts, so 
I am a spirit. My thoughts change, so I am changeable (VG 34). An inner sensa-
tion and our changeability tell us that we do not come from ourselves. We come 
from a Creator (36) since no thing can come from itself (38, 43); we come from 
God who is the being necessarily existing of itself, who is eternal (40), unchange-
able, infinite (41), and He is one (44), in which train of thought Ahlwardt largely 
followed Wolff.14 We cannot think about any other being in the presence of the 
being of itself (ens a se), so there is no opposite of it, so it is necessary (62); it is 
what it is, Jehovah (63). A being of itself must not be limited, thus it must have 
everything, and thus it is infinite (64). This being possesses all perfections since it 
surpasses any limits (65–66). We should distinguish between what is against rea-
son and what is above it, what cannot be explained with natural powers of reason 
(GB 2.32). Therefore, human limited intellect cannot have the full concept of God 

13 The awareness of oneself and of other things is a defining feature of the soul according to 
Ch. Wolff, Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt, und der Seele des Menschen, Frankfurt–
Leipzig 17335, p. 107.

14 Ch. Wolff, Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt…, pp. 574–576, 583–584 and the rest of 
ch. 6.
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and in eternity, in the blessed state after the end of the world, people will grow in 
the knowledge of God, but since they still will be finite beings, this knowledge will 
never be complete (VG 68; GB 8.1324, 1326). Incidentally, the damned will have 
no knowledge of God as the highest good (GB 8.1422). The lack of such knowl-
edge of God is the true unhappiness and the greatest displeasure associated with 
infernal torment (1423–1424).

God is eternal (VG 69), immeasurable in respect to all attributes (70), om-
nipresent (71), outside time (76). There cannot be two different infinite beings 
A and B; if they were different, one attribute would belong to A and not to B and 
thus B would not be infinite (78), so there is only one God (44, 80). An infinite 
thing cannot be made out of infinite parts, so it must be simple, not composed of 
parts (82). God has the highest intellect (86) and this divine intellect is the source 
of all possible thoughts. Truths are thoughts, so all truths are possibilities (89) 
and divine intellect is the only source of truths (90). In His eternal presence, God 
knows the future, He knows the consequences of free, unnecessary actions (84). 
Wisdom is the perfection of intellect as to the means of reaching good goals (97). 
God acts according to goals that are required by wisdom, and, of course, God is 
perfectly wise. However, these goals have to be understood as taking place concur-
rently and from eternity (100). Also, when speaking about God’s action, a human 
way of phrasing it is used: “it takes place only in human manner and should not be 
understood in the proper sense,” literally, since God does not act (85).

Will is an inclination toward good and toward a rejection of evil (101). Where 
there is intellect, there must also be will (102). God’s will is the only source of all 
that is good. The intellect and will are necessary in God (106); thus, His will can-
not be considered free. However, in a hair-spitting disqualifier, Ahlwardt stated 
that this does not mean that God is forced to act in a particular way, but He acts 
according to the divine, unconditional necessity, and at the same time it also can 
be said that His essence forces God (107).15 This position may have been inspired 
by Spinoza (see his Ethics, proposition 33) even though Ahlwardt very clearly 

15 Since God wants the best and actualizes the best gladly, “who would want to say that he is forced 
to what he does gladly?” asked rhetorically Ch. Wolff, Vernünfftige Gedancken von Gott, der 
Welt…, p. 608.
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distanced himself from Spinozism (VG 14–15).16 However, the position that God 
always acts by necessity and has no freedom met with an immediate and strenuous 
pushback.17

God’s will has an inclination to the greatest good, i.e., to Himself. An inclina-
tion to something is called love (VG 113). God loves Himself and His creation 
(114). Since God has perfect knowledge and is perfect goodness, He did not have 
to investigate various possible worlds and weigh the value of one against another; 
God even did not imagine nor surely created other worlds (127). He created this 
world by necessity, the best possible world. However, human freedom intervened, 
the freedom in the fallen humankind that not always has the best interest of the 
world in its heart. This freedom opens various possibilities for the succession of 
the world (die Folge der Welt) which seems to mean, different future histories 
(128–129). Since so many different successions are possible, the succession that 
actually takes place is accidental. God knows all these possibilities (130). There 
are thus no different possible worlds; there are only different sequences of changes/
events of the one best world created by necessity (131).

4. Bronto-theology

God’s wisdom is visible in His creation (VG 116) and creation exists in order to 
show God’s infinite perfections. Rational creatures should represent it as the glo-
ry of God (117). Therefore, to recognize God’s perfection, also rational creatures 

16 Even today, Ahlwardt is accused of being an adherent of Spinoza, which is unjustified. The es-
sence of Spinozism is in the pantheistic monism and there is no trace of it in Ahlwardt’s writ-
ings. However, he argued that an atheist may lead a virtuous life and he gave Spinoza (although 
hardly an atheist) as an example of such a life even stating that when reading on Spinoza’s life, he 
wished that all Christians behaved the way Spinoza did, P. Ahlwardt, Philosophisches Sendschrei-
ben, Leipzig [self-published] 1750, p. 36. One unflattering rebuttal stated that Spinoza’s virtu-
ous life can be summarized by saying that alone, he sweated out his blasphemous books between 
four walls. He could be shamed by pagans who in their way feared God, An anonymous “friend 
of Ahlwardt,” Gelegentliche Untersuchung der Frage: Ob ein Atheist ein tugendsames Leben führen 
könne, oder nicht?, Greifswald 1750, p. 18.

17 Ahlwardt published first his views on this subject under a pseudonym, A. Libertus, Vernünfftige 
Gedancken von der natürlichen Freyheit sowohl überhaupt, als auch in sofern selbige Gott und den 
Menschen zugeeignet werden müsse, Leipzig 1740. The views expressed here were criticized by 
J. A.A. Stock, Philosophisches Geheimniß, Frankfurt–Leipzig 1742; J.M. Heinze, Philosophisches 
Sendschreiben über eines ungenannten Verfassers, vernünftige Gedanken von der natürlichen Frey-
heit, “Belustingungen des Verstandes und des Witzes” 1742, pp. 430–452; J.G. Virinus [D. Spar-
mann], Gründ- und deutlicher Begriff von der Natürlichen Freyheit, in sofern selbige sowohl Gott, 
als auch dem Menschen zugeschrieben werden kan, Frankfurt–Leipzig 1749, pt. 2. Rather curious-
ly, Ahlwardt himself distanced himself from his own pamphlet, and stated that God necessarily 
has liberty and liberty to the maximum extent possible, P. Ahlwardt, Libertatem vindicatam, sum-
moque numini adsertam, Gryphiswaldiae 1741, pp. 20–21.
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were created, including humans (119). “God put us in the situation that through 
our reason we can know him and admire his attributes in his creation and derive 
them from it; thus, he rightfully requires from us that we actually do it, that we 
use the powers allotted to us and investigate the creation to truly know what he 
created” (BT 218–219). God necessarily wants to receive glory (VG 138) and “the 
will of God must be known by reason from the investigation of the world and its 
infinite properties” (144). Moreover, perfect happiness can only be in God (131) 
and thus just the eternal self-interest would indicate that the better people know 
the world, the better they see God and His attributes, whereby the investigation of 
nature has also an eschatological dimension. 

Rational investigation could only go so far and the empirical, experiential in-
vestigation of nature is also needed to palpably appreciate God’s presence. This 
general realization along with the 1741 experience of the tower of St. Nicholas 
church being struck by a lightning in his hometown, and examples of Derham, 
Lesser, and others led Ahlwardt to devote a fair size book to a very small aspect 
of the physical world, namely thunder and lightning, in the work using then the 
customary baroque title, Bronto-theology: rational and theological investigations of 
lightning and thunder, whereby man can be led to the true knowledge of God and of 
his perfections as well as to a virtuous life and change (1745).18

Although the goal of the investigation is theological and moral, Ahlwardt be-
lieved the physical aspect of the investigated phenomena should be presented as 
thoroughly as possible. And so, Ahlwardt explained that summer lightning (Wet-
terleuchten) is a visible flame in air of no particular form that quickly disappears 
(BT 8); it occurs when some sulfurous particles are raised from the ground up into 
the air by the warmth of the sun and get enkindled (15–16). On the other hand, 
lightning, thunder, and flash are inseparable (22). In the case of the summer light-
ning, only a few sulfuric particles are enkindled leading to a small expansion of air 
which does not cause an audible sound (110).

The fire of lightning is just regular fire made of sulfuric particles (BT 49). Be-
cause of their small weight, the smallest particles of fire attach themselves to and 
permeate other bodies and detach from them small parts (55). These fire parti-
cles pass from a hot body to a body with lower temperature as everyone knows 
from experience (57). Particles of fire carry in air other particles like, for instance, 
sparks which are particles of iron coming from a hot rod. And so, particles of sul-
fur are carried upward in air by fire caused by sun rays, which shows that the sun 

18 Ahlwardt gave an early exposition of the problem in his pamphlet, Fulgur cum tonitru in genere, 
ut et in specie ex turri templi Nicolaitani ortum, Gryphiswaldiae 1741. His Bronto-theologie got 
some traction since it had a second edition in 1747 and a Dutch translation came out in 1750.
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and its rays are real fire (59). The true cause of this rising is the fact that the small 
particles of earth are rising because they become attached to fiery particles (62). 
The second cause is the fact that the air surrounding such small fiery particles is 
heated by their warmth; this warmed air rises and is replaced by colder air, thereby 
pushing upward the fiery vapors. The third cause: more and more vapors from 
the earth pass into the air, thereby pushing upwards sulfuric vapors already in the 
air; however, over time, because the heat decreases, the vapors must also decrease 
and eventually stop. Also, all vapors become eventually cold and they stop rising 
and remain hanging in the air because of the minute size of their particles; after 
all, we cannot see individual particles of vapor and particles of air can support the 
particles of vapor which are “almost like nothing” (63–67). 

When two bodies are rubbed against one another, they warm up, which shows 
that there are particles of fire even in the coldest bodies (BT 71). Thunders occur 
most often on hot days (76). Before thunder, a lot of sulfuric vapor rises from the 
ground, which can be smelled (77). Winds can bring cold air (78), sulfuric parti-
cles form sparks which gather together in the cold air and form a flame, a lightning 
(79). What we see is lightning arising between clouds and it is an optical illusion 
that the lightning tears a cloud apart (87). There is nothing contradictory in say-
ing that the lightning arises in a cloud, breaks out, and then manifests itself as 
a flame (88). This flame expands the air which moves quickly causing a flash (92). 
The sound depends on the elasticity of the air. The speed of expansion of the air 
explains the sound (96). The expansion of air causes pressure in the ear which we 
hear as a sound (97, 104), which is thunder (108). Since not all particles can be 
enkindled at the same time, we have a rolling thunder (113). The difference be-
tween the time of lightning and thunder allows us to determine the distance of the 
thunder and the time can be measured by a person’s heart beat (122).

Lightning is powerful fire that can melt metals (BT 125), bring a lot of destruc-
tion to buildings, it can kill people (142), blind them (138), make them deaf (139), 
and it can frighten them to death (141). This fire can heat up blood which would 
expand the veins; delicate veins may burst (144), whereby blood ceases to circu-
late. The sulfuric vapor of lightning can suffocate a person (145). Any positive 
outcomes? Following long tradition, Ahlwardt said that lightning purifies air (155) 
and often brings rain (156), which is good for plants (157). If we banned lightning 
from the world, our health would suffer because of impure air; moreover, most 
people would wallow in sin unafraid of lightning (262).

So much for naturalistic explanations, which are largely elaborations of de-
scriptions provided by Aristotle (Meteorology 2.9). In all this, we should realize 
that nature has been created by God along with the laws by which thunder and 



Adam Drozdek102

lightning occur, and thus, God is the cause of these atmospheric phenomena 
(BT 30); however, He is a distant/remote (entfernete) or indirect cause, and thus, 
the often quoted Scriptures about God striking the earth with thunder should not 
be understood in a way of making God its direct cause (31). God created natural 
laws and “it is contrary to his infinite wisdom and perfection to constantly cre-
ate new things and introduce changes in the world through his immediate action. 
The power of God only maintains the once created things and forces in the world 
and allows them to constantly act and introduce certain changes” (32). However, 
we should not say that God thunders or burns a house, but we should learn why 
something happens according to the course of nature which was wisely set up (35).

Pagans considered thunders to be made by gods, and some thought they were 
themselves gods (BT 169). However, “every thunder cries out to people: there is 
a God” (183). Lightning should awake in people the desire to know who God is 
(186), to make them see the greatness of His splendor, to make them think about 
God’s perfections. This is simply human duty (187). “Great God! you are wise and 
your wisdom is inexhaustible; your works, lightning and thunder, are powerful 
and sufficient to convince [us]. How small and puny, yes, like nothing, is the wis-
dom of all people, oh, sublime God! in comparison with your inaccessible wisdom 
about which these witnesses of yours bring to the daylight an undeniable proof ” 
(198); this wisdom is not just about lightning, but about the complicated mech-
anism of its appearance. Lightning wakes people up from their slumber of sin, 
directs them to the change of their life (201), and punishes evil to bring people to a 
virtuous life (202). Only a very small number of lightnings do any serious damage. 
People should be thankful that lightning did not strike them or their possessions 
(203). All lightnings are witnesses of God’s justice (206) and it is foolish to think 
about the most perfect and holy Being that it can be otherwise (209). Also, in His 
wisdom, God takes to Himself His children through lightning, cf. Lk. 13:4–5 (213).

Lightning and thunder, as all creation, are created for the glory of God (BT 226). 
“They do not shout only: Here is God, here is God; but their voice goes even further. 
They shout at the same time: Here is the only true God, who possesses infinity, 
God, the only one who is wise, good, holy, righteous and all-powerful, the God 
who not only made us but also the whole world and who always rules through his 
eternal care. Here is the exalted, the affable but also the fearsome God. Surely, this 
voice of thunder and lightning is a voice of the eternal truth to which even the 
vilest evildoer has no reason whatsoever to object” (227).

Lightning proclaims God’s perfections and thereby draws people to the rever-
ence for God and to the love for God (BT 244). This love grows with the level of the 
recognition of God’s perfections (245). Ahlwardt rather unlikely wanted to say that 
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the more people are exposed to thunderstorms the closer that would be brought 
to God, but that thunders are not the only element of nature in which God’s per-
fection can be found; thus, the investigation of nature should not be limited to 
the investigation of stormy weather. After all, the entire world is a mirror of the 
infinite perfections of God (223; GB 1.248). However, the fearsomeness of thun-
der has a part in bringing people closer to God as well. The right fear of God is 
inseparable from the love for God. If true fear is missing, then there is also no love. 
Thus, the lightning leads people to the true love of God (BT 253). The punishment 
will be seen as the sign of the God’s love who wants a sinner to abandon sin. This 
differentiates the filial fear of God from slavish fear (254, 391, 393): filial fear fears 
what it loves; slavish fear loves what it fears (VG 163). In this differentiation Ahl-
wardt followed Mather. People have to be convinced that God prepared everything 
perfectly for their good (BT 265). “Every lightning and every thunderbolt lead us 
to the disposition that we should pray and sigh to God” (273), but this must be 
a prayer with a full trust and satisfaction, trusting that what is unpleasant is for 
people’s good (277). Wise and virtuous life is the only way to avoid God’s punish-
ment and can face lightning with confidence and with “joyous disposition” (283). 
Such a trust, however, should not lead to recklessness and common sense should 
not be abandoned. After all, “he tempts God who demands something from God 
without using and applying the means” with which the problem can be avoided 
(346). It would be equally foolish to jump from a tower and pray to God that the 
health of the jumper be intact (347). And thus, people should avoid places where 
a lightning can strike (293), avoid places rich with sulfur: close to volcanos, with 
frequent earthquakes, rich with ore, battlefields with plenty of buried bodies of 
people and animals (296). Avoid high mountains and high buildings since they 
are struck most frequently, probably because sulfuric vapors accumulate there and 
self-ignite. Also, these places are much closer to lightnings (298). And yet, those 
who have to take watch on high buildings must do it because of their duty to the 
fatherland (300). Trees, particularly oaks, are struck by lightning, so people should 
stay away from them (302). Clothing should be washed, since its stench includes 
many sulfuric particles, so it is a duty to have clothing washed in the time of light-
ning (314). Sweat contains sulfuric particles from the body, so, nothing should be 
done during lightning that causes plenty of sweating (315–316). Fear kills, thus, 
fear which grows during lightning should be restrained (321). Also, a person is 
safer in sleep than when being awake (335). Various superstitious means against 
lightning are applied, some plants, animals (337) by ascribing them some mysteri-
ous powers (338), but people should reject the use of such false means (339).
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Practical measures have to be undertaken before any storm comes, meas-
ures undertaken by individuals, but also by authorities. And thus, the authorities 
should require graveyards not to be close to churches, but outside city limits, tow-
ers and steeples not to be too high, and stinking places, such as tanneries, should 
be banned (BT 370–371).

When a disaster strikes, aftermeasures should be undertaken as well, in the 
Christian spirit. Best attempts should be made to reanimate anyone struck by 
lightning (BT 359). People can be helped by empathy, by rescuing their posses-
sions, and by sharing with those in need (364–365). However, in all of it, “a Chris-
tian should be assured by faith that God in his wisdom lets the best come to him. 
He should be glad even in the midst of the greatest woes and in [the face of] the 
loss of his life, and should look with courage at the face of the greatest danger with 
the greatest confidence that finally everything must serve, according to the wisest 
arrangement and foresight of our God, his true spirituality” (348).

On balance, there was not much that Ahlwardt could add to the field of thun-
der-theology, the theme used in many sermons before him. The natural explana-
tion of weather phenomena (thunder and hail, in particular) was done very briefly 
and then moral lessons were quickly drawn from it, which were usually in the 
spirit of doom and gloom.

Ahlwardt provided very detailed explanations in the traditional vein (vapors, 
sulfur, clouds, etc.) widely recognized before Franklin’s experiments which were to 
be known in a few short years followed by the wide use of the lightning rod.19 Before 
coming to moral lessons, Ahlwardt wanted to make a close connection between 
thunderstorms and God. God was the Creator of all nature, and since God does 
nothing in vain (BE 110), thus, there must have been a reason for allowing various 
destructive phenomena to occur in nature. God’s wrath comes to mind first and 
Ahlwardt’s predecessors dwelled particularly on this aspect of these phenomena. 
For Ahlwardt, in a larger theological context, God is perfect and all His attributes 
are perfect and perfectly interconnected to the point that it may be said that there 
is only one attribute which is split by the weak human mind into multiple attrib-
utes: because of our imperfection, we have to represent God’s attributes as parts 
which one leads to another (VK 58). And thus, Ahlwardt saw justice as inseparable 
from mercy: justice without mercy would be injustice and mercy without justice 
would be blind and unwise love (GB 1.269), both being different manifestations 

19 B. Franklin, Experiments and observations on electricity, London 1751; F. Schock, Donnerstrahl 
und Eisenstangen: Die Debatte über den Blitzableiter in den Journalen der Gelehrtenrepublik, 

“Aufklärung” 26 (2014), pp. 67–99.
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of the same perfect God. Also, love is inseparable from wrath (BT 253).20 A passing 
reference to that effect was made by Bramer and Mather, but for Ahlwardt this was 
derived from a larger theological framework. In this, Ahlwardt very likely meant 
this statement to be limited to God alone. God is pleased when people imitate Him 
(VG 160; GB 16p; EP 249), so, should a loving father express parental fear toward 
his children or a loving husband express a spousal fear toward his wife? For hu-
mans, it appears to be a dissonance between fear and love, but for the perfect God 
it should not. And, theologically, Ahlwardt could call upon people to love God 
more in the face of a lightning, although the sentiments of the people affected by 
the damaging effects of a thunderstorm may not align with him on it.

Ahlwardt’s reference to the love of God was made rather unconvincingly in his 
undelivered sermon on the occasion of a cattle-pest unknown to veterinarians; the 
blame was put squarely on the locals who were punished by the loss of their cattle 
from which they should otherwise have their food according to God’s great love 
and goodness (BE 284). God wants the best for humans even through the means 
of plagues and punishment (288). He wants to turn away sinners from the way of 
evil (290). If the infinite compassion and patience does not lead people to repent-
ance, so should his wrath and punishment (293). By His nature, God must pun-
ish the sinners who disrespect Him, thereby bringing vengeance upon themselves 
(295). God wants to strengthen their faith and ground them more in His love (317), 
while exercising their patience; it is fatherly upbringing (318). How many times 
did people care more about their cattle than about God? (324).

Choosing thunder as a topic of his physico-theological investigation was, theo-
logically, a tall order when trying to argue that this phenomenon is an expression 
of God’s mercy and love. It could be said, that other physico-theologians had it eas-
ier when exploring the omnipresence of harmony and beauty in animate and inan-
imate nature as, for instance, Derham, Pluche, or Nieuwentijt had done, or looking 
at the intricate makeup of particular aspects of nature such as plants (von Rohr), 
snails (Lesser), bees (Zorn), fish (Malm), and many others. It can be said that it is 
relatively easy to speak about thunder as an expression of God’s wrath and justice. 
It is less convincing to speak about it as an expression of God’s grace and love. This 
is where a larger theological context helps: since all these attributes are really one, 
then thunder must be at the same time an expression of all these attributes. It can 
be said that whereas God’s wrath can be read from the thunderous weather, His 
love has to be read into it. Pure physico-theological argument – going from the 

20 Cf. the statement of Clement of Alexandria that God’s anger is full of love to man, The Instruc-
tor 1.8, the last sentence; in God, “that which punishes is the same as that which forgives and re-
dresses,” F. de Salignac Fénelon, De l’existence et des attributs de Dieu, Paris 1861, p. 170.
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makeup of the world to the knowledge of God – suffices to go from thunder to 
the divine wrath. Theological argument – whether based on natural reason or on 
revelation – is needed to go from the divine love to thunder so that the latter could 
be seen as an expression of the former. This is where a broad theological context 
was critical and Ahlwardt has woven his thunder-theology into it rather well.
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PETER AHLWARDT’S THEOLOGY OF THUNDER

Summary

Peter Ahlwardt, an eighteenth-century professor at the University in Greifswald, is primarily 
remembered as the author of the Bronto-theology, in which he presented his thunder-theology – 
an idea which belongs to a very strong physico-theology movement at that time. This article 
situates this very small portion of physico-theology in the context of Ahlwardt’s philosophy 
and theology. In his epistemology, Ahlwardt stressed the need for reason in understanding and 
appreciating revelation. Conversely, he also required that reason should be illuminated by the 
Holy Spirit, thereby stating that the revelation is the final authority. Ahlwardt rejected the idea 
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of an inborn concept of God – thus, the only way open to the knowledge of God is a posteri-
ori from God’s creation. Ahlwardt proved the existence of God from self-awareness. Creation 
exists to show God’s infinite perfections, and humans, as rational creatures, should investigate 
nature to see these perfections and learn about the will of God. Like other physico-theologians, 
Ahlwardt used his investigation of thunder and lightning to show that they are manifestations 
of God’s attributes. Relying on the perfection and the unity of God’s attributes, Ahlwardt argued 
that these investigated atmospheric phenomena are as much the manifestations of God’s wrath 
as of His love; they make people see the greatness of God’s splendour and make them think 
about God’s perfections.

Keywords: Ahlwardt, physico-theology, thunder, lightning, God’s attributes
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Ressentiment jako uczucie reaktywne i faktor życia 
moralnego w świetle studium genealogicznego 
Friedricha Nietzschego Zur Genealogie der Moral. 
Eine Streitschrift

RESSENTIMENT AS A REACTIVE EMOTION AND FACTOR OF MORAL LIFE  
IN LIGHT OF THE GENEALOGICAL STUDY OF FRIEDRICH NIETZSCHE  
ZUR GENEALOGIE DER MORAL. EINE STREITSCHRIFT

Summary

Friedrich Nietzsche (1844–1900), a critic of Western culture and Christianity in particular, was 
the author of Zur Genealogie der Moral (1887), a polemical study on the various manifestations 
of the constitution of morality. According to the German philosopher, ressentiment appears to 
be important in the genealogical study of morality. This specialised term, for which Nietzsche 
finds no equivalent in his native language, is the key to understanding the new construction of 
morality from the perspective of the revaluation of values (Umwertung aller Werte). 

This article is a selective attempt to describe ressentiment as a reactive feeling and a fact of 
human moral life by showing the semantic scope of the concept and presenting the functioning 
of the psychological mechanism, its meaning, and the consequences it produces. The lexical 
analysis of the concept allows us to examine, in a genealogical-Nietzschean way, what is the 
essential content of the terminus technicus itself. The semantic analysis leads to the discovery of 
ressentiment as a certain attitude of a moral nature that has its proper place in the spiritual-psy-
chic structure of man. Ressentiment comes down to experiencing unfriendly feelings, usually 
directed against another human being. Using the knowledge of this mechanism, one can see 
a practical application in Nietzsche’s philosophy (dualism: the weak-strong and the victory of 
slave morality). The essential role of ressentiment in the moral life of man appears as a panacea 
serving to alleviate suffering. The product of ressentiment is slave morality, which has been 
victorious in history because of the weakness of the human condition as a “sick animal”. This 
mechanism is the source of Judeo-Christian morality. Ressentiment produced the poisoned 
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values of Christianity and, as a result, of the entire European civilisation and decadent culture. 
In Zur Genealogie der Moral, Nietzsche repeatedly describes man as possessed by resentment – 

“der Mensch des ressentiment”. The man possessed by ressentiment is “the cellar animal, full of 
vengeance and hatred” and the discoverer of an impure conscience.

Keywords: Nietzsche, resentment (ressentiment), slave morality, genealogy

Wprowadzenie

Friedrich Nietzsche (1844–1900) to wybitny niemiecki filozof, jeden z najbardziej 
znanych i inspirujących myślicieli filozofii nowożytnej i współczesnej. Jego specy-
ficzny styl pisania, niejednokrotnie w postaci aforyzmów nastręczających trudno-
ści interpretacyjne, nie przestaje fascynować rzeszy czytelników na całym świecie. 
Niesłabnąca popularność, którą cieszy się ten filozof, przejawia się w niezliczonych 
tłumaczeniach i wznowieniach jego dzieł w różnych językach. 

Jako twórca swoistej wartościującej „filozofii życia”1 wzbudza ciągle emocje – 
od podziwu po ostrą krytykę. Dla wielu jawi się on jako zwolennik kultu Dionizo-
sa i krytyk zachodniej kultury, a w szczególności chrześcijaństwa. Widzi się w nim 
bezlitosnego burzyciela tradycji i głosiciela śmierci Boga (Tod Gottes), idei woli 
mocy (Willens zur Macht), witalizmu (Vitalismus), nadczłowieka (Übermensch) 
i przewartościowania wszystkich wartości (Umwertung aller Werte). Rozpoznaje 
się także w nim wnikliwego analityka współczesności, piewcę nihilizmu, zwiastu-
na ateizmu i demaskatora uniwersalistycznej moralności. W jego myśli dostrzega 
się nową koncepcję moralności, wyjście poza dobro i zło, walkę z dekadencją, re-
latywizm epistemologiczny i etyczny2. 

W dość bogatym dorobku filozoficznym Nietzschego można wyróżnić trzy 
podstawowe okresy, które naznaczone były wpływami określonych osób. Pierw-
szy okres charakteryzował się kultem sztuki i Schopenhauerowskim pesymizmem. 
W tym czasie na myśl filozofa wpłynął najbardziej Richard Wagner, z tego okre-
su pochodzą takie dzieła, jak Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik 
(1872) i Unzeitgemäße Betrachtungen (1873–1876). W drugim etapie rozwoju my-
śli filozoficznej widać wyraźną fascynację nauką, Nietzsche pozostawał wówczas 
pod wpływem Charlesa Darwina i Herberta Spencera. W tym czasie powstały: 
Menschliches, Allzumenschliches (1878–1880), Morgenröte (1881), Die fröhliche 
Wissenschaft (1882). Ostatni okres prezentuje najbardziej dojrzałą myśl filozoficz-
ną, w której Nietzsche ukazał własny, oryginalny koncept. W tym czasie stworzył 

1 Por. J. Legowicz, Zarys historii filozofii, Warszawa 1976, s. 423.
2 Zob. G. Sans, Al crocevia della filosofia contemporanea, Roma 2010, s. 175–176.
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największe dzieła: Also sprach Zarathustra (1883–1885), Jenseits von Gut und Böse 
(1886); z tego czasu pochodzi także Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift 
(1887)3, na którym opieram niniejsze opracowanie.

Zur Genealogie der Moral to polemiczne studium różnorodnych przejawów 
konstytuowania się moralności jako takiej. Dzieło składa się z trzech rozpraw po-
przedzonych przedmową. W pierwszej sekcji Nietzsche szczegółowo przedstawia 
zagadnienie dualizmu dobra i zła (Gut und Böse, Gut und Schlecht). W drugiej 
części filozof omawia problem winy, kary i sumienia (Schuld, schlechtes Gewissen, 
und Verwandte). W trzeciej natomiast rozważa problem ideału ascetycznego (Was 
bedeuten asketische Ideale?); jest to jednocześnie komentarz do aforyzmu z dzieła 
Also sprach Zarathustra.

Warto zwrócić uwagę, że Zur Genealogie der Moral stanowi najważniejszą spo-
śród nieaforystycznych prac filozofa. Jest zarazem rozwinięciem i dookreśleniem 
myśli wyrażonych we wcześniejszych dziełach. Wydawać się może, że jest to dzieło 
niedokończone, miejscami dość chaotyczne, emocjonalnie chwiejne i prowoka-
cyjne4. Jednakże według znawców stanowi jedną z nielicznych prac ukończonych 
i napisanych systematycznie5.

Nietzsche tworzy swoje polemiczne pismo wiosną i wczesnym latem 1887 roku 
w Sils-Maria w Szwajcarii6. Celem dzieła jest ukazanie pochodzenia moralności 
i odkrycie praźródła w życiu człowieku i jego rozwoju. Filozof aplikuje do badań 
metodę genealogiczną, korzysta zarazem w swoim studium z dorobku nauk histo-
rycznych, filologicznych i psychologicznych7. Przyczynkiem do powstania Zur Ge-
nealogie der Moral jako pisma polemicznego było niezgadzanie się z teorią Paula 
Rée nakreśloną w pracy Der Ursprung der moralischen Empfindungen (1877). Dla 
Nietzschego była to ostatecznie typowa naturalistyczno-konwencjonalistyczna 
teoria moralności o darwinowskim charakterze8. 

Według autora Zur Genealogie der Moral niewątpliwie ważnym w badaniu ge-
nealogicznym nad moralnością wydaje się ressentiment – pojęcie zapożyczone z ję-
zyka francuskiego. To swoisty terminus technicus, dla którego Nietzsche nie znaj-
duje odpowiednika w rodzimym języku. Wydaje się zarazem, że ten specjalistyczny 
termin to klucz do zrozumienia nowej konstrukcji moralności, zaproponowanej 

3 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 2002, t. 3, s. 164.
4 Por. J. Hartman, Doctor perversus, w: F. Nietzsche, Z genealogii moralności, Kraków 2006, s. 130.
5 Zob. J. Richardson, Nietzsche’s System, Oxford–New York 1996, s. 109–122.
6 Por. M. Montinari, Cronologia, w: F. Nietzsche, Genealogia della morale, Milano 2011, s. 161–165.
7 Por. F. Nietzsche, Z genealogii moralności…, s. 7.
8 Por. J. Hartman, Doctor perversus…, s. 128.
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przez filozofa w perspektywie przewartościowania wartości. Niniejszy artykuł jest 
próbą selektywną opisu ressentiment jako uczucia reaktywnego i faktoru życia mo-
ralnego człowieka poprzez ukazanie zakresu semantycznego pojęcia i przedsta-
wienie funkcjonowania mechanizmu psychologicznego, jego znaczenia i konse-
kwencji, które wywołuje. 

1. Analiza semantyczna i leksykalna pojęcia ressentiment

Na początku pojawia się podstawowe pytanie: czym właściwie jest ressentiment? 
Pomocą w określeniu tego pojęcia będzie analiza filologiczna. Badając genealo-
gicznie sam termin ressentiment, można odnieść wrażenie, że jest to specyficz-
ne słowo powstałe w języku francuskim na podstawie późnołacińskich zbitek „re” 
i „sentimentum”. Trzeba jednakże doprecyzować, że w łacinie nie istnieje termin 
resentimentum, rdzeniem pozostaje tylko słowo sentire (odczuwać coś, czuć) oraz 
prefiks „re”.

Ressentiment w języku francuskim oznacza urazę, obrazę, żal, niechęć, preten-
sję. Rzeczownik ressentiment wywodzi się od czasownika ressentir, który określić 
można jako odczuwać, czuć, doznawać, żywić urazę9. Przedrostek „res” wskazuje 
na ponowną rzeczywistość, podkreśla ruch przeciw, wbrew, na nowo. W języku 
polskim termin ressentiment przetłumaczono jako „resentyment”, a jego znaczenie 
słownik określa jako ‘uraza’, ‘niezadowolenie’, ‘niechęć’10. Językoznawcy wskazują, 
że jest to klasyczne zapożyczenie galicyzmu na zasadzie tak zwanej pożyczki gra-
ficznej (ressentiment – resentyment). Oznacza to zatem, że przyjęto do rodzime-
go języka słowo obcego pochodzenia, zmodyfikowano natomiast jego zapis. Zre-
zygnowano wobec tego wyłącznie z geminaty „ss” na rzecz pojedynczej litery „s” 
oraz zastąpiono nieznane polszczyźnie połączenia „ti-” w „ty-”11.

Analiza semantyczna wyrazu ressentiment wskazuje, że termin ten nie ma nic 
wspólnego z sentymentem. Innymi słowy, nie jest to powtórny sentyment do ko-
goś bądź czegoś; nie jest to odrodzenie się sympatii wobec jakiejś rzeczywistości 
ani wtórne obdarzanie kogoś uczuciem lub zaufaniem. Należałoby raczej scha-
rakteryzować ressentiment jako postawę niechęci motywowaną odczuciem lub 

9 Por. B. Frosztęga, J. Karna, D. Krzyżanowska, Wielki słownik polsko-francuski, t. III, Warsza-
wa 1981, s. 588.

10 Por. W. Doroszewski, Słownik języka polskiego, Warszawa 1965, s. 936; Słownik języka polskiego, 
red. M. Szymczak, vol. III, Warszawa 1994, s. 49.

11 M. Malinowski, Resentyment, https://obcyjezykpolski.pl/resentyment/ (dostęp: 10.10.2020).
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odczuwaniem. Jest to uraza wobec kogoś albo przeciw czemuś, która polega na 
powtarzającym się przeżywaniu wrogich intencji i uczuć12. 

Powyższa analiza prowadzi nas do odkrycia terminu ressentiment jako pewnej 
postawy o charakterze moralnym, która ma właściwe miejsce w duchowo-psy-
chicznej strukturze człowieka. 

2. Ressentiment jako mechanizm psychologiczny

Ressentiment stanowi formę mechanizmu o charakterze psychologiczno-moral-
nym i sprowadza się do przeżywania nieprzyjaznych uczuć, wymierzonych zazwy-
czaj przeciw innemu człowiekowi. Tym samym rodzi się w osobie postawa wro-
gości wobec niego, wskutek czego pogłębia i stabilizuje się negatywne nastawienie 
psychologiczne13.

Ressentiment jako mechanizm psychologiczny można zilustrować bajką De vul-
pe et uva (O lisie i winogronach), która według tradycji przypisana jest Ezopowi 
bądź Fedrusowi:

Fame coacta uulpes alta in uinea/ uuam adpetebat, summis saliens uiribus./ Quam tange-
re ut non potuit, discedens ait:/ „Nondum matura es; nolo acerbam sumere”./ Qui, facere 
quae non possunt, uerbis eleuant,/ adscribere hoc debebunt exemplum sibi14.

Adaptacją tekstu jest bajka Lis i winogrona autorstwa Jeana de La Fontaine’a15. 
Z fabuły bajki można się dowiedzieć, że lis odczuwający głód chce zdobyć słod-

kie winogrona, których nie może dosięgnąć. Po nieudanych próbach zdobycia od-
chodzi zrezygnowany z przekonaniem, że i tak nie były dojrzałe. Morał bajki jest 
jeden: łatwo deprecjonować wartość, której nie można zdobyć czy osiągnąć. Lis 
odkrywa wartość w winogronach, ale ze względu na niemożność ich osiągnięcia 

12 Zob. K. Krajewski, Resentyment, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVII, Lub-
lin 2012, s. 16.

13 Tamże.
14 L. Gibbs, Aesop’s Fables in Latin: Ancient Wit and Wisdom from the Animal Kingdom, Illinois 2009, 

s. 183–186. „Lis, napędzany głodem, chciał kiść winogron na szczycie winorośli i skoczył z naj-
wyższą siłą. Gdy nie mógł się jej dotknąć, odszedł mówiąc: «Nie jesteś jeszcze dojrzały; nie we-
zmę kwaśnego». Ci, którzy umniejszają to, czego nie mogą uczynić, będą musieli przypisać sobie 
ten przykład” [tłum. T.D.].

15 „Lis pewien, łgarz i filut, wychudły, zgłodniały,/ Zobaczył winogrona rosnące wysoko./ Owoc, 
przejrzystą okryty powłoką,/ Zdał się lisowi dojrzały./ Więc rad z uczty, wytężył swoją chudą po-
stać,/ Skoczył, sięgnął, lecz nie mógł do jagód się dostać./ Wprędce przeto zaniechał daremnych 
podskoków./ I rzekł: «Kwaśne, zielone, dobre dla żarłoków»” (J. de La Fontaine, Bajki, Warsza-
wa 1876, s. 164–167).
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produkuje ukrytą pseudowartość. Rezultatem takiego podejścia jest odnalezienie 
samego siebie w świecie fikcji i iluzorycznych wartości. 

W tym kontekście wydaje się, że ressentiment rodzi się w momencie poniżenia 
i wstydu związanego z własną niemocą i oznacza zjawisko tworzenia złudnych 
wartości oraz ocen moralnych jako rekompensaty własnych ograniczeń. Może 
przyjąć rozmaite stopnie i formy tego zjawiska, począwszy od pomniejszania wagi 
dobra lub zła moralnego, aż do zakwestionowania istnienia tych wartości16.

Ressentiment stanowi zatem formę mechanizmu obronnego, czyli sposobu ra-
dzenia sobie z wewnętrznym konfliktem, który ma na celu zmniejszenie frustracji, 
zniechęcenia i poczucia winy. W kategoriach psychologicznych taki mechanizm 
może być określany wielorako17.

3. Przykład funkcjonowania ressentiment, czyli zwycięstwo moralności 
niewolniczej

Nietzsche uważany bywa za odkrywcę ressentiment. Inspiracją do stworzenia ter-
minus technicus była lektura dzieła Eugena Dühringa Der Wert des Lebens (1865)18, 
która wywarła na filozofie ogromne wrażenie. Wydaje się jednak, że największy 
i decydujący wpływ na Nietzschego miała powieść Fiodora Dostojewskiego z 1864 
roku Notatki z podziemia (Записки из подполья)19. Jest to pierwsza powieść ro-
syjskiego pisarza o tematyce egzystencjalnej, która w sposób psychologiczny opo-
wiada o życiu byłego urzędnika z Petersburga. Według znawców główny bohater 
to dla Nietzschego20 paradygmat człowieka opanowanego przez resentyment „der 
Mensch des ressentiment”21. 

16 Por. M. Czachorowski, Resentyment, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, 
t. VIII, Lublin 2007, s. 764.

17 Można ressentiment zinterpretować zatem jako wyparcie (usunięcie ze świadomości lub utrzy-
mywanie poza świadomością myśli, wyobrażeń i wspomnień, które są bolesne lub budzą lęk; 
konflikt między id i ego), racjonalizację (użycie samooszukujących się usprawiedliwień nieak-
ceptowanego zachowania lub niepowodzenia) oraz projekcję (przypisanie własnego, nieakcep-
towanego impulsu innej osobie, lęk neurotyczny przekształca się wówczas w obiektywny) bądź 
zaprzeczenie (udawanie, że sytuacja naprawdę zagrażająca lub wzbudzająca lęk nie ma miejsca; 
konflikt pomiędzy impulsami id i frustrującą je rzeczywistością). Por. Psychologia. Podręcznik 
akademicki, red. J. Strelau, t. II, Gdańsk 2000, s. 616–617.

18 Por. M. Skirl, Ressentiment, w: Nietzsche Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, red. H. Ottmann, 
Stuttgart 2000, s. 312.

19 Zob. A. Orsucci, Genealogia della morale. Introduzione della lettura, Roma 2001, s. 59–60.
20 Zob. Ch.A. Miller, Nietzsche’s Discovery of Dostoevsky, „Nietzsche-Studien” 2 (1973), s. 202–257.
21 Zob. P. Stellino, Affekte, Gerechtigkeit und Rachein Nietzsches Zur Genealogie der Moral, w: Nietz-

scheforschung Jahrbuch der Nietzsche-Gesellschaft, red. V. Gerhardt, R. Reschke, vol. XV, Ber-
lin 2007, s. 247–256.
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Bezpośrednio tematyka ressentiment pojawia się w ramach głównego zadania 
krytyki moralnej wartości22. Koncepcja nakreślona została już w Jenseits von Gut 
und Böse, a rozwinięcie jej znajduje się przede wszystkim w Zur Genealogie der 
Moral23. 

Ressentiment to dla filozofa podstawowy mechanizm psychologiczny, który 
wyjaśnia zależności i określa konflikt między dwoma opozycyjnymi stanami – sła-
bymi i silnymi. Nietzsche wskazuje, że silni są szlachetni i przynależy się im tytuł 
panów (arystokracji). Słabi natomiast są podwładni – to klasa niewolników. Pro-
blem nie polega na tym, że to silni narzucają swoją moralność słabym, ale prze-
ciwnie, to podwładni tworzą swoistą rebelię wobec panów. Jest ona powodowana 
tym, że słabi odczuwają niezdolność do czynienia tego, co czynią silni. Innymi sło-
wy, w relacji niewolników do arystokratów wkrada się ressentiment jako uczucie 
o charakterze negatywnym. Z biegiem czasu odraza i poczucie wstrętu podwład-
nych względem panów przeobraża się w trwałą postawę, która się uzewnętrznia. 
W poczuciu awersji słabi tworzą nowe normy moralne, a robią to tylko po to, aby 
zapobiec zrealizowaniu się silnych. Wykreowane wartości to nic innego jak wy-
twór zazdrości niewolników wobec panów24. 

W tym kontekście Nietzsche w pierwszej rozprawie Zur Genealogie der Moral 
dobitnie pokazuje, że: „bunt niewolników na polu moralności zaczyna się tam, że 
ressentiment samo twórczym się staje i płodzi wartości: ressentiment takich istot, 
którym właściwa reakcja, reakcja czynu, jest wzbroniona i które wynagradzają ją 
sobie tylko zemstą w imaginacji”25.

Ressentiment jest cechą charakterystyczną moralności niewolniczej, to uczucie 
nienawiści i zemsty wobec ludzi mocnych. Jest swoistą reakcją, czyli uczuciem 
reaktywnym. Jak przekonuje Nietzsche: „jej akcja jest z gruntu reakcją”26. Ressen-
timent to zatem odpowiedź słabego wobec silnego, wiąże się z urazą wobec świata, 
żalem do życia, które nie spełnia oczekiwań. Nie jest to odpowiedź natychmiasto-
wa i otwarta, lecz ma znamiona tłumionych uczuć. Słaby nie ma odwagi stanąć 
bezpośrednio wobec silnego. Arystokrata może jedynie zareagować od razu, na-
tomiast słaby musi czekać, gdyż zdaje sobie sprawę z własnej niemocy. Stłumione 
uczucia rodzą w nim niechęć, urazę, a nawet zazdrość27.

22 Zob. A. Magris, Nietzsche, Brescia 2003, s. 103–109. 
23 Słowo ressentiment występuje w Zur Genealogie der Moral aż 32 razy.
24 Zob. G. Sans, Al crocevia della filosofia contemporanea…, s. 180–181.
25 F. Nietzsche, Z genealogii moralności…, s. 24.
26 Tamże, s. 25.
27 Zob. J. Gorczyca, Essere per l’altro. Fondamenti di etica filosofica, Roma 2011, s. 96.
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Bezsilność poddanych wobec panów28 implikuje cierpienie słabych, wobec tego 
bunt staje się odpowiedzią. Ressentiment jawi się więc jako reakcja negatywna: de-
precjonowanie i demonizowanie wartości. Powstają nowe wartości lub raczej con-
tra-wartości. Moralność niewolnicza jest zatem reaktywna, gdyż za dobre uznaje 
własne cnoty moralne, a za złe cnoty, których nie może osiągnąć. W ten sposób 
pozwala ona słabym uszlachetnić swoją słabość i w pewnym stopniu zemścić się 
na silnych. Warto zwrócić uwagę, że zjawisko to nie uzewnętrznia się od razu, ale 
jest procesem. Konceptualna konstrukcja moralności dobra i zła poddana zostaje 
dzięki temu reinterpretacji29.

Można by powiedzieć, że ressentiment kreuje dobro w dwojaki sposób. Z jed-
nej strony tworzy dobro w odniesieniu do twierdzenia ukutego w samym sobie. 
Z drugiej zaś strony jako rezultat quasi-refleksji, która dotyczy negacji drugiego. 
W tym sensie, gdy ktoś inny jest zły, to na zasadzie opozycji wobec niego samego, 
drugi jest dobry albo inaczej – musi być dobry. Tak wydaje się funkcjonować me-
chanizm resentymentu.

4. Rola ressentiment w życiu moralnym człowieka

Nietzsche zauważa, że podstawa moralności sama nie jest moralna, odzwierciedla 
ona jedynie stosunki walki i siły. Filozof przedstawia w pierwszej rozprawie Zur 
Genealogie der Moral swoją sławną myśl o narodzinach moralności z ressentiment 
jako zwartą teorię. Można powiedzieć, że według tej teorii u podstaw oceny „dobre 
i złe” leży inna i starsza ocena, którą określić można jako „dobre i liche”. 

Według wizji Nietzschego to ludzie słabi i wymagający ochrony nazwali ludzi 
silnych złymi. Sami jednak byli w oczach silnych lichymi. Ludzie, których cechu-
je moralność niewolnicza, są niezdolni do jakiejkolwiek reakcji. Ich podstawowe 
działanie ogranicza się zatem do zwalczania moralności dostojnej. Skrzywdzeni 
przez życie ludzie mogą bronić się przed przewagą silnych, tylko redefiniując cno-
ty silnych jako wady (bezwzględność, dumę, śmiałość, rozrzutność). Nietzsche 
wskazuje także na odwrotny proces, według którego typowe konsekwencje niemo-
cy silnych słabi ogłosili cnotami (pokora, współczucie, pilność, posłuszeństwo)30. 

28 „Podczas gdy wszelka moralność dostojna wyrasta z tryumfującego potwierdzenia siebie samej, 
moralność niewolnika mówi z góry «nie» wszystkiemu, co «poza nim», co «inne», co nie jest 
«nim samym»: i to «nie» jest jej czynem twórczym. To odwrócenie ustanawiającego wartości 
spojrzenia – ten konieczny kierunek na zewnątrz, miast wstecz ku samemu sobie – jest właśnie 
właściwe uczuciu ressentiment”. (F. Nietzsche, Z genealogii moralności…, s. 24).

29 Zob. C. Janaway, Beyond Selflessness. Reading Nietzsche’s Genealogy, Oxford–New York 2009, 
s. 100.

30 Por. F. Nietzsche, Z genealogii moralności…, s. 25–27.
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Można powiedzieć dość przekornie, że panowie jako silni stali się nolens volens 
barbarzyńcami. Słabi natomiast, reinterpretując wartości, okazali się kreatywni31.

Ustanowienie moralności jest „zemstą w imaginacji”32, która wtedy odnosi suk-
ces, kiedy ludzie silni nie potrafią ocenić samych siebie inaczej niż z perspektywy 
ludzi słabych. Silni ludzie są pokonani, gdy ulegną wyimaginowanej moralności 
resentymentu. Walka w odniesieniu do moralności toczy się o władzę definiowa-
nia: kto pozwala się komu oceniać.

Można zatem zadać pytanie, jaka jest rola ressentiment w życiu moralnym 
człowieka. Niewątpliwie jest to medium służące do załagodzenia cierpienia, lek 
ułatwiający zniwelowanie bólu, który zatruwa życie człowieka (Weltschmerz). Jed-
nocześnie to oręż słabych przeciwko silniejszym, zbrojne ramię w walce niewolni-
ków z arystokratami33. Produktem ressentiment jest moralność niewolnicza, która 
odniosła zwycięstwo w dziejach z powodu słabości ludzkiej kondycji jako „zwie-
rzęcia chorego”34. Tym samym w życiu moralnym człowieka przedstawia się jako 
roszczeniowa i zawistna postawa względem świata. Moralność określona przez res-
sentiment jest moralnością przeciwko cnotom praktykowanym przez arystokratów. 

5. Ressentiment jako źródło moralności judeo-chrześcijańskiej

Nietzsche posłużył się terminem ressentiment w odniesieniu do historii Izraela 
i systemu wartości reprezentowanego przez Żydów35. Moralność żydowska bazu-
je – według badania genealogicznego filozofa – na chęci zemsty, ale jest to „zemsta 
przyszła”. Naród żydowski nie miał możliwości, aby ujawnić siłę swojego gniewu, 
dlatego powstał u nich ressentiment. Uczucie to z czasem pogłębiało się, co spowo-
dowane było wieloma czynnikami, również tym, że stopniowo nie było już właści-
wego obiektu mściwego uczucia36.

Ressentiment, jako mechanizm psychologiczny, wytworzył zatrute wartości 
chrześcijaństwa, a w efekcie całej cywilizacji europejskiej i kultury dekadenc-
kiej37. Warto zwrócić uwagę, że dla filozofa chrześcijaństwo z historycznego 

31 Zob. M. Migotti, Slave Morality, Socrates, and the Bushmen: A Critical Itroduction to „On the Ge-
nelaogy of Morality”, Essay I, w: C.D. Acampora, Nietzsche’s On the Genealogy of Moral, Lan-
ham 2006, s. 109–129.

32 F. Nietzsche, Z genealogii moralności…, s. 24.
33 Zob. J. Gorczyca, Essere per l’altro. Fondamenti di etica filosofica…, s. 96.
34 M. Czachorowski, Resentyment…, s. 764.
35 Por. Y. Yovel, Nietzsche and the Jews: The Structure of an Ambivalence, w: C.D. Acampora, Nietz-

sche’s On the Genealogy of Moral…, s. 277–289.
36 Por. F. Nietzsche, Z genealogii moralności…, s. 21–22.
37 Por. J. Gorczyca, Essere per l’altro. Fondamenti di etica filosofica…, s. 96.
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punktu widzenia, jako swoisty platonizm dla ludu38, to najbardziej znaczący owoc 
resentymentu. Moralność platońsko-chrześcijańska, stygmatyzowana jako moral-
ność ressentiment, jest w jawnej opozycji wobec wysublimowanej i szlachetnej mo-
ralności cnót praktykowanej przez arystokratów39. 

Chrześcijaństwo nie jest religią bazującą na mocy, dlatego powstał w jej obrębie 
kult miłosierdzia i litości. Widoczne jest przewartościowanie wartości. „Niemoc” 
staje się „dobrocią”, „niemożność zemsty”  – „przebaczeniem”, „uległość” wobec 
tych, których się nienawidzi  – „posłuszeństwem”. Nietzsche nazywa to zemstą 
wysublimowaną. Chrześcijaństwo jawi się zatem jako najsubtelniejszy wykwit res-
sentiment i „wielka skarbnica najprzemyślniejszych środków pocieszycielskich”40; 
szczególnie ujawnia się to, gdy filozof analizuje problem ideałów ascetycznych.

Zdaniem Nietzschego najbardziej narażonymi na ressentiment są kapłani. Ka-
płan-asceta to dla filozofa szczególny przykład, któremu poświęca wiele miejsca 
zwłaszcza w trzeciej rozprawie Zur Genealogie der Moral. Nietzsche widzi w nim 
ucieleśnienie moralności chrześcijańskiej naznaczonej przez ressentiment.

6. Człowiek opanowany przez resentyment – „der Mensch des ressentiment”

Ressentiment w filozofii Nietzschego to nie tylko element historii metafizyczno-
-moralnej, ale fenomen codziennego życia, gdzie ludzie, tworząc iluzję opartą na 
małych kłamstwach, przedstawiają samych siebie lepszymi, aniżeli są w rzeczywi-
stości41. 

W Zur Genealogie der Moral filozof wielokrotnie opisuje człowieka opanowa-
nego przez resentyment „der Mensch des ressentiment”. Warto dokonać charakte-
rystyki i przyjrzeć się jego poszczególnym elementom, by dzięki temu rozpoznać 
nietzscheańską antropologię stygmatyzowaną mechanizmem psychologicznym. 

Kim jest zatem „der Mensch des ressentiment”? Jak przekonuje Nietzsche, czło-
wiek opanowany przez ressentiment nie jest szczery, naiwny, nie potrafi być uczci-
wy i otwarty. Życie ukryte ma tylko dla niego wartość. Potrafi milczeć i czekać, 
umie się upokarzać. „Jego dusza zezuje; duch jego kocha schówki, kryjome dróżki 
i wrota od tyłu”42. Bardzo ważna jest dla niego roztropność, która jest jego pierw-
szorzędną cechą. To człowiek słaby, uwikłany we własne pamiętanie i przez nie 

38 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii…, s. 165.
39 Zob. J. Salaquarda, Nietzsche and the Judaeo-Christian tradition, w: B. Magnus, K.M. Higgins, 

The Cambridge Companion to Nietzsche, New York 1996, s. 103–104.
40 F. Nietzsche, Z genealogii moralności…, s. 101.
41 Zob. R Bittner, Ressentiment, w: Nietzsche, Genealogy, Morality. Essays on Nietzsche’s On the Ge-

nealogy of Morals, red. R. Schacht, Berkeley–Los Angeles–London 1994, s. 130.
42 F. Nietzsche, Z genealogii moralności…, s. 26.
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zniewolony – inercyjnie ulega pamięci, a więc nawet nie wpływa na własne reakcje, 
bo jemu właściwa reakcja jest wzbroniona. Nie potrafi się uwalniać, żywi się i żyje 
przeszłością, tkwi w tym, co przeszłe, już niebyłe43. Tworzy nowego wroga i prze-
wartościowuje pojęcia „dobry” i „zły”. Człowiek opanowany przez ressentiment to 

„piwniczne zwierzę, pełne zemsty i nienawiści”44 i odkrywca nieczystego sumienia.
Francuski filozof Gilles Deleuze w książce Nietzsche et la philosophie (1962) tak 

opisuje „der Mensch des ressentiment”:

Człowiek resentymentu nie potrafi i nie chce kochać, ale chce być kochany. Chce być 
kochany, żywiony, pojony, pieszczony, usypiany. On, bezsilny, cierpiący na niestraw-
ność, zimny, cierpiący na bezsenność, niewolnik. Toteż człowiek resentymentu wykazu-
je ogromną wrażliwość: wobec wszelkich poczynań, jakie niezdolny jest przedsięwziąć, 
sądzi, że najmniejszą kompensacją, jaka jest mu należna, jest właśnie ciągnięcie z tego 
korzyści45.

Zakończenie

Pismo polemiczne Zur Genealogie der Moral ukazuje dojrzałą myśl filozoficzną 
Nietzschego. Jego badanie genealogiczne nad moralnością może być porównywal-
ne do The Natural History of Religion (1757) Davida Hume’a bądź innych oświe-
ceniowych studiów tego typu. Niewątpliwie Nietzsche w swojej pracy ujawnia się 
jako psycholog. Nie opracował, co prawda, kompletnego studium życia psychicz-
nego, jak John Locke czy Wilhelm Wundt. Podobnie raczej do Blaise’a Pascala lub 
François de La Rochefoucauld, Nietzsche obdarzony był umiejętnością opisu do-
świadczeń psychicznych i jako człowiek wrażliwy potrafił przeniknąć do najtaj-
niejszych pierwiastków ludzkich projektów46. Pewnie dlatego także wyczerpująco 
i starannie opisał mechanizm psychologiczny ressentiment. Smutne jest jedynie to, 
że ostatni etap jego życia naznaczony był chorobą psychiczną, która doprowadziła 
go ostatecznie do śmierci. 

W niniejszym, eksplanacyjnym opracowaniu poświęconym problematyce res-
sentiment można dostrzec bogactwo myśli Nietzschego. Celem tego studium było 
wybiórcze ukazanie waloru ressentiment jako uczucia reaktywnego i podstawo-
wego faktoru życia moralnego. Aby to zrealizować, przyjęta została następująca 
perspektywa metodologiczna: 

43 Por. B. Banasiak, (Aktywne) Zapomnienie, „Lamus. Pismo Kulturalno-Artystyczne” 2 (2008), 
s. 10–14. 

44 F. Nietzsche, Z genealogii moralności…, s. 33.
45 G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, Warszawa 1993, s. 124.
46 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii…, s. 169.
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1)° Analiza leksykalna pojęcia pozwoliła nam zbadać na sposób genealogii 
nietzscheańskiej, jaka jest istotowa zawartość samego terminus technicus. 
2)° Analiza semantyczna doprowadziła do odkrycia ressentiment jako pewnej 
postawy o charakterze moralnym, która ma właściwe miejsce w duchowo-psy-
chicznej strukturze człowieka. 
3)° Odkryliśmy funkcjonowanie ressentiment jako mechanizmu psychologicz-
nego. 
4)° Wykorzystując znajomość tego mechanizmu, dostrzegliśmy praktyczne za-
stosowanie go w wydaniu filozofii Nietzschego (dualizm: słabi–silni a zwycię-
stwo moralności niewolniczej). 
5)° Wskazaliśmy na istotową rolę ressentiment w życiu moralnym człowieka 
jako panaceum służące do załagodzenia cierpienia. 
6)° Zwróciliśmy uwagę, że ów mechanizm stanowi źródło moralności judeo-

-chrześcijańskiej. 
7)° Przeanalizowaliśmy nietzscheańską antropologię człowieka opanowanego 
przez resentyment „der Mensch des ressentiment”.
Warto również zauważyć, że problematyka ressentiment stała się inspiracją dla 

innych filozofów. Temat podjął zwłaszcza Max Scheler w pracy Das Ressentiment 
im Aufbau der Moralen (1912), gdzie polemizował z koncepcją Nietzschego47. Do 
grona innych uczonych podejmujących motyw ressentiment zaliczyć można takich 
myślicieli, jak: Max Weber, Jean-Paul Sartre, Dugald Stewart, René Girard, Marc 
Angenot, Marc Ferro, Stefano Tomelleri. Pojęciem ressentiment posłużył się tak-
że Karol Wojtyła w swoim wykładzie etyki seksualnej Miłość i odpowiedzialność 
(1986).
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RESSENTIMENT JAKO UCZUCIE REAKTYWNE I FAKTOR ŻYCIA MORALNEGO 
W ŚWIETLE STUDIUM GENEALOGICZNEGO FRIEDRICHA NIETZSCHEGO 
ZUR GENEALOGIE DER MORAL. EINE STREITSCHRIFT

Streszczenie

Friedrich Nietzsche (1844–1900), krytyk zachodniej kultury, a w szczególności chrześci-
jaństwa, jest autorem polemicznego studium nad różnorodnymi przejawami konstytuowa-
nia się moralności Zur Genealogie der Moral (1887). Według niemieckiego filozofa ważny 
w badaniu genealogicznym nad moralnością wydaje się ressentiment. Ten specjalistyczny 
termin, dla którego Nietzsche nie znajduje odpowiednika w rodzimym języku, to klucz do 
zrozumienia nowej konstrukcji moralności w perspektywie przewartościowania wartości 
(Umwertung aller Werte).
Niniejszy artykuł jest próbą selektywną opisu ressentiment jako uczucia reaktywnego 
i faktoru życia moralnego człowieka poprzez ukazanie zakresu semantycznego pojęcia 
i przedstawienie funkcjonowania mechanizmu psychologicznego, jego znaczenia i kon-
sekwencji, które wywołuje. Analiza leksykalna pojęcia pozwala nam zbadać, na sposób 
genealogii nietzscheańskiej, jaka jest istotowa zawartość samego terminus technicus. 
Analiza semantyczna doprowadza do odkrycia ressentiment jako pewnej postawy o cha-
rakterze moralnym, która ma właściwe miejsce w duchowo-psychicznej strukturze czło-
wieka. Ressentiment sprowadza się do przeżywania nieprzyjaznych uczuć, wymierzonych 
zazwyczaj przeciw innemu człowiekowi. Wykorzystując znajomość tego mechanizmu, 
dostrzec można praktyczne jego zastosowanie w wydaniu filozofii Nietzschego. Chodzi 
tu o dualizm: słabi–silni a zwycięstwo moralności niewolniczej. Istotowa rola ressentiment 
w życiu moralnym człowieka jawi się zatem jako panaceum służące do załagodzenia cier-
pienia. To lek ułatwiający zniwelowanie bólu (Weltschmerz), który zatruwa życie człowieka. 
Produktem ressentiment jest moralność niewolnicza, która odniosła zwycięstwo w dziejach 
z powodu słabości ludzkiej kondycji jako „zwierzęcia chorego”. Ów mechanizm stanowi 
źródło moralności judeo-chrześcijańskiej. Ressentiment wytworzył zatrute wartości chrze-
ścijaństwa, a w efekcie całej cywilizacji europejskiej i kultury dekadenckiej W Zur Genealo-
gie der Moral Nietzsche wielokrotnie opisuje człowieka opanowanego przez resentyment: 

„der Mensch des ressentiment”. Człowiek opanowany przez ressentiment to „piwniczne 
zwierzę, pełne zemsty i nienawiści”, odkrywca nieczystego sumienia.

Słowa kluczowe: Nietzsche, resentyment (ressentiment), moralność niewolnicza, 
genealogia
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Święty Józef – kairos dla trzeciego tysiąclecia

ST JOSEPH – KAIROS FOR THE THIRD MILLENNIUM

Summary

The article was inspired by the Year of Saint Joseph (2020/2021), announced by Pope Francis 
on 8 December 2020, and the occasional Apostolic Letter Patris corde, as well as the teaching of 
the post-Conciliar Church and the growing liturgical and non-liturgical worship of St Joseph. 
The aim of the article is to show the spirituality of St Joseph as a model and sign for contem-
porary people. The intended goal made it possible to specifically formulate the problem of 
the study, which boils down to the question: why does St Joseph appear as kairos in the third 
millennium? In order to achieve the set goal and solve the problem, the article was structured 
in the form of a triptych. The first chapter presents a feature of Joseph’s biography in light of 
the Gospel. It shows the gradual discovery of the place and role of St Joseph in the history of 
salvation. The second chapter presents selected aspects of Josephological spirituality that call 
for imitation. The third chapter is devoted to the reading of Saint Joseph’s kairos, given to us for 
the third millennium. 
The research conducted in each of the chapters has indicated that the lived Year of Saint Joseph, 
which is celebrated by the universal Church, as well as the growing interest in Josephological 
spirituality, inspire us to deepen his multi-dimensional personality and draw from it a universal 
message for the third millennium. Such an approach to the person and mission of St Joseph 
makes it possible to discover and honour him as a special patron for the difficult period of 
the third millennium. The importance of St Joseph continues to grow, and his intercession is 
becoming effective and more necessary, especially in the community of believers.
The dissertation makes one aware that the holy patriarch teaches us, with the power of his faith, 
to entrust the history of mankind to God in the great confusion of contemporary disbelief. 
Moreover, his unique attitude involving silence, combined with praying for silence and work, 
makes him a man of the Gospel. Joseph’s faith in Christ and his faithfulness to the Gospel are 

COLLOQUIA THEOLOGICA OTTONIANA 36 (2020)
s. 125–142
DOI: 10.18276/cto.2020.36-06 
ISSN (print) 1731-0555 | ISSN (online) 2353-2998

Święty Józef – kairos dla trzeciego tysiąclecia



Zdzisław Janiec126

“a sign of the times” for contemporaries and must be constantly read, making St Joseph a specific 
kairos for the third millennium.

Keywords: St. Joseph, kairos, spirituality, faith, silence, prayer

Wstęp

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2020 
roku, z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła katolickiego, 
papież Franciszek opublikował List apostolski Patris corde poświęcony św. Józe-
fowi1. Celem listu jest głębsze rozpoznanie świętego i inspirowanie do jego naśla-
dowania (por. PC, 7). Równocześnie z listem został promulgowany Rok Święte-
go Józefa, który będzie obchodzony do 8 grudnia 2021 roku. Fakty te wpisują się 
w ponaddwutysiącletnią historię, gdy Bóg w swoim zbawczym planie powierzył 
św. Józefowi opiekę nad Maryją i Jezusem. Współczesne pokolenie stało się świad-
kiem wyjątkowego czasu, który wskazuje na to, że ów święty ponownie jest posła-
ny przez Boga do ludzi XXI wieku. Ma to swój rezonans w Kościele, w którym wi-
doczny jest wzrastający kult św. Józefa. Potwierdzają to także dokumenty Kościoła, 
np. adhortacja apostolska Redemptoris Custos2 (RC, 30) czy Dyrektorium o poboż-
ności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania. Teksty te wyraźnie mówią o obecności 
Józefa w liturgii3 (por. DOPLiL, 221)4 i pobożności ludowej (por. DOPLiL, 222). 
Oprócz tego obserwuje się dzisiaj zainteresowanie św. Józefem w świecie. Mię-
dzy innymi dostrzega się liczne epifanie patriarchy, np. w Cotignac we Francji czy 
w Itapirandze w Brazylii5. Aktualnie wzrasta liczba pielgrzymów do sanktuariów 

1 Por. Franciszek, List apostolski „Patris corde” z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa Pa-
tronem Kościoła powszechnego, 8.12.2020 [dalej: PC], http://www.vatican.va/content/francesco/
pl/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera ap_20201208_patris-corde.html (dostęp: 
30.12.2020).

2 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris Custos”, 15.08.1989 [dalej: RC], w: Cuda 
świętego Józefa, oprac. E. Polak; K. Pytlarz i in., Kraków 2015, s. 267–307. 

3 Papież św. Jan XXIII dodał imię św. Józefa do Kanonu rzymskiego, a papież Franciszek w 2013 r. 
włączył imię św. Józefa do pozostałych modlitw eucharystycznych.

4 Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludo-
wej i liturgii. Zasady i wskazania [dalej: DOPLiL], Poznań 2003.

5 Objawienia te zostały zatwierdzone przez Kościół. Stało się to w 2009 r., kiedy lokalny biskup Ca-
rillo Gritti uznał Itapirangę za miejsce nadprzyrodzonych widzeń Świętej Rodziny. Do spotkań 
z opiekunem Świętej Rodziny doszło w latach 1994–1998. Wówczas to młody chłopiec Edson 
Glauber widywał św. Józefa w towarzystwie Jezusa i Maryi. Był on zdziwiony i kiedyś zażartował: 

„Józefie, w Piśmie Świętym byłeś kiedyś milczący”. „Bo to nie był mój czas – odpowiedział św. Jó-
zef. – To był czas milczenia. Natomiast teraz jest czas mówienia”. Zob. Trzeci. Jak św. Józef ratuje 
Kościół, pr. zb., Kraków 2020, s. 14, 91.
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św. Józefa (np. oratorium św. Józefa w Montrealu, sanktuarium w Kaliszu), a o jego 
popularności świadczą organizowane sympozja czy też józefologiczne dyskursy 
itp. Współcześni poszukują ze świętym modlitewnego kontaktu, czego skutkiem 
są liczne łaski i cuda, a namacalnym dowodem bogactwo dziękczynnych wotów. 
Również powszechne stało się obieranie przez instytucje religijne i świeckie za 
patrona św. Józefa oraz polecanie się jego opiece przez różne wspólnoty religijne, 
bractwa kościelne i narody. Na 7 października 2021 roku planowane jest zawierze-
nie naszego narodu św. Józefowi w jego kaliskim sanktuarium. Ma się ono dokonać 
pod przewodnictwem hierarchów Kościoła w Polsce, na czele z abp. Stanisławem 
Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. 

Rosnące upodobanie świętego to dowód, że św. Józef dla współczesności sta-
nowi swoisty kairos6. Na tym interwale historii patriarcha przemawia donośnie 
i głęboko. Spełnia się przepowiednia Marty Robin, że będzie on znakiem trzeciego 
tysiąclecia7. Opatrzność daje ludzkości znak ratunku dla świata ogarniętego mro-
kiem ateizmu, aby ocalić wiarę Kościoła w wymiarze globalnym i indywidualnym. 
Żadne wcześniejsze pokolenia nie otrzymały takiego czasu, bo żadne wcześniej 
nie doświadczyły łaski Roku Świętego Józefa z odpustami, które można zdoby-
wać każdego dnia. Ten opatrznościowy znak przemawia dzisiaj wyjątkowo mocno, 
a rola św. Józefa nigdy jeszcze nie była tak podkreślana. Jego wyjątkowe znaczenie 
dla świata potwierdził Jan Paweł II, pisząc:

[…] współcześni chrześcijanie znajdujący się w kręgu racjonalnej kultury zachodniej 
i mistycznej kultury wschodniej winni odczytać ten kairos i poprawnie go zinterpretować. 
Święty Józef wydaje się być absolutnie niezbędny, jest bowiem postacią ponadczasową, 
wzorem, modelem także dla dzisiejszego pokolenia8.

Podobne stwierdzenie koresponduje ze zdaniem adhortacji Redemptoris Custos: 

Kościół widzi w nim […] wspaniały wzór nie tylko dla poszczególnych stanów życia, ale 
dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, niezależnie od warunków życia i zadań, jakie w niej 
pełni każdy z wiernych (RC, 30).

Uwzględniając te okoliczności, został podjęty temat: Święty Józef – kairos dla 
trzeciego tysiąclecia. Zdaniem autora temat jest aktualny i uzasadniony, a jego pro-
blem sprowadza się do pytania: Dlaczego św. Józef jawi się jako kairos w trzecim 

6 W języku greckim kairoi. Określa się go jako moment w historii zbawienia, poprzez który prze-
mawia Bóg w celu spełnienia odwiecznego planu zbawienia, często czyniąc to przez wybrane 
osoby.

7 Słowa te wypowiedział kardynał R. Sarah w Belgii dnia 18.02.2018 r.
8 Trzeci. Jak św. Józef ratuje Kościół, pr. zb., Kraków 2020, s. 77–78.
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tysiącleciu? By odpowiedzieć na to pytanie i osiągnąć zamierzony cel rozprawy, 
artykuł ustrukturyzowany został w formie tryptyku: zarys biogramu św. Józefa 
w świetle Ewangelii (1), duchowość św. Józefa (2) i odczytanie kairos św. Józefa (3). 

1. Zarys biogramu św. Józefa w świetle Ewangelii

Ojcowie Kościoła uważają, że Bóg był autorem imienia Józef, a jego rodzice zostali 
natchnieni i potwierdzili wolę Boga (zob. Mt, 1,21.25). Warto na początku wyjaśnić 
etymologiczne znaczenie imienia Józef. Należy ono do grupy imion teoforycznych, 
które odnoszą się bezpośrednio do Boga i zawierają w sobie człon „Bóg”. To he-
brajskie imię złożone jest z Jo (skrót Jeho, Jahwe, czyli „Bóg”) i z czasownika jasaf, 
co tłumaczy się: „dodać”, „przydać”. Joseph lub Jehoseph może oznaczać prośbę 

„niech pomnoży Bóg” albo „niech przyda Pan”. Imię Josef (hebr.) jako pierwszy 
w biblijnej historii nosił syn patriarchy Jakuba (por. Rdz 30,24), w którym Kościół 
dostrzega prefigurację Józefa z Nazaretu9. Józef wśród swoich ziomków (z Nazare-
tu) był nazywany po aramejsku nagar lub nagara, czyli „rzemieślnik”, „budowni-
czy”, „cieśla”, ale również człowiek „mądry” i „uczony”10. Jeżeli Józef byłby wśród 
swoich rodaków nazwany nagar, potwierdzałoby to, że był budowniczym oraz 
człowiekiem mądrym. Ewangeliści przetłumaczyli nagar jako greckie tekton (zob. 
Mt 13,55; Mk 6,3), co zazwyczaj tłumaczy się jako „cieśla”. Tekton może oznaczać 
każdą osobę, która coś konstruuje lub buduje11, czyli „rzemieślnika” lub „budow-
niczego”. W odniesieniu do Józefa Mateusz stwierdza: „Przyszedłszy do swego 
miasta rodzinnego, [Jezus] nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i py-
tali: «Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli [tektonos]?»” 
(Mt 13,54–55). Tak określano nie tylko cieślę, ale każdego robotnika, który obra-
biał „materiały twarde”, to jest kamień czy żelazo. Józef najprawdopodobniej prze-
jął zawód ciesielski po ojcu. Ciesielstwo w tych czasach należało do profesji bardzo 
cenionych i poważnych, którą zajmowali się ludzie mądrzy i uczeni12. 

Ewangelista Mateusz podaje: „Jakub ojcem Józefa” (Mt 1,16), a Łukasz nato-
miast zapisał, że ojcem Józefa był Heli (por. Łk 3,23). Ta różnica zdaniem biblistów 
(tak tłumaczy to apologeta Jimmy Akin) wynika stąd, że Heli i Jakub byli przy-
rodnimi braćmi (jednej matki, ale różnych ojców). Heli mógł umrzeć bezdzietnie, 

9 Por. B. Mokrzycki, Idźcie do Józefa (Eucharystyczna mistagogia w roku liturgicznym), Kra-
ków 2020, s. 164.

10 Zob. G. Vermes, Jesus the Jew. A Historian’s Reading of the Gospels, Philadelphia 1981, s. 21.
11 Por. A.Y. Collins, Mark. A Commentary, Minneapolis 2007, s.  290; W.D. Davies, D.C. Alli-

son, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to Saint Mathew, t. II, Edin-
burgh 1991, s. 456; U. Luz, Matthew 8–20, Minneapolis 2001, s. 302.

12 Por. K. Wons, Cały sprawiedliwy (Lectio divina z Józefem z Nazaretu), Kraków 2017, s. 28–29.
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a powszechna była wówczas tradycja, że krewni poślubiali wdowy po zmarłych 
członkach rodziny. W ten sposób Jakub mógł pojąć za żonę wdowę po Helim i stać 
się biologicznym ojcem Józefa. Łukasz podaje imię ojca według prawa żydowskie-
go, natomiast Mateusz według prawa biologicznego. Niestety, nie zarejestrowano 
w Biblii imienia matki Józefa. Należy przyjąć, że rodzice Józefa byli ludźmi prawy-
mi i religijnymi, skoro wychowali syna na człowieka sprawiedliwego (por. Mt 1,19).

Z Ewangelii Jana wynika pośrednio, że Józef pochodził z miejscowości o złej 
reputacji:

Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do 
niego: „Pójdź za Mną!”. Filip zaś pochodził z Betsaidy […]. Filip spotkał Natanaela i po-
wiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, 
syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazare-
tu?” (J 1,43–46).

Według Jana Nazaret był wioską o złej reputacji, liczącą od 200 do 500 miesz-
kańców. Józef mieszkał w Nazarecie, jednak Jego rodzinne korzenie sięgają Judei, 
czyli Betlejem – miejsca urodzenia. Pochodził z domu i rodu Dawida (por. Łk 1,27; 
2,4), a więc królewskiej paranteli, z której nie miał żadnych osobistych profitów. 
Stąd ciężko pracował na utrzymanie, trudniąc się „twardym” rzemiosłem aż do 
śmierci13. Józef zmarł przed publiczną działalnością Jezusa i – jak przekazuje tra-
dycja chrześcijańska – przy jego śmierci byli obecni Jezus i Maryja14.

Po prezentacji życiorysu należy przedstawić duchowość świętego. „Nasze-
go” patriarchę charakteryzuje „symfoniczna duchowość”, którą określa potrójny 
kairos: wiara–sprawiedliwość, milczenie i modlitwa.

2. Duchowość św. Józefa

Ewangelia Mateusza stwierdza, że św. Józef był „człowiekiem sprawiedliwym” 
(Mt 1,19) – po hebrajsku cadykiem. Podobnie prefacja mszalna jemu poświęcona 
nazywa go mężem sprawiedliwym15. W języku Starego Testamentu słowo „sprawie-
dliwy” odpowiada pojęciu „wierny” w Nowym Testamencie. Sprawiedliwym nazy-
wano człowieka, który przyjął słowo Boże i nim żył. Przydomek „sprawiedliwy” 

13 Por. K. Wons, Cały sprawiedliwy…, s. 113.
14 Por. Bernardyn ze Sieny, De sancto Joseph sponso beatae Virginis, art. II, cap. III, w: S. Bernardini 

opera omnia, t. VII, Typis Collegii sancti Bonawenturae, Ad Claras Aquas 1959, s. 28; zob. także 
P. Parsch, Rok liturgiczny. Okres Wielkanocny, t. II, Poznań 1956, s. 379.

15 Prefacja o świętym Józefie (Rola św. Józefa w dziele zbawienia), nr 46, w: Mszalik z czytaniami na 
cały rok, red. J. Nowak; A. Piętka, Poznań 2012, s. 285.
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odnoszony do Józefa oznacza nie tylko Jego „drugie imię”16, ale przede wszyst-
kim to, że był człowiekiem prawdziwie wierzącym17. Do Józefa można również 
odnieść słowa z Listu do Hebrajczyków: „A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie” 
(Hbr 10,38). A zatem Józef jako człowiek sprawiedliwy jest człowiekiem wiary. Po-
stawę wiary Józefa, oprócz Nowego Testamentu, dosadnie akcentuje Dyrektorium 
o pobożności ludowej i liturgii, stwierdzając:

Wiara Józefa wyraża się w całkowitym i odważnym przylgnięciu do zbawczego planu 
Boga; dokładnie i milczące posłuszeństwo woli Bożej; miłość i wierne przestrzeganie 
Prawa, szczera pobożność, nieugiętość w doświadczeniach; dziewicza miłość do Maryi, 
obowiązkowe wypełnianie ojcostwa, działanie w ukryciu (DOPLIL, nr 219). 

2.1. Wiara św. Józefa

Z Biblii wynika, że wiara Józefa potwierdzała się i sprawdzała w konkretnych sytu-
acjach, a zwłaszcza kiedy się dowiedział, że Maryja jest brzemienna (por. Mt 1,18). 
Mateusz pisze:

Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał Jej narazić na zniesławienie, za-
mierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we 
śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki: albo-
wiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,19–20).

W tej dramatycznej dla niego sytuacji Józef wierzył, że poczęcie w Maryi doko-
nało się przez cudowną interwencję Boga. Podkreślił to Franciszek w liście apo-
stolskim Patris corde, zaznaczając, że: „Dzięki wierze przezwyciężył swój dramat 
i ocalił Maryję” (PC, 3), biorąc Ją do siebie (por. Mt 1,24). Również Jan Paweł II, 
komentując postawę Oblubieńca Maryi w adhortacji Redemptoris Custos, zauwa-
żył: „To, co uczynił, było najczystszym «posłuszeństwem wiary» (por. Rz 1,5; 16,26; 
2 Kor 10,5–6)” i świadectwem mówiącym „o najgłębszej istocie wiary Józefa z Na-
zaretu” (RC,4). Ta zaś nie sprowadza się tylko do przeżycia faktu cudownego po-
częcia Jezusa za sprawą Ducha Świętego (por. Mt 1,18), ale również do „Jego piel-
grzymowania przez wiarę” (RC,6), jak podkreślił papież w dokumencie. Ewangelia 
Mateusza przedstawia Józefa wędrującego. Na początku wyrusza do Betlejem (por. 
Mt 2,1), aby przeżyć narodziny Jezusa, a następnie na polecenie anioła udaje się 
do Egiptu (por. Mt 2,13), by szukać schronienia dla Maryi i Dziecięcia. Na kolejny 

16 Mateusz Ewangelista napisał o Józefie najwięcej, tworząc jego duchowy portret i proponując je-
go drugie imię: „Sprawiedliwy”. Por. K. Wons, Cały sprawiedliwy…, s. 93.

17 Por. J. Ratzinger, Homilia: Żyć bez lęku Bożą sprawiedliwością wygłoszona w Rzymie 18 marca 
1984 roku, w: tenże, Kazania (Trzecia część tomu), Lublin 2020, s. 1251.
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znak wyrusza w drogę do Izraela (por. Mt 2,20–21), a po następnym nakazie od 
Boga osiedla się z rodziną w Nazarecie (por. Mt 2,22–23)18. Józef w tych wszyst-
kich trudnych sytuacjach zawierzył rodzinę i siebie Bogu, podobnie jak zrobił to 
Abraham (zob. Rdz 12–13). Można stwierdzić, że św. Józef znajduje się na „linii 
wiary” Abraham–Kościół. Józef należy do wielkiego starotestamentalnego nurtu 
patriarchalnego, a zarazem stoi u początku nowego Ludu Bożego Chrystusowego 
Kościoła19. 

List św. Pawła do Rzymian (Rz 4,13.16–18.22) przywołuje obietnicę daną 
Abrahamowi z Księgi Rodzaju. Bóg mówi do patriarchy: „Spójrz na niebo i po-
licz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić”; potem dodaje: „Tak liczne będzie twoje 
potomstwo” (Rdz 15,5). Abraham otrzymał obietnicę, że staje się ojcem licznego 
potomstwa i ojcem wielu narodów. Miał jednak pełną świadomość beznadziejnej 
sytuacji, w jakiej się znalazł. Sam był już w podeszłym wieku, a łono jego żony 
było obumarłe. W takiej sytuacji „wbrew nadziei uwierzył nadziei” (Rz 4,18) i „nie 
zachwiał się w wierze” (Rz 4,19). Dlatego „[…] Pan poczytał mu to za zasługę” 
(Rdz 15,6). Zgodnie z obietnicą Abraham stał się ojcem wszystkich wierzących, co 
potwierdza św. Paweł w Liście do Rzymian (por. Rz 5,13). Postawa niezachwianej 
wiary Abrahama zaowocowała nie tylko usprawiedliwieniem samego patriarchy, 
ale również stała się motywem usprawiedliwienia ludzi20. Wiara Abrahama przy-
pomina wiarę Józefa, który jest posłuszny Bogu jak sprawiedliwy Abraham. Je-
śli Abraham, człowiek Starego Testamentu, został nazwany ojcem wiary (por. Rz, 
4,11–12), to podobnie Józef jest ojcem wiary w Nowym Testamencie21. Z głębi wia-
ry Józefa rodziło się milczenie.

2.2. Milczenie i cisza św. Józefa22

Józef z Nazaretu ma pewną cechę, która zadziwia i mocno wyróżnia go w Biblii. 
Jest nią milczenie23. Nic dziwnego, że tradycja chrześcijańska określiła go słowem 

18 Por. K. Wons, Cały sprawiedliwy…, s. 90.
19 Por. B. Mokrzycki, Idźcie do Józefa…, s. 70.
20 Por. S. Stasiak, Komentarz do Listu do Rzymian, Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, t. VI, 

Poznań 2014, s. 280–281.
21 Por. K. Wons, Cały sprawiedliwy…, s. 91.
22 Autor w tekście używa zamiennie dwóch pojęć: „cisza” i „milczenie”. Zwykle „cisza” jest okre-

śleniem negatywnym i oznacza brak krzyku, a „milczenie” stanowi pojęcie pozytywne (twórcze) 
i jest modlitwą. W liturgii winno się mówić o milczeniu. (Zob. Ogólne wprowadzenie do Mszału 
Rzymskiego, Poznań 2006 [dalej: OWMR], nr 51, 54, 56, 88). 

23 Zob. R. Sarah; N. Diat, Moc milczenia (Przeciw dyktaturze hałasu), tłum. A. Kuryś, Warsza-
wa 2017, s. 203, nr 270.
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„milczący”24. Postawa Józefa jako milczącego (por. DOPLiL, 219) jest fundamental-
na w jego powołaniu i misji. Stąd, zatrzymując się przy wydarzeniach i sytuacjach 
opisanych przez ewangelistów (Mateusza i Łukasza), w których św. Józef jest czło-
wiekiem milczenia i ciszy, warto zauważyć dwa wątki – Józef milczy i słucha. 

W noc zwiastowania do Józefa przyszedł anioł we śnie. Kiedy dowiedział się, że 
Maryja jest brzemienna, „przemyśliwał” (por. Mt 1,20), jak ma postąpić. Po ludzku 
był przerażony tym, co się stało, dopiero anioł go uspokoił: „Nie bój się do siebie 
wziąć Maryi” (Mt 1,20). Józef milczał, myśląc o Bogu, czy na pewno postępuje 
tak, jak On tego chce, „[…] wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1,24). Oblubie-
niec Maryi w tym wydarzeniu okazał się zachowawczy w swoich słowach, ale nie 
w działaniu na rzecz Bożych planów25.

Po tym epizodzie „udał się Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby 
się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna” (Łk 2,4–5). Gdy 
w owym mieście nadeszła chwila urodzin, On milczał, szukając miejsca na przyj-
ście Jezusa na świat. „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, 
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,6–7). Patrząc na Maryję i Dzie-
cię, usłyszał od anioła: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą 
imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami”. Czy to się zgadza? To chyba słowa proroka 
(Mt 1,23). Józef milczy, kiedy pasterze adorują Niemowlę i o Nim opowiadają. Po-
dobnie się zachowuje, gdy pastuszkowie odchodzą z miejsca narodzenia, wielbiąc 
i wysławiając Boga „za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane” 
(por. Łk 2,17–20). Józef nie zatrzymuje ani nie wypytuje pasterzy, jedynie milczy 
pełen zdziwienia i rozważa, co usłyszał o Dziecięciu (por. Łk 2,17)26.

Po ośmiu dniach od narodzin Jezusa nastąpiło obrzezanie. Opiekun Syna Boże-
go nazwał Go tak, jak powiedział anioł (por. Łk 2,21). W relacji Łukasza ma to być 
imię „Jezus”. Natomiast Józef nic nie mówi, w tym momencie milczy27.

Po czterdziestu dniach od urodzin przedstawiono Jezusa Panu w Świątyni Je-
rozolimskiej. „Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne 
dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu»” (Łk 2,23). Józef i Maryja, spo-
tykając Symeona i Annę, usłyszeli: „«Oto ten przeznaczony jest na upadek i na 
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą […] (Łk 2,34). 

24 Zob. K. Wons, Cały sprawiedliwy…, s. 33.
25 Por. tamże, s. 37–38, 40.
26 Por. tamże, s. 41–42.
27 Por. tamże, s. 43.
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A Twoją duszę miecz przeniknie […]»” (Łk 2,35). Pomimo bolesnego proroctwa 
Symeona ani jedno słowo nie padło z ust Józefa, jedynie Łukasz zapisał, że „dziwili 
się temu” (Łk 2,33). 

Po ofiarowaniu Jezusa Józef z Maryją i Dzieciątkiem pozostali w Judei, gdzie 
znaleźli miejsce do zamieszkania. Ewangelista Mateusz napisał, że pewnego dnia 
do domu przyszli mędrcy: „zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją: upadli na 
twarz i oddali Mu pokłon […]” (Mt 2,11). Józef nie tylko milczy podczas wyjąt-
kowych odwiedzin, ale jest niezauważony w narracji Mateusza. Ewangelista do-
dał, że mędrcy „[…] inną drogą udali się do swojej ojczyzny” (Mt 2,12). Po tym 
wydarzeniu na słowa anioła wypowiedziane we śnie: „«Wstań, weź Dziecię i Jego 
Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem: bo Herod będzie szukał 
Dziecięcia, aby je zgładzić»” (Mt 2,13) Józef milczy, chociaż miałby wiele pytań do 
posłańca Bożego. Jak zaznacza Mateusz: „On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego 
Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda” (Mt 2,13–15). Józef 
wykonał polecenie anioła, milcząc. Podobnie milczy, kiedy na wezwanie anioła: 

„«Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy 
czyhali na życie Dziecięcia». On wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi 
Izraela” (Mt 2,20–21). W drodze powrotnej: „[…] gdy posłyszał, że w Judei panuje 
Archelaos […], bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony 
Galilei i tam osiadł” (Mt 2,22–23), podążając do Nazaretu bez słów28. 

Gdy Jezus miał lat dwanaście, wraz z Maryją i Józefem udał się zwyczajem świą-
tecznym do Świątyni Jerozolimskiej.

Chodzili jak co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Kiedy wracali po skończonych uro-
czystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypusz-
czając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych 
i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukać Go (Łk 2,41–45).

Na zagubienie Jezusa zareagowała Maryja, bez słowa Józefa. Wówczas zwróciła się sama 
do Niego: „«Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 
Ciebie»” (Łk 2,49). Maryja komunikuje słowo, a Józef pełen boleści milczy, chociaż miał 
prawo jako pierwszy słownie zareagować29.

Milcząca postawa Józefa nie jest milczeniem kogoś, kto nie wie, co powiedzieć, 
lecz jest milczeniem tego, kto pragnie słuchać, by odczytać Boży plan30. Józef jest 

28 Por. tamże, s. 45–47.
29 Por. tamże, s. 51.
30 Por. O. Crespi, F. Negri, Józef. Człowiek, który prowadzi do Boga, Częstochowa 2017, s. 101.
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typowym „świętym ciszy”31. Święty patriarcha jest przykładem ciszy rozumianej 
potrójnie. Jest to cisza ust, która usuwa każde niepotrzebne słowo przez zamilknię-
cie. Jest także cisza ducha, która wypędza z ducha chimeryczne pomysły, próżne 
myśli niesłużące ludzkiemu dobru duchowemu. Wreszcie jest też cisza serca, będą-
ca ponad pierwszymi dwoma. Ona uświęca w człowieku każde nieuporządkowane 
uczucie i napełnia serce Bogiem. Józef jest „świętym ciszy”, to znaczy, że Bóg był 
obecny w jego życiu przez milczenie. Zatem opiekun Jezusa – zamiast mówić – jest 
i wypełnia natychmiast wolę Boga32. Dla niego i ludzi, jak mówił Joseph Ratzinger, 

„uszy jego serca były otwarte”33, a więc był człowiekiem słuchającym Boga i ludzi.
Józef najgłośniej „mówi”, gdy milczy i słucha. U niego milczenie wiąże się ze 

słuchaniem, co pokazują wydarzenia z jego życia. Wszystkie polecenia słyszy 
w nocy (aż czterokrotne), a potem je realizuje34. Gdy słucha Boga, „wszystko dla 
Józefa staje się jasne, wszystko nabiera niezwykłego blasku”35. Właśnie dlatego, że 
jest człowiekiem milczącym, owocnie słyszy i wysłuchuje tego, o co się go prosi36. 
Dziś dużo się słyszy o św. Józefie, który skutecznie wysłuchuje modlitw, bo sam jest 
wzorem modlitwy. 

2.3. Św. Józef jako przykład modlitwy 

Każdy żyd traktuje modlitwę jako sposób życia. Jego dni odmierza rytm modli-
twy rano, w południe i wieczorem (por. Ps 55,18; Dn 6,11). Modlitwa inspirowała 
i ukierunkowywała całe życie wierzącego żyda, co wyraża psalm: Zawsze mam 
Pana przed oczami (Ps 16,8). Uwielbienie i błaganie Boga stanowiły gramatykę 
codziennej modlitwy, która polegała na odmawianiu Szema Jisrael (hebr. „Słuchaj, 
Izraelu”) – jednej z modlitw w judaizmie składającej się z biblijnych fragmentów 
(Pwt 6,4–9; Pwt 11,13–21; Lb 15,37– 41) i Sześciu błogosławieństw (niektórzy od-
mawiali ich osiemnaście). Pierwsza była uwielbieniem Boga, a druga prośbą do 
Pana o błogosławieństwo37. Należy podkreślić, że w rytmie tygodniowym, w wi-
gilię szabatu, każdy żyd udawał się do synagogi na wieczorną liturgię. Podobnie 
czynił Józef, co wyraził Benedykt XVI w słowach: 

31 Por. Trzeci (Jak św. Józef ratuje Kościół)…, s. 76.
32 Por. P.M. Solimeo, Pójdźcie do Józefa! Życie, przywileje i cnoty Świętego Józefa w świetle Tradycji, 

Ewangelii i innych dokumentów, Kraków 2008, s. 83.
33 Por. J. Ratzinger, Homilia: Żyć bez lęku Bożą sprawiedliwością…, s. 1252.
34 Por. K. Wons, Cały sprawiedliwy…, s. 52.
35 M. Gasnier, Józef milczący, Poznań 2013, s. 101.
36 Por. Trzeci (Jak św. Józef ratuje Kościół)…, s. 163.
37 Por. O. Crespi, F. Negri, Józef, człowiek, który prowadzi do Boga…, s. 156.
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Święty Józef prowadził Jezusa do synagogi, na obrzędy szabatu, jak również do Jerozolimy, 
na wielkie święta ludu Izraela. Józef, zgodnie z tradycją żydowską, prowadził modlitwę 
domową, zarówno codzienną, poranną i wieczorną, przy posiłkach, czy to podczas głów-
nych wydarzeń religijnych38.

Po powrocie z synagogi do domu odbywała się wieczerza, podczas której przy 
nakrytym stole z dwoma chlebami i kielichem oraz winem śpiewano psalmy i mo-
dlono się wersetami Tory. Następnego dnia, w szabat, udawano się do synagogi, 
aby uczestniczyć w uroczystej liturgii szabatowej. 

Do obowiązków ojca rodziny, w tym Józefa, należało przekazywanie dzieciom 
od najmłodszych lat wyznania wiary. Wiązało się to m.in. z przywiązywaniem 
filak terii, to jest małego pudełeczka zawierającego krótkie fragmenty Tory, do ra-
mienia i do czoła dziecka39. Każdy pobożny Izraelita, a takim z pewnością był Józef, 
znał Biblię Hebrajską, którą się modlił, słuchając Boga. 

Józef, oprócz zwyczajowej modlitwy, którą legitymował się każdy żyd, wyróż-
niał się słuchaniem Boga. Zanurzenie w ciszy pozwalało mu słuchać Bożego na-
tchnienia, czego dowodem jest aż czterokrotne przyjęcie słów anioła. Będąc za-
słuchanym, Józef potrafił nasłuchiwać Bożego słowa i zostawić serce dla Niego. 
Nie „zagadywał” Boga i nie narzucał Mu swoich przemyśleń, zachowując właściwe 
proporcje w słuchaniu i mówieniu z Bogiem. To był klucz, który pozwalał Józefowi 
poznawać i wypełniać wolę Bożą, wprowadzając słowo w czyn. 

Powszechnie uważa się, że Józef był pracownikiem fizycznym. Dla każdego po-
bożnego Żyda, w odróżnieniu od ościennych narodów gardzących pracą fizycz-
ną, praca była świętością, gdyż człowiek w świadomości semickiej został powo-
łany przez Boga na „strażnika i opiekuna” stworzenia40. Zatem praca dla Józefa 
była środkiem osobistego uświęcania i modlitwą. Przez nią oddawał chwałę Bogu 
i przyczyniał się do dobra ludzi41. Zauważył to Jan Paweł II w adhortacji Redemp-
toris Custos: „Józef z Nazaretu, przez swój warsztat, przy którym pracował razem 
z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia” (RC, 22). Zatem Jó-
zef jest „[…] wzorem chrześcijanina w spełnianiu czynności domowych i zawo-
dowych” – czytamy we wprowadzeniu do formularza mszalnego ze wspomnienia 
św. Józefa Rzemieślnika (1 maja)42. W Józefie widać harmonijne połączenie troski 

38 Benedykt XVI, Audiencja generalna 28.12.2011.
39 Por. O. Crespi, F. Negri, Józef, człowiek, który prowadzi do Boga…, s. 157.
40 Por. tamże, s. 168.
41 Por. I. Dec, Siejba słowa. Świadkowie Chrystusa (Homilie o świętych Pańskich), t. IX, Wro-

cław 2004, s. 63.
42 Wprowadzenie do formularza mszalnego św. Józefa Rzemieślnika z dnia 1 maja. Zob. Mszalik 

z czytaniami na cały rok…, s. 377.
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o to, co ludzkie, z jeszcze większą troską o to, co boskie. Praca i modlitwa u nie-
go stanowiły jeden akt skierowany ku Bogu. Dla Józefa praca była przedłużeniem 
modlitwy43.

3. Kairos św. Józefa

Patriarcha przemawia do wierzących swoją duchowością opartą na Ewangelii. 
Słusznie zauważył Hans Urs von Balthasar: „Święci stanowią najważniejszy ko-
mentarz do Ewangelii”44. Zatem wierni winni odczytywać dany im kairos, aby żyć 
duchowością patrona naszych czasów. 

3.1. Życie wiarą na wzór Józefa 

Dzisiaj mamy do czynienia z wielką apostazją wiary. Ludzie tracą wiarę i opusz-
czają Kościół, a religię traktują wybiórczo i zbyt indywidualnie. Nieobecność Boga 
w ludzkim życiu jest coraz bardziej zauważalna i tragiczna. W niektórych regio-
nach świata niewiara pogłębia się, a ludzie żyją tak, jakby Bóg nie istniał, dystan-
sując się od wiary chrześcijańskiej45. Friedrich Nietzsche (filozof i ateista) w publi-
kacji Wiedza radosna przedstawia człowieka, który stracił zmysły i w środku dnia, 
z latarnią w ręku, przemierza miasto, krzycząc: „Szukam Boga! Szukam Boga! […]. 
Gdzie się Bóg podział – zawołał. Powiem wam! Zabiliśmy go – wy i ja”. W wielu 
regionach świata kościoły stały się „grobowcami i pomnikami Boga”46. Zamiast 
Boga prawdziwego czci się np. bożki ekologii, nowego porządku społecznego, no-
wych filozofii, nowego nazywania rzeczy, które z prawdziwą wiarą nie mają nic 
wspólnego. Często prowadzą one do nieszczęścia, kreując piekło na ziemi. Stąd 
chrześcijanin winien troszczyć się o swoją wiarę m.in. przez codzienne życie Bi-
blią. Trzeba ją otwierać w dni jasne jak słońce i ciemne jak noc, czytać i pozwolić, 
aby słowo Boże interpretowało osobistą historię człowieka. Jest to jedyna Księga, 
przy czytaniu której „Autor” jest obecny. W Piśmie Świętym od wieków czekają 
na ludzi wersety, podobnie jak fragmenty z Księgi Proroka Izajasza oczekiwały na 
Józefa. Czekają na ludzi, aby rozświetlić mroczne doświadczenia, które dotykają 

43 Por. B. Mokrzycki, Idźcie do Józefa…, s. 208–209.
44 Podaję za: Benedykt XVI, Święci są najlepszym komentarzem do Ewangelii (Audiencja general-

na 20 sierpnia 2008, Castel Gandolfo), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/au-
diencje/ag_20082008.html (dostęp: 22.02.2018).

45 Por. R. Sarah, N. Diat, Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, tłum. A. Kuryś, Warszawa 2016, s. 152, 
241–242.

46 Por. F. Nietzsche, Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Kraków 2006, s. 110–111. Książka Nietzschego 
została opublikowana po raz pierwszy w 1882 r.
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ludzkość, i by powiedzieć jej, czego chce od niej Bóg47. Miał rację Nietzsche, adre-
sując do chrześcijan taką oto refleksję: 

Gdyby dobra nowina waszej Biblii była również wypisana na waszych twarzach, nie mu-
sielibyście z takim uporem nalegać, aby wam wierzono w autorytet tej księgi: wasze dzieła, 
wasze czyny powinny uczynić Biblię niemal niezbędną, bo wy sami powinniście stawać 
się Biblią nową i żywą48.

Dlatego w Kościele katolickim według Soboru Trydenckiego źródłem wiary są 
Pismo Święte i Tradycja, a sakramenty źródłem łaski49. 

Odczytując kairos wiary Józefa, potrzeba, aby ona wyznaczała osobiste i spo-
łeczne kroki życia ludzkości. Wiara winna być u podstaw działania każdego wie-
rzącego, jak była fundamentem dla św. Józefa. Bez niej patriarcha nie poradziłby 
sobie w trudnych momentach życia, takich jak np. zaufanie Maryi, przyjęcie Jezu-
sa pod swoją opiekę, zawierzenie Bogu w ucieczce do Egiptu, by ratować Jezusa, 
czy poszukiwanie Go w świątyni. Droga wiary człowieka to droga za wierzącym 
Józefem jakże często w niezrozumiałą rzeczywistość.

3.2. Życie milczeniem na wzór Józefa 

Benedykt XVI 4 lipca 2010 roku w homilii z okazji osiemsetlecia narodzin święte-
go papieża Celestyna V powiedział:

[…] żyjemy w społeczeństwie, w którym wydaje się, że każda przestrzeń, każdy moment 
muszą być „wypełnione” inicjatywami, działaniem, dźwiękami; często brak czasu nawet 
na to, żeby posłuchać i porozmawiać […]. Nie bójmy się ciszy wokół nas i w nas samych, 
jeśli chcemy, żeby nam się udało usłyszeć nie tylko głos Boga, ale i głos tych, którzy żyją 
obok nas, głos innych ludzi50.

Jak znaleźć dzisiaj ciszę w świecie stechnicyzowanym i pochłoniętym robie-
niem interesów? Hałas męczy ludzi, a cisza stała się nieosiągalną oazą. Iluż ludzi 
jest zmuszonych do pracy w hałasie. Pozbawiony jego człowiek popada w głuchy 
i obsesyjny niepokój, jest rozgorączkowany, podminowany i zagubiony. Zgiełk 
go uspokaja jak narkotyk, od którego się uzależnił. Współczesne społeczeństwo 
nie może się obejść bez dyktatury hałasu, który dzisiaj zyskał „tytuł szlachecki” 

47 Por. K. Wons, Cały sprawiedliwy…, s. 91–92.
48 G. Ravasi, Poznać Dziecię i Jego Matkę, tłum. P. Mikulska, Kraków 2007, s. 54.
49 Por. Sobór Trydencki (Postanowienia soborowe), https://pl.wikipedia.org/wiki/Sobór_trydencki 

(dostęp: 19.12.2020).
50 Benedykt XVI, Świętość nigdy nie wychodzi z mody, homilia podczas Mszy św. w Sulmonie, 

4.07.2010, „Ľ Osservatore Romano” [wyd. pol.], (2010) 8–9, s. 25. 
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kosztem ciszy51. Współczesna cywilizacja nie umie milczeć, a więc nie potrafi 
słuchać Boga52. Zatem nie w hałaśliwym rozgardiaszu, lecz w rękach Boga jest 
przyszłość ludzkości. Stąd bez ciszy i radykalnego powrotu do Boga ludzkie drogi 
prowadzą do nicości53. Słusznie mówi prorok Izajasz: „[…] w ciszy i ufności leży 
wasza siła” (Iz 30,15). Bóg, choć ukryty, ale obecny, przemawia ciszą. Milczenie 
w życiu jest ważniejsze od jakiegokolwiek innego ludzkiego postępowania, wyraża 
bowiem działanie Boga54. Dzięki Niemu rzeczy wielkie i najpiękniejsze dokonują 
się w ciszy55. Ona daje życie i umożliwia rozwój duchowy człowieka. Cisza zawsze 
była ozdobą świętości, bo zawiera w sobie coś boskiego. 

Odczytując kairos milczenia św. Józefa, należy pamiętać, że jest on dla współ-
czesnych ludzi „katechezą milczenia i ciszy”. Milczenie Józefa mówi o nim naj-
więcej. Jest ono pozytywne (twórcze), to znaczy jest przestrzenią zarezerwowaną 
dla trwania w milczeniu Boga. Ten rodzaj milczenia doprowadził go do słuchania 
Boga. Zatem Józef słuchający to Józef milczący w Bogu. Patriarcha jest dla współ-
czesnego człowieka wzorem rozmiłowania się w ciszy, której tak bardzo braku-
je w obecnej dyktaturze hałasu. W rozgadanym i rozkrzyczanym dzisiaj świecie, 
w powodzi pustych słów, św. Józef przypomina o zapomnianym darze milczenia. 
W tym zagonionym świecie, w którym nie istnieje czas dla siebie, a tym bardziej 
czas dla Boga, trzeba odkryć sens milczenia, które jest drogą do osobistego i we-
wnętrznego spotkania Boga obecnego w człowieku56.

Józef we wszystkich wydarzeniach, które go w życiu spotkały, milczał. Milcze-
nie mówi o nim najwięcej, jest wizytówką jego życia. Praktykowane przez niego 
milczenie oznacza pozostawienie w sobie przestrzeni dla Boga, w której on nie-
ustannie mówi57. Józef milczy po to, aby słuchać.

3.3. Modlitwa słuchania i praca na wzór Józefa

Cisza stanowi niezbędny element modlitwy i zarazem jest sposobem działania 
Boga, który czyni wielkie dzieła w ciszy (np. zwiastowanie Pańskie, narodzenie 
Jezusa). Ważne jest, aby nastawić się na słuchanie, chłonąc ślady obecności Boga 

51 Por. R. Sarah, N. Diat, Moc milczenia…, nr 21, s. 50–51.
52 Por. tamże, nr 74, s. 83.
53 Por. tamże, nr 34, s. 61.
54 Por. N. Diat, Wprowadzenie, w: R. Sarah, N. Diat, Moc milczenia…, s. 28–29.
55 Por. R. Guardini, Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, tłum. J. Zychowicz, Warszawa 1999, 

s. 22.
56 Por. R. Sarah, N. Diat, Bóg albo nic…, s. 175.
57 Por. K. Wons, Cały sprawiedliwy…, s. 34–35.
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w życiu ludzkim. Słuchając Boga na modlitwie, chrześcijanin otwiera się na Chry-
stusa obecnego w sakramentach, Biblii, Kościele, wydarzeniach życia, bliźnich, 
szczególnie w biednych, słabych itp.58 Mówiąc inaczej, słuchać Boga na modlitwie 
to modlić się nie tylko do Chrystusa, ale z Nim, i słuchać Ducha Świętego, współ-
działając we wszystkich zdarzeniach życia59. Również praca ma „wielkie znaczenie 
w życiu człowieka, wszyscy ludzie powinni rozumieć i w pełni przeżywać jej sens, 
aby «przez nią przybliżać się do Boga […] i pogłębiać w swym życiu przyjaźń 
z Chrystusem […]»”, jak pisał w adhortacji Redemptoris Custos Jan Paweł II (por. 
RC, nr 23). Praca więc winna być źródłem ludzkiego uświęcenia i modlitwy (por. 
Ap 22,12), jak u św. Józefa. 

Odczytując kairos modlitwy św. Józefa, należy stwierdzić, że jego szkoła modli-
twy nie jest łatwa, ale owocna. Z pewnością była to modlitwa słowna, albowiem 
przewodniczył modlitwie rodzinnej, dziękował, przepraszał czy nawet prosił. Jed-
nakże nad modlitwą ustną dominowała modlitwa milczenia, podczas której słuchał 
Boga. Nie tylko starał się Boga usłyszeć, ale w Nim zasłuchać. W sercu pozostawiał 
miejsce dla Boga niemal w każdym momencie życia osobistego i rodzinnego. To 
jest jego świadectwo modlitwy, a dla współczesnej generacji znak, który należy 
odpowiednio odczytać i przyjąć. Z modlitwą Józef łączył pracę. Podobnie każdy 
człowiek ma pracować, a po grzechu pierworodnym  – pracować w pocie czoła 
(por. Rdz 1,28; 3,17–19). Dlatego św. Rzemieślnik jawi się jako opiekun ludzi pra-
cujących, co oni powinni poprawnie odczytać60.

Zakończenie

Przeprowadzona w artykule analiza teologiczno-biblijno-liturgiczna pozwoliła 
na sformułowanie końcowych wniosków wskazujących na rozwiązanie problemu 
i osiągnięcie zamierzonego celu. Są one następujące:

1) Zarówno nauczanie Kościoła, w tym adhortacja apostolska Redemptoris Cu-
stos i list papieski Patris corde, dotyczące św. Józefa, jak też przeżywany Rok Świę-
tego Józefa powinny inspirować do pogłębiania duchowości józefologicznej i czer-
pania z niej uniwersalnego przesłania w obecnym czasie, gdyż „patron naszych 
czasów” przemawia sam konkretnym działaniem, to jest własnymi objawieniami, 
miejscami naznaczonymi jego obecnością oraz własnym przykładem. 

2) Św. Józefa wyróżnia postawa głęboko ewangeliczna, to jest wiara, milcze-
nie i modlitwa. W tym jest wzorem dla dzisiejszego pokolenia, zmagającego się 

58 Por. tamże, s. 12.
59 Por. tamże, s. 12–13.
60 Por. B. Mokrzycki, Idźcie do Józefa…, s. 207, 209.
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z niespotykanymi wydarzeniami na miarę tysiącleci. Obecny czas, naznaczony 
niepewnością jutra, walką o zdrowie, życie, pracę, przetrwanie, o rodzinę, o wia-
rę itp., przyjął postawę biernych obserwatorów własnej zagłady. Przestał wierzyć 
w siłę modlitwy, stopniowo pozbawiając się praktyk religijnych i identyfikacji 
z Kościołem. Dzisiejszą ludzkość pokrywa ciemna chmura niepewności i niebez-
pieczeństwa, zwłaszcza gdy pojawiają się różne epidemie, kataklizmy itp. 

3) Przyglądając się uważnie rzeczywistości świata, zauważa się, że pędzi on bez 
kierunku i wiele wskazuje na możliwą katastrofę. Świat zmaga się z wydarzeniami 
niespotykanymi w jego dziejach. W tych trudnych czasach staje się koniecznością 
zawierzenie Bogu i świętemu patronowi. Dlatego potrzebą współczesności jest, by 
św. Józef patronował współczesnemu światu. Szczęśliwi ci, którzy odkryją św. Józe-
fa i nawiążą z nim relację, jego bowiem duchowość, mocno osadzona w heroicznej 
wierze, poparta wiernością Ewangelii, to znaki, które – jak uczy II Sobór Watykań-
ski61 – należy ustawicznie badać i wyjaśniać w świetle Ewangelii (por. KDK, 11). 
Dzięki nim św. Józef jawi się jako kairos obecnego stulecia w trzecim tysiącleciu. 
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ŚWIĘTY JÓZEF – KAIROS DLA TRZECIEGO TYSIĄCLECIA

Streszczenie

Artykuł powstał dzięki inspiracji Rokiem Świętego Józefa (2020/2021), ogłoszonym przez 
papieża Franciszka 8 grudnia 2020 roku, oraz okolicznościowym Listem apostolskim 
Patris corde, a także nauczaniem Kościoła posoborowego i wzrastającym kultem liturgicz-
nym i pozaliturgicznym św. Józefa.
Celem artykułu jest ukazanie duchowości św. Józefa jako wzoru i znaku dla współczesnych 
ludzi. Zamierzony cel pozwolił na konkretne sformułowanie problemu studium, który 
sprowadza się do pytania: Dlaczego św. Józef jawi się jako kairos w trzecim tysiącleciu? By 
osiągnąć postawiony cel i rozwiązać problem, artykuł ustrukturyzowano w formę tryp-
tyku. Pierwszy rozdział ukazuje biogram Józefa w świetle Ewangelii. Uwidocznia on stop-
niowe odkrywanie miejsca i roli św. Józefa w historii zbawienia. Drugi rozdział prezentuje 
wybrane aspekty duchowości św. Józefa, wzywającej do naśladowania. Z kolei trzeci roz-
dział jest poświęcony odczytaniu kairos tego świętego, dany nam na trzecie tysiąclecie.
Przeprowadzone analizy w poszczególnych rozdziałach wykazały, że przeżywany Rok 
Świętego Józefa w Kościele powszechnym oraz rosnące zainteresowanie duchowością 
józefologiczną inspirują do pogłębiania jego wielowymiarowej osobowości oraz czerpania 
z niej uniwersalnego przesłania na trzecie tysiąclecie. Takie spojrzenie na osobę i misję 
św. Józefa pozwala odkrywać i czcić w nim szczególnego patrona na trudny czas trzeciego 
tysiąclecia. Znaczenie św. Józefa wciąż rośnie, a jego orędownictwo staje się skuteczne 
i bardziej potrzebne, zwłaszcza we wspólnocie wierzących.
Rozprawa ukazuje, że święty patriarcha mocą swej wiary uczy, by zawierzyć Bogu dzieje 
ludzkości w zamęcie współczesnej niewiary. Nadto jego wyjątkowa postawa milcze-
nia, połączona z modlitwą ciszy i pracy, czyni go człowiekiem Ewangelii. Wiara Józefa 
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w Chrystusa i wierność Ewangelii to dla współczesnych „znaki czasu”, które należy usta-
wicznie badać i wyjaśniać, a które ukazują go jako swoisty kairos trzeciego tysiąclecia.

Słowa kluczowe: św. Józef, kairos, duchowość, wiara, milczenie, modlitwa
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Czy można przyjąć Ciało Chrystusa w sposób 
duchowy? Komunia duchowa i jej skutki

CAN WE RECEIVE THE BODY OF CHRIST SPIRITUALLY? SPIRITUAL 
COMMUNION AND ITS EFFECTS

Summary

The COVID-19 pandemic, which surfaced in early 2020, has become an opportunity for 
theologians and philosophers to sort out several dogmatic issues. One of the tasks that were 
undertaken was an attempt to establish the place of the old devotional practice called spiritual 
communion in the religious order. Spiritual communion is usually defined as the earnest desire 
to receive sacramental communion, which can arouse in a believer in situations when it is not 
possible to receive the Eucharist physically. Most often, this desire is accompanied by appro-
priate prayer. However, theologians are not unanimous about the effectiveness of spiritual 
communion: some argue that spiritual communion is as effective as sacramental communion, 
while others claim that the effectiveness of spiritual communion cannot be equated with that 
of sacramental communion. The aim of this study is to justify the thesis that sacramental com-
munion always surpasses spiritual communion in terms of effectiveness. This can be supported 
by statements of Thomas Aquinas and the Council of Trent, as well as a philosophical analysis 
of the fact of incarnation that God made in order to enter into a physical, not just spiritual, 
community with humans.

Keywords: spiritual Communion, Eucharist, transubstantiation, pandemic, liturgy

Wstęp

W czasie pandemii w roku 2020 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 władze 
wielu państw podjęły decyzję o powszechnej izolacji, mającej na celu powstrzyma-
nie rozprzestrzeniania się choroby. Restrykcje państwowe dotknęły także Kościół, 
uniemożliwiając większości wiernych uczestniczenie we mszach świętych oraz 
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przystępowanie do Komunii sakramentalnej. Jako alternatywę dla Komunii sakra-
mentalnej duszpasterze, z biskupami na czele, zaproponowali wiernym przyjmo-
wanie tak zwanej komunii duchowej. Praktyka ta polega na próbie modlitewnego 
zjednoczenia (być może nawet na wzór mistyczny) z Bogiem, motywowanej pra-
gnieniem fizycznego spożycia Ciała Pańskiego. W Kościele praktykuje się komunię 
duchową od bardzo dawna – jej geneza sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. 
Do komunii duchowej zachęcali znani święci, a współcześnie promowały ją takie 
postaci, jak Jan Paweł II czy Benedykt XVI – papieże, czyli niewątpliwie najwyższe 
autorytety kościelne. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia stwierdza:

[…] warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie Sakramentu Eucharystii. Tak narodziła 
się praktyka „komunii duchowej”, szczęśliwie zakorzeniona od wieków w Kościele i zale-
cana przez świętych mistrzów życia duchowego. Św. Teresa od Jezusa pisała: „Kiedy nie 
przystępujecie do Komunii i nie uczestniczycie we Mszy św., najbardziej korzystną rzeczą 
jest praktyka komunii duchowej… Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością na-
szego Pana”1.

Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum Caritatis dodaje:

Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczest-
nictwo we Mszy św. pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji, do-
brze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, 
praktyki komunii duchowej, przypominanej przez Jana Pawła II i polecanej przez świę-
tych mistrzów życia duchowego2.

Tytuł tego artykułu sformułowany jest w postaci pytania: czy „można” przyjąć 
Ciało Chrystusa w sposób duchowy? Pytając, czy „można”, nie pytamy tylko o to, 
czy wolno, ale pytamy o to, czy w ogóle się da (mamy więc na myśli możliwość 
logiczną). W kontekście przytoczonych cytatów tytuł tej pracy może wydawać się 
prowokacyjny. Skoro do komunii duchowej zachęcają nie tylko papieże, ale także 
liczni święci, to komunia duchowa powinna być czymś osiągalnym – papieże nie 
powinni namawiać do czegoś, czego nie da się wykonać. Jednak kontrowersja po-
brzmiewająca w tym pytaniu jest tylko pozorna. Warto zauważyć, że w tytule nie 
występuje termin „komunia”, lecz „Ciało Chrystusa”. To znacząca sugestia, stano-
wiąca klucz do rozwikłania postawionego problemu.

Celem tego artykułu nie jest walka z pobożną i cenną praktyką, zwaną komu-
nią duchową, ale precyzyjne określenie tego, co mają na myśli autorytety kościel-
ne, kiedy mówią o komunii duchowej. Naszym celem jest więc podanie definicji 

1 Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, 17.04.2003, nr 34.
2 Benedykt XVI, Adhortacja „Sacramentum Caritatis”, 22.02.2007, nr 55.
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sprawozdawczej terminu „komunia duchowa”, a następnie odpowiedź na pytanie, 
czy komunię duchową wolno (przynajmniej pod jakimś względem) utożsamiać 
z Komunią sakramentalną, czyli spożyciem Chleba lub Wina po przemianie eu-
charystycznej. Tego typu analiza pojęciowa jest jedną z najbardziej znanych metod 
filozofii analitycznej. W tej pracy będziemy postępować właśnie tak, jak filozofo-
wie analityczni, wpisując się w nurt stosunkowo młodej dyscypliny zwanej teo-
logią analityczną3. Postaramy się sprawdzić, jakie pojęcie komunii duchowej jest 
niesprzeczne z całością doktryny katolickiej.

Próbując szukać genezy komunii duchowej, nie będziemy przytaczać wszyst-
kich wypowiedzi doktrynalnych Kościoła na ten temat ani nawet większej czę-
ści z tych wypowiedzi, ale odwołamy się tylko do takich stanowisk, które wniosły 
istotny wkład do doktryny. Nie będziemy również mówić o świadectwach poboż-
nościowych, gdyż są one subiektywnymi przeżyciami, które nie definiują nauki 
Kościoła.

1. Przemiana eucharystyczna

Choć sam znak sakramentalny jest w przypadku Eucharystii dość czytelny i polega 
po prostu na wypowiedzeniu odpowiednich słów nad chlebem i winem, to zrozu-
mienie sensu przemiany dokonującej się na ołtarzu stanowiło poważny problem 
już u zarania dziejów Kościoła. Jak rozumieć to, że chleb i wino przemieniają się 
w Ciało i Krew Jezusa, skoro po tej „przemianie” oczom świadków nadal ukazuje 
się zwykły pokarm? Prawdopodobnie apostołowie w Wieczerniku podczas ostat-
niej wieczerzy również czuli zapach wina i smak chleba, kiedy spożywali Krew 
i Ciało Pańskie – czuli zatem to samo, co każdy wierzący przyjmujący Komunię 
Świętą w XXI wieku. Zresztą, Jezusowa zapowiedź ustanowienia Eucharystii zosta-
ła odnotowana przez ewangelistę jako jedna z większych „porażek duszpasterskich” 
Mistrza z Nazaretu. Kiedy jednego razu Jezus wygłosił naukę o przyszłej koniecz-
ności spożywania Jego Ciała i Krwi, wielu uczniów nie było w stanie zaakcepto-
wać tej doktryny i całkowicie z Nim zerwali: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może 
słuchać?” (J 6,60).

Nauka Kościoła na temat Eucharystii w ciągu wieków przechodziła burzliwe 
dzieje i musiała być niejednokrotnie chroniona przed błędami. Pierwszą herezją 
chrystologiczną, deformującą wiarę w Eucharystię, był doketyzm (II w.), głoszący 
pozorność ludzkiego ciała Chrystusa. Najbardziej burzliwe dyskusje na ten temat 
podjęto jednak dopiero w wieku IX na tle sporu dialektyków z antydialektykami. 

3 Zob. P. Roszak, Dwie prędkości teologii? O celu, metodzie i perspektywach teologii analitycznej, 
„Teologia w Polsce” 9 (2015) 2, s. 75–93.
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Najsłynniejsze dzieła tego okresu to De Corpore et Sanguine Domini Paschazego 
Radberta (891), dzieło Ratramnusa pod tym samym tytułem (859), List do Egilusa 
Rabana Maurusa (ok. 854) oraz De ecclesiasticis rerum exordiis et incrementis Wa-
lafridusa Strabona. Na przełomie X i XI wieku z nietypowego poglądu na temat 
Eucharystii zasłynął Berengariusz, który motywowany założeniami filozoficznymi, 
a mianowicie rzekomą niemożliwością oddzielania przypadłości od substancji, po-
dał w wątpliwość zachodzenie przemiany substancjalnej darów ołtarza. W związ-
ku z tym uznał Chleb i Wino po przemianie eucharystycznej nie za rzeczywiste 
Ciało i Krew Chrystusa, ale jedynie za ich symbole. Jego nauka została odrzucona 
przez synody lokalne w Vercelli (1050), Rouen (1055) i Rzymie (1059, 1078, 1079), 
a Berengariusz został przekonany do odwołania swoich błędnych poglądów i do 
ponownego wyznania wiary. 

Ważny etap na drodze kształtowania się doktryny eucharystycznej odnoto-
wujemy w roku 1215, w którym odbył się Sobór Laterański IV. Podczas soboru 
przyjęto, że terminem odpowiednim do wyrażenia tego, co dokonuje się na słowa 
kapłana sprawującego święte obrzędy, jest „transsubstancjacja” (inaczej „przeisto-
czenie”). Transsubstancjacja, odnosząca do Arystotelesowskiego złożenia bytowe-
go substancja-przypadłości, polega na przemianie substancji chleba w substancję 
Ciała Pańskiego oraz substancji wina w substancję Krwi Pańskiej, przy jednocze-
snym zachowaniu przypadłości chleba i wina. Dzięki temu, ponieważ percepcja 
dotyczy tego, co w bycie przypadłościowe, możemy widzieć i czuć nadal zwykłe 
chleb i wino, ale na poziomie nieuchwytnym percepcyjnie dokonuje się cud, który 
jest przedmiotem wiary. W kontekście sprostowania błędów albigensów i katarów 
ojcowie soborowi stwierdzili:

Jeden zaś jest powszechny Kościół wierzących, poza którym nikt w ogóle nie może być 
zbawiony […], w którym tym samym właśnie kapłanem i ofiarą jest Jezus Chrystus, któ-
rego Ciało i Krew są prawdziwie zawarte w sakramencie ołtarza pod postaciami chleba 
i wina, po przeistoczeniu mocą Bożą chleba w Ciało i wina w Krew […]4.

W kwestii realnej obecności Chrystusa w Eucharystii wypowiedział się precy-
zyjnie Sobór Trydencki w dokumencie Dekret o sakramencie Eucharystii, którego 
kanon 2 stanowi:

Ponieważ zaś Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią 
chleba, jest prawdziwie Jego ciałem, dlatego zawsze było w Kościele Bożym przekona-
nie, a ten święty Sobór na nowo je wyraża, że przez konsekrację chleba i wina dokonuje 

4 IV Sobór Laterański, Definicja przeciw albigensom i katarom, w: Breviarium fidei. Wybór doktry-
nalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007 [dalej: BF], s. 247.
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się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, naszego Pana, i całej 
substancji wina w substancję Jego krwi. Tę przemianę trafnie i właściwie święty katolicki 
Kościół nazwał przeistoczeniem5.

„Transsubstancjacja” czy „przeistoczenie” stały się terminami technicznymi 
w teologii katolickiej, zbudowanej na fundamencie filozofii arystotelesowsko-to-
mistycznej. Wydaje się, że właściwie oddają one sens przemiany dokonującej się 
na ołtarzu. Do tych pojęć nawiązał w czasach współczesnych Paweł VI w encyklice 
Mysterium fidei, ustosunkowując się do sugestii tych ówczesnych teologów, którzy 
chcieli, by termin „transsubstancjacja” zastąpić terminami „transfinalizacja” lub 

„transsignifikacja”:

[…] po przemianie substancji, czyli istoty chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, nie po-
zostaje już nic z chleba i wina poza samymi postaciami, pod którymi przebywa Chrystus 
cały i nieuszczuplony, w swej fizycznej „rzeczywistości”, obecny nawet ciałem, chociaż nie 
w ten sam sposób, w jaki ciała są umiejscowione w przestrzeni6.

W odniesieniu do Eucharystii teologia katolicka używa również terminu „Ko-
munia Święta” lub w skrócie „Komunia”. Jest to słowo pochodzące od łacińskiego 
communnio, co się tłumaczy „wspólnota”, „współuczestnictwo”, „związek”. Ten ter-
min dobrze oddaje cel karmienia się Ciałem Pańskim. Celem tym ma być wejście 
w jakąś formę wspólnoty, bliskiej zażyłości z Bogiem: „przez ten sakrament jedno-
czymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, 
abyśmy tworzyli z Nim jedno ciało”7. Człowiek jest istotą, w której łączą się dwa 
pierwiastki – pierwiastek cielesny i pierwiastek duchowy. Wydaje się, że intencją 
Boga wkraczającego w cielesność świata jest spotkanie człowieka również w aspek-
cie cielesnym. Stąd potrzeba jedności dosłownej – Komunii Świętej, polegającej na 
złączeniu Ciała Boga z ciałem człowieka. Z takiej jedności mają płynąć nadzwy-
czajne owoce, o których mówi m.in. Katechizm Kościoła Katolickiego8. Pojęcie 
Boga, przekraczającego w Jezusie swą transcendencję i stającego się elementem 
czasoprzestrzeni, jest ewenementem pośród filozoficznych koncepcji absolutu. 
Jednocześnie jest ono dalekie od wierzeń pogańskich czy mitologii. W momencie 
inkarnacji Boga pierwiastek cielesny nabrał nowej wartości.

5 Tamże, s. 410.
6 BF 1371.
7 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994 [dalej: KKK], 1331.
8 Zob. KKK 1391–1398.
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Niestety, wierni nie zawsze mają możliwość uczestniczenia w Komunii sakra-
mentalnej – dosłownym złączeniu się z Bogiem, stąd w Kościele pojawiła się prak-
tyka komunii duchowej.

2. Geneza pojęcia „komunia duchowa”

O dwóch sposobach spożywania Ciała Chrystusa  – sakramentalnym i ducho-
wym  – w sposób systematyczny mówi Tomasz z Akwinu w artykule 1, kwestii 
80 Sumy teologicznej. Odróżnia on na początku przyjęcie sakramentu Eucharystii 
od przyjęcia skutków sakramentu Eucharystii oraz stwierdza, że jedno nie zawsze 
występuje łącznie z drugim. Przyjęcie Eucharystii to po prostu spożycie Ciała 
Pańskiego, natomiast skutek przyjęcia Eucharystii jest tym, co to spożycie czyni 
z człowiekiem. Oczywiście najlepiej, gdyby te dwa elementy występowały łącznie. 
Tomasz mówi: „Przyjmując Eucharystię w sposób doskonały, osiągamy jej skutek”9. 
W języku łacińskim ten fragment brzmi bardziej wymownie: „Perfectus igitur mo-
dus sumendi hoc sacramentum est quando aliquis ita hoc sacramentum suscipit 
quod percipit eius effectum”10. Doskonały sposób przyjmowania tego sakramentu 
polega na tym, że przyjmuje się go po to, aby otrzymać jego skutek. Tomasz zwraca 
więc uwagę na celowość spożywania Eucharystii: przyjęcie Ciała Chrystusa jest 
środkiem do osiągnięcia konkretnego celu. W słynnej modlitwie przygotowującej 
do mszy świętej autorstwa św. Tomasza czytamy: „Spraw łaskawie, abym przyjął 
nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc 
tego sakramentu”. Tomasz podkreśla, że doskonałe (czyli duchowe) przyjęcie Eu-
charystii jest uwarunkowane wewnętrzną dyspozycją przyjmującego, czyli łaską 
uświęcającą (i byciem osobą ochrzczoną). 

Doskonałemu przyjęciu Eucharystii Tomasz przeciwstawia przyjęcie niedo-
skonałe. Niedoskonale przyjmuje Eucharystię ten, kto posiada przeszkodę unie-
możliwiającą osiągnięcie skutku. Taka osoba przyjmuje tylko zewnętrzny znak 
sakramentalny (tzn. spożywa Ciało lub Krew Chrystusa), ale ten akt pozostaje 
bezowocny, to znaczy nie osiąga właściwego sobie celu. Tu dochodzimy do sedna. 
Tomasz stawia pytanie, czy należy odróżnić dwa sposoby spożywania Ciała Chry-
stusa – duchowy i sakramentalny. Odpowiada, że taki podział jest uzasadniony, 
przy czym sposób duchowy w jego rozumieniu jest to przyjęcie sakramentu wraz 
ze skutkami (jest to sposób doskonały), natomiast sposób sakramentalny jest to 

9 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, III, q. 80, art. 1. Przekład polski: św. Tomasz z Akwinu, 
Suma teologiczna. Eucharystia (III, q. 73–83), t. XXVIII, Londyn 1974.

10 Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, III, q. 80, art. 1, https://www.corpusthomisticum.org/
sth4080.html (dostęp: 3.08.2020).
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samo przyjęcie Najświętszych Postaci bez osiągnięcia skutków (jest to sposób nie-
doskonały)11.

Wydaje się jednak, że Doktor Anielski w analizowanym artykule Sumy tworzy 
pewne zamieszanie, wprowadzając drugie znaczenie terminu „spożywanie du-
chowe”. Nieuważna albo wybiórcza lektura tego fragmentu Sumy może skutkować 
poważnymi błędami interpretacyjnymi. Tomasz zadaje pytanie, czy możliwe jest 
przyjęcie Eucharystii (tylko) duchowo, jeżeli nie spożyje się jej również sakramen-
talnie. Innymi słowy, pyta, czy możliwe jest przyjęcie samych skutków Eucharystii 
bez fizycznego spożycia Ciała Pańskiego. Jeżeli byłoby to możliwe – zauważa – to 
spożywanie sakramentalne mogłoby okazać się zbędne. Wówczas można by po-
wiedzieć, że komunię w sensie duchowym przyjmowali nawet prorocy, którzy żyli 
długo przed tym, jak Jezus ustanowił Eucharystię. Tomasz odpowiada: „Są […] 
tacy, co spożywają Eucharystię duchowo, zanim ją przyjmą sakramentalnie”12. To-
maszowi chodzi przede wszystkim o tych, którzy „pragnąc sakramentu, który już 
został ustanowiony, mają zdecydowaną wolę jego przyjęcia”13. Właśnie te słowa 
ujawniają drugą Tomaszową definicję spożywania duchowego, w której przyjęcie 
skutków znaku sakramentalnego jest już wyraźnie oddzielone od przyjęcia same-
go znaku. Czym jest zatem według Tomasza komunia duchowa (czy spożywanie 
duchowe) w drugim znaczeniu? Jest to „zdecydowana wola” przyjęcia Komunii 
sakramentalnej. Ta definicja bliska jest koncepcji współczesnej.

Przedstawiona analiza prowadzi do wniosku, że w omawianym fragmencie 
Sumy teologicznej mamy do czynienia z ekwiwokacją. Tomasz stosuje termin „spo-
żywanie duchowe” w dwóch różnych znaczeniach:

1) spożywanie Ciała Pańskiego wraz z przyjęciem jego skutków;
2) przyjęcie samych tylko skutków bez zewnętrznego spożycia Ciała Pańskiego. 
Zauważmy, że w obu sytuacjach wymagana jest jakaś wewnętrzna dyspozycja 

człowieka: w pierwszym przypadku jest nią łaska uświęcająca (i chrzest), w dru-
gim przypadku jest to „zdecydowana wola” przyjęcia Komunii sakramentalnej. 
Łaska uświęcająca jest sprawą zero-jedynkową  – albo się jest w stanie tej łaski, 

11 „Sicut igitur perfectum contra imperfectum dividitur, ita sacramentalis manducatio, per quam 
sumitur solum sacramentum sine effectu ipsius, dividitur contra spiritualem manducationem, 
per quam aliquis percipit effectum huius sacramenti quo spiritualiter homo Christo coniungitur 
per fidem et caritatem” (św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, III, q. 80, art. 1): „Jak zatem 
odróżnia się doskonałe od niedoskonałego, tak spożywanie sakramentalne, przez które przyj-
muje się sam tylko sakrament bez skutku, odróżnia się od spożywania duchowego, przez które 
przyjmuje się skutek tego sakramentu, przez co człowiek duchowo łączy się z Chrystusem przez 
wiarę i miłość” (tłum. własne).

12 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, III, q. 80, art. 1, ad. 3.
13 Tamże.
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albo nie, w związku z tym spełnienie kryterium spożywania duchowego w pierw-
szym znaczeniu jest w miarę łatwo rozstrzygalne. Sprawy mają się jednak inaczej 
w przypadku „zdecydowanej woli”, czy też  – co lepiej oddaje oryginalny tekst 
Sumy – „pragnienia” czy „tęsknoty” (łac. desiderium) za Komunią sakramentalną14. 

„Pragnienie” jest terminem nieostrym i stopniowalnym: można pragnąć bardziej 
lub mniej. Jeżeli przyjmiemy, że komunia duchowa jest to pragnienie Komunii 
sakramentalnej, to nigdy do końca nie będziemy wiedzieć, czy komunię duchową 
przyjęliśmy, bo nigdy do końca nie będziemy wiedzieć, czy pragniemy już wystar-
czająco intensywnie, by uznać to pragnienie za spożycie duchowe. Czy jest jakiś 
próg intensywności pragnienia gwarantujący spożycie duchowe, czy też po prostu 
od intensywności pragnienia zależy tylko obfitość łask, które otrzymujemy? Gdy-
by od intensywności pragnienia zależała obfitość łask, to komunia duchowa by-
łaby stopniowalna – można byłoby komunię duchową przyjąć bardziej lub mniej, 
a taka konsekwencja wydaje się dość osobliwa.

Tomasz prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z tych aporii, dlatego w kon-
kluzji artykułu 1 kwestii 80 odróżnił jednak Komunię sakramentalną od komunii 
tylko duchowej, stwierdzając:

Spożywanie sakramentalne Eucharystii nie jest czymś zbytecznym; przyjmując sakra-
ment, pełniej wykorzystujemy jego działanie niż przez samą tylko wolę przyjęcia sakra-
mentu [komunię duchową]15.

Słowa „wykorzystujemy pełniej” wskazują na to, że w opinii Tomasza Komunia 
sakramentalna (w stanie łaski uświęcającej) jest czymś więcej niż komunia tylko 
duchowa – czymś więcej przede wszystkim pod względem skutków czy owoców. 
To znaczy, że komunia tylko duchowa nie jest w stanie całkowicie zastąpić Komu-
nii sakramentalnej, nie jest jej substytutem. Tomasz odwołuje się w tym miejscu do 
swojego nauczania dotyczącego sakramentu chrztu. W artykule 2 kwestii 68 Sumy 
stwierdza, że warunkiem życia wiecznego jest odpuszczenie wszelkiej winy i kary, 
a to całkowite odpuszczenie dokonuje się na mocy chrztu albo męczeństwa. Ina-
czej się sprawy mają w przypadku tak zwanego chrztu pragnienia. Tomasz uważa, 

14 Wydaje się, że polskie tłumaczenie Sumy dokonane przez Stanisława Piotrowicza jest w tym 
miejscu nieco przekoloryzowane. Tomasz w rzeczywistości nie mówi o „zdecydowanej woli”, ale 
po prostu o pragnieniu przyjęcia sakramentu: „Uno modo, propter desiderium sumendi ipsum 
sacramentum, et hoc modo dicuntur baptizari et manducare spiritualiter et non sacramentali-
ter, illi qui desiderant sumere haec sacramenta iam instituta” (zob. św. Tomasz z Akwinu, Summa 
Theologiae, III, q. 80, art. 1).

15 „Nec tamen frustra adhibetur sacramentalis manducatio, quia plenius inducit sacramenti effec-
tum ipsa sacramenti susceptio quam solum desiderium […]” (św. Tomasz z Akwinu, Summa 
Theologiae, III, q. 80, art. 1).
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że gdy umiera katechumen, mający pragnienie chrztu, to nie od razu dostępuje 
on życia wiecznego, ale najpierw w czyśćcu odpokutowuje karę za grzechy, które 
popełni. To znaczy, że tak zwany chrzest pragnienia wiąże się z uwolnieniem od 
winy, ale nie od kary16. Chrzest pragnienia nie jest więc równoznaczny (czy równie 
skuteczny) z chrztem sakramentalnym lub męczeństwem:

[…] można przed chrztem otrzymać odpuszczenie grzechów, o ile się ma pragnienie 
chrztu wyraźne lub domyślne. Jednakowoż rzeczywiste przyjęcie chrztu daje pełniejsze 
odpuszczenie, mianowicie uwolnienie od całej kary17.

Jak widać, Tomasz nie zrównuje co do skutków ani chrztu pragnienia z chrztem 
sakramentalnym, ani komunii pragnienia (komunii tylko duchowej) z Komunią 
sakramentalną. Przyjęcie sakramentu Tomasz uznaje zawsze za skuteczniejsze.

Do dystynkcji sformułowanych przez Tomasza w odniesieniu do sposobów 
przyjmowania Eucharystii nawiązał Sobór Trydencki w rozdziale 8 Dekretu o sa-
kramencie Eucharystii (z 11.10.1551 r.). Sobór uznał, że Eucharystię można przyjąć 
na trzy sposoby: niektórzy przyjmują ją sakramentalnie i duchowo jednocześnie, 
inni, np. grzesznicy, przyjmują ją tylko sakramentalnie, a jeszcze inni tylko du-
chowo. Do trzeciej grupy zalicza się tych, którzy „przez pragnienie «żywą wiarą, 
która działa przez miłość» (Ga 5,6), spożywając ten przedłożony im niebiański 
chleb, odczuwają jego owoc i pożytek”18. Mogłoby się na pozór wydawać, że sobór 
zrównuje ze sobą te trzy sposoby przyjmowania Eucharystii, jednak przytoczoną 
wypowiedź soboru należy traktować łącznie z inną wypowiedzią, sformułowaną 
kilkanaście lat później, 17 września 1562 roku, podczas 22. sesji. Chodzi o 6 roz-
dział dokumentu Nauka o najświętszej ofierze Mszy Świętej, w którym czytamy:

Święty Sobór życzyłby […] sobie, by podczas każdej mszy obecni wierni przyjmowali 
Eucharystię nie tylko duchowym uczuciem, lecz także w sposób sakramentalny, ażeby 
dostąpić obfitszych owoców tej najświętszej ofiary19.

Kontekstem tej wypowiedzi jest ówczesna praktyka Kościoła, zgodnie z którą 
wiernym nie zawsze w czasie mszy świętej udzielano Komunii sakramentalnej. So-
bór Trydencki stwierdza zatem pośrednio, że nie można zrównywać co do istoty 
i skutków Komunii sakramentalnej z komunią tylko duchową, co jest potwierdze-
niem poprawnej interpretacji nauki Tomasza z Akwinu.

16 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, III, q. 68, art. 2, ad. 2. Przekład polski: św. Tomasz 
z Akwinu, Suma teologiczna. Chrzest i bierzmowanie (III, q. 60–72), t. XXVII, Londyn 1984.

17 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, III, q. 69, art. 4, ad. 2.
18 Sobór Trydencki, Dekret o sakramencie Eucharystii, 11.10.1551, 8, BF 416.
19 Sobór Trydencki, Nauka o najświętszej ofierze Mszy Świętej, 17.09.1562, 6, BF 456.
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Właściwe rozumienie komunii duchowej podaje hasło w Encyklopedii katolic-
kiej. Czytamy tam, że pod koniec średniowiecza uznano pragnienie sakramentu 
za element niezbędny komunii duchowej. Wtedy też odróżniono różne sposoby 
udziału we mszy świętej, a za najbardziej odpowiedni uznano udział przez komu-
nię sakramentalną i duchową równocześnie, przy czym (sama) komunia sakra-
mentalna bez duchowej nie była nawet uznawana za właściwą Komunię Świętą. 
Dzisiaj, mówiąc „komunia duchowa”, mamy najczęściej na myśli komunię „tylko” 
duchową, nie sakramentalną. O komunii (tylko) duchowej autor hasła Jerzy Mi-
siurek pisze: 

Choć komunia duchowa nie może się równać co do skutków z komunią sakramental-
ną, to jednak przynosi także wiele owoców: łączy z Jezusem Chrystusem, przygotowuje 
do komunii sakramentalnej, jest aktem skupienia w sobie i aktem miłości oraz pomaga 
w trudach życia, pokusach i cierpieniach; może być ponawiana w każdej chwili i dowolną 
ilość razy20.

W dalszej części tej pracy będziemy używać terminu „komunia duchowa” 
w znaczeniu „komunia tylko duchowa”, czyli w drugim ze znaczeń wprowadzo-
nych przez Tomasza z Akwinu.

Podsumowując, zarówno Tomasz z Akwinu, jak Sobór Trydencki czy Encyklo-
pedia katolicka, wyraźnie wskazują, że pod względem skutków nie należy Komunii 
sakramentalnej utożsamiać z komunią duchową. 

3. Aktualna wieloznaczność terminu „komunia duchowa”

W literaturze przedmiotu można spotkać opinie, że skutki komunii duchowej 
mogą być po spełnieniu odpowiednich warunków dokładnie takie same, jak skut-
ki Komunii sakramentalnej. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jakie jest źródło 
takich poglądów i czy są one należycie uzasadnione.

W jednej z prac Grzegorza Strzelczyka czytamy:

[…] w sytuacji, w której osoba odpowiednio dysponowana (w stanie łaski uświęcającej) 
nie ma dostępu do Ciała lub Krwi Pańskiej (np. choroba, podróż, brak szafarza), może do-
stąpić skutków sakramentu Eucharystii […] poprzez zwrócenie się do Chrystusa z prośbą 
wyrażającą pragnienie zjednoczenia sakramentalnego. Akt taki nazywany jest tradycyjnie 

20 J. Misiurek, [hasło:] Komunia duchowa, w: Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, s. 494.
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komunią duchową (lub komunią pragnienia) i ma takie same skutki w porządku łaski jak 
spożycie Ciała lub Krwi Pańskiej21.

Niestety, autor nie przedstawia żadnych argumentów przemawiających na rzecz 
hipotezy, że skutki komunii duchowej i Komunii sakramentalnej są dokładnie te 
same. Jego stwierdzenie jest czysto arbitralne. Tymczasem  – jak pokazaliśmy  – 
takiej opinii nie potwierdzają oficjalne wypowiedzi Kościoła. Warto przywołać 
również drugie stwierdzenie Strzelczyka, zgodnie z którym u osób niebędących 
w stanie łaski uświęcającej nie mogą się dokonać skutki komunii duchowej (czyli 
komunii będącej duchowym „odpowiednikiem” Komunii sakramentalnej). We-
dług Strzelczyka należy odróżnić komunię pragnienia (komunię duchową) od pra-
gnienia Komunii, czyli tęsknoty, przeżywanej przez osobę, która jest wewnętrznie 
niedysponowana do przyjęcia Eucharystii. W takim ujęciu komunia duchowa 
byłaby praktyką, z której mogą korzystać tylko osoby w stanie łaski uświęcającej, 
mające jedynie jakąś zewnętrzną przeszkodę w przyjęciu Komunii sakramental-
nej (np. choroba albo brak kapłana). Strzelczyk uważa więc, że np. osoby żyjące 
w związkach niesakramentalnych nie mogą skutecznie przyjmować komunii du-
chowej. Głos Strzelczyka nie jest odosobniony.

Bogusław Nadolski również twierdzi, że komunia duchowa w ścisłym sensie 
zakłada stan łaski uświęcającej, ponieważ zmierza ona do realizacji dzieła zbaw-
czego w człowieku. Nadolski odróżnia przeszkody istniejące poza chrześcijaninem 
pragnącym Komunii sakramentalnej od przeszkód wywołanych jakimś popląta-
niem jego dróg życiowych22.

Podobnie wypowiada się Stanisław Gądecki:

W przypadku serdecznej modlitwy, pełnej tęsknoty, osób rozwiedzionych żyjących w no-
wych związkach określenie „komunia duchowa” jawi się jako niewłaściwe z formalnego 
punktu widzenia23.

Co jest źródłem tego typu opinii? Jest nim znacząca korekta pojęcia komu-
nii duchowej wypracowanego przez Tradycję. Strzelczyk i Nadolski, wychodząc 
z założenia równej skuteczności komunii duchowej i Komunii sakramentalnej, są 
niejako „dogmatycznie” zmuszeni, by za niezbędny warunek komunii duchowej 
uznać łaskę uświęcającą. Gdyby tego nie przyjęli, naraziliby sakrament Eucharystii 

21 G. Strzelczyk, Sakrament Eucharystii, w: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościo-
ła, red. K. Porosło, R.J. Woźniak, Kraków 2018, s. 385.

22 Zob. B. Nadolski, Komunia duchowa, „Anamnesis” 10 (2004) 39, s. 53–59.
23 Zob. G. Bachanek, Komunia duchowa. Niektóre problemy teologiczne, „Teologia w Polsce” 10 

(2016) 2, s. 55.
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na banalizację: można by bowiem uznać, że lepiej i łatwiej jest przyjmować ko-
munię tylko duchową, skoro ma ona te same skutki, jak Komunia sakramental-
na, a nie wymaga choćby wysiłku uprzedniej spowiedzi. Otworzyłoby to drogę 
do równego traktowania godziwie przyjętej Komunii sakramentalnej z komunią 
duchową, przyjmowaną przez osoby żyjące w związkach niesakramentalnych 
lub mające inne przeszkody w przyjęciu Eucharystii (np. brak łaski uświęcającej). 
Prawdopodobnie, stojąc w obliczu takiego niebezpieczeństwa, Strzelczyk i Nadol-
ski dokonują operacji na pojęciu komunii duchowej, uwarunkowując jej skutecz-
ność stanem łaski uświęcającej. Autorzy nie musieliby jednak tego dokonywać, 
gdyby nie przyjmowali owego doktrynalnie wątpliwego założenia o równoważno-
ści skutków obu rodzajów komunii. Gdyby bowiem – zgodnie z Tradycją – przy-
jąć, że Komunia sakramentalna jest czymś większym (pod względem skutków) niż 
komunia duchowa, to nie byłoby potrzeby żadnego modyfikowania pojęć. Osoby 
niebędące w stanie łaski mogłyby wówczas przyjmować skutecznie komunię du-
chową, ze świadomością jednak tego, że skutki tej komunii nigdy nie dosięgną 
skutków Komunii sakramentalnej. To nie zmieniałoby faktu, że komunia duchowa 
jest praktyką cenną, przybliżającą człowiekowi Boga.

W związku z omawianym zagadnieniem w roku 2014 wywiązała się polemika 
dwóch kardynałów, Waltera Kaspera i Paula Cordesa. Kasper stwierdził, że jeżeli 
ktoś nie może być dopuszczony do Komunii sakramentalnej, to tym samym nie 
jest godny przyjmowania komunii duchowej. Cordes z kolei uznał stanowisko 
Kaspera za zasadniczo błędne, ponieważ – jego zdaniem – byłoby czymś niedo-
rzecznym, gdyby pasterze Kościoła zabraniali niektórym wiernym pragnienia 
zjednoczenia z Chrystusem, a przecież właśnie tym jest komunia duchowa. Cor-
des określił komunię duchową jako wewnętrzną dyspozycję serca, której nie da się 
ostatecznie ocenić prawem24. Wydaje się, że w tym drugim kierunku idzie również 
nauczenie Benedykta XVI, który w przytoczonej na początku tego artykułu wy-
powiedzi stwierdził, że jeśli w czasie mszy świętej nie jest możliwe przystąpienie 
do sakramentalnej Komunii Świętej, warto wzbudzić w sobie pragnienie pełnego 
zjednoczenia z Chrystusem za pomocą praktyki komunii duchowej. Widać więc, 
że papież Benedykt XVI nie uważa komunii duchowej za praktykę zarezerwowaną 
tylko dla osób w stanie łaski uświęcającej25.

Przytoczony spór wynika wyłącznie z braku precyzji pojęciowej – z niejedno-
znacznego posługiwania się przez adwersarzy terminem „komunia duchowa”. Jed-
ni bowiem uznają komunię duchową za idealny substytut Komunii sakramentalnej, 

24 Zob. tamże, s. 56.
25 Zob. Benedykt XVI, Adhortacja „Sacramentum Caritatis”…, 55.



155Czy można przyjąć Ciało Chrystusa w sposób duchowy?…

inni natomiast rozumieją tę praktykę jako jedną z form modlitwy, która nie rości 
sobie pretensji do skuteczności równej Komunii sakramentalnej. Co więcej, poja-
wiają się inne definicje pojęcia komunii duchowej, np. definicja Dariusza Kowal-
czyka, który twierdzi, że skuteczność komunii duchowej jest w pewnych wypad-
kach nawet większa niż skuteczność Komunii sakramentalnej26. Niestety, sytuację 
utrudnia to, że w Katechizmie Kościoła Katolickiego nie ma ani słowa na temat 
komunii duchowej. Stąd potrzeba powrotu do rozstrzygnięć zaproponowanych 
przez Tomasza z Akwinu i Sobór Trydencki. Przedstawione problemy wynikają 
bowiem ze zbyt dużego zdystansowania się od tych źródeł.

4. Skuteczność Komunii sakramentalnej i duchowej

Między komunią duchową i Komunią sakramentalną zachodzi różnica polegają-
ca na tym, że skuteczności komunii duchowej możemy się co najwyżej domyślać, 
natomiast o skuteczności (godziwie przyjętej) Komunii sakramentalnej zapewnia 
sam Chrystus27. Aby przyjąć Komunię sakramentalną wraz z jej skutkami, nie trze-
ba mieć żadnych wewnętrznych przeżyć czy pragnień, ponieważ każdy sakrament 
działa ex opere operato (na podstawie dokonanej czynności). Ta formuła określa 
obiektywną skuteczność działania sakramentów28. Tymczasem – jak się wydaje – 
skuteczność komunii duchowej zależy w dużej mierze od stopnia świadomości 
osoby dokonującej tego aktu, od jej wewnętrznego pragnienia, zaangażowania. 
Nie sposób więc twierdzić, że ten, kto przyjmuje komunię duchową, przyjmuje 
sakrament. Sakramenty definiujemy przez podanie ich materii i formy. Trudno 
byłoby znaleźć materię i formę „sakramentu” komunii duchowej. Istnieje dokład-
nie siedem sakramentów ustanowionych przez samego Chrystusa, a „Najświętszy 
Sakrament” oznacza dosłownie widzialne postaci, które substancjalnie są Ciałem 
Pańskim i Krwią. Nie istnieje żaden duchowy „odpowiednik” Najświętszych Po-
staci. Psychiczne przeżycie zjednoczenia z Chrystusem, o którym mówią m.in. 
święci praktykujący komunię duchową, nie jest Najświętszym Sakramentem. Akty 
psychiczne są niematerialne i mogą być wzbudzane podczas różnorakich form 
modlitwy, np. podczas odpowiednio pobożnego odprawienia drogi krzyżowej. Ni-
gdzie na kartach Ewangelii nie ma wzmianki o tym, że Jezus ustanawia komunię 
duchową, która mogłaby mieć rangę sakramentu. Komunię duchową można by 

26 Zob. D. Kowalczyk, Niewidzialna łaska, widzialny znak sakramentalny w kontekście dyskusji 
o możliwości dopuszczenia do Komunii świętej osób rozwiedzionych żyjących w związkach niesa-
kramentalnych. Komunia duchowa, „Zamojski Informator Diecezjalny” 24 (2015) 2, s. 258.

27 Zob. J 6,53–58.
28 Zob. Pius XII, Encyklika „Mediator Dei”, 20.11.1947, nr 12, https://ekai.pl/dokumenty/encyklika-

-mediator-dei/ (dostęp: 3.08.2020).
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natomiast traktować na równi z tak zwanymi sakramentaliami29. Sakramentalia 
nie działają jednak ex opere operato (na podstawie samej dokonanej czynności), 
ale działają ex opere operantis (z dzieła działającego). Skuteczność sakramentaliów 
zależy więc w dużej mierze od duchowego zaangażowania samego przyjmującego. 
Sakramenty, czyli święte znaki ustanowione przez samego Chrystusa, przewyższa-
ją pod względem owoców sakramentalia, ustanowione przez Kościół. Poza tym 
godziwe uczestniczenie w sakramentaliach nie jest uwarunkowane posiadaniem 
łaski uświęcającej. Nie należy więc zabraniać praktykowania komunii duchowej 
tym wiernym, którzy nie są dysponowani do przyjęcia Komunii sakramentalnej. 
Komunia duchowa może wypełnić pustkę po Komunii sakramentalnej, ale nie 
może Komunii sakramentalnej efektywnie zastąpić. Poza tym byłoby nonsensem 
zabraniać komukolwiek pragnienia Komunii sakramentalnej. Pragnienie, które 
jest rodzajem przeżycia psychicznego (nie do końca dającego się powściągnąć), 
u osoby będącej w stanie łaski uświęcającej może być tak samo silne, jak u osoby 
niebędącej w stanie łaski. Co więcej, u osoby niebędącej w stanie łaski może być 
nawet silniejsze z uwagi na jej poplątane koleje życiowe i długotrwałą separację od 
sakramentów. Pragnienie Boga jest jednym z najważniejszych katalizatorów na-
wrócenia, więc należy nawet zachęcać do komunii duchowej osoby będące w nie-
uregulowanej relacji z Bogiem.

Radykalne odróżnienie komunii duchowej od Komunii sakramentalnej może 
prowadzić do pewnych zagrożeń. Wynikają one z możliwości popadnięcia w jedną 
z dwóch skrajności. Pierwsza skrajność to traktowanie Komunii sakramentalnej 
w sposób instrumentalny, tak jak gdyby samo spożywanie eucharystycznych po-
staci (czyli zewnętrzny rytuał) miało prowadzić do świętości. Przy takim rozumie-
niu Komunii zachodziłaby groźba magicznego traktowania Najświętszego Sakra-
mentu – jawiłby się on jako eliksir zapewniający po spożyciu jakieś nadzwyczajne 
moce. Ludzki akt „religijny” wyglądałby wówczas jak próba podporządkowania 
sobie Boga (a to nie ma nic wspólnego z doktryną katolicką o działaniu sakra-
mentu ex opere operato30). Druga skrajność to zbytnie psychologizowanie Komunii 
sakramentalnej, nadmierne akcentowanie emocji czy przeżyć duchowych towa-
rzyszących aktowi przyjęcia Komunii Świętej, czy nawet uzależnianie skuteczności 

29 Sakramentalium jest to święty znak, podobny pod pewnymi względami do sakramentu, wywołu-
jący skutki przede wszystkim duchowe, osiągane przez modlitwę Kościoła. Sakramentalia przy-
gotowują ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia. 
Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, 60, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, 
dekrety, deklaracje, Poznań 1986, s. 55–56.

30 Reformatorzy, jak Marcin Luter czy Jan Kalwin, sprzeciwili się stwierdzeniu, że istnieje sakra-
mentalna moc ex opere operato, traktując ją właśnie jak jakąś moc magiczną. W ich opinii bo-
wiem to wiara jest nośnikiem usprawiedliwienia.
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sakramentu od tych przeżyć. Oczywiście uniesienie emocjonalne w akcie religij-
nym nie jest niczym złym, gdyż pomaga w budowaniu relacji osobowej z Bogiem, 
jednak emocje nie są warunkiem koniecznym efektywności sakramentów. Uzależ-
nianie jakiejkolwiek relacji od emocji bywa ryzykowne, a nawet zgubne.

Aby nie popaść w żadną z tych skrajności, trzeba by proporcjonalnie położyć 
akcenty zarówno na wymiar sakramentalny, jak duchowy Komunii Świętej. Pius 
XII podkreśla:

Owszem, należy trzymać się tego, że Sakramenty i Ofiara ołtarza zawierają w sobie we-
wnętrzną siłę, gdyż są to czynności Chrystusa samego, które łaskę Boskiej Głowy przeka-
zują i rozdzielają członkom Ciała Mistycznego; niemniej jednak, aby one mogły osiągnąć 
należyty skutek, nieodzownie musi dołączyć się godne usposobienie naszej duszy31.

5. Konsekwencje przemiany substancjalnej

Chrystus stał się pokarmem być może właśnie dlatego, że akt spożycia jest znakiem 
najściślejszego zjednoczenia pokarmu ze spożywającym. Pokarm staje się dosłow-
nie budulcem człowieka – budulcem jego mięśni, kości, krwi. Przez przyjęcie Eu-
charystii człowiek jednoczy się z Jezusem na granicy utożsamienia się z Nim – oto 
prawdziwa komunia, jedność, skutek, którego nie osiągnie się poprzez żaden akt 
komunii duchowej. Człowiek przyjmujący Eucharystię nigdy Jezusem się nie sta-
nie, ale komunia, w którą człowiek wchodzi z Jezusem w momencie spożycia Jego 
Ciała (i Krwi), wydaje się nie mieć sobie równych. Jest to najdoskonalsza jedność, 
na jaką stać człowieka na ziemi, ponieważ dokonuje się także w aspekcie ciele-
snym – choć nie percepcyjnie. Intencją Jezusa, obecnego substancjalnie w sakra-
mencie Eucharystii, jest dosłowne dotknięcie człowieka.

Warto w tym kontekście wspomnieć ciekawą (choć nie wolną od pewnych apo-
rii) koncepcję Stanisława Judyckiego, zgodnie z którą inkarnacja była wydarze-
niem koniecznym, ponieważ idea wcielenia należy z konieczności do idei Boga. 
Judycki w swojej „próbie z zakresu teologii filozoficznej” pisze:

Ta istota może być nazwana doskonałą, która nie tylko jest nieskończenie mocna, wszech-
wiedząca, posiadająca nieskończoną pełnię idealnie zrealizowanych różnorakich własno-
ści itd., lecz również, która jest taka, że wie na podstawie bezpośredniego doświadczenia, 
czym jest cierpienie, a ogólniej, która potrafi doświadczyć „głębi” skończoności w postaci 
cierpienia. Nie da się jednak cierpieć, nie cierpiąc, nie jest możliwe cierpienie na niby, 

31 Pius XII, Encyklika „Mediator Dei”…, nr 13.
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wczucie w cierpienie nie jest także rzeczywistym cierpieniem. Wszystkie te niemożliwości 
wydają się niemożliwe nawet dla istoty wszechmocnej32.

Judycki uważa, że świętość Boga polega na niewyobrażalnym dla człowieka do-
świadczeniu, jakim jest przejście przez próbę skończoności. To właśnie stanowi 
jeden z elementów motywujących ludzkość do oddawania Bogu czci: „Ta cześć jest 
jednocześnie poczuciem naszej wspólnoty z Bogiem w tym przejściu”33. Chrysto-
logiczna idea cielesnego Boga mogłaby więc mieć źródło w wyraźnej intencji Boga, 
który pragnie bliskości człowieka w każdym aspekcie jego człowieczeństwa. Mamy 
tu więc do czynienia z pragnieniem obustronnym – z jednej strony człowiek pra-
gnie Boga, z drugiej strony Bóg pragnie człowieka. W Komunii sakramentalnej 
z cielesnego dotknięcia dwóch osób – człowieka i Boga – płyną więc szczególne 
owoce, które dla oczu człowieka wcale widoczne być nie muszą: „[…] o czym zaś 
nie można mówić, o tym trzeba milczeć”34. Mimo że ciało jest widzialne, a dusza 
niewidzialna, to pod względem filozoficznym ciało jest tajemnicą wcale nie mniej-
szą niż dusza (a pytanie o istotę materii należy wciąż do największych zagadek 
fizyki). Dlatego właśnie Komunia sakramentalna odgrywa tak ważną rolę w życiu 
Kościoła, pozostając jednocześnie tajemnicą.

W dzisiejszym przekazie duszpasterskim można często zaobserwować tenden-
cje spirytualistyczne (co w czasie pandemii niekiedy okazuje się zgubne), sprowa-
dzające naszą religijność jedynie do spraw „ducha”, moralności, poczucia „wirtual-
nej” wspólnoty itp., a niedowartościowujące spraw „ciała”. Tymczasem cielesność 
nie jest nieistotnym aspektem człowieczeństwa. Antropologia chrześcijańska, 
oparta na doktrynie tomistycznej, przyjmuje, że człowiek to compositum, czyli zło-
żenie duszy i ciała, a Kościół wyznaje wiarę w ciała zmartwychwstanie. Spirytuali-
zacja komunii człowieka z Bogiem, czyli odarcie tej komunii z aspektu cielesnego, 
jest pewnym wypaczeniem zamysłu samego Jezusa. Biskup Athanasius Schneider, 
broniąc sposobu przyjmowania Komunii tylko do ust, stwierdził, że lepiej w cza-
sie mszy świętej przyjąć komunię duchową niż Komunię sakramentalną na rękę35. 
W kontekście wcześniejszych rozważań trzeba jasno stwierdzić, że taki pogląd 
wprowadza spory zamęt do doktryny katolickiej, ponieważ nie tylko umniejsza 
rolę Komunii sakramentalnej, ale również przecenia znaczenie komunii duchowej 
(choć bp Schneider nie rozstrzyga wprost o skuteczności obu tych aktów, gdyż 

32 S. Judycki, Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Poznań 2010, s. 76.
33 Tamże, s. 78.
34 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 2000, s. 3.
35 Zob. A. Schneider, The Rite of Holy Communion in Times of a Pandemic, https://rorate-caeli.blo-

gspot.com/2020/02/op-ed-bishop-schneider-rite-of-holy.html (dostęp: 25.05.2020).
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nie to jest celem jego wypowiedzi). Może to prowadzić do konkluzji, że spożywa-
nie Komunii w sposób sakramentalny nie jest warunkiem koniecznym, lecz jedy-
nie wystarczającym, do osiągnięcia skutków sakramentu Eucharystii. Gdyby tak 
rzeczywiście było, można by zapytać: czy nie lepiej (taniej, bezpieczniej) pouczać 
wiernych o praktyce komunii duchowej, zamiast wysyłać kapłanów na misyjne 
krańce świata, by tam sprawowali Eucharystię? Tymczasem Pius XII w encyklice 
Mediator Dei stwierdza, że Kościół:

Życzy sobie w szczególności, aby chrześcijanie przynajmniej pragnieniem przyjmowali 
eucharystyczny pokarm, zwłaszcza gdy trudno im uczynić to rzeczywiście […]. Ale to 
nie wystarcza. Skoro bowiem możemy uczestniczyć w Ofierze  – jak wyżej powiedzia-
no – przez sakramentalną komunię, przez biesiadę Anielskiego Chleba, to Matka Kościół, 
pragnąc, byśmy w skuteczniejszy sposób stale czuli w sobie owoc Odkupienia, powtarza 
do każdego z synów swoich zaproszenie Chrystusa Pana: „Bierzcie i jedzcie… To czyńcie 
na moją pamiątkę”36.

Spirytualizm w odniesieniu do Eucharystii może też prowadzić do podważe-
nia sensu transsubstancjacji, zbliżając doktrynę katolicką do niektórych idei pro-
testanckich poprzez sprowadzenie znaków sakramentalnych jedynie do symbolu 
Jezusa (transsignifikacja).

Zakończenie

Wydaje się, że wszystkie niedomówienia związane z komunią duchową biorą się 
stąd, że w języku zarówno religijnym, jak i teologicznym słowo „komunia” jest 
terminem wieloznacznym. Odpowiedź na pytanie postawione w tytule tej pracy 
brzmi: nie można przyjąć Ciała Pańskiego w sposób duchowy, bo nie da się du-
chowo spożyć (zjeść) Chleba eucharystycznego – podobnie jak nie da się duchowo 
spożyć posiłku. W najstarszej tradycji filozoficznej ciało i dusza (duch) to dwa nie-
sprowadzalne do siebie elementy ludzkiego compositum. Można natomiast przeżyć 
duchową komunię z Bogiem, jednak owoce tej duchowej komunii nigdy nie do-
równają owocom Komunii sakramentalnej. Innymi słowy, Komunia sakramental-
na i komunia duchowa nie są tym samym. Oczywiście, można spotkać w świecie 
sytuacje, w których dwa różne działania są przyczynami takich samych skutków, 
np. przyjęcie leku A powoduje skutek C i przyjęcie leku B powoduje skutek C. 
Nie ma więc logicznych przeszkód, by komunia duchowa i Komunia sakramental-
na dawały te same skutki. Istnieją jednak ku temu przeszkody teologiczne. Kiedy 

36 Pius XII, Encyklika „Mediator Dei”…, nr 34. 
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Tomasz mówi o doskonałym sposobie przyjęcia sakramentu Eucharystii, to ma na 
myśli współzachodzenie dwóch stanów rzeczy:

1) spożycie chleba (lub wina) eucharystycznego – znak zewnętrzny,
2) osiągnięcie określonych skutków duchowych – znak wewnętrzny.
Analogicznie o komunii duchowej moglibyśmy powiedzieć, że polega ona na 

współzachodzeniu dwóch stanów rzeczy:
1) akt pragnienia Eucharystii połączony z określoną modlitwą  – znak ze-

wnętrzny,
2) osiągnięcie określonych skutków duchowych – znak wewnętrzny.
Celem tej pracy było pokazanie, że te dwa różne znaki zewnętrzne (spożycie 

Chleba eucharystycznego i pragnienie Eucharystii) nie prowadzą do takich sa-
mych skutków duchowych. Na rzecz tej tezy przemawiają Tradycja, doktrynalne 
wypowiedzi Kościoła oraz przedstawiona analiza filozoficzno-teologiczna. Ko-
munia duchowa nie jednoczy z Bogiem w tym samym stopniu, co Komunia sa-
kramentalna, i nie chodzi tu o psychiczne „poczucie” bliskości Boga, ale o praw-
dziwą jedność w sferze duchowej i cielesnej, rzeczywistą jedność niezależną od 
sfery emotywnej człowieka. Nie zmienia to jednak faktu, że komunia duchowa jest 
cenną praktyką pobożnościową, którą zaleca się w sytuacji, gdy nie ma możliwości 
przyjęcia Komunii sakramentalnej.
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CZY MOŻNA PRZYJĄĆ CIAŁO CHRYSTUSA W SPOSÓB DUCHOWY? KOMUNIA 
DUCHOWA I JEJ SKUTKI

Streszczenie 

Pandemia koronawirusa Sars-CoV-2, która wybuchła na początku roku 2020, stała się dla 
teologów i filozofów okazją do uporządkowania kilku kwestii dogmatycznych. Jednym 
z zadań, które podjęto w tym czasie, była próba precyzyjnego ustalenia miejsca w porządku 
religijnym dawnej praktyki pobożnościowej zwanej komunią duchową. Komunię duchową 
definiuje się zwykle jako usilne pragnienie przyjęcia Komunii sakramentalnej, które może 
wzbudzić w sobie osoba wierząca w sytuacji, kiedy nie ma możliwości przystąpienia do 
Eucharystii dosłownie. Najczęściej temu pragnieniu towarzyszy odpowiednia modlitwa. 
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W kwestii skuteczności komunii duchowej teologowie nie są jednak jednomyślni: jedni 
twierdzą, że komunia duchowa jest równie skuteczna, co Komunia sakramentalna, inni 
natomiast uważają, że skuteczności komunii duchowej nie można zrównywać ze skutecz-
nością Komunii sakramentalnej. Celem niniejszej pracy jest podanie uzasadnienia tezy, 
że Komunia sakramentalna zawsze przewyższa pod względem skuteczności komunię 
duchową. Na rzecz tej tezy przemawiają wypowiedzi m.in. Tomasza z Akwinu, Soboru 
Trydenckiego, jak również filozoficzna analiza faktu inkarnacji, którego dokonał Bóg, by 
wejść w realną, a nie tylko duchową wspólnotę z człowiekiem.

Słowa kluczowe: komunia duchowa, Eucharystia, transsubstancjacja, pandemia, liturgia
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Edukacja społeczna w pisarstwie François Mauriaca 
na podstawie powieści Le Nœud de vipères1  
i Le Sagouin

SOCIAL EDUCATION IN FRANÇOIS MAURIAC’S WRITINGS  
BASED ON THE NOVELS LE NŒUD DE VIPÈRES AND LE SAGOUIN

Summary

Upbringing within the family and the family itself are of crucial importance for the proper func-
tioning of communities and entire nations. The reproduction of negative behavioural patterns 
perpetuates a perception of reality acquired over generations. This can lead to the destruction 
of the entity and communities. The aim of this article is to present the thoughts of F. Mauriac, 
a French Catholic writer of the post-war period. In his novels, Mauriac revealed threats to the 
individual that come from rejecting friendship towards the world and people. In the pages 
of many of his novels, Mauriac traces the fates of French families. He shows their dramatic 
entanglements, stemming from concentration on illusions of their own beliefs about happiness. 
The subject of analysis in this article are two selected novels, Le Nœud de vipères, known to the 
Polish reader as The Viper’s Den, and Le Sagouin, which is not yet translated into Polish. The 
first part of the article presents the relationships between literature and social life as seen from 
the socio-literary perspective, while the second presents Mauriac’s understanding of his literary 
commitments and his commitment to Catholic culture. It aims to show readers the barrenness 
of existence of anyone who disregards the concept of love in interpersonal relations. The fol-
lowing parts present the problems of institutional and family education raised by Mauriac and 
highlight his understanding of the responsibility incumbent upon parents and teachers for the 
fate of the younger generation. This generation, in the long run, determines the fate of social 

1 Tytuł polski: Kłębowisko żmij, tłum. Z. Jaremko-Pytowskiej. Powieść Le Sagouin nie została prze-
tłumaczona na język polski. Tłumaczenia wykorzystanych w tekście fragmentów dokonane zo-
stały przez autorkę artykułu na potrzeby niniejszej publikacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy wskaza-
no inaczej. 
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civilisation in the broad sense of the term. Responsibility for the other, in the spirit of empathy, 
turns out to be the key slogan for everyone’s actions.

Keywords: French literature, Catholic novel, upbringing, family, model attitudes

Wstęp

Związki literatury z życiem społecznym wydają się kwestią uznaną i niemal ewi-
dentną. Wzbudzają nieustannie zainteresowanie badaczy i samych pisarzy, gdyż 
pola zaangażowania literatury wydają się nie mieć ograniczenia, tak jak nie mają 
ograniczenia sprawy, o które zabiega pisarz i czytelnik jego dzieł. Pisarz może być 
świadkiem wydarzeń – ich komentatorem, może je ujawniać, oceniać, potępiać, 
przewidywać lub ostrzegać przed ich skutkami. Zaangażowanie w sprawy poli-
tyczne, wyznaniowe, w obronie praw i wolności obywatelskich, samostanowienia, 
ładu społecznego czy wreszcie edukacyjne były przedmiotem refleksji pisarzy 
wszelkich nacji. We Francji pojęcie literatury zaangażowanej wprowadził w eseju 
Qu`est-ce que la littérature Jean-Paul Sartre, który traktował literaturę jako środek 
komunikacji, żywiąc przekonanie, że relacja między pisarzem a czytelnikiem jest 
ważna i przekona czytelnika do tego, by komunikowane i odsłaniane przez pisa-
rza sprawy tego świata zostały, po pierwsze, zauważone, a po drugie, być może 
przyczynią się do transformacji otaczającej rzeczywistości. Na pytanie, po co pisać, 
Sartre odpowiadał, że pisarz postanawia odsłonić świat, a w szczególności czło-
wieka, przed innymi ludźmi, aby ci ostatni mogli wziąć pełną odpowiedzialność 
za obnażony w ten sposób przedmiot poznania2. 

1. Literatura – społeczne widzenie świata

Zaangażowanie pisarzy w sprawy społeczne nie było, jak świadczy historia lite-
ratury francuskiej, wyłącznym przywilejem pisarzy pokolenia Sartre’a, którzy po 
I i II wojnie światowej szukali odpowiedzi na pytanie, czym jest literatura i jaką 
pełni rolę w świecie, który stracił status bezpiecznej przystani. Niemniej to właśnie 
wiek XX stał się czasem, w którym pojęcie kondycji ludzkiej i losów społeczności 
nabrało nowego wymiaru, gdyż wydarzenia wojenne postawiły pod znakiem za-
pytania nie tylko kwestie bezpieczeństwa zbrojnego czy też politycznego, ale także 
dotykały spraw edukacji społecznej i wychowania kolejnych pokoleń, które zdolne 
byłyby do podejmowania decyzji i działań zapobiegających kolejnym gehennom 
narodów.

2 Zob. J.-P. Sartre, Qu’est-ce que la littérature, Paris 1948.
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Związki literatury z życiem społecznym stanowią jej szczególną siłę i potęgują 
zainteresowanie badaczy z kręgu socjologii literatury czy też młodszej odmiany 
tego nurtu, socjokrytyki. Podejście ukierunkowane na społeczny aspekt dzieła li-
terackiego bierze pod uwagę interakcję pomiędzy trzema istotnymi zmiennymi: 
autorem, tekstem i społeczeństwem, gdzie socjokrytyka „odkrywa społeczny cha-
rakter dzieła”3. Podkreśla łączenie tego, co literackie, z tym, co społeczne, a jedno-
cześnie „ustanawia linię podziału między fikcją a rzeczywistością”4. Należy pod-
kreślić, że w podejściu socjologicznym do dzieła literackiego tekst jest traktowany 
jako część kontekstu. Nie można zatem bez tego kontekstu go odczytywać. 

Lektura socjologiczna wykrywa cechy, problemy, konflikty, modele życia przedstawione 
w fikcyjnej formie. Analizuje różnorodność typów postaci, które spotykamy, i sytuacji, 
w których żyjemy. Ocenia trwałość lub zmianę społeczeństwa poprzez obraz, jaki daje 
dzieło5.

Konteksty zatem sprawiają, że interpretacja tekstu nabiera głębi, literatura nie 
istniałaby bowiem bez otaczającej rzeczywistości, a rzeczywistość nie byłaby kre-
owana bez literatury, przyjmując, że poznajemy tę rzeczywistość i tworzymy ją 
poprzez dyskurs. Rozumienie i interpretowanie literatury w perspektywie histo-
rycznej, społecznej i kulturowej pozwala na odczytanie utworu inwencyjne i jest 
naznaczone cechą poszukiwania, gdyż na danym etapie badań stanowi ono wynik 
i zarazem wyraz postępu świadomości społeczno-historycznej; podobnie jak samo 
pisanie literatury. Jak przekonuje Bergez: 

To na poziomie interpretacji, a także pisania i tworzenia formuje się nieustająco nowa 
synteza między infrastrukturą/super-strukturą, świadomością/nieświadomością, jed-
nostkowością/uniwersalnością, tekstem/odniesieniem, rzeczą i wydarzeniem, ekspresją, 
formą dawną i dziedziczoną/ formą nową i wymyśloną6.

Odczytanie tekstu z punktu widzenia socjologii literatury pozwala przyjrzeć się 
twórczości François Mauriaca z perspektywy zagadnień społecznych i osadzenia 
jednostki w kręgu bliskich samemu pisarzowi, jak i tego, co dotyka społeczność 
ludzką w danym czasie w wymiarze duchowym i materialnym. Celem niniejszego 

3 R. Amossy, Sociocritique et argumentation. L’exemple du discours sur le „déracinement culturel” 
dans la nouvelle droite, w: La politique du texte. Enjeux sociocritiques, red. J. Neef, J. i M.-C. Ro-
pars, Lille 1992, s. 29.

4 W. Bouzar, Roman et connaissance sociale. Essai, Alger 2006, s. 202.
5 Tamże, s. 203.
6 D. Bergez, Sociocritique, w: Méthodes critiques pour l’analyse littéraire, red. tenże i in., Paris 1995, 

s. 154.
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artykułu jest uchwycenie w jej społecznym wymiarze obrazu francuskiej rodziny 
mieszczańskiej, jej wyobrażeń o budowaniu wzajemnych relacji, ale także zasad 
wychowania dziecka w rodzinie i przez instytucję, w perspektywie przekonań ide-
owych i środowiskowych stereotypów istniejących w danej społeczności lokalnej, 
a przedstawionych w powieściach Kłębowisko żmij (1932) oraz Le Sagouin (1951). 
Warto też odnotować, że druga powieść została opublikowana po dwudziestu la-
tach od ukazania się pierwszej. Z biegiem lat diagnoza, jaką stawia Mauriac społe-
czeństwu i człowiekowi swojej epoki, nie staje się łagodniejsza. Wręcz przeciwnie, 
autor jest coraz bardziej krytyczny i coraz mniej pobłażliwy. Przejawia się to w ob-
razowaniu skutków tego, co nazywa „fałszywą cnotą”. W przypadku różnorakich 
błędów wychowawczych, uchybień czy nawet zdrady małżeńskiej sprawcy mają 
szansę choćby w pewnej mierze zadośćuczynić swoim czynom. W Le Sagouin taka 
możliwość ma miejsce dopiero post factum  – po samobójczej śmierci bohatera. 
Powieść ta stanowi czytelny wyraz niepokoju wobec utraty życia przez przedstawi-
cieli wielu pokoleń podczas konfliktów wojennych, ale też troski o to, by zachować 
pokolenia kolejne, dbając o ich edukację i zwiększając poczucie odpowiedzialno-
ści za ich los. 

Codzienna rzeczywistość rodziny opisywanej przez Mauriaca w wybranych 
powieściach to zmaganie się z egoizmem, namiętnościami targającymi duszą i cia-
łem, to żywotność przekonań o własnej doskonałości, mających moc destrukcji 
wobec najsłabszych, bo dających wręcz poczucie radości czerpanej z cudzego 
nieszczęścia: „dobrze jest czynić nienawiść, to uspokaja, to przynosi ukojenie”7. 
Powieści stanowią analizę trudności, na jakie napotyka rodzina rozumiana jako 
społeczność zamknięta w swoich nawykach, obawach i przesądach. Paradoksal-
nie samoizolacja w niechęci dotyka nie tylko najmłodszych członków społeczno-
ści, ale każdego z powieściowych bohaterów: starszych i młodszych, związanych 
relacjami pokrewieństwa, małżeństwa czy zawodowymi. Na kartach powieści 
Mauriac koncentruje uwagę na sprawach odpowiedzialności osób dorosłych za 
dziecko, funkcjonujące w różnych rolach: syna, wnuczka czy ucznia, ale też za 
siebie wzajemnie, małżonków i rodziców. Zadania zorganizowania podstawowej 
opieki wynikające z troski o zapewnienie bezpieczeństwa materialnego są z zasady 
niezmiernie ważne, jednak troska o potrzeby duchowe i odpowiedzialność za nie 
nabierają w przekonaniu pisarza cech wagi życiowej, gdyż to właśnie ze względu 
na zaniedbania dorosłych wobec dziecka w tej sferze dziecko ginie fizycznie, a do-
rosły duchowo. 

7 F. Mauriac, Le Sagouin, Paris 1951, s. 54.
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2. François Mauriac – pisarz zaangażowany – l’œuvre au noir8

François Mauriac jest zaliczany do najważniejszych francuskich pisarzy katolic-
kich XX wieku. Urodził się w Bordeaux w 1885 roku, a zmarł w Paryżu w 1970 
roku. Był synem właściciela dużych majątków, w tym winnic w regionie Borde-
aux, z którym związał też swoją twórczość. Wcześnie osierocony przez ojca, był 
wychowywany przez matkę w duchu katolickim. Studiował literaturę na uniwer-
sytecie w Bordeaux, a następnie w Paryżu, dokąd pojechał, aby poświęcić się pi-
saniu. Mauriac opublikował swój pierwszy zbiór wierszy w 1909 roku. W 1913 
roku, w wieku niespełna trzydziestu lat, wydał pierwszą powieść, L’Enfant chargé 
de chaînes, dzięki której został uznany za jednego z najlepszych pisarzy swojego 
pokolenia. Zmobilizowany podczas wojny 1914–1918, wrócił do domu poważnie 
chory. Napisał kilkanaście powieści, niektóre zostały przetłumaczone na język pol-
ski, w tym Pocałunek trędowatemu (1922), Genitrix (1923), Teresa Desqueyroux 
(1927), Kłębowisko żmij (1932), a także sztuki teatralne i eseje, m.in. Ce que je 
crois (1963), które rzucają światło na religijne aspekty jego twórczości. Podczas 
II wojny światowej brał udział w ruchu oporu i publikował w „Éditions de Minuit” 
Dziennik, w którym w obliczu grozy nazizmu przekonywał do humanizmu chrze-
ścijańskiego. Bo tylko ten nurt myślowy byłby w stanie, jego zdaniem, zapobiegać 

„przelewowi krwi, zaoszczędzić niezliczonych krzywd”9. Protestował również prze-
ciwko nadużyciom popełnionym podczas czystek dokonywanych w środowisku 
literackim w ramach rozliczeń rzędów Vichy oraz wojen kolonialnych. Swoje wy-
bory polityczne i refleksje przedstawił przede wszystkim w Dzienniku (1934–1951) 
oraz w Bloc-notes, publikowanym w „L’Express” i „Le Figaro littéraire”. Pisarz wstą-
pił do Akademii Francuskiej w 1933 roku, a w 1952 roku otrzymał Nagrodę Nobla 
w dziedzinie literatury10.

Mauriac określał się jako pisarz, dziennikarz, eseista katolicki broniący warto-
ści swojej wiary. Dziennikarstwo w jego oczach jawiło się jako wyraz myśli i miej-
sce debaty, natomiast powieść stanowiła fikcję literacką, ale zaangażowanie pisarza 
w sprawy świata jest tu podstawą, choć pisarz nie powinien manifestować tego 
nazbyt czytelnie:

Zaangażowanie? Wszyscy jesteśmy zaangażowani i każdy pisarz zasługujący na to miano 
jest zaangażowany […]. Można być pisarzem bezpośrednio zajmującym się publicystyką 
i krytyką. Dziennikarstwo (a do tego dążę) należy uprawiać z taką samą starannością, 

8 François Mauriac: dzieło w czerni [François Mauriac: L’œuvre au noir] – pod takim tytułem wyda-
no zbiór publikacji poświęconych twórczości pisarza pod red. J.-F. Duranda (Paris 2005).

9 F. Mauriac, Ce que je crois, Paris 1962, s. 115.
10 Zob. Nota wydawnicza, w: F. Mauriac, Le Sagouin…, s. 1.
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z jaką uprawiamy dzieła wyobraźni. Gazeta jest miejscem debaty publicznej, spierania 
się o to, co dzieli umysły, zajmowania spektakularnych stanowisk. Powieść przeciwnie, 
wymaga od nas zapomnienia o naszych zobowiązaniach. Nie chodzi o to, że nie czerpie 
ona z duchowych czy nawet politycznych pasji, które posiadamy, ale musi to czynić bez-
wiednie. Dziełu sztuki brakuje życiodajnej energii, jeśli artysta odcina się od świata, jeśli 
pozostaje obojętny na swoje zmagania i cierpienia; jego udział w dramacie swoich czasów 
wzbogaca pisaną przez niego powieść tylko dlatego, że wzbogaca ziemię, na której po-
wieść zapuszcza korzenie. Dobra powieść nigdy nie jest wprost zaangażowana, ale trudno 
znaleźć przykład tego, że wielki powieściopisarz nie byłby zaangażowany11.

Jako dziennikarz Mauriac pragnie wyrażać swoje zaangażowanie i stara się być 
„najpierw katolikiem, a później politykiem”12. Pragnie w ten sposób uwrażliwić 
czytelników pism katolickich na wydarzenia polityczne, gospodarcze, społeczne 
i postrzegać je w perspektywie wiary. Natomiast nie stara się wywierać wpływu 
na swoich czytelników, gdyż „jako dziennikarz nie ma na celu nakłaniania lub 
dyktowania czytelnikowi jego postawy”13. Przyznanie Nagrody Nobla w 1952 roku 
stanowi punkt zwrotny w karierze pisarskiej Mauriaca i postrzeganiu przez niego 
pojęcia zaangażowania. Jak pisze Elisabeth Le Corre14, zaangażowanie Mauriaca 
ma inny wymiar niż zaangażowanie Sartre’a – jest stanem faktycznym, a nie wybo-
rem, który można odrzucić; jest to przede wszystkim zaangażowanie o charakterze 
religijnym, podczas gdy u Sartre’a zaangażowanie wynika z pasji polityka. Według 
Mauriaca zobowiązanie pisania łączy się z postrzeganiem wieczności, podczas gdy 
dla Sartre’a liczy się teraźniejszość. Mauriac żywi przekonanie, że zaangażowanie 
każdego człowieka nie wynika z dobrowolnie podjętej decyzji, by zabiegać o jakąś 
konkretną sprawę, ale jest nieodłączną cechą postępowania, niezależnie od prze-
konań politycznych czy religijnych – „zaangażowanie nie jest aktem świadomym: 
jesteśmy zaangażowani, czy nam się to podoba, czy nie”15.

Zdaniem Le Corre16 Mauriac-powieściopisarz staje wobec dylematu, w jaki spo-
sób przedstawiać swoje zaangażowanie i swoje przekonania, nie popadając w dy-
daktyzm, moralizatorstwo czy też sztuczność. W poszukiwaniu odpowiedzi na 
pytanie, czym jest powieść katolicka, Mauriac ewoluuje, przyjmując jednak 
jako wyznacznik element wiary. Jego twórczość przyczynia się tym samym do 

11 F. Mauriac, Bâton rompus, „La Parisienne”, mars 1953, dans PC, s. 410–411, cyt. za: E. Le Corre, 
François Mauriac. Le prêtre et l’écrivain, Paris 2014, s. 450.

12 J. Touzot, Mauriac avant Mauriac, Paris 1977, s. 8.
13 E. Le Corre, François Mauriac…, s. 451.
14  Tamże, s. 452.
15 F. Mauriac, Bloc-Notes, II, 30 octobre 1960, Paris 2004, s. 492. 
16 E. Le Corre, François Mauriac…, s. 470–476.
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odnowienia gatunku powieści katolickiej, gdyż pisarz nie stara się zaspokajać gu-
stów czytelniczych. Mauriac zgadza się z Gide’em, że „to właśnie z pięknych uczuć 
tworzymy złą literaturę”17. Czytelne jest to w opinii krytyków literatury wypowia-
dających się na temat pisarstwa autora:

Zacierając przeciwieństwa między grzechem a łaską, sugerując istnienie Boga bardziej 
niż je potwierdzając, mieszając sacrum i profanum, kultywując dwuznaczność w swo-
ich rezultatach, Mauriac mniej stara się wzmocnić dobre sumienie faryzeuszy, a bardziej 
wzbudzić ich niepokój, mniej nawrócić niewierzących, a bardziej obudzić ich uczucia 
religijne. W ten sposób udaje mu się dotrzeć do szerokiej publiczności bez odwracania się 
od instytucji kościelnej18.

Na wzór klasycznych moralistów, zwłaszcza Pascala, Mauriac rysuje człowieka 
w kolorach ciemnych, którego pochłaniają namiętności, ale trwającego w poszu-
kiwaniu boskości. Począwszy od najwcześniejszych powieści – od L’Enfant chargé 
de chaînes (1913) do La Chair et le sang (1921) – ukazują one pokusy i zagrożenia 
ze strony otaczającego świata. Coraz częściej pojawia się obraz zła, które przybie-
ra charakter wszechobecny, np. w Baiser au lépreux (1922) czy Noeud de vipères 
(1932), a analiza jego korzeni „przesłania duchowe znaczenie dzieła”19, które po-
zostaje jednak obecne. Wreszcie, po II wojnie światowej, narastające poczucie spu-
stoszenia, niesionego przez brak uczuć w świecie idzie w parze z pogłębieniem 
pisarskiej logiki ofiarniczej, czego przykładem jest powieść Le Sagouin (1951).

„Dzieło w czerni” – taki ton ma twórczość Mauriaca. Czerń ma symbolizować 
człowieka poruszającego się w ciemności, który nie może dostrzec innych, nie 
może się z nimi komunikować ani – tym bardziej – ich zrozumieć. Pozostawanie 
w ciemności bez światła nie pozwala dostrzec właściwie także siebie, gdyż postrze-
ganie to odbywa się w wyobraźni, a więc czasami w doskonałej ułudzie. Mimo 
że Mauriac był wyznawcą chrześcijańskiego humanizmu, nie traktował jednak 
swojego pisarstwa na zasadzie bezpośredniej apologetyki chrześcijańskich cnót, 
a nawet jeśli można uznać jego pisarstwo za instrument oddziaływania na ducho-
wość czytelników, to raczej dokonuje się to poprzez analizę złej niż dobrej strony 
w duszy ludzkiej. Mauriac akceptuje człowieka w słabości jego natury, przedstawia 
go takim, jakim jest – pozostającego w nieustannym konflikcie w walce ciała i du-
cha, pychy i miłości. Był przekonany, że tylko szczerość i widzenie siebie w swo-
im upadku pozwoli człowiekowi powstać i korzystać ze źródła wiary, od którego 
wszystko, co go otacza, zdaje się skutecznie oddalać. Jednocześnie był przekonany 

17 Tamże, s. 472.
18 Tamże, s. 476.
19 Tamże, s. 456.
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o swoim obowiązku pisania i przemawiania do czytelnika, gdyż – jak twierdził – 
„ten, kto niesie w sobie dzieło, nie może nie oddać go światu”20. Jako powieścio-
pisarz katolicki był w rzeczywistości bardziej wyczulony na tę „odpowiedzialność 
pisarza”, którą pojmował jako obowiązek demaskowania zła we wszystkich jego 
postaciach. Zło w świecie jest wielorakie i wielopostaciowe, dotyka jednostki i spo-
łeczności. Mauriac opisuje świat ludzki jako pustynię miłości, krainę namiętności 
i pragnienia szczęścia materialnego. Jak twierdzi M. Jérôme:

Geograficzna mapa, którą rysuje Mauriac, to jałowe przestrzenie, spalone ogniem nieba, 
gdzie w każdej chwili może zapłonąć iskra, a popiół jest tylko śladem dawnych pożarów. 
Pejzaż ten jest jednak tylko materialnym awersem metafizyki21.

Jałowa pustynia staje się dla pisarza symbolem kondycji ludzkiej, a tytuł jednej 
z późniejszych jego powieści, Pustynia miłości (Le Désert de l’amour), mógłby się 
odnosić do całej jego twórczości, zamykając klamrą widzenie człowieka w świecie. 
Nie jest to obraz optymistyczny. 

Ta pustynia nie jest miejscem miłości, tak jak nie jest miejscem sprawiedliwości. We 
wszechświecie Mauriaca wszystko jest niczym innym, jak nawiedzeniem zbrodni, samot-
nością, niekomunikatywnością między istotami, rozpaczą, trwaniem w nienawiści, fary-
zeizmem bigotów, namiętnością posiadania dziedzictwa22.

Szczególna ostrość, z jaką Mauriac maluje społeczność ludzką, wzbudzała żywą 
reakcję u czytelników zarówno katolickich, jak i niekatolickich. Jedni zarzucali 
autorowi niemal obsesyjną jednostronność, inni, np. Maurice Martin du Gard23, 
zastanawiali się, w jakim stopniu Mauriac może reprezentować nurt pisarzy kato-
lickich. Swoim przeciwnikom Mauriac odpowiadał, że upiększanie rzeczywisto-
ści nie zmienia jej, w efekcie powstaje tylko fałszywy obraz, który być może daje 
pewne czasowe ukojenie i stanowi odskocznię od rzeczywistości, ale nie powo-
duje, że człowiek mierzy się łatwiej z dręczącymi go dylematami. Realny obraz to 
element nauki o człowieku: „Prawdziwi miłośnicy życia kochają je takim, jakie 
jest. Zdzierają z niego kolejno wszystkie maski i temu monstrum, który w końcu 

20 M. Lioure, Mauriac: la littérature et le mal, w: Littérature et christianisme, l’esthétique de Français 
Mauriac, red. L. Déome, J.-F. Durant, Paris 2005, s. 142.

21 M.  Jérôme, La pierre d’achoppement, w: François Mauriac.  La justice des Béatitudes, red. 
M. Jérôme, Paris 2010, https://www.cairn.info/francois-mauriac--9782841865291-page-13.htm 
(dostęp: 20.02.2021).

22 Tamże.
23 M. Lioure, Mauriac: la littérature…, s. 237.
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zostaje obnażony, oddają swoje serca”24. Pisarz czyni zatem przedmiotem swojego 
opisu człowieka, członka rodziny, którego czyny wynikają z wychowania, ale też 
naznaczają kolejne pokolenia i wytyczają drogę przyszłych zachowań. Pisarz po-
trafił doskonale oddać w swoich powieściach gorliwą żarliwość walk toczonych 
wewnętrznie przez bohaterów i tragizm ich wyborów. 

3. Edukacja rodzinna

Bohater udręczony, którego losy czytelnik śledzi na kartach powieści Kłębowisko 
żmij i Le Sagouin, posiada cechy nabywane i zaobserwowane w domu rodzinnym. 
To naturalne środowisko wychowawcze z zasady najbardziej idylliczne, w którym 
jednostka może doskonalić rozumienie zasad, budować przekonania, właściwy 
wizerunek siebie i świata, u Mauriaca ma liczne pęknięcia, blokujące prawidłowy 
rozwój albo nadające mu kierunek, który de facto oddala wychowanka od wspól-
noty społecznej. We wskazanych powieściach ogniskują się zasady wychowania 
typowe dla bogatych rodzin mieszczańskich, w których wartością nadrzędną jest 
budowanie prestiżu i osiągnięcie właściwej pozycji społecznej. W wybranych po-
wieściach autor przedstawia wzajemne relacje między rodzicami, rodziców wobec 
dzieci i dzieci wobec innych. Efekty wychowania obserwowane w zachowaniach 
głównych bohaterów wskazują na to, że niezmiernie trudno przerwać krąg nazna-
czony postawą egoizmu, źle rozumianymi uczuciami i ambicjami.

Louis, bohater Kłębowiska żmij  – powieści pisanej w formie listu-spowiedzi 
do żony jako podsumowanie życia – nie jest dzieckiem zaniedbanym czy odrzu-
conym przez matkę25. Raczej odwrotnie. Jest przykładem dziecka, którego matka 
obdarza bezkrytycznym uczuciem i przywiązaniem, koncentrując się na zapew-
nieniu mu wszelkimi sposobami materialnego dobrobytu. Louis korzysta z przy-
wilejów zasobności wypracowanych przez rodziców, oddaje się nauce, może wręcz 
zbyt intensywnie, gdyż zapada na zdrowiu, co stanowi dla niego pierwsze źródło 
refleksji, czy podążanie za celami wytyczonymi przez świat warte jest swojej ceny:

Płaciłem teraz za przeciążone pracą dzieciństwo, za młodość spędzoną w niezdrowych 
warunkach; młodziutki chłopak nie ślęczy bezkarnie co dzień do późnej nocy za biur-
kiem, zgarbiony, zaniedbując wszelkie ćwiczenia fizyczne. […] A jednak obawiam się, że 
jestem niesprawiedliwy dla tego wątłego, pochylonego nad słownikami chłopca, jakim 
byłem wówczas. Kiedy czytam cudze wspomnienia z dzieciństwa, kiedy widzę ten raj, ku 

24 F. Mauriac, Journal I, Paris 1940, s. 37.
25 Szerzej na ten temat: B. Kędzia-Klebeko, Rodzina i kłębowisko żmij w twórczości François Mau-

riaca. Ujęcie socjokrytyczne, w: Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce, 
red. L. Mariak, Szczecin 2018.
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któremu wszyscy wracają myślą, z trwogą zadaję sobie pytanie: „A ja? Skądże ta pustka 
u zarania mego życia? Może zapomniałem o tym, co innym utkwiło w pamięci, może i ja 
zaznawałem tych uniesień?”. Niestety, patrząc poza siebie, nie widzę nic prócz wściekłej 
rywalizacji z chłopcem, któremu było na imię Henoch, i drugim chłopcem, imieniem 
Rodryg26.

Niemniej nie potrafi wyzwolić się z pragnienia realizacji swoich ambicji, gdyż 
prestiż i uznanie pochodzące ze środowiska kolegów, a potem współpracowników 
pozwalają mu kompensować poczucie niższości związane z własnym tak zwanym 
niskim urodzeniem. Intensywna praca jest pewnym wyzwoleniem od lęku odrzu-
cenia przez środowisko. Louis pisze o tym, wspominając swoje dzieciństwo: 

Lękając się, że i tak nikomu nie przypadnę do serca, starałem się z rozmysłem sprawiać 
złe wrażenie. O to, jaki jestem, słusznie czy niesłusznie, obwiniałem matkę. Zdawało mi 
się, że płacę za tę nieszczęsną troskliwość, za te przesadne względy, jakimi otaczano mnie 
od dzieciństwa27.

Mimo doskonałej sytuacji finansowej ani jako chłopiec, ani jako młody czło-
wiek nie potrafi wyzbyć się iluzji o jeszcze lepszym życiu, niespożytej ambicji, ko-
nieczności stawiania sobie ciągle nowych wyzwań. To fałszywe wyobrażenie siebie 
i innych przyczynia się do budowania niechęci do innych, wizji samodoskonałości, 
która powoli przemienia się w nienawiść i niemożność funkcjonowania we wła-
snej rodzinie. Poczucie niższości przekłada się w efekcie na destruktywne działa-
nia wobec pozostałych członków rodziny – wobec żony i dzieci – na podejmowa-
nie których Louis poświęca obsesyjnie całe swoje życie. Jednocześnie swoistym 
wyzwoleniem jest uzmysłowienie sobie pod koniec życia, jak bardzo kochał żonę. 
Ta spóźniona refleksja, której nie mógł już wypowiedzieć przed żoną, pozwoliła 
mu jednak pogodzić się ze światem, samym sobą i Bogiem:

Niemal wszyscy pochodzili z dobrych domów, byli wychowankami jezuitów, a ja, wy-
chowany w zwykłej szkole, wnuk pastucha, nie umiałem im nigdy wybaczyć straszliwej 
zazdrości, jaką wzbudzał we mnie ich sposób bycia, choć uważałem, że pod względem 
umysłowym stoją niżej ode mnie. Zazdrościć komuś, kim się gardzi, to uczucie haniebne, 
które potrafi zatruć człowiekowi całe życie28.

Louis kończy studia prawnicze, żeni się z Izabelą, dziedziczką fortuny Fon-
dodège, ale nawet wobec rozwijających się uczuć w tym małżeństwie, zawartym 
pierwotnie z rozsądku, nie potrafi się odnaleźć. Zawód miłosny, którego przyczyną 

26 F. Mauriac, Kłębowisko żmij, Warszawa 1962, s. 12.
27 Tamże, s. 14.
28 Tamże, s. 15.
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jest wyniosła i wszechogarniająca nienawiść do środowiska społecznego żony, do 
jej przekonań religijnych i do wyobrażenia świata, gdzie uczucia można lokować 
bezpiecznie w pieniądze, prowadzą Louisa do klęski samotności. Rodzina, którą 
stworzył, funkcjonowała według podziałów „my” i „wy”, według kryterium po-
siadania fortuny, władzy i wpływów. Jako adwokat świetnie funkcjonujący w śro-
dowisku instytucji urzędniczych potrafi wzmocnić swoją pozycję, którą realnie 
definiowała liczba posiadanych hektarów ziemi.

Tymczasem hektary lasów nie mogą zastąpić więzi, rany odrzucenia po obu 
stronach są zbyt dotkliwe, a co gorsza, model zachowań rodzinnych został już wy-
znaczony. Dzieci obawiają się ojca, traktują go jak obcego, zaangażowane w rodzi-
cielski konflikt są zmuszone do opowiedzenia się po jednej ze stron. Louis dostrze-
ga zniszczenia, jakie dotykają kolejne pokolenia:

I nagle wśród tłumu, który przelewał się chodnikami, dojrzałem samego siebie – był to 
Robert w towarzystwie jakiegoś nędznie wyglądającego kolegi. […] jakże tego wszystkie-
go nienawidzę. U niego wszystkie moje braki jeszcze bardziej się uwydatniają29.

Sytuacja taka ani nie sprzyja naprawie relacji rodzinnych, ani nie gwarantu-
je zerwania kręgu negatywnych wzorców. Można mieć niemal pewność, że będą 
one powielane w kolejnych pokoleniach, do czasu, gdy pustynia miłości być może 
przemieni się w urodzajną glebę. 

4. Edukacja instytucjonalna

Po latach zaangażowania politycznego, po długiej przerwie od 1940 do 1950 roku30, 
Mauriac powieścią Le Sagouin postanowił powrócić do literatury i nawiązać do jej 
pierwszej misji, tak bardzo podkreślanej szczególnie przez pisarzy powojennych, 
która ukazać powinna w estetyzowanej formie przekonania i zasady mogące oka-
zać się perspektywiczne dla choćby jednego czytelnika. W ogólnym bowiem roz-
rachunku pisarz utrwala swoje słowo w tekście dla przyszłych pokoleń, ponieważ 
literatura „nie jest sztuką, która niszczeje, jest dziełem, które trwa: dziełem, które 
przetrwało. Nie ma sensu nie umierać”31. Jak sam przyznaje:

Byłem zmęczony polityką. Opanowało mnie ostatnie pragnienie: udowodnić, że powie-
ściopisarz we mnie wciąż żyje. […] stare drzewo zakwitło ponownie w środku zimy32. 

29 Tamże, s. 78.
30 L. Borella, La Sagouin de François Mauriac, Firenze 1980, s. 13.
31 Cyt. za: tamże, s. 15.
32 Tamże.
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Le Sagouin pojawia się w odpowiedzi na totalitarną katastrofę wojenną, ogrom-
ny niepokój, który Mauriac odczuwał w czasie okupacji hitlerowskiej, a którego 
świadectwem jest Cahier Noir:

W jakim innym momencie historii więzienia zamknęły się za większą liczbą niewinnych 
ludzi? W jakim innym czasie dzieci były odrywane od matek i wtłaczane do bydlęcych 
wagonów, jak to widziałem w ciemny poranek na dworcu kolejowym Austerlitz? Szczę-
ście w Europie stało się marzeniem niemożliwym do spełnienia, stało się tylko udziałem 
niskich dusz33.

Zamysł powieści powstał w latach czterdziestych, ale dopiero w 1951 roku pi-
sarz do niego powrócił. Le Sagouin to opis kolejnej rodziny, której członkowie są 
nieustannie uwikłani w coraz ostrzejsze konflikty relacji władzy, gdzie wykluczone 
są odczucia przyjaźni, miłości, odpowiedzialności i szacunku. W tym kontekście 
widzenia powojennej rzeczywistości społecznej i konfliktów wielu narodów po-
wieść Le Sagouin jest swoistym przesłaniem na temat odpowiedzialności za całość 
kultury społecznej, której dziecko jest kluczem do przyszłości. Dorosły jest od-
powiedzialny za dziecko, za jego wychowanie, ale też za jego stosunek do nauki 
i do wiedzy. Tym wszystkim wyzwaniom dorosły nie potrafi sprostać. Wizja, jaką 
Mauriac przedstawia czytelnikowi w powieści Le Sagouin, stanowi jednocześnie 
ostrzeżenie przed perspektywą, która roztacza się przed człowiekiem pozbawio-
nym światła uczuć, pozytywnych przykładów relacji międzyludzkich, zachęty do 
rozwijania swoich zdolności i talentów. Czy konflikty wojenne są w tym kontek-
ście do uniknięcia w przyszłości? 

Bohaterem powieści jest dwunastoletni chłopiec, żyjący według wzorców opar-
tych na braku miłości i dlatego skazany na absolutną samotność, prowadzącą do 
śmierci. Powieść ukazuje realną władzę dorosłego nad dzieckiem. Pisarz próbuje 
także zdefiniować wpływ w XX wieku relacji międzyludzkich na kondycję współ-
czesnego człowieka, dla którego zagrożeniem jest powielanie modelu postaw i za-
chowań opartych na zasadzie pomijania spraw innych. Mauriac obserwuje skutki 
takich postaw, śledząc wydarzenia wojenne pierwszej połowy XX stulecia. Co po-
trzeba człowiekowi do tego, by wiódł pomyślne życie? To pytanie ma wiele odpo-
wiedzi, ale kluczowa nadal wydaje się według Mauriaca odpowiedzialność za los 
drugiego i uczucie miłości. Człowiek powinien uczyć się odpowiedzialności za 
siebie i swój los. To przesłanie w duchu egzystencjalizmu wydaje się mieć naglący 
charakter, dlatego być może występuje w powieści takie nagromadzenie drastycz-
nych opisów czy przerysowanych charakterów.

33 F. Mauriac, Le Cahier noir, w: Journal et mémoires politiques, Paris 2008, s. 774.
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Zadania edukacyjne przypadają dorosłym. W powieści Le Sagouin Mauriac 
powierza je nauczycielowi. Pisarz bardzo precyzyjnie określa zadania nauczyciela 
i nauczania, wprowadzając do powieści etymologię francuskiego wyrazu institu-
teur od łacińskiego institutor, to jest „ten, który ustanawia, ten, który poucza, ten, 
który ustanawia człowieczeństwo w człowieku; co za piękne słowo!”34. Za realiza-
cję tych ideałów odpowiedzialne są jednak konkretne osoby, które gdy przestrze-
gają zasad wychowawczych sprzyjających rozwojowi wychowanka, osiągają cel 
formowania człowieka pełnego, potrafiącego nawiązać relacje przyjaźni z drugim 
człowiekiem oraz pracować na rzecz ludzi i świata.

W społeczności niewielkiego środowiska, które tworzą „mieszkańcy zamku” 
i „mieszkańcy miasteczka”, wychowaniem dzieci i ich edukacją zajmuje się nie 
tylko nauczyciel z racji wykonywanego zawodu, ale także rodzina i najbliższe oto-
czenie. Powieść rozgrywa się w mikrokosmosie małych grup rodzinnych i środo-
wiskowych, działających zgodnie ze stereotypami przekazywanymi z pokolenia na 
pokolenie i wpływającymi na kształtowanie młodego pokolenia. Mauriac ukazuje 
powiązania władzy, przekonań politycznych, ideologicznych. Jak stwierdzi później 
Pierre Bourdieu: „[…] w logicznym podziale na młodych i starych chodzi o wła-
dzę, o podział (w sensie dzielenia) władzy”35. W ogólnym rozrachunku w mauria-
kowskim środowisku władza umyka wszystkim, gdyż dzielenie wspólnoty, jak po-
kazuje pisarz, niszczy ją, a żadna ze stron konfliktu nie żyje w poczuciu spełnienia. 
Czytelnik śledzi zatem losy wychowanka, które już w incipicie zapowiedziane są 
jako klęska przyjętego procesu wychowawczego. Ta scena dotycząca kwestii spo-
sobów nauczania, dawania lekcji, przekazywania wiedzy, staje się metaforyczną 
lekcją dla społeczności na temat skutków braku odpowiedzialności.

Incipit, który stanowi otwarcie opowieści, ukazuje czytelnikowi powieściowe-
go bohatera w jego relacji z matką. Powtarzanie lekcji kończy się bolesnym dla 
chłopca policzkiem. Słabe postępy w nauce mają być uzasadnieniem brutalności 
i swoistą zachętą do pracy i do nauki. „Dlaczego ciągle mi powtarzasz, że nauczy-
łeś się lekcji? Widzisz, że tego nie umiesz! Nauczyłeś się na pamięć? Naprawdę?” 
Rozbrzmiał policzek. „Idź na górę do swojego pokoju. Nie chcę cię widzieć do 
kolacji”36.

Mauriac nie ułatwia zadania czytelnikowi, wprowadza go w procesy edukacyj-
ne, przedstawione w krzywym zwierciadle relacje nauczyciel–uczeń, które opierają 
się na żywej niechęci nauczyciela do ucznia z racji pochodzenia czy stereotypów 

34 F. Mauriac, Le Sagouin…, s. 139.
35 P. Bourdieu, Question de sociologie, Paris 2002, s. 144.
36 F. Mauriac, Le Sagouin…, s. 7.
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poznawczych. Nic dziwnego, że Guillou, wciąż określany niepochlebnymi nazwa-
mi, w wieku dwunastu lat nie ufa instytucji edukacyjnej ani domowej, ani szkolo-
nej. W poprzednich szkołach nie mógł zostać ze względu na słabowity stan zdro-
wia i ogólne nieprzystosowanie: 

Starał się jedynie o to, aby nie przebywać z innymi dziećmi, narażającymi go na cierpienie, 
i aby nie mieć do czynienia z nauczycielami, którzy mówili głośno, którzy byli rozdrażnie-
ni, którzy wypowiadali słowa bez znaczenia z szorstkim akcentem37. 

Matka postanawia oddać chłopca pod opiekę nauczyciela z miasta, o laickich 
poglądach, szukając tym samym równowagi dla przekonań panujących w rodzinie, 
do której weszła, a której poglądów nie podziela z racji własnego laickiego wycho-
wania. Nauczyciel mimo pierwszych oporów, u podstaw których leży osobista nie-
chęć do mieszkańców zamku, postanawia przyjąć chłopca do szkoły, odkrywając 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej inteligencję ucznia. Guillou stara się ją ukryć 
przed matką, podobnie jak swoje zainteresowania i charakter. Chłopiec, który od-
budowuje swoje zaufanie do dorosłych, czuje się po pierwszej rozmowie z nauczy-
cielem szczęśliwy i jest gotów przystąpić do pracy. Świadczyć o tym wymownie 
scena w bibliotece, którą nauczyciel otwiera przed uczniem:

Guillou dotykał ręką każdego tomu.
– Wybierz tę, którą chcesz. 
– Och! Tajemnicza wyspa… czytał ją pan? – zapytał. Oczy mu błyszczały, gdy spoglądał na 
pana Bordasa.

– Tak –powiedział nauczyciel – kiedy byłem w twoim wieku, ale zapomniałem… To histo-
ria Robinsona, prawda?

– To lepsze niż historia Robinsona – wykrzyknął żarliwie Guillou38.

Robert Bordas staje się wzorem. Iluzja możliwości pobierania „nauk huma-
nistycznych” jest jednak krótkotrwała i trwa tylko do kolejnego dnia. Nauczyciel 
wycofuje się i odmawia opieki nad uczniem z szacunku dla swoich zasad, w któ-
rych „walka klas nie jest historią z podręczników”39. Chłopiec jest w stanie rozter-
ki. Poczucie odrzucenia przez matkę i utraty przyjaźni rodziny nauczyciela, jaką 
stworzył sobie w wyobraźni, popycha go do skrajnych rozwiązań. Śmierć wydaje 
mu się jedynym sposobem na przerwanie udręki. To właśnie ona zapewnia mu 
wreszcie akceptację jako dziecku, uczniowi, człowiekowi.

37 Tamże, s. 80.
38 Tamże, s. 101.
39 Tamże, s. 118.
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Z kościoła przez dziurę w witrażu wyszedł wróbel. „Dobrego Boga tam nie ma”. To była 
jedna z tych rzeczy, o których babcia mówiła: „Dobry Bóg został zabrany”. Nie ma Go 
nigdzie indziej, jak tylko w niebie. Martwe dzieci stają się jak anioły, a ich twarze są czyste 
i promienne40. 

Mauriac rozpatruje sytuację w perspektywie spełnienia obowiązku i ponoszo-
nej odpowiedzialności. Z racji swego przygotowania zawodowego nauczyciel po-
winien poświęcić swój czas na uczenie dziecka, budowanie w nim umiejętności 
społecznego funkcjonowania w relacji równości i poczucia własnych praw. Czy 
jednak można nauczyć kochać, samemu nie kochając? Całe przygotowanie zawo-
dowe nauczyciela, uzyskane w prestiżowej szkole dla nauczycieli École Normale, 
legło w gruzach, tak samo jednak legło w gruzach powołanie rodziców do opie-
ki na dzieckiem. Podobnie jak w przypadku innych negatywnych bohaterów po-
wieściowych mają oni prawo, według Mauriaca, do wyrażenia żalu i naprawienia 
swoich przewinień. Robert Bordas ostatecznie doznaje łaski i jego nawrócenie jest 
całkowite. Ma świadomość, że nie wypełnił swojej misji, zawiódł nadzieje ucznia 
i przyczynił się do utraty jego potencjału:

Guillou… duch, który tlił się w tym cierpiącym ciele, ach! Jak cudownie byłoby pomóc 
mu się rozwinąć! Być może to właśnie dla tej pracy Robert Bordas przyszedł na świat. […] 
Ze względu na dziecko, które oddał śmierci, nie odmawiał już niczego tym, którzy do 
niego przychodzili41.

5. Potrzeba wzajemnej odpowiedzialności – konkluzja

Rodzina jest niezmiernie kruchym organizmem, podatnym na oddziaływanie sił 
społecznych, które mogą przyczynić się albo do jej rozwoju, albo do klęski. Słabość 
jednego elementu decyduje najczęściej o kondycji całej rodziny, a jednocześnie 
polaryzacja stanowisk wobec pojęcia winy i łaski nie jest jednoznaczna. Wydaje się, 
że Mauriac darzy sympatią swojego negatywnego bohatera, doszukując się w jego 
postępowaniu argumentów łagodzących, ale przede wszystkim prowadząc go do 
stanu pojednania z sobą samym, swoim powołaniem, rodziną, według możności 
wiary, gdyż jak pisarz twierdzi, „wiara jest miłością”42. Uwarunkowania społecz-
ne, ale także konwencje kulturowe, postrzeganie siebie w odniesieniu do innego, 
swoich obowiązków wobec świata i rodziny, przyczyniają się do tego, że wszelkie 
przywary snobizmu, namiętności, posiadania nie tylko pieniędzy, ale i drugiego 

40 Tamże, s. 120.
41 Tamże, s. 139.
42 F. Mauriac, Ce que je crois…, s. 188.
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człowieka przechodzą z pokolenia na pokolenie i są w świetle koncepcji prestiżu 
traktowane jako zaleta, podobnie jak umiejętność przystosowania się, zawiązywa-
nia małżeństw bez miłości, posiadania dzieci z konieczności zapewnienia spadko-
bierców, budowania fortuny. 

W efekcie powstaje świat bez innych. Powraca Mauriakowskie przesłanie pu-
styni uczuć, które – ponieważ niematerialne – poświęcane są dla materii. Louis 
pisze do swojej żony: „Otóż to, boję się zbiednieć! Zdaje mi się, że nigdy nie mógł-
bym mieć dość złota. Was ono przyciąga, ale mnie chroni”43. Problem jednak 
polega na tym, że pozytywne relacje międzyludzkie pozwalają na komunikację, 
na przeobrażenie człowieka i rozwój cywilizacji ludzkiej, w której edukacja, wy-
chowanie w godności i poszanowaniu praw są niezbywalnymi prawami jednostki. 
Mauriac, pozostając wierny swojemu widzeniu człowieka „w czerni”, nie łudzi się 
i nie pozostawia tych złudzeń czytelnikowi: nie można mówić o sprawiedliwości 
bez miłosierdzia, gdyż pozostaje ona martwą literą prawa, zinstytucjonalizowaną, 
która nie chroni poszczególnych członków społeczności od ducha sprawowania 
władzy silniejszego nad słabszym, za wszelką cenę i bez względu na skutki. Czło-
wiek domaga się sprawiedliwości w tym świecie, pragnie jej i tworzy kodeksy, tym-
czasem zdaniem Mauriaca „sprawiedliwość domaga się miłości w świecie, w któ-
rym ludzie jej nie kochają”44. Czyżby los ludzkości był skazany na niepowodzenie? 
Wydaje się jednak, że nie, ponieważ po każdym upadku mauriakowscy bohate-
rowie odnajdują nową drogę i nowe widzenie rzeczywistości. Pisarz pozostawia 
czytelnika w przekonaniu, że człowiek zdolny jest do gestów miłości i dzięki temu 
warto zachować wiarę w przyszłość społeczności i cywilizacji. Tak jak uczynił to 
nauczyciel Guillou, oddając się do dyspozycji każdego innego ucznia, który by do 
niego przyszedł.

Teoretycy45 społecznego uczenia się podkreślają znaczenie nauki poprzez ob-
serwację i naśladownictwo. Przejmowanie zachowań poprzez stosowanie przez 
otoczenie wzmacniających bodźców przyczynia się do tego, że bez głębszej re-
fleksji społecznej nad wzorcami przekazywanymi pokoleniowo, według których 
funkcjonują jednostki, rodziny i całe społeczności, trud budowania poprawnych 
relacji międzyludzkich w świecie, a przede wszystkim zapewnienia świata bez wo-
jen, wydaje się wyzwaniem cywilizacyjnym. Budowanie takiego świata, w którym 
mądrość życiowa prowadzi do pokoju, jest możliwe, wymaga jednak ukonstytu-
owania wzorców i ich poszanowania. Mauriac jest przekonany, że nie ponosi winy 

43 F. Mauriac, Kłębowisko…, s. 35.
44 Cyt. za: M. Jérôme, La pierre d’achoppement…, s. 9.
45 Zob. A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Warszawa 2007. 
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jednostka, gdyż każdy i wszyscy odpowiedzialni są za rozumienie konieczności 
budowania relacji odpowiedzialności i współpracy, czy to na niwie rodziny, insty-
tucji, czy też społeczności.
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EDUKACJA SPOŁECZNA W PISARSTWIE FRANÇOIS MAURIACA  
NA PODSTAWIE POWIEŚCI LE NŒUD DE VIPÈRES I LE SAGOUIN

Streszczenie

Rodzina i wychowanie w rodzinie mają kluczowe znaczenie zarówno dla funkcjonowa-
nia danej społeczności, jak i całych narodów. Powielanie negatywnych wzorów zachowań 
utrwala nabyte pokoleniowo postrzeganie rzeczywistości, które prowadzić może do klęski 
jednostkę i społeczność. Celem artykułu jest ukazanie myśli François Mauriaca, francu-
skiego pisarza katolickiego okresu powojennego, który w swoich powieściach przedstawiał 
zagrożenia płynące dla jednostki z perspektywy odrzucenia przyjaźni do świata i ludzi. 
Mauriac śledzi losy rodzin francuskich na kartach wielu swoich powieści, ukazując dramat 
ich uwikłań wynikający z koncentracji na iluzji własnych wyobrażeń na temat szczęścia. 
Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są dwie wybrane powieści: Le Nœud de vipères, 
znana czytelnikowi polskiemu pod tytułem Kłębowisko żmij, oraz Le Sagouin, nieprzetłu-
maczona do tej pory na język polski. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały 
związki literatury z życiem społecznym, ujmowanym z perspektywy socjoliterackiej, 
w drugiej sposób, w jaki Mauriac rozumiał swoje zobowiązania literackie i zaangażowanie 
na rzecz kultury katolickiej, których celem było ukazanie czytelnikowi jałowości bytu każ-
dego, kto lekceważy pojęcie miłości w relacjach międzyludzkich. Kolejne części prezentują 
problematykę edukacji rodzinnej i instytucjonalnej podejmowaną przez Mauriaca oraz 
przybliżają jego rozumienie odpowiedzialności ciążącej na rodzicach i nauczycielach za 
los młodego pokolenia, decydującego w dalszej perspektywie o losach cywilizacji społecz-
nej w szerokim rozumieniu tego słowa. Odpowiedzialność za innego, w duchu empatii, 
okazuje się bowiem kluczowym hasłem działania każdego.

Słowa kluczowe: literatura francuska, powieść katolicka, wychowanie, rodzina, wzory 
postaw
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Instytucjonalizacja konfliktu prawo – sumienie 
jako współczesne wyzwanie dla systemów prawnych 
continental law

INSTITUTIONALISATION OF THE RIGHT-CONSCIENCE CONFLICT  
AS A CONTEMPORARY CHALLENGE FOR THE CONTINENTAL LAW SYSTEMS

Summary

The strongest version of the conscience-statutory law conflict, known from antiquity, is found 
in the events of the twentieth century. The effects of ethically outrageous political or normative 
decisions made, for example, by the Nazis or the Soviets, caused huge moral dilemmas. The 
international community’s account for these decisions and their consequences after World War 
II inspired the building of a system of human rights in the spirit of international iusnatural-
ism. This system, respecting the freedom of conscience in the well-known triad of freedom of 
thought, conscience, and religion, also favoured the positive recognition of the human right to 
conscientious objection.
Recognition of the right to conscientious objection ran from the positive and legal recogni-
tion of the freedom of conscience, through the theoretical and legal separation of the right to 
conscientious objection, to the recognition of this right in a legal institution, known as the con-
science clause, which takes the form of a provision allowing the possibility of failure to perform 
an action due to the so-called motives of conscience. The process of gradual recognition of the 
right to conscientious objection in the legal order, understood in this way, is defined in this 
study by the term “institutionalisation of the right-conscience conflict”. This institutionalisa-
tion takes various forms and does not always lead to the provision of sufficient legal protection 
to those wishing to exercise their right to conscientious objection. However, legal recognition of 
the possibility of non-application of the law in force due to conscientious objection always gen-
erates a number of challenges for the coherence of the legal system. In this work, a research task 
was undertaken using the dogmatic-legal method to answer the question which challenges for 
the legal systems of Continental law result from the institutionalisation of the law-conscience 
conflict? The article is divided into two parts, analysing the theoretical-legal and practical-legal 
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consequences of the institutionalisation of the right-conscience conflict and the resulting chal-
lenges for the legal systems of Continental law.

Keywords: institutionalization, conscience, right, freedom, Continental law

Wprowadzenie

Znany ze starożytności konflikt sumienie – prawo stanowione w XX wieku stał się 
szczególnie widoczny w obliczu różnych oburzających etycznie decyzji politycz-
nych czy normatywnych, skutkujących np. dwoma wojnami światowymi, ekster-
minacją ludności w obozach koncentracyjnych, użyciem broni biologicznej i nu-
klearnej na masową skalę, eksperymentami na ludziach i zwierzętach. Refleksja 
nad tymi wydarzeniami spowodowała po II wojnie światowej odwrót od pozy-
tywizmu prawniczego absolutyzującego normę prawa stanowionego1. Rozwijają-
cy się po II wojnie światowej w duchu iusnaturalizmu międzynarodowy system 
ochrony praw człowieka respektujący wolność sumienia, w znanej triadzie wol-
ności myśli sumienia i wyznania (religii), sprzyjał również pozytywnemu uznaniu 
prawa do sprzeciwu sumienia jako prawa człowieka2. 

Uznanie prawa do sprzeciwu sumienia przebiegało od pozytywno-prawnego 
uznania wolności sumienia, poprzez teoretycznoprawne wyodrębnienie prawa do 
sprzeciwu sumienia, aż do uznania tego prawa w porządku prawnym. Tak rozu-
miany proces stopniowego uznawania w porządku prawnym prawa do sprzeciwu 
sumienia określamy jest w niniejszym opracowaniu sformułowaniem „instytu-
cjonalizacja konfliktu prawo – sumienie”. Instytucjonalizacja ta przyjmuje różne 
formy i nie zawsze prowadzi do zapewnienia wystarczającej ochrony prawnej oso-
bom chcącym skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu sumienia. Zawsze jednak 
prawne uznanie możliwości niezastosowania obowiązującego prawa ze względu 
na sprzeciw sumienia generuje wiele wyzwań dla spójności systemu prawnego.

1 Por. M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka, Lublin 1999, s. 77–134, 226–341; M. Maciejewski, 
Doktrynalne ujęcie relacji prawo naturalne – prawo stanowione od starożytności do czasów oświe-
cenia, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 8 (2015) 2, s. 109.

2 Por. The Universal Declaration of Human Rights (Paris, 10.12.1948), art. 1, 18, https://www.
jus.uio.no/lm/en/pdf/un.universal.declaration.of.human.rights.1948.portrait.letter.pdf (dostęp: 
17.03.2021); International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and opened for si-
gnature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 
1966 entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49, art. 18, https://www.ohchr.
org/documents/professionalinterest/ccpr.pdf (dostęp: 17.03.2021); K. Orzeszyna, Klauzula su-
mienia jako gwarancja realizacji prawa do wolności sumienia, „Medyczna Wokanda” 9 (2017) 22, 
s. 19–22.
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W niniejszym opracowaniu, w którym zastosowano metodę dogmatyczno-
-prawną, wyznaczono zadanie badawcze polegające na odpowiedzi na pytanie: 
Jakie konkretnie wyzwania dla systemów prawnych continental law wynikają z in-
stytucjonalizacji konfliktu prawo – sumienie? 

1. Teoretycznoprawne konsekwencje instytucjonalizacji konfliktu prawo – 
sumienie

Współcześnie sprzeciw sumienia rozumiany jest w doktrynie jako niezgoda na 
wypełnienie obowiązku nałożonego przez prawo stanowione, motywowana powo-
dami o charakterze moralnym czy religijnym, które to powody jednostka uznaje 
za rację swojego działania3. Ów nakaz moralny, „wyposażony” w motywy sumie-
nia o podłożu aksjologicznym, typu etycznego i czasami, choć nie zawsze, moty-
wowany religijnie, uzasadnia odmowę zachowania wymaganego obowiązującym 
prawem, która to odmowa w niektórych przypadkach może być traktowana jak 
przestępstwo4. Jeśli  – z filozoficzno-teologicznego punktu widzenia  – sumienie 
jest aktem rozumu jednego podmiotu, to również sprzeciw sumienia będzie aktem 
osobistym i indywidualnym. Akt ten oznaczać będzie odmowę wypełnienia kon-
kretnej normy prawa stanowionego, ale nie będzie kwestionowaniem posłuszeń-
stwa całemu porządkowi prawnemu.

Z perspektywy teoretycznoprawnej konflikt prawo – sumienie postrzegany jest 
jako pewna forma nieposłuszeństwa wobec prawa lub jako forma ochrony wolno-
ści indywidualnej5. W tym kontekście osoby podejmujące się sprzeciwu sumienia 
odwołują się nie tylko do własnego sumienia, ale również do podstawowego pra-
wa podmiotowego do sprzeciwu sumienia, pochodzącego od wolności sumienia 
i wolności religii, pojętych jako przyrodzone prawa człowieka, które istnieją nieza-
leżnie od ich pozytywnego uznania, uprawniając osobę powołującą się na sprzeciw 

3 P. Palomino, [hasło:] Objeción de conciencia, w: Diccionario general de derecho canónico, red. 
J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, t. V, Navarra 2012, s. 661; por. M. Kubala, Obiezione di coscienza 
e rivendicazione abortista in Europa, Romae 2013, s. 65. 

4 Por. F. D’Agostino, L’obiezione di coscienza nelle dinamiche postmoderne, w: La objecíon de con-
ciencia (Actas del VI Congresso International de Derecho Ecclesiástico del Estado, Valencia 28–30 
mayo 1992), red. G. Izquierdo, J. Escrivá Ivars, Paterna 1993, s. 23–25; J.T. Martín de Agar, Dirit-
to e obiezione di coscienza, w: I diritti fondamentali nell’Unione Europea. La Carta di Nizza dopo 
il Trattato di Lisbona, red. P. Gianniti, Bologna–Roma 2013, s. 975–990.

5 Por. M. López Barahona, Obiezione di coscienza el campo della ricerca biomedica, w: La coscienza 
cristiana a sostegno del diritto alla vita (Atti della tredicesima assemblea generale della PAV, Città 
del Vaticano, 23–25.02.2007), red. E. Sgreccia, J. Laffitte, Città del Vaticano 2008, s. 197.
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dyktowany motywami sumienia do przekroczenia normy prawa stanowionego 
uznanej za niesprawiedliwą lub niemoralną6. 

Instytucjonalizacja konfliktu prawo – sumienie spowodowała, że obok trady-
cyjnego sprzeciwu sumienia sine lege (czasem również contra legem) pojawiło się 
pojęcie sprzeciwu sumienia secundum legem. Sprzeciw sumienia sine legem – czy 
inaczej – sprzeciw sumienia nieuznany w systemie prawnym, może być sprzeci-
wem contra legem – gdy dodatkowo sprzeciwia się istniejącej normie prawa stano-
wionego. Jednostka, postępując według wskazań własnego sumienia i przekracza-
jąc normę pozytywną, ryzykuje i akceptuje możliwość poniesienia konsekwencji 
swojego sprzeciwu. Będący efektem instytucjonalizacji konfliktu prawo – sumie-
nie sprzeciw secundum legem, czyli sprzeciw dopuszczony w porządku prawnym, 
nazywany bywa często w doktrynie opcją sumienia. Niektórzy autorzy, jak np. 
B.  Montanari, podkreślają, że sprzeciw sumienia secundum legem zasługuje na 
miano „sprzeciw sumienia”, ponieważ tym, co legitymizuje sprzeciw secundum 
legem jako sprzeciw sumienia, jest fakt, że sprzeciw ten motywowany jest sumie-
niem, a fakt pozytywnego dopuszczenia tego sprzeciwu lub nie ma drugorzędne 
znaczenie. Z tego powodu, używając dziś pojęcia „sprzeciw sumienia”, mamy na 
myśli nie tylko formę nieposłuszeństwa prawu, ale również konstrukcję prawną 
(instytucję) konstytuującą pozytywne prawo do sprzeciwu sumienia, to znaczy 
uprawniającą podmiot do niewypełnienia w konkretnych okolicznościach jakiejś 
wyraźnie uznanej normy prawa stanowionego. Przepis ten, wysławiający normy 
i sytuacje prawne wyznaczające prawo do sprzeciwu sumienia, nazywamy klauzu-
lą sumienia7.

W literaturze przedmiotu wskazuje się na prawidłowość, że o ile w epoce przed-
nowoczesnej osoby powołujące się na motywy sumienia kontestowały złe użycie 
władzy, to w epoce nowoczesnej i ponowoczesnej kontestowano same rozwiązania 
normatywne8. Rewolucja obyczajowa lat sześćdziesiątych XX wieku w państwach 
Europy Zachodniej czy wprowadzanie sowieckich rozwiązań do porządków praw-
nych państw Europy Wschodniej skutkowały sekularyzacją społeczeństw europej-
skich. Związana z tym zmiana mentalności prowadziła często do przyjmowania 
rozwiązań prawnych sprzecznych z nauczaniem – tradycyjnie obecnych na kon-
tynencie europejskim – Kościołów chrześcijańskich. Rozwiązania te były jednak 
kontestowane nie tylko przez konfesyjną mniejszość, ale również przez dużą 

6 Por. R. Bertolino, L’obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale del diritto di 
obiezione, Torino 1994, s. 58–62, 77–81; J.T. Martín de Agar, Diritto e obiezione…, s. 974–1010.

7 M. Kubala, Obiezione di coscienza e rivendicazione…, s. 67–69.
8 Por. F. D’Agostino, L’obiezione di coscienza nelle dinamiche postmoderne…, s. 28–29; J. Le Goff, 

O długie średniowiecze, w: Świat średniowiecznej wyobraźni, Warszawa 1997, s. 25–32.
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grupę „zsekularyzowanych” obywateli, uzasadniających swój sprzeciw motywami 
innymi niż religijne9. Uznano, że u podstaw sprzeciwu sumienia, tradycyjnie uza-
sadnianego motywami natury religijnej, mogą stać również motywy filozoficzne 
czy polityczne, co sprawiło, że postulat prawnego uznawania sprzeciwu sumie-
nia w klauzulach sumienia stał się bardziej nośny, bo nie mógł być już uznawany 
za efemeryczny kaprys konfesyjnej mniejszości, ale postulat większości i przez to 
zaczął jawić się jako wyzwanie w aplikacji praw człowieka uznanych w międzyna-
rodowym systemie ochrony na poziomie państwowych rozwiązań legislacyjnych. 
Słowo „wyzwanie” wydaje się tu uprawnione, ponieważ jeśli uznajemy, że dla 
społeczności międzynarodowej prawo do sprzeciwu sumienia jest podstawowym 
prawem człowieka, a państwa narodowe złożone są z podzielającej ten pogląd de-
mokratycznej większości obywateli, sygnują traktaty międzynarodowe uznające to 
prawo, to pozostawienie państwom narodowym szerokiej możliwości działań de-
limitujących wykonywanie tego prawa czyni je samo – często – jedynie fikcyjnym.

Rzeczywiście, sposoby uznania prawa do sprzeciwu sumienia w państwowych 
porządkach prawnych są różne. W niektórych krajach klauzule sumienia zawar-
te są w ustawach, np. ustawach depenalizujących lub legalizujących aborcję, czy 
w ustawach o zawodzie lekarza10. Często prawo do sprzeciwu sumienia zawarte 
jest w przepisach kodeksów etyki zawodowej, tak zwanych kodeksach deontolo-
gicznych lub bezpośrednio w konstytucjach czy w inkorporowanych do krajowe-
go porządku prawnego traktatach międzynarodowych11. Często również orzecz-
nictwo konstytucyjne wywodzi prawo do sprzeciwu sumienia z innego uznanego 
pozytywnie prawa, np. do wolności sumienia, lub też sądownictwo powszechne 
orzeka na podstawie ogólnych przepisów o możliwości skorzystania z prawa do 
sprzeciwu sumienia w konkretnej sytuacji12. 

9 Por. G. Dalla Torre, Il primato della Coscienza. Laicità e libertà nell’esperienza giuridica contempo-
ranea, Roma 1992, s. 73–98; P. Lillo, Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso, Torino 2012, 
s. 45–46; M. Kubala, Obiezione di coscienza e rivendicazione…, s. 65–66. 

10 Por. M. Kubala, L’obiezione di coscienza all’aborto come esempio di riconoscimento giuridico dell’eti-
ca professionale sanitaria. La situazione in Europa, w: Il volto del lavoro professionale. Servizio al-
la famiglia e alla società (Atti del Convegno Pontificia Università alla Santa Croce, 19–20 ottobre 
2017), red. F.J. Insa Gόmez, t. V/5, Roma 2018, s. 267–283; tenże, Obiezione di coscienza e riven-
dicazione…, s. 15–58, 73–190. 

11 Por. M. Kubala, Obiezione di coscienza e rivendicazione…, s. 84–90; J. Waszczuk-Napiórkowska, 
Opinia prawna dotycząca wolności sumienia w konstytucjach krajów Unii Europejskiej, „Zeszyty 
Prawnicze BAS” 9/3 (2012) 35, s. 231–255; J. Szymanek, Konstytucjonalizacja prawa do wolności 
myśli sumienia religii i przekonań, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 10 (2007), s. 89–114.

12 Por. M. Kubala, Obiezione di coscienza e rivendicazione…, s. 133–184; P. Czarny, Wolność sumie-
nia i religii w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (wybrane pro-
blemy), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 1 (2010), s. 155–164. 
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2. Praktycznoprawne konsekwencje instytucjonalizacji konfliktu prawo – 
sumienie

Od zakończenia II wojny światowej w systemach prawnych continental law prawo 
do sprzeciwu sumienia na poziomie międzynarodowych regulacji pozostawało 
albo czysto teoretyczne, czyli bez przełożenia na konkretne mechanizmy regula-
cyjne (np. jako prawo wyinterpretowane orzeczniczo z art. 9 Konwencji o ochronie 
praw człowieka i wolności podstawowych [dalej: ECHR], do której nie dołączono 
jak dotąd protokołu dodatkowego dotyczącego expressis verbis klauzuli sumie-
nia)13, albo gdy już uznano w dokumencie międzynarodowym klauzulę sumienia 
(jak np. w art. 10 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej) i zostawiano re-
gulacjom państwowym dookreślenie mechanizmów praktycznych w korzystaniu 
z tego prawa14.

W wielu opracowaniach można spotkać informację, że fenomen uznawania 
klauzul sumienia w XX wieku w systemach prawnych Continental law zaczął się 
od uznania prawa do sprzeciwu sumienia osób odmawiających podjęcia służ-
by wojskowej15. Choć pierwszy raz Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: 
ECtHR) orzekł o pogwałceniu art. 9 ECHR w sprawie konfesyjnej16, to istotnie, 
sprawa sprzeciwu sumienia wobec służby wojskowej – m.in. dzięki odnośnym re-
kursom, odrzucanym konsekwentnie przez Europejską Komisję Praw Człowieka, 
aż do jej rozwiązania w 1998 roku (Protokół 11 do ECHR) – stawała na forum 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy już od 1967 roku17, a za pierwsze 
orzecznicze wyinterpretowanie klauzuli sumienia z przepisów ECHR uznawane 

13 The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, https://www.
echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (dostęp: 17.03.2021); por. European Court of 
Human Rights, Guide on Article 9 of the Convention on Human Rights – Freedom of thought, 
conscience and religion [last update on 31 August 2020], https://www.echr.coe.int/Documents/
Guide_Art_9_ENG.pdf (dostęp: 12.04.2021); M. Kubala, Wolność sumienia w orzecznictwie eu-
ropejskim, w: Problemy z sądową ochroną praw człowieka, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, 
Olsztyn 2012, s. 401–402.

14 Por. Charter of Fundamental Rights of the European Union (2012/C 326/02), (O. J. UE, 
26.10.2012), art. 10; Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights (2007/C 303/02), 
(O. J. UE, 14.12.2007), „Explanation on article 10 – Freedom of thought, conscience and reli-
gion”; M. Kubala, Ochrona wolności sumienia w artykule 10 Karty praw podstawowych, w: Aktu-
alne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Zawi-
ślak, Lublin 2015, s. 205–212.

15 Por. S. Biesemans, L’obiezione di coscienza in Europa, Molfetta 1994, s. 11–12. 
16 Wyrok ECtHR z 25.05.1993 r. w sprawie Kokkinakis v. Grecji, skarga nr 14307/88.
17 Council of Europe [Parliamentary Assembly], Resolution 337 (1967), Right of conscientious ob-

jection, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15752&lang= en 
 (dostęp: 17.03.2021).
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jest orzeczenie ECtHR w sprawie dotyczącej odmowy służby wojskowej18. Choć 
w orzeczeniach ECtHR, oprócz sprzeciwu sumienia, za powód odmowy służ-
by wojskowej ECtHR zaczął uznawać również poglądy pacyfistyczne, uznaje się 
w doktrynie, że sprawa odmowy odbycia służby wojskowej dyktowana względami 
sumienia odegrała olbrzymią rolę w procesie instytucjonalizacji konfliktu pra-
wo – sumienie, a tym samym w rozwoju myśli teoretycznej dotyczącej klauzuli 
sumienia. Sprzeciw odmawiających odbycia służby wojskowej zaczął być jednak 
uznawany nie wprost poprzez wprowadzanie do porządków prawnych klauzul su-
mienia uznających prawo jednostki do nieodbycia służby wojskowej19. Najczęściej 
obowiązek odbycia służby wojskowej zastępowano inną formą służby na rzecz oj-
czyzny. Z czasem problem stał się mniej widoczny ze względu na profesjonalizację 
sił zbrojnych w kolejnych krajach, jak np. w polskim porządku prawnym20. Sprze-
ciw wobec odbycia służby wojskowej przybierał często postać czysto anarchicz-
nego lub neutralistycznego antymilitaryzmu. Taki antymilitaryzm o zabarwieniu 
politycznym lub ideologicznym nie negował często wojny jako takiej, ale tylko 
określoną wojnę. W takim rozumieniu mieliśmy do czynienia nie z klasycznie 
rozumianym sprzeciwem sumienia, ale ze sprzeciwem politycznym, mającym na 
celu przeforsowanie własnego przeświadczenia21.

W systemach prawnych continental law w XXI wieku problemy związane z in-
stytucjonalizacją konfliktu prawo – sumienie dotyczą najczęściej praktyki zawo-
dowej różnych grup społecznych, w której pojawiają się dylematy natury etycznej. 
Przykładem są klauzule sumienia uznające prawo do powstrzymania się od dzia-
łań związanych np. ze sztucznym zapłodnieniem (np. Austria, Francja, Niemcy, 
Włochy, Zjednoczone Królestwo), diagnostyką prenatalną (np. Austria), eutana-
zją (np. Belgia), eksperymentami na zwierzętach (np. Włochy)22. Sytuacją najczę-

18 Wyrok Wielkiej Izby ECtHR z 7.07.2011 r. w sprawie Baytayan v. Armenia, skarga nr 23459/03; 
por. M. Kubala, Wolność sumienia w orzecznictwie europejskim…, s. 401–402; H. Banaś, Sprzeciw 
sumienia w orzecznictwie ETPCz. Problematyka odmowy podjęcia służby wojskowej, „Folia Iuri-
dica Universitatis Vratislaviensis” 4 (2016) 2, s. 82.

19 H. Banaś, Sprzeciw sumienia w orzecznictwie ETPCz…, s. 71–88.
20 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 

z późn. zm., art. 85, 3; por. ustawa z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej, Dz.U. z 2009 r. nr 22, poz. 120, nr 161, poz. 1278; por. L. Gar-
licki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014, s. 110.

21 Por. J. Lafitte, Storia dell’obiezione di coscienza e differenti accezioni del concetto di tolleranza, 
w: La coscienza cristiana a sostegno del diritto alla vita (Atti della tredicesima assemblea genera-
le della PAV, Città del Vaticano, 23–25 febbraio 2007), red. E. Sgreccia, Città del Vaticano 2008, 
s. 133–134.

22 Por. V. Turchi, I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell’esperienza giuridica contem-
poranea, Roma 2009, s. 123–135.
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ściej powodującą powołanie się na klauzulę sumienia jest odmowa wykonania lub 
asystowania przy wykonywaniu aborcji. Prawo odmowy wykonania lub asysto-
wania przy aborcji przewidują przede wszystkim klauzule sumienia pracowników 
służby zdrowia. W porządkach prawnych państw europejskich istnieją klauzule 
sumienia bezpośrednio dopuszczające możliwość powstrzymania się od wykona-
nia aborcji oraz klauzule przewidujące możliwość powstrzymania się od wszyst-
kich działań na rzecz pacjenta, które byłyby sprzeczne z sumieniem pracownika 
służby zdrowia23. Zapisem, który w wielu krajach ogranicza klauzulę sumienia le-
karza, jest przepis nakazujący mu wskazanie innego lekarza lub podmiotu, gdzie 
kobieta chcąca skorzystać z ustawowo dopuszczonej możliwości dokonania abor-
cji mogłaby się udać, co z kolei pozwala postawić pytanie o to, czy tak ograniczona 
klauzula sumienia jest jeszcze klauzulą sumienia24. W polskim porządku prawnym 
problem ten został uporządkowany po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 
roku uznającym niekonstytucyjność tego typu przepisów, w wielu jednak porząd-
kach prawnych istnieje nadal25.

Istnienie klauzul sumienia w demokratycznych porządkach prawnych jest naj-
częściej odpowiedzią ustawodawcy na dylematy moralne przedstawicieli różnych 
zawodów zobowiązanych przez prawo do działań niezgodnych z ich sumieniem. 
Taka odpowiedź ustawodawcy budzi często społeczne kontrowersje. Ludzie za-
mieszkujący jedno terytorium, poddani jednej jurysdykcji prawnej mogą wyzna-
wać różne systemy norm etycznych, natomiast muszą się podporządkować jedne-
mu systemowi prawa26. W systemach totalitarnych, oprócz określonych przepisów 
prawa, narzuca się również obywatelowi – często pod groźbą sankcji – określony 
światopogląd. W systemach demokratycznych, z założenia respektujących wolność 
człowieka jako wyraz jego przyrodzonej i niezbywalnej godności, systemy norm 
etycznych wyznawanych przez obywateli i system prawa pozostają wobec siebie 
teoretycznie niezależne, jednak wchodzą nieuchronnie w interakcję czy konflikt27. 
Jak zauważa Oktawian Nawrot:

23 Por. R. Navarro-Valls, J. Martínez Torrón, Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de con-
ciencia, Madrid 2011, s. 118–121; M. Zubik, Problem aborcji w dokumentach i orzecznictwie są-
dowym, Warszawa 1997. 

24 M. Kubala, L’obiezione di coscienza…, s. 267–283.
25 Ustawa z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz.U. nr 174, poz. 1039, tj. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 473, art. 12, 2–4; por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r., 
sygn. akt. K 12/14, OTK ZU 9A/2015, poz. 143.

26 Por. A. Zoll, Klauzula sumienia, w: Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne 
i prawne, red. P. Stanisz, J. Pawlikowski, M. Ordon, Lublin 2014, s. 77–79.

27 Tamże, s. 79.
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Zagadnienie kierowania się przez jednostkę własnym sumieniem – indywidualnie uzna-
wanym systemem wartości i związanym z nim oglądem rzeczywistości  – […] dotyka 
w sposób bezpośredni społeczeństwa demokratycznego oraz stanowiącej jego jurydyczne 
odzwierciedlenie zasady demokratycznego państwa prawa, a także aksjomatów współcze-
snych systemów ochrony praw człowieka28.

Za obowiązek państwa demokratycznego uznaje się powstrzymywanie od dzia-
łań, które powodowałyby ograniczenie sfery wolności jednostki oraz stworzenie 
mechanizmów, dzięki którym jednostka będzie mogła się realizować29. 

W doktrynie część autorów podnosi argument, że klauzula sumienia narusza 
demokratyczne zasady równości i sprawiedliwości, dlatego powinno się to prawo 
ograniczyć ze względu na dobro wspólne30. Argumenty zarówno zwolenników, jak 
i przeciwników tej tezy przedstawia J. Pawlikowski na przykładzie lekarskiej klau-
zuli sumienia, prezentując poglądy m.in. J. Savulescu i M. Wicclaira31. 

Według Savulescu klauzula sumienia powoduje niewydolność systemu ochro-
ny zdrowia (pacjenci spotykający się z odmową, szukając kolejnego lekarza, tracą 
środki i czas), nierówne traktowanie pacjentów (nierówny dostęp do usług me-
dycznych), zaprzeczenie zobowiązaniom podjętym przez tego, kto chciał zostać le-
karzem, a przez to rozdźwięk z zasadą pomagania pacjentowi32. Według Savulescu 
jedynym usprawiedliwionym przypadkiem odmowy jest ryzyko dla dobrostanu 
fizycznego lekarza, natomiast klauzulę sumienia można wykorzystać jedynie wte-
dy, gdy odmowa nie narusza zasad efektywności, jakości i równości w systemie 
opieki zdrowotnej. 

Krytykując stanowisko Savulescu, Pawlikowski przytacza stanowisko Stam-
mersa, twierdzącego, że medycyna oparta nie na sumieniu, ale na prawie, może 
niezauważalnie stać się elementem działania systemu totalitarnego33. Prezentując 
stanowisko Wicclaira, Pawlikowski wskazuje, że według tego autora nie można 
uzasadniać zakazu powoływania się na klauzulę sumienia niedogodnością dla 
pacjenta i zwiększeniem jego wydatków finansowych, ponieważ „integralność 
moralna lekarza jest wartością wyższą niż wspomniane utrudnienia po stronie 

28 O. Nawrot, Klauzula sumienia w zawodach medycznych w świetle standardów Rady Europy, „Ze-
szyty Prawnicze” 3 (2012) 35, s. 11.

29 Tamże, s. 12.
30 J. Pawlikowski, Prawo do wyrażania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny  – problemy 

etyczno-prawne, „Prawo i Medycyna” 11/3 (2009) 36, s. 108.
31 Tamże, s. 108–111.
32 Tamże, s. 109.
33 Tamże.
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pacjenta”34. Zauważyć przy tym należy, że fakt odmowy wykonania świadczenia 
zdrowotnego, np. przez lekarza, nie pozbawia pacjenta dostępu do określonego 
świadczenia. Wobec tych rozważań wydaje się, że lekarz powinien mieć możliwość 
powołania się na klauzulę sumienia. By jednak uniknąć niebezpieczeństwa instru-
mentalizacji klauzuli sumienia, słuszny wydaje się formułowany w doktrynie po-
stulat wymogu uzasadnienia, według którego powołanie się na klauzulę sumienia 
jest dopuszczalne pod względem prawnym i etycznym, jeśli spełnione są łącznie 
warunki autentyczności (brak podstaw do uznania, że dane sądy nie są autentycz-
nie wyznawane przez lekarza) i trafności (sądy sumienia oparte są na właściwych 
przekonaniach dotyczących: treści norm etycznych i prawnych, okoliczności da-
nego przypadku medycznego, aktualnej wiedzy naukowej) oraz „sąd normatywny, 
stanowiący podstawę do powołania się na klauzulę sumienia ma charakter mo-
ralny i odpowiednio wysoką rangę, którą da się sprawdzić np. za pomocą testu 
uogólnialności”35.

Podsumowanie

Aby odpowiedzieć na postawione we wstępie pytanie badawcze, niniejszy artykuł 
podzielony został na dwie części, podejmujące analizę odpowiednio teoretyczno-
prawnych i praktycznoprawnych konsekwencji zdefiniowanej we wstępie insty-
tucjonalizacji konfliktu prawo – sumienie oraz wynikających z niej współcześnie 
wyzwań dla systemów prawnych continental law. 

Wychodząc od doktrynalnej definicji sprzeciwu sumienia, poprzez analizę 
doktrynalnych konsekwencji uznania prawa do sprzeciwu sumienia (uzasadnia-
nego współcześnie już nie tylko motywami natury religijnej, ale również motywa-
mi natury filozoficznej czy politycznej) w porządku prawnym, wykazano, w jakim 
sensie prawo do sprzeciwu sumienia, rewindykowane jako postulat demokratycz-
nej większości, staje się wyzwaniem w aplikacji praw człowieka, uznanych w mię-
dzynarodowym systemie ochrony, na poziomie państwowych rozwiązań legisla-
cyjnych. W drugiej części pracy podjęto praktycznoprawną analizę takiego stanu 
rzeczy.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że podstawowym współcześnie wyzwa-
niem dla systemów prawnych continental law wynikającym z instytucjonaliza-
cji konfliktu prawo  – sumienie jest silna potrzeba wypracowywania na pozio-
mie państwowych rozwiązań legislacyjnych takich regulacji, by z jednej strony 

34 Tamże, s. 110.
35 T. Żuradzki, Uzasadnienie sprzeciwu sumienia: lekarze, poborowi, żołnierze, „Diametros” 47 

(2016), s. 99.
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gwarantowały uniwersalistyczną nienaruszalność prawa podmiotowego do sprze-
ciwu sumienia, a z drugiej strony respektowały zasady demokratycznego państwa 
prawnego w aksjologicznej artykulacji poszczególnych państwowych porządków 
prawnych. 

Jest to założenie teoretycznie łatwe do zrealizowania na poziomie ogólnych 
przepisów traktatowych międzynarodowych dokumentów praw człowieka, karko-
łomne jednak w państwowym porządku prawnym, który – abstrahując już od pro-
blemów z prawną artykulacją ustrojowej podstawy aksjologicznej w niektórych 
państwach europejskich – musi mierzyć się z pluralizmem postaw uczestników 
porządku prawnego.

Słusznym postulatem wydaje się dookreślenie, np. w ECHR, „niedelimito-
walnej” podstawy aksjologicznej urealniającej prawo do sprzeciwu sumienia, na 
którą zgodziłyby się państwa-strony i która uniemożliwiałaby na poziomie pań-
stwowym tworzenie regulacji czyniących fikcyjną możliwość korzystania z takiego 
prawa. Nasuwa się jednak inne pytanie, czy możliwe byłoby to w europejskich 
społeczeństwach ponowoczesnych, wyznających dogmat kulturowego pluralizmu, 
gdzie na trwałe zakorzenił się w mentalności postmodernistyczny dogmat o nie-
poznawalności prawdy obiektywnej?
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INSTYTUCJONALIZACJA KONFLIKTU PRAWO – SUMIENIE JAKO 
WSPÓŁCZESNE WYZWANIE DLA SYSTEMÓW PRAWNYCH CONTINENTAL LAW

Streszczenie

Najmocniejszą odsłoną znanego ze starożytności konfliktu sumienie – prawo stanowione 
stały się, powodujące ogromne rozterki moralne, wydarzenia w XX wieku, będące efek-
tami oburzających etycznie decyzji politycznych czy normatywnych, podejmowanych np. 
przez nazistów czy Sowietów. Rozliczenie tych decyzji i ich skutków po II wojnie światowej 
przez społeczność międzynarodową dało impuls do budowania w duchu iusnaturalizmu 
międzynarodowego  – w założeniu efektywnego  – systemu praw człowieka. System ten, 
respektując wolność sumienia, w znanej triadzie wolności myśli sumienia i wyznania (reli-
gii), sprzyjał również pozytywnemu uznaniu prawa do sprzeciwu sumienia jako prawa 
człowieka. 
Uznanie prawa do sprzeciwu sumienia przebiegało od pozytywno-prawnego uznania wol-
ności sumienia, poprzez teoretycznoprawne wyodrębnienie prawa do sprzeciwu sumienia, 
aż do uznania tego prawa w instytucji prawnej, nazywanej klauzulą sumienia, która ma 
postać przepisu dopuszczającego możliwość niewykonania jakiegoś działania ze względu 
na tzw. motywy sumienia. Tak rozumiany proces stopniowego uznawania prawa do sprze-
ciwu sumienia w porządku prawnym określamy w niniejszym opracowaniu sformułowa-
niem „instytucjonalizacja konfliktu prawo – sumienie”. Instytucjonalizacja ta przyjmuje 
różne formy i nie zawsze prowadzi do zapewnienia wystarczającej ochrony prawnej oso-
bom chcącym skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu sumienia. Zawsze jednak prawne 
uznanie możliwości niezastosowania obowiązującego prawa ze względu na sprzeciw sumie-
nia generuje wiele wyzwań dla spójności systemu prawnego. W niniejszej pracy, w której 
zastosowano metodę dogmatyczno-prawną, wyznaczono zadanie badawcze polegające 
na odpowiedzi na pytanie: Jakie wyzwania dla systemów prawnych continental law wyni-
kają z instytucjonalizacji konfliktu prawo – sumienie? Artykuł podzielony został na dwie 
części, podejmujące analizę odpowiednio teoretycznoprawnych i praktycznoprawnych 
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konsekwencji instytucjonalizacji konfliktu prawo  – sumienie oraz wynikających z nich 
współcześnie wyzwań dla systemów prawnych continental law. 

Słowa kluczowe: instytucjonalizacja, sumienie, prawo, wolność, continental law

Nota autorska

Maciej Kubala – duchowny rzymskokatolicki, dr nauk prawnych, adiunkt Instytutu Nauk 
Prawnych (Wydział Prawa i Administracji) Uniwersytetu Szczecińskiego; e-mail: maciej.
kubala@usz.edu.pl.





WOJCIECH KUĆKO
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska | Wydział Studiów nad Rodziną
ORCID: 0000-0003-4271-8478

Implementacja posynodalnej adhortacji apostolskiej 
Amoris laetitia papieża Franciszka w duszpasterstwie 
związków nieregularnych w diecezji płockiej

IMPLEMENTATION OF THE POST-SYNODAL APOSTOLIC EXHORTATION 
AMORIS LAETITIA OF POPE FRANCIS IN THE PASTORAL CARE OF IRREGULAR 
SITUATIONS IN THE DIOCESE OF PŁOCK

Summary

The publication of the post-synodal Apostolic Exhortation Amoris laetitia in the spring of 2016 
met with a response in the Diocese of Płock. The main purpose of the article is to describe how 
the papal guidelines were implemented in the diocese regarding non-sacramental relationships 
and marriages. The text briefly presents the history of the pastoral care of non-sacramental 
marriages in Mazovia and then discusses the contemporary forms of accompanying people in 
irregular situations in light of the paradigm of Pope Francis, expressed in the verbs: accept – 
accompany – discern – integrate. In the Diocese of Płock, this was expressed not only in the 
establishment of a new Department for Families in the diocesan curia and the creation of new 
pastoral structures for non-sacramental marriages, which the pope called “irregular” situations 
or relationships but also in theological and pastoral reflection undertaken among pastors and 
laypeople. This issue was developed in a special way in the document Vademecum of Pastoral 
Care of People Living in Irregular Unions in the Diocese of Płock from 2018, prepared by those 
responsible for the pastoral care of families and signed by the bishop of Płock. The document 
was an attempt to implement the teaching of the pope in the conditions of the Church of Płock. 
The Diocese of Płock is the only diocese in Poland to date to undertake the task of a practical, 
pastoral confrontation of the indications of the Amoris laetitia exhortation in the pastoral real-
ity. The Vademecum text contains numerous specific answers to the questions of how people 
living in various types of irregular relationships can participate in the life of the parish and what 
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forms of participation in the community of the Church are unavailable to them for various 
reasons.

Keywords: Amoris laetitia, Diocese of Płock, discernment, accompanyinng, irregular 
situations

Wprowadzenie

Ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Rodziny Amoris laetitia, który ma trwać 
od 19 marca 2021 roku do czerwca 2022 roku, i światowe spotkanie rodzin w Rzy-
mie – koordynowane przez watykańską Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Ży-
cia – są zaproszeniem do zastanowienia się, w jaki sposób przesłanie papieskiej 
adhortacji z 2016 roku zostało wprowadzone w życie w różnych przestrzeniach 
Kościoła powszechnego i Kościołów partykularnych. Adhortacja Amoris laetitia, 
nazwana przez niektórych komentatorów „dokumentem tysiąclecia”, a nawet tek-
stem rewolucyjnym, od początku stała się przedmiotem żywej debaty1. Wydaje 
się jednak, że w Polsce zbyt szybko zakończyła się dyskusja teologiczna i dusz-
pasterska nad bogatym tekstem papieskiego dokumentu. Wielu duchownych 
i świeckich opinię na temat adhortacji opierało nie na znajomości jej treści, ale na 
informacjach medialnych o niej. Niektórzy ograniczyli przesłanie tej adhortacji 
do postawienia pytania o możliwość przystępowania do Komunii św. przez osoby 
rozwiedzione żyjące w nowych związkach2. Zauważalna jest także słaba znajomość 
zaproponowanego przez papieża Franciszka paradygmatu: przyjąć – towarzyszyć – 
rozeznać – zintegrować.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, w jaki sposób dokonano 
implementacji adhortacji Amoris laetitia w formowaniu struktur i praktyce dusz-
pasterskiej diecezji płockiej w aspekcie towarzyszenia związkom niesakramental-
nym, zwanymi także nieregularnymi. W szczególny sposób zostanie zaprezento-
wane przesłanie opublikowanego w 2018 roku Vademecum duszpasterstwa osób 

1 Por. R. Buttiglione, Risposte amichevoli ai critici di „Amoris Laetitia”, Milano 2017; Towarzyszyć 
małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa ro-
dzin, red. J. Goleń, Lublin 2017; L. Martínez Sistach, Come applicare „l’Amoris laetitia”, Città del 
Vaticano 2017. Krytyczne stanowisko w sprawie ostatnich synodów o rodzinie zob. np. w G. Vi-
gnelli, Rewolucja duszpasterska. Sześć słów-talizmanów w synodalnej debacie o rodzinie, Kra-
ków 2016.

2 Więcej o dyskusji na temat adhortacji zob. G. Barth, „Amoris laetitia” – ciągłość czy zerwanie? 
Kwestie hermeneutyczne, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie…, Lublin 2017, s. 25–50; W. Gó-
ralski, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”. Prezentacja dokumentu z komentarzem do nn. 
300–308, Płock 2016; A. Spadaro, „Amoris laetitia”. Struttura e significato dell’Esortazione aposto-
lica post-sinodale di Papa Francesco, „La Civiltà Cattolica” (2016) 3980, s. 105–128.
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żyjących w związkach nieregularnych w diecezji płockiej, które można uznać za 
praktyczny komentarz do adhortacji Franciszka, napisany w warunkach Kościoła 
lokalnego.

1. Historia duszpasterstwa związków niesakramentalnych w diecezji płockiej

Troska o małżeństwo i rodzinę stała w centrum nauczania kolejnych biskupów 
płockich, którzy nie tylko starali się głosić naukę Kościoła o Ewangelii życia i mi-
łości, ale również tworzyli odpowiednie struktury zajmujące się problematyką 
małżeństwa i rodziny. Cztery lata przed publikacją encykliki Casti connubii Piusa 
XI (31.12.1930)3 pasterz diecezji płockiej, arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, 
zamęczony w 1941 roku w niemieckim obozie KL Soldau w Działdowie, opubliko-
wał list pasterski o nierozerwalności małżeństwa4, będący echem listu episkopatu 
polskiego w tej kwestii, w którym w bardzo jasnych słowach bronił tego sakramen-
tu i występował przeciwko związkom cywilnym:

Dlatego my, katolicy wierzący, połączmy dusze nasze i usiłowania nasze dla usunięcia 
spośród nas zgorszeń. Tylko małżeństwo prawe, jedno, nierozerwalne i święte, niech ma 
u nas uznanie. My ludem Bożym chciejmy być. Wszelki brud, plugastwo z rodzin naszych 
niech ustąpi. Występni mężowie i występne żony i matki niech doznają od nas pogardy, na 
jaką zasługują. Brońmy małżeństwa religijnego5.

Ta bardzo klarowna postawa i zdecydowany język listu powinny być odczy-
tywane w kontekście ówczesnego myślenia z troską o małżeństwach i rodzinach, 
które niejednokrotnie trwały także dzięki silnej presji społecznej. W podobnym 
tonie wyrażał się arcybiskup Nowowiejski w liście pasterskim o małżeństwie chrze-
ścijańskim z 1931 roku, apelując do wiernych o niezałamywanie się w przypadku 
trudności w małżeństwie, jak i niekrytykowanie Kościoła za to, „że rozwodów nie 
daje, że nie może rozłączyć tego, co Bóg złączył”6.

Niedługo po Soborze Watykańskim II, zgodnie z postanowieniami polskiego 
episkopatu, zaczęto powoływać w kurii diecezji płockiej specjalnych referentów 
do spraw duszpasterstwa rodzin, którzy wsparci instruktorami świeckimi oraz 

3 Por. „Acta Apostolicae Sedis” (1930) 22, s. 539–592.
4 Zob. A.J. Nowowiejski, Listy z Tumskiego Wzgórza, oprac. H. Seweryniak, Płock 2008, s. 207–212.
5 Tamże, s. 211. Warto dodać, że prace nad prawem małżeńskim prowadzono w Polsce od 1920 r., 

a w 1929 r. przedstawiono projekt możliwości zawierania małżeństwa cywilnego lub kościelnego 
ze skutkami w prawie cywilnym oraz możliwość rozwodu w pewnych sytuacjach, tak zwany pro-
jekt Lutostańskiego, który przed II wojną światową nie został przyjęty. Nowe prawo małżeńskie 
wprowadzili komuniści w 1945 r. Por. P. Zakrzewski, Prawo małżeńskie II Rzeczypospolitej – nie-
udane próby normalizacji, „Kortowski Przegląd Prawniczy” (2015) 2, s. 91–95.

6 Zob. A.J. Nowowiejski, Listy z Tumskiego Wzgórza…, s. 266.
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kapłanami w terenie mieli w nowy sposób troszczyć się o małżeństwa i rodziny. 
Było to z pewnością związane również z realizowaniem postulatów opracowanej 
przez kard. Stefana Wyszyńskiego Wielkiej Nowenny.

Pierwszym duszpasterzem rodzin został mianowany 24 czerwca 1967 roku ks. 
Jerzy Bogusław Skotnicki (1933–1997)7, którego działalność stała się sposobnością 
do wprowadzenia w życie pierwszej instrukcji episkopatu Polski dotyczącej przy-
gotowania do małżeństwa i życia rodzinnego i o duszpasterstwie rodzin. Wówczas 
temat związków nieregularnych dopiero wchodził na areopag działań duszpaster-
skich Kościoła w Polsce. W tym właśnie okresie pierwsze nieśmiałe kroki w pra-
cy ze związkami niesakramentalnymi stawiał w diecezji płockiej ks. Mirosław 
Paciuszkiewicz (1931–2010), rektor kościoła seminaryjnego św. Jana Chrzciciela 
w Płocku, duszpasterz akademicki, następnie jezuita i duszpasterz osób żyjących 
w związkach niesakramentalnych i rozwiedzionych samotnych w Warszawie. Swo-
je doświadczenia opisał później w licznych publikacjach8.

Duszpasterska praca ze związkami nieregularnymi była ściśle zespolona z dzia-
łalnością Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz z pracą 
diecezjalnych duszpasterzy rodzin, którymi w kolejnych latach byli: ks. Roman 
Adam Marcinkowski (1974–1985), ks. Marek Smogorzewski (1985–1991), ks. Jan 
Kozłowski (1991–1992), ks. Jan Stanisław Cegłowski (1992–1998), ks. Bogusław 
Daniel Kwiatkowski (1998–2008), ks. Roman Bagiński (2008–2012), ks. Jarosław 
Kamiński (2012–2016). Warto wspomnieć, że pewne próby organizowania stałych 
form towarzyszenia osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych w różnych 
częściach diecezji płockiej podejmowali m.in.: ks. Roman Bagiński w parafii farnej 
pw. św. Bartłomieja w Płocku, ks. Jarosław Tomaszewski w parafii pw. Świętego 
Krzyża w Płocku9, ks. Wojciech Kruszewski w parafii pw. św. Piotra w Ciechanowie.

7 Por. Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej, Akta personalne ks. Jerzego Skotnickiego. Nominacja 
nr 3343/67; M.M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XX, t. I, cz. 1, Płock 2007, 
s. 473–477.

8 Zob. m.in.: M. Paciuszkiewicz, Tęsknota i głód. O ludziach żyjących w związkach niesakramen-
talnych, Warszawa 1993; tenże, Jesteście w Kościele. Rozważania rekolekcyjne dla osób żyjących 
w związkach niesakramentalnych oraz relacje z rozmów po rekolekcjach, Warszawa 1993; tenże, 
Kocha mimo wszystko. Kolejne rozważania rekolekcyjne dla osób żyjących w związkach niesakra-
mentalnych, Gdańsk 1996; tenże, Słabość i moc. O ludziach żyjących w związkach niesakramen-
talnych, Ząbki 1996; tenże, Rozmowy, zdarzenia, przełomy. Zapiski duszpasterza osób żyjących 
w związkach niesakramentalnych, Ząbki 2001.

9 Por. J. Tomaszewski, Co Kościół katolicki proponuje rozwiedzionym?, „Christianitas” (2015) 60–
61, s. 130–136.
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2. Nowe struktury duszpasterstwa związków nieregularnych po publikacji 
adhortacji Amoris laetitia

Posynodalna adhortacja apostolska papieża Franciszka Amoris laetitia z 19 mar-
ca 2016 roku w wielu środowiskach katolickich, zarówno wśród duchownych, jak 
i świeckich, została przyjęta z nadziejami i licznymi oczekiwaniami10. Jej treść stała 
się przedmiotem debaty o wartości i randze sakramentu małżeństwa, jego przy-
miotach i znaczeniu dla życia nupturientów, ale w sposób szczególny to właśnie 
temat osób żyjących w związkach nieregularnych zdominował dyskurs naukowy 
i duszpasterski. Ósmy rozdział adhortacji, zatytułowany: Towarzyszyć, rozpozna-
wać i włączać to, co kruche, w szczególny sposób wypływał z refleksji dwóch zgro-
madzeń synodów biskupów: III Nadzwyczajnego Ogólnego z 2014 roku i XIV Zwy-
czajnego Ogólnego z 2015 roku11. Pewna grupa wiernych podeszła jednak do tekstu 
adhortacji z obawami wynikającymi zapewne bardziej z medialnych interpretacji 
przesłania adhortacji aniżeli z gruntownej znajomości jej treści. Niewątpliwie była 
ona „dokumentem epokowym”, który postawił wiele nowych, dotychczasowych 
nieeksponowanych, a nawet nieznanych wcześniej wyzwań duszpasterskich12.

W diecezji płockiej istotny był również kontekst społeczno-demograficzny po-
szukiwania nowych rozwiązań. Transformacja ustrojowa początku lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku, kolejne przemiany gospodarcze i wejście Polski w struktury 
Unii Europejskiej wpłynęły bardzo mocno na oblicze mazowieckich małżeństw 
i rodzin. W 2009 roku zostały przeprowadzone w tej diecezji badania postaw reli-
gijno-społecznych jej mieszkańców. Z badań tych bardzo jasno wynikło, jak bardzo 
skutki zamętu moralnego, liberalne i lewicowe patrzenie na rodzinę, oddziałujące 
na umysły wiernych przez pół wieku „czerwonego totalitaryzmu”, odcisnęły się na 
postrzeganiu postaw, także w dziedzinie seksualnej. Rewolucja obyczajowa, któ-
rej dokonali komuniści, w ostatnich latach zbiera smutne żniwo, zostaje bowiem 
podparta znanymi hasłami rewolucji seksualnej, kształtującymi od pewnego czasu 
na nowo myślenie również katolików nad Wisłą. We wspomnianych badaniach 
w pytaniach o minimodel etyki seksualnej katolicy diecezji płockiej stwierdzili, że 

10 Zob. Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia” o miłości w rodzinie, Kra-
ków 2016 [dalej: AL]; por. G.L. Brena, „Amoris laetitia”: questioni aperte, „Studia Patavina” 66 
(2019), s. 491–502; J. Kupczak, „Amoris laetitia”. Konflikt interpretacji, Poznań 2020; T.A. Sal-
zman, M.G. Lawler, The Critics of Pope Francis and „Amoris Laetitia”, „New Theology Review” 
30 (2018) 2, s. 43–54.

11 Por. W. Kasper, Il messaggio di „Amoris laetitia”. Una discussione fraterna, Brescia 2018; L. Mar-
tínez Sistach, Come applicare „l’Amoris laetitia”…

12 Por. L. Melina, Wyzwania „Amoris laetitia” dla teologa moralisty, „Teologia i Moralność” 13 
(2018) 1(23), s. 25–38.



Wojciech Kućko202

dopuszczalne jest współżycie seksualne przed ślubem kościelnym (42,7%), sto-
sowanie środków antykoncepcyjnych (43,5%), życie w wolnym związku (18,5%), 
natomiast jedynie 47,3% uznało za niedopuszczalne wolną miłość i seks bez ogra-
niczeń i 45,5% określiło rozwód jako coś niedopuszczalnego13. W świetle tych sta-
tystyk i rosnącej, szczególnie w miastach, liczby związków niesakramentalnych, ta 
sfera duszpasterstwa stała się jednym z priorytetowych działań.

Rok 2016 okazał się również decydujący dla rozwoju duszpasterstwa związków 
nieregularnych w diecezji płockiej, zaczęto bowiem wprowadzać wówczas w życie 
statuty XLIII Synodu Diecezji Płockiej, który przebiegał pod hasłem: „Gdzie jest 
Bóg, tam jest przyszłość”. W dokumencie Obrona i promocja rodziny w diecezji 
płockiej postulował on powołanie wydziału duszpasterstwa rodzin, który miałby 
przejąć dotychczasowe zadania referenta do spraw duszpasterstwa rodzin14.

Owocem rzeczonego synodu oraz adhortacji Amoris laetitia po blisko półwie-
czu istnienia referatu do spraw duszpasterstwa rodzin było ustanowienie przez 
biskupa płockiego Piotra Liberę 1 września 2016 roku oddzielnego Wydziału ds. 
Rodzin w strukturach Kurii Diecezjalnej Płockiej i podniesienie w ten sposób 
rangi spraw małżeństw i rodzin. W jego kompetencje włączono także koordyno-
wanie duszpasterstwa związków niesakramentalnych, zwanych za papieżem Fran-
ciszkiem „nieregularnymi”15. W Wydziale ds. Rodzin zostali zatrudnieni: ks. dr 
Jarosław Kamiński, p.o. dyrektora od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2017 
roku, diecezjalny duszpasterz rodzin ks. dr Wojciech Kućko (od 1 września 2016 
r. najpierw jako pracownik, a od 1 stycznia 2018 r. jako dyrektor wydziału), Aldo-
na i Artur Wiśniewscy jako diecezjalni doradcy życia rodzinnego (od 1 września 
2016 r. do 30 września 2017 r.), a następnie Witold Wybult, absolwent teologii i pra-
wa kanonicznego, jako diecezjalny doradca życia rodzinnego (od 2 października 

13 Zob. W. Zdaniewicz, „Sacrum” i moralność, w: Postawy religijno-społeczne mieszkańców diecezji 
płockiej. Raport z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 
red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz, Płock 2010, s. 110–111.

14 Komisja ds. Małżeństwa i Rodziny, Obrona i promocja rodzinny w Diecezji Płockiej, w: „Gdzie jest 
Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pa-
storalnej Kościoła Płockiego, Płock 2015, s. 139.

15 Por. Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej, Dekrety nr: 3693/74, 1594/95, 1879/91, 1915/91, 
2302/92, 2303/92, 1704/98, 1841/98, 3133/08, 3134/08, 1911/12, 1912/12, 1921/16; P. Libera, De-
kret Biskupa Płockiego nr 1881/2016 powołujący Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, 

„Miesięcznik Pasterski Płocki” 111 (2016) 9, s. 410–411. 
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2017 r.). Działalność wydziału została od samego początku zaznaczona aktywno-
ścią w internecie i mediach społecznościowych16. 

Po utworzeniu nowego Wydziału ds. Rodzin w 2016 i 2017 roku zorganizowa-
no wiele spotkań z duszpasterzami, stowarzyszeniami ludzi świeckich, grupami 
modlitewnymi, a także sympozjów poświęconych problematyce papieskiej adhor-
tacji Amoris laetitia.

Biskup płocki Piotr Libera opublikował dwa listy na temat małżeństw i rodzin, 
w których podjął zagadnienie związków nieregularnych. Zarówno w liście na ad-
went 2016 roku, zatytułowanym Idźcie i głoście… w rodzinie i przez rodzinę17, jak 
i w specjalnie przygotowanym i rozprowadzonym do 200 tysięcy rodzin diecezji 
w czasie wizyty duszpasterskiej na początku 2017 roku liście kolędowym Znajdź 
swoje miejsce w Kościele zawarł zachętę do zaangażowania w życie Kościoła mał-
żonków, jak i osób żyjących w związkach nieregularnych18. W podobnym duchu 
wypowiedziała się Rada Społeczna przy Biskupie Płockim, która w dokumencie 
z 2016 roku zauważyła:

[…] płocki model duszpasterstwa rodzin prezentuje duszpasterstwo pozytywne, gościnne, 
umożliwiające stopniowe pogłębianie wymagań Ewangelii. […] Wśród tych, którzy po-
trzebują wsparcia duchowego, są też osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. […] 
Członkowie Rady Społecznej wyrażają wdzięczność papieżowi Franciszkowi nie tylko za 
dostrzeżenie problemów chrześcijan żyjących w związkach niesakramentalnych, ale i zo-
bowiązanie struktur kościelnych do duchowej, prawnej i psychologicznej pomocy takim 
osobom19.

16 W 2016 r. powstała nowa, funkcjonalna i na bieżąco aktualizowana strona internetowa Wydzia-
łu ds. Rodzin: www.plockierodziny.pl, zostało założone konto Duszpasterstwa Rodzin Diece-
zji Płockiej na Twitterze (https://twitter.com/Dusz_Rodzin, @Dusz_Rodzin), które jest codzien-
nym areopagiem wymiany informacji o małżeństwach i rodzinach. W 2018 r. powstał kanał 
YouTube Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej, a w latach 2017–2020 na falach Katolickiego 
Radia Diecezji Płockiej ks. Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin, prowadził audycje 
zatytułowane „Siódme niebo”, poświęcone problematyce małżeństwa, rodziny, życia i bioetyki.

17 Por. P. Libera, List Biskupa Płockiego na rozpoczęcie nowego roku liturgicznego i duszpasterskie-
go „Idźcie i głoście… w rodzinie i przez rodzinę”, „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej” (2016) 33, 
s. 191–194.

18 W wydanym w formie druku ulotnego liście w nr. 8 znalazły się słowa biskupa płockiego: „Pi-
szę i do Was, którzy żyjecie w różnych sytuacjach nieregularnych (por. Amoris laetitia, nn. 296–
300), którzy doświadczyliście zdrady, separacji, rozwodu, żyjecie w nowym związku albo samot-
nie: jest dla Was miejsce we wspólnocie Kościoła, w każdej parafii! Jest tak wiele dróg, w które 
możecie się zaangażować, by Waszą wiarę pogłębić i umocnić”.

19 I. Mroczkowski, Oświadczenie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim „Duszpasterska i społeczna 
troska o rodziny na Mazowszu”, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 111 (2016) 11, s. 538–539.
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Kolejnym istotnym postulatem XLIII Synodu Diecezji Płockiej było powołanie 
ośrodków duszpasterstwa związków niesakramentalnych w dwunastu miastach 
diecezji płockiej20. Najpierw 26 lipca 2017 roku biskup płocki mianował diece-
zjalnego duszpasterza osób żyjących w związkach niesakramentalnych w diecezji 
płockiej. Jego zadaniem jest m.in. koordynowanie posługi na rzecz osób żyjących 
w związkach niesakramentalnych poprzez organizowanie dla nich spotkań mo-
dlitewnych, warsztatów i zespołów wsparcia oraz organizowanie spotkań for-
macyjnych dla kapłanów, którzy towarzyszą osobom żyjącym w związkach nie-
sakramentalnych w diecezji płockiej21. Realizm duszpasterski zdecydował potem 
o założeniu w diecezji nie postulowanych dwunastu, ale siedmiu rejonów dusz-
pasterstwa związków nieregularnych, z siedmioma kapłanami-duszpasterzami 
na ich czele, których biskup płocki Piotr Libera powołał 10 listopada 2017 roku 
na wniosek ks. Wojciecha Kućki, diecezjalnego duszpasterza rodzin22. Duszpa-
sterstwem objęto następujące obszary diecezji: (1) rejon ciechanowski (dekanaty: 
ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, przasnyski); (2) rejon mławski 
(dekanaty: dzierzgowski, mławski, strzegowski); (3) rejon nowodworski (dekana-
ty: serocki, wyszogrodzki, zakroczymski); (4) rejon płocki (dekanaty: bielski, do-
brzyński nad Wisłą, gąbiński, gostyniński, płocki zachodni, płocki wschodni); (5) 
rejon płoński (dekanaty: bodzanowski, płoński, raciąski); (6) rejon pułtuski (deka-
naty: makowski, nasielski, pułtuski); (7) rejon sierpecki (dekanaty: dobrzyński nad 
Drwęcą, rypiński, sierpecki, tłuchowski, żuromiński)23. W każdym rejonie działa 
przynajmniej jedna para animatorów zaangażowanych w organizowanie spotkań. 
Ta zupełnie nowa forma duszpasterstwa w diecezji, inspirowana bezpośrednio 

20 „Uwzględniając fakt, że w naszej Diecezji niemal co czwarty związek małżeński ma charakter 
niesakramentalny, Synod poleca stworzenie dla nich ośrodków duszpasterskich w następujących 
miastach: Płock, Ciechanów, Mława, Płońsk, Pułtusk, Sierpc, Przasnysz, Maków Mazowiecki, 
Gostynin, Rypin, Żuromin i Dobrzyń nad Drwęcą. Duszpasterzami tych osób mogą być kapłani 
pracujący w tych miastach. Są oni mianowani przez Biskupa Płockiego na wniosek Diecezjalne-
go Duszpasterza Rodzin” (Komisja ds. Małżeństwa i Rodziny, Obrona i promocja rodziny w Die-
cezji Płockiej…, s. 139).

21 Nominację tego dnia otrzymał ks. Andrzej Redmer, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kol-
bego w Nowym Dworze Mazowieckim.

22 Por. Personalia. Nominacje na duszpasterzy związków niesakramentalnych, „Miesięcznik Paster-
ski Płocki” 102 (2017) 11, s. 1175. Duszpasterzami w rejonach od 10 listopada 2017 r. zostali 
mianowani: rejon ciechanowski – ks. Jan Jóźwiak, rejon mławski – ks. Sławomir Kowalski, rejon 
nowodworski – ks. Andrzej Redmer, rejon płocki – ks. Wiesław Gutowski, rejon płoński – ks. To-
masz Markowicz, rejon pułtuski – ks. Janusz Kochański, rejon sierpecki – ks. Andrzej Misiun 
SAC.

23 Po reformie dekanatów w 2018 r. w rejonie mławskim zamiast dekanatu mławskiego są dekanaty 
mławski wschodni i mławski zachodni, a w rejonie płońskim zamiast dekanatu płońskiego znaj-
dują się dekanaty płoński północny i płoński południowy. 
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adhortacją Amoris laetitia, pozwoliła otworzyć wspólnoty parafialne na współpra-
cę kapłanów z osobami, które doświadczyły trudności w życiu małżeńskim i ro-
dzinnym. Pierwsze spotkania w każdym rejonie odbyły się w 2018 roku, wzięło 
w nich udział łącznie około 100 osób.

3. Refleksja teologiczno-pastoralna nad wyzwaniem związków nieregularnych

Wsparciem działań strukturalnych były organizowane, szczególnie po publikacji 
papieskiej adhortacji Amoris laetitia oraz fundacji nowego Wydziału ds. Rodzin 
w strukturach kurii, spotkania i sympozja, których treści miały pomóc w poszuki-
waniu lepszych rozwiązań realizacji paradygmatu: przyjąć – towarzyszyć – roze-
znać – zintegrować.

Istotnym elementem poszukiwań były konferencje naukowe zorganizowane 
wokół problematyki małżeństwa i rodziny, podczas których poruszano również 
kwestie związków nieregularnych. W czasie 39. Ogólnopolskiego Sympozjum 
Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, zrealizowanego 
we współpracy z Wydziałem ds. Rodzin na temat Rodzina – #fascynującyprojekt 
(14–15 listopada 2016 r.), o. Mirosław Ostrowski OP podjął temat Integrować nie 
wykluczać. Duszpasterstwo związków niesakramentalnych, zachęcając do pomocy 
osobom żyjącym w związkach nieregularnych w odnalezieniu ich miejsca w Ko-
ściele. Podobnych zagadnień dotyczyły Płockie Dni Pastoralne pod hasłem: Idźcie 
i głoście… w rodzinie i przez rodzinę (19–20 kwietnia 2017 r.) oraz Kongres Rodzi-
ny w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku (Szczęśliwe małżeństwo – 
Szczęśliwa rodzina – 19 listopada 2017 r.). Nowym doświadczeniem były również 
zorganizowane dwukrotnie diecezjalne dni skupienia dla osób żyjących w związ-
kach nieregularnych, które odbyły się w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego 
w Nowym Dworze Mazowieckim 10 listopada 2018 roku i 23 listopada 2019 roku. 
Zaplanowany na rok 2020 dzień nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa24. 
W czasie pierwszego z tych dni skupienia bp Mirosław Milewski poświęcił ko-
pię obrazu Maryja rozwiązująca węzły, autorstwa Johanna G.M. Schmidtnera, 
z ok. 1700 roku, dla siedmiu rejonów duszpasterstwa związków nieregularnych 

24 Por. W. Wybult, Związki nieregularne na dniu skupienia w Nowym Dworze Mazowieckim, http://
plockierodziny.pl/zwiazki-nieregularne-na-dniu-skupienia-w-nowym-dworze-mazowieckim 
(dostęp: 24.12.2020); W. Kućko, Nowy Dwór Mazowiecki: drugi dzień skupienia dla związków 
nieregularnych, http://plockierodziny.pl/nowy-dwor-mazowiecki-drugi-dzien-skupienia-dla-
zwia zkow - nieregularnych/ (dostęp: 24.12.2020); Nowy Dwór Mazowiecki: dzień skupienia dla 
zwią zków  nie regularnych, https://ekai.pl/nowy-dwor-mazowiecki-dzien-skupienia-dla-zwiaz-
kow - nier egu larnych (dostęp: 24.12.2020).
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w diecezji płockiej25. Obraz ten został obrany za symbol duszpasterskiego towarzy-
szenia tym związkom w diecezji.

Ważnym krokiem w kierunku ujednolicenia duszpasterskiego podejścia do 
wyzwań związanych z niektórymi osobami żyjącymi w związkach nieregularnych 
było odnowienie i uaktualnienie dekretu w sprawie udzielania chrztu dzieciom, 
których rodzice, nie mając przeszkód małżeńskich, trwają w związku niekano-
nicznym, wydanego 12 marca 2009 roku, a zmienionego 10 lutego 2020 roku26, 
w którym, idąc za duchem adhortacji Amoris laetitia, określono, że to jedynie pro-
boszcz parafii, a nie jak wcześniej także dziekan, przeprowadza rozmowę z rodzi-
cami, którzy nie mają zawartego sakramentu małżeństwa mimo braku przeszkód 
kanonicznych. Postawa papieża Franciszka w kwestii chrztu dzieci, a także stoso-
wana przez niego wykładnia przepisów prawa kanonicznego w tej kwestii stają po 
stronie wartości i godności sakramentu chrztu św., którego należy udzielić, gdy 
proszą o niego rodzice, dbając jednocześnie o towarzyszenie im we właściwym 
wychowaniu w wierze potomstwa. 

W podobnym duchu zostały opracowane wzory nowych oświadczeń dla kan-
dydatów dla rodziców chrzestnych27. Są one aplikacją zasad zawartych w obowią-
zującej katolików adhortacji Amoris laetitia, podkreślającej wagę samodzielnego 
rozeznawania w sumieniu przez każdego wierzącego, któremu to rozeznawaniu 
powinien towarzyszyć kapłan, powołany, by „kształtować sumienia, a nie je zastę-
pować”28. Z pomocą oświadczenia duszpasterz towarzyszy kandydatowi na chrzest-
nego w rozeznaniu, czy powinien godzić się na tę funkcję, a nie  – jak bywało 
nierzadko wcześniej – sam kapłan za kandydata podejmował tę decyzję. To trud-
niejsze wyzwanie może doprowadzić do prawdziwej, rzeczowej i owocnej wymiany 
myśli w kancelarii parafialnej, która może być miejscem nie tylko skrupulatnego 
załatwiania formalności związanych z sakramentami, ale przede wszystkim okazją 
do poznania, zrozumienia i formowania powierzonych pieczy kapłana wiernych.

25 Oryginał wizerunku znajduje się w kościele St. Peter am Perlach w Augsburgu. Jego szczególnym 
czcicielem jest papież Franciszek. Zob. M. Corradi, La piccola Vergine barocca che ci dona grazie 
spirituali. Dalla Madonna che scioglie i nodi amata da Bergoglio, „Avvenire” 1.05.2014, s. 3; J. Pa-
stuszak, Modlitwy do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, Kraków 2017.

26 Por. Dekret Biskupa Płockiego w sprawie udzielania chrztu dzieciom, których rodzice nie mając 
przeszkód małżeńskich, trwają w związku niekanonicznym, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 105 
(2020) 2, s. 141–142.

27 Zob. Instrukcja Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych, „Mie-
sięcznik Pasterski Płocki” 105 (2020) 2, s. 142–146.

28 AL, nr 37.
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Nie mniej istotne były również publikacje naukowe płockich kapłanów, w któ-
rych próbowano z perspektywy polskiej aplikować zasady Amoris laetitia, z uwzględ-
nieniem dotychczasowej praktyki duszpasterskiej i kanonicznej diecezji29.

4. Paradygmat towarzyszenia związkom nieregularnym w świetle płockiego 
Vademecum

Najważniejszym i najbardziej kompleksowym opracowaniem, unikatowym na 
skalę całej Polski, było przygotowane przez ks. Wojciecha Kućkę z Wydziału ds. 
Rodzin Vademecum duszpasterstwa osób żyjących w związkach nieregularnych 
w diecezji płockiej, promulgowane przez biskupa płockiego Piotra Liberę 15 paź-
dziernika 2018 roku. Tekst ten został pomyślany jako konkretny duszpasterski 
wyznacznik w codziennej pracy kapłanów z wiernymi. Jego celem było uświa-
domienie wiernym, jakie jest i jakie może być miejsce związków nieregularnych 
w strukturach duszpasterstwa. Jest on ponadto próbą aplikacji paradygmatu pa-
pieża Franciszka: przyjąć – towarzyszyć – rozeznać – zintegrować w działalności 
parafii diecezji.

Dokument dzieli się na cztery części: (1) Realizm duszpasterski; (2) Rozezna-
wanie w prawdzie i w miłości; (3) Troska o wiernych żyjących w sytuacjach nieregu-
larnych; (4) Wskazania duszpasterskie dotyczące życia chrześcijańskiego związków 
nieregularnych. Został oparty na bieżącym Magisterium Kościoła katolickiego, 
w szczególności na papieskich adhortacjach Familiaris consortio30 i Amoris laetitia, 
dokumencie Papieskiej Rady ds. Rodziny31, ponadto odwołano się do Wytycznych 
pastoralnych Konferencji Episkopatu Polski do adhortacji „Amoris laetitia” z 8 czerw-
ca 2018 roku32, statutów XLIII Synodu Diecezji Płockiej, jak również sondowano 
opinie dekanalnych duszpasterzy rodzin, diecezjalnego duszpasterza związków 
niesakramentalnych, rejonowych duszpasterzy związków niesakramentalnych 
oraz licznych kapłanów i świeckich, ponieważ „duszpasterskie towarzyszenie 

29 Por. R. Jaworski, Kiedy miłość boli. O zranieniach i przebaczeniu w małżeństwie, Płock 2015; 
W. Góralski, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”…; I. Mroczkowski, Etos miłosierdzia a wier-
ność małżeńska. Moralne dylematy osób żyjących w związkach niesakramentalnych, Płock 2017; 
W. Wybult, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. 1989–2019. Studium historyczno-

-prawne, Płock 2019.
30 Zob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijań-

skiej w świecie współczesnym, [wyd. pol.], Watykan 1981 [dalej: FC].
31 Zob. Papieska Rada ds. Rodziny, Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związ-

kach, w: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowicki, 
t. II, Kraków 1999, s. 433–438.

32 Zob. Wytyczne pastoralne Konferencji Episkopatu Polski do adhortacji „Amoris laetitia”, „Akta 
Konferencji Episkopatu Polski” (2018) 30, s. 83–90.
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osobom będącym na drodze rozeznania musi odbywać się «zgodnie z nauczaniem 
Kościoła i wytycznymi biskupa»”33. 

Vademecum rozpoczyna się od zarysowania problemu i przedstawienia tro-
ski o każde małżeństwo i rodzinę, które nie zawsze są w stanie przetrwać kryzysy 
i próby, dlatego Kościół nie odwraca się od żadnego człowieka34. W zasadniczy 
sposób na początku tekstu wybrzmiewa stwierdzenie, że mężczyźni i kobiety, któ-
rzy nie zawarli formalnie małżeństwa kanonicznego i tworzą w ten sposób związek 
nieregularny (unio irregularis)35, „byli, są i stanowią część Ludu Bożego, a nawet 
jeśli nie pozostają w pełnej Komunii z Bogiem i Kościołem, nie są wyłączeni ze 
wspólnoty wierzących, ponieważ otrzymali chrzest i zachowują chrześcijańską 
wiarę. Nie mogą być oni traktowani jako wierni drugiej kategorii”36.

Zaproponowana przez papieża Franciszka logika włączania, rozwinięta przede 
wszystkim w rozdziale ósmym adhortacji Amoris laetitia, została odniesiona do 
duszpasterstwa związków nieregularnych w postaci następujących wskazań pasto-
ralnych: przyjąć (wł. accogliere) – towarzyszyć (wł. accompagnare) – rozeznać (wł. 
discernere) – zintegrować (wł. integrare)37. Każdy z tych etapów został rozwinięty 
w postaci praktycznych podpowiedzi dla duszpasterzy i wiernych. 

Pierwszy, najważniejszy, a w niektórych przypadkach najtrudniejszy, jest etap 
przyjęcia. „Przyjąć to znaczy być otwartym na każdego człowieka, odróżniać 
grzech od grzesznika, nie potępiać, ale wzywać do godnego życia”38. Wskazane 
zostały płaszczyzny ćwiczenia tej postawy przez duszpasterzy: na osobistej modli-
twie, w konfesjonale i kierownictwie duchowym, w kancelarii parafialnej, w roz-
mowie z wiernymi, szczególnie w czasie wizyty duszpasterskiej. Natomiast w życiu 
świeckich przyjmowanie to uznanie, że „słabość i grzech nie mogą być powo-
dem do zgorszenia, ale do jeszcze większej troski o tych, którzy żyją w sytuacjach 

33 AL, nr 300; por. Vademecum duszpasterstwa osób żyjących w związkach nieregularnych w diecezji 
płockiej, Płock 2018 [dalej: Vademecum].

34 Por. Vademecum, nr 1–2.
35 Papież Polak tłumaczy, że różnica między „wolnym związkiem, nawet jeśli uważa się go za zro-

dzony z miłości”, a małżeństwem jest taka, że w małżeństwie „miłość staje się zobowiązaniem nie 
tylko moralnym, ale w ścisłym znaczeniu prawnym” (Jan Paweł II, Przemówienie do pracowni-
ków i adwokatów Roty Rzymskiej (21 stycznia 1991 r.), „Acta Apostolicae Sedis” 91 (1999), s. 622–
627, n. 5).

36 Vademecum, nr 3.
37 Por. AL, nr 291–312. Szerzej na temat tego paradygmatu Franciszka zob. J. Granados, S. Kam-

powski, J.J. Pérez-Soba, „Amoris laetitia”. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per 
una nuova pastorale familiare, Siena 2016.

38 Vademecum, nr 5.
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nieregularnych”39. Istotnym elementem jest na tym etapie otwarcie stowarzyszeń 
i grup parafialnych na udział w nich także osób żyjących w sytuacjach nieregular-
nych.

Drugim etapem duszpasterskiej troski jest towarzyszenie, które w adhortacji 
Amoris laetitia zostało ukazane jako wysłuchanie i dowartościowanie cierpienia 
tych, „którzy doświadczyli niesprawiedliwie separacji, rozwodu lub porzucenia 
albo zostali zmuszeni, wskutek maltretowania przez współmałżonka, do zerwania 
pożycia”40. W procesie uzdrawiania, pojednania i pośredniczenia ważną rolę mogą 
odgrywać specjalistyczne poradnie, także parafialne, doradcy życia rodzinnego, 
stowarzyszenia i organizacje religijne, które powinny otoczyć troską ludzi „okale-
czonych” skutkami rozwodów, separacji, ale także i samych sprawców cierpienia 
innych41.

Kolejny etap, którym jest rozeznawanie, powinien prowadzić do rozróżnienia 
blasków i cieni życia:

[…] to znaczy oddzielić grzech od grzesznika, a nie kłaść nacisk na ciągle ważne i aktu-
alne kwestie doktrynalne. […] Rozeznać to przede wszystkim dostrzec, że wierni w swo-
ich sumieniach, „pośród swoich ograniczeń często odpowiadają najlepiej jak potrafią na 
Ewangelię i mogą rozwijać swoje własne rozeznanie w sytuacji, gdy wszystkie systemy 
upadają”42.

Istotną rolę mogą odegrać w tym względzie duszpasterze w czasie rozmowy 
i kierownictwa duchowego, ale także inni wierni, zwłaszcza rodzice, dziadkowie, 
rodzice chrzestni, którzy cierpliwie będą rozmawiali z innymi o ich życiu w sy-
tuacji nieregularnej. Bardzo istotne będzie nierzadko zwrócenie się do sądu ko-
ścielnego albo zadanie pytania, dlaczego żyjący w związku nieregularnym nie chcą, 
mimo braku przeszkód, zawrzeć sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim.

Ostatni wskazany przez papieża Franciszka etap, rozwinięty w Vademecum, to 
zintegrowanie, które oznacza pomoc w otwarciu człowieka „na przyjęcie łaski Bo-
żej, na odnalezienie jej w jego sytuacji życiowej. Już samo to poszukiwanie jest 
dziełem łaski”43. Dokument płocki zawiera powtórzenie papieskiego wskazania:

Jeśli drogą Kościoła jest zawsze droga Jezusa, polegająca na miłosierdziu i integracji, to 
zadaniem zwłaszcza duszpasterzy, spowiedników i kierowników duchowych jest raczej 

39 Tamże.
40 AL, nr 242.
41 Por. Vademecum, nr 6.
42 Tamże, nr 7; por. AL, nr 37.
43 Vademecum, nr 8, por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, nr 2001.
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przyjmowanie niż osądzanie i potępianie. Wyraża się to w uświadamianiu wszystkim, 
że „osoby ochrzczone, które się rozwiodły i zawarły ponowny związek cywilny, powinny 
być bardziej włączane we wspólnoty chrześcijańskie na różne możliwe sposoby, unikając 
wszelkich okazji do zgorszenia”44.

Bardzo ważna jest w tym momencie rola proboszcza parafii, który w swoim 
sumieniu, opierając się na Magisterium Kościoła i cierpliwej rozmowie z wierny-
mi, a także po konsultacji z gremiami parafialnymi i duszpasterzami związków 
nieregularnych, „winien zdecydować, w jaki sposób włączyć żyjących w sytuacjach 
nieregularnych w życie wspólnoty parafialnej”45.

Paradygmat ten został następnie przełożony w Vademecum na pewne rozwią-
zania praktyczne dotyczące wiernych żyjących w różnych sytuacjach nieregular-
nych, zwłaszcza w kwestii możliwości przystępowania do określonych sakramen-
tów w Kościele katolickim.

W przypadku małżeństw w separacji przypomniano, że ta zasadniczo przej-
ściowa sytuacja życiowa nie wyklucza ich „z możliwości przystępowania do sakra-
mentu pokuty i Komunii świętej, jak również pełnienia rozmaitych zadań i posług 
we wspólnocie parafialnej, takich jak lektor, matka czy ojciec chrzestny, świadek 
sakramentu bierzmowania, niosący dary w liturgii czy śpiewający w chórze para-
fialnym”46.

Wśród rozwiedzionych nieżyjących w nowych związkach rozróżniono dwie 
grupy osób: te, które się rozwiodły na skutek opuszczenia, zostawienia i popro-
szenia ich o rozwód, oraz te, które żądały rozwodu i go otrzymały, ale nie weszły 
w nowy związek cywilny. Pierwsza grupa to osoby, które „choć noszą w swej hi-
storii życia znamię przeżytego rozwodu, jeśli nie są w nowym związku, mogą bez 
większych trudności w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła”. Druga grupa osób to 
ci, którzy, zanim „przystąpią znowu do sakramentów i pełnienia różnych funkcji 
w Kościele, są wezwani do żalu i pokuty oraz naprawy popełnionego zła. Złamali 
bowiem złożoną przysięgę i Boży nakaz życia w wierności małżeńskiej”47. Wskaza-
no tutaj nieocenioną rolę np. Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR.

Kolejną grupą związków nieregularnych omówioną w Vademecum są rozwie-
dzeni żyjący w nowych związkach po otrzymaniu rozwodu cywilnego. Logika in-
tegracji nie powinna być na płaszczyźnie duszpasterskiej skoncentrowana jedynie 
wokół rozeznawania możliwości przyjmowania przez nich Komunii św., ponieważ 

44 Vademecum, nr 8; por. AL, nr 299.
45 Vademecum, nr 8.
46 Tamże, nr 9.
47 Tamże, nr 10.
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„Kościół nie zamyka się przed grzesznikiem, ale na różne sposoby otwiera ramiona 
miłosierdzia, aby nade wszystko pomóc pojednać się mu z Bogiem i wspólnotą 
Ludu Bożego”48. W tekście zostaje zacytowana opinia Wojciecha Góralskiego na 
temat okoliczności i celów pomocy:

Rozeznanie sytuacji małżonka rozwiedzionego i związanego nowym związkiem, podej-
mowane z pomocą spowiednika lub kierownika duchowego, powinno polegać na do-
kładnym poznaniu – czy to podczas spowiedzi (przez spowiednika), czy to poza spowie-
dzią (przez kierownika duchowego) – aktualnego statusu rodzinnego danej osoby (czy 
obojga osób związanych związkiem „nieregularnym”). W wielu przypadkach zajdzie 
prawdopodobnie potrzeba odbycia nie jednego, lecz kilku spotkań, wydaje się więc, że 
w pierwszej fazie owego procesu rozeznania bardziej właściwe będzie tutaj forum poza-
sakramentalne49.

W praktyczny i jasny sposób określono także w omawianym Vademecum, jakie 
zadania mogą podejmować we wspólnocie Kościoła rozwiedzeni żyjący w nowych 
związkach, zawsze z uwzględnieniem głosu proboszcza parafii: powinni pogłębiać 
więź z Bogiem przez codzienną modlitwę, praktykowanie postów i jałmużny oraz 
uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. i słuchać Słowa Bożego; mogą podjąć pewne 
zadania, szczególnie na polu działalności charytatywnej, np. w parafialnych zespo-
łach Caritas albo w parafialnych radach duszpasterskich i gospodarczych; mogą być 
świadkami podczas liturgii sakramentu małżeństwa, służyć w asyście procesyjnej, 
chórze parafialnym, scholi, włączać się w życie wspólnot i grup modlitewnych50. 
Wskazano także, jakich funkcji osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach 
nie powinny podejmować we wspólnocie Kościoła: posługi nadzwyczajnego szafa-
rza Komunii św., ojca czy matki chrzestnej albo świadka sakramentu bierzmowa-
nia; w przypadku funkcji katechety lub doradcy życia rodzinnego decyzja należy 
do biskupa diecezjalnego. Natomiast posługę lektora w czasie liturgii można takim 
osobom powierzyć po podjęciu decyzji przez proboszcza parafii i zasięgnięciu opi-
nii Parafialnej Rady Duszpasterskiej51. Nie mniej zawiłym wyzwaniem jest kwestia 
podejmowania przez rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, którzy chcie-
liby podjąć w parafii pracę w roli organistów, kościelnych, pracowników kancelarii 
parafialnej. W Vademecum określono, że po właściwym rozeznaniu decyzję – naj-
pierw na okres próbny (najdłużej sześciu miesięcy) – podejmuje proboszcz parafii, 

48 Tamże, nr 11c.
49 W. Góralski, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”…, s. 57–58; por. Vademecum, nr 11d.
50 Por. Vademecum, nr 11e.
51 Por. tamże, nr 11f.
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informując o tym kurię diecezjalną, a w przypadkach wątpliwych – biskup diece-
zjalny52.

W Vademecum została podjęta także najtrudniejsza z kwestii i najbardziej dys-
kutowana po publikacji adhortacji Amoris laetitia, to znaczy możliwość przystępo-
wania przez osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach, także cywilnych, do 
Komunii św. w Kościele katolickim. Płocki dokument oparto na wskazaniach Ma-
gisterium Kościoła z ostatnich lat. Najpierw przywołano stanowisko Kongregacji 
Nauki Wiary z 1994 roku, która przypomniała, że niemożliwość przystępowania 
przez te osoby do Komunii św. nie ma charakteru kary ani nie jest formą ich dys-
kryminacji53, ponieważ – jak pisał św. Jan Paweł II:

Nie mogą oni być dopuszczeni do Komunii św. od chwili, gdy ich stan i sposób życia 
obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża 
i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny szczególny motyw duszpasterski: do-
puszczenie tych osób do Eucharystii wprowadziłoby w błąd wiernych lub powodowałoby 
zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa54.

Z drugiej strony przywołano rozwiązanie papieża Franciszka, który poleca, by 
każdy przypadek rozpatrywać osobno:

Kościół dysponuje solidną refleksją na temat uwarunkowań i okoliczności łagodzących. 
Dlatego nie można już powiedzieć, że wszyscy, którzy są w sytuacji tak zwanej „nieregu-
larnej”, żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej55.

Dlatego w tekście Vademecum zaproponowano praktykowane od niemal czter-
dziestu lat, ciągle aktualne rozwiązanie, omówione przez papieża Polaka:

Pojednanie w sakramencie pokuty – które otworzyłoby drogę do komunii eucharystycz-
nej – może być dostępne jedynie dla tych, którzy żałując, że naruszyli znak Przymierza 
i wierności Chrystusowi, są szczerze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzecz-
ności z nierozerwalnością małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że gdy mężczyzna i ko-
bieta, którzy dla ważnych powodów – jak na przykład wychowanie dzieci – nie mogąc 
uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, 
czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują jedynie małżonkom56.

52 Por. tamże, nr 11g.
53 Por. Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Ko-

munii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach (14 września 1994 r.), n. 4, 
w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, red. J. Królikowski, 
Z. Zimowski, Tarnów 2010, s. 497.

54 FC, nr 84.
55 AL, nr 301.
56 FC, nr 84.
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W świetle tych dyspozycji decyzja o przystąpieniu do sakramentu Komunii św. 
powinna być poprzedzona właściwym rozeznaniem samych osób rozwiedzionych 
żyjących w nowym związku, w procesie towarzyszenia, który prowadzić winien 
duszpasterz parafii albo kierownik duchowy. Nie może być to nigdy, jak uczył 
św. Jan Paweł II, kwestia chwilowego zrywu, ale rzeczowe i cierpliwe, nierzadko 
prowadzone przez dłuższy czas rozeznawanie, zawsze w kontekście danej wspól-
noty parafialnej, z troską o wartość sakramentu małżeństwa, jego jedność i niero-
zerwalność.

Jeśli chodzi o katolików związanych jedynie cywilnie, w dokumencie Vademe-
cum przypomniano, że powinni się oni powstrzymać od przystępowania do sakra-
mentów świętych, a także, „jakkolwiek nie mogą oni wypełniać niektórych posług 
i misji, jak bycie chrzestnymi czy posługa przy ołtarzu, nie powinno ich się jednak 
wyłączać od pełnienia takich zadań w Kościele, które pomogą im służyć w miłości 
drugiemu człowiekowi. Dotyczy to zwłaszcza dzieł charytatywnych”57. 

Natomiast odnośnie do mieszkających bez ślubu, żyjących razem na sposób 
małżeński, zauważono, że bez względu na współczesną mentalność, nierzadko ak-
ceptującą taki sposób życia mężczyzny i kobiety, „Kościół nie może zaprzeczyć, 
że te osoby żyją w głębokiej sprzeczności z zamysłem Bożym co do małżeństwa. 
Dopóki mieszkający bez ślubu nie uregulują swojej sytuacji, to choć są częścią Ko-
ścioła, nie mogą w sposób pełny uczestniczyć w jego życiu sakramentalnym”58. Sy-
tuacje te są ważnym wyzwaniem ewangelizacyjnym, aby pobudzać wiarę młodych 
ludzi i zapalać w nich chęć do zawierania sakramentu małżeństwa. W tej optyce 
Vademecum zawiera jasne rozwiązanie:

[…] zarówno katolicy związani jedynie cywilnie i niemający przeszkód do zawarcia sa-
kramentalnego małżeństwa, jak i mieszkający bez ślubu nie mogą pełnić pewnych funkcji 
w Kościele, w tym matki czy ojca chrzestnego i świadka bierzmowania, a także lektora, 
psałterzysty czy czytającego modlitwę wiernych. Mogą oni natomiast  – po rozeznaniu 
przez księdza proboszcza  – włączyć się w działalność charytatywną w parafii, posługę 
w chórze lub scholi, w asyście procesyjnej, uczęszczanie na spotkania rozmaitych grup 
modlitewnych czy biblijnych59.

Należy zauważyć, że zawarta w płockim Vademecum próba jasnego, praktycz-
nego i duszpasterskiego rozstrzygnięcia sytuacji osób rozwiedzionych i ich moż-
liwości udziału w życiu Kościoła, a zwłaszcza wspólnoty parafialnej, jest ważnym 
głosem w dotarciu z aktualnym nauczaniem Kościoła katolickiego do wiernych, 

57 Vademecum, nr 12.
58 Tamże, nr 13.
59 Tamże, nr 14.
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którzy oczekują od duszpasterzy precyzyjnych odpowiedzi na stawiane pytania. 
Tekst Vademecum może z pewnością posłużyć do dalszych poszukiwań jeszcze 
lepszych form rozeznawania i integracji różnych katolików ze wspólnotą Ludu Bo-
żego.

5. Inne wskazania duszpasterskie płockiego Vademecum

Pastoralny charakter płockiego Vademecum duszpasterstwa osób żyjących w związ-
kach nieregularnych pozwolił jego autorom zawrzeć inne wskazania do pracy 
w różnych obszarach życia chrześcijańskiego. Podkreślono przede wszystkim we-
zwanie skierowane do wiernych i duszpasterzy do zmiany „mentalności i języka, 
który winien wyrażać bardziej zrozumienie niż potępienie”60. 

W kwestii udziału osób żyjących w związkach nieregularnych w Eucharystii 
cennym wskazaniem są zalecenia dotyczące „komunii pragnienia”, nazywanej cza-
sem „komunią duchową”61. Zacytowano tutaj słowa św. Tomasza z Akwinu: „Pra-
gnienie sakramentu, jak wiemy, może być uwieńczone skutkiem właściwym da-
nemu sakramentowi także i wtedy, kiedy nie zostało zrealizowane”62. Tym samym 
udział w Eucharystii, podczas której osoby żyjące w związkach nieregularnych po-
wstrzymują się czasowo od przyjmowania Komunii św., może być dla nich okazją 
do praktykowania komunii duchowej, zakładającej trzy akty: akt wiary w realną 
i substancjalną obecność Chrystusa w chlebie i winie, akt miłości i akt pragnienia 
spotkania z Jezusem63.

Z innych sposobów włączania związków nieregularnych w życie wspólnoty 
Kościoła w Vademecum przywołano: pracę na rzecz integralnej obrony życia ludz-
kiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci, np. w dziele duchowej adopcji dziecka 
poczętego, marszach dla życia, dniu dziecka utraconego, wolontariacie hospicyj-
nym. Wskazano też potrzebę troski o formację sumień, także w czasie spotkań 
w ramach rekolekcji i dni skupienia w parafiach, jak również udział w pracach 
stowarzyszeń i grup duszpasterskich, w przygotowaniu akcji prorodzinnych oraz 
w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu katolickim64. Za Katechizmem Kościoła 

60 Tamże, nr 15.
61 Por. tamże, nr 16a. Różne punkty widzenia na temat możliwości przyjmowania komunii ducho-

wej przez osoby żyjące w związkach nieregularnych przedstawił: I. Mroczkowski, Etos miłosier-
dzia a wierność małżeńska…, s. 85–92.

62 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna III q. 80 a. 1, ad 3; por. P.J. Cordes, „Komunia duchowa” 
uwolniona od patyny wieków, Przemyśl 2015; G. Bachanek, Komunia duchowa. Niektóre proble-
my teologiczne, „Teologia w Polsce” 10 (2016) 2, s. 43–58.

63 Por. I. Mroczkowski, Etos miłosierdzia a wierność małżeńska…, s. 87.
64 Por. Vademecum, nr 16.
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Katolickiego przypomniano pozasakramentalne formy przepraszania Boga za 
grzechy zarówno w liturgii, jak i poza nią65. Autorzy Vademecum przytoczyli także 
zasady dotyczące pogrzebu chrześcijańskiego, opierając się na obecnych normach 
prawa kanonicznego:

Duszpasterze nie powinni odmawiać pogrzebu kościelnego zmarłym żyjącym w związ-
ku nieregularnym, jeśli przed śmiercią dali jakiekolwiek oznaki pokuty, a także wówczas, 
gdy takich oznak nie dali, lecz ich pogrzeb kościelny nie wywoła publicznego zgorszenia 
wiernych66.

Zakończenie

Rosnąca każdego roku liczba związków nieregularnych, wynikająca m.in. ze zwięk-
szającej się liczby rozwodów w Polsce, jak również coraz większa niechęć mło-
dych ludzi do zawierania sakramentu małżeństwa są poważnymi wyzwaniami dla 
Kościoła katolickiego w Polsce. Zawarta w adhortacji Amoris laetitia propozycja 
papieża Franciszka ciągle jeszcze wymaga przełożenia jej na język i realia dusz-
pasterstwa polskiego. Podjęta w diecezji płockiej próba teoretycznej i praktycznej 
aplikacji dokumentu w formacji i towarzyszeniu związkom nieregularnym daje 
nadzieję na to, że nauczanie papieża Franciszka może być nie tylko przyjęte przez 
polskich katolików, ale również odczytane jako recepta na kryzys wiary dotykający 
coraz szersze grupy społeczne nad Wisłą. 

Bibliografia

Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej, Akta personalne ks. Jerzego Skotnickiego. Nominacja 
nr 3343/67. 

Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej, Dekrety nr: 3693/74, 1594/95, 1879/91, 1915/91, 
2302/92, 2303/92, 1704/98, 1841/98, 3133/08, 3134/08, 1911/12, 1912/12, 1921/16. 

Bachanek G., Komunia duchowa. Niektóre problemy teologiczne, „Teologia w Polsce” 10 
(2016) 2, s. 43–58.

Barth G., „Amoris laetitia” – ciągłość czy zerwanie? Kwestie hermeneutyczne, w: Towarzy-
szyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla dusz-
pasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin 2017, s. 25–50.

Brena G.L., „Amoris laetitia”: questioni aperte, „Studia Patavina” 66 (2019), s. 491–502.
Buttiglione R., Risposte amichevoli ai critici di „Amoris Laetitia”, Milano 2017.
Cordes P.J., „Komunia duchowa” uwolniona od patyny wieków, Przemyśl 2015.

65 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego…, nr 1434; Vademecum, nr 17.
66 Por. Vademecum, nr 16f.



Wojciech Kućko216

Corradi M., La piccola Vergine barocca che ci dona grazie spirituali. Dalla Madonna che 
scioglie i nodi amata da Bergoglio, „Avvenire” 1.05.2014, s. 3.

Dekret Biskupa Płockiego w sprawie udzielania chrztu dzieciom, których rodzice, nie mając 
przeszkód małżeńskich, trwają w związku niekanonicznym, „Miesięcznik Pasterski 
Płocki” 105 (2020) 2, s. 141–142.

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia” o miłości w rodzinie, Kra-
ków 2016.

Góralski W., Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”. Prezentacja dokumentu z komenta-
rzem do nn. 300–308, Płock 2016. 

Granados J., Kampowski S., Pérez-Soba J.J., „Amoris laetitia”. Accompagnare, discernere, 
integrare. Vademecum per una nuova pastorale familiare, Siena 2016.

Grzybowski M.M., Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XX, t. I, cz. 1, Płock 2007, 
s. 473–477.

Instrukcja Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych, „Mie-
sięcznik Pasterski Płocki” 105 (2020) 2, s. 142–146.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijań-
skiej w świecie współczesnym, [wyd. pol.], Watykan 1981.

Jan Paweł II, Przemówienie do pracowników i adwokatów Roty Rzymskiej (21 stycznia 
1991 r.), „Acta Apostolicae Sedis” 91 (1999), s. 622–627.

Jaworski R., Kiedy miłość boli. O zranieniach i przebaczeniu w małżeństwie, Płock 2015.
Kasper W., Il messaggio di „Amoris laetitia”. Una discussione fraterna, Brescia 2018.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.
Komisja ds. Małżeństwa i Rodziny, Obrona i promocja rodzinny w Diecezji Płockiej, 

w: „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej. Prawo partyku-
larne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, Płock 2015, s. 128–146.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania 
Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach (14 września 
1994 r.), w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, 
red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 2010, s. 496–501.

Kućko W., Nowy Dwór Mazowiecki: drugi dzień skupienia dla związków nieregularnych, 
http://plockierodziny.pl/nowy-dwor-mazowiecki-drugi-dzien-skupienia-dla-zwiazko-
w-nieregularnych/ (dostęp: 24.12.2020).

Kupczak J., „Amoris laetitia”. Konflikt interpretacji, Poznań 2020.
Libera P., Dekret Biskupa Płockiego nr 1881/2016 powołujący Wydział ds. Rodzin Kurii Die-

cezjalnej Płockiej, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 111 (2016) 9, s. 410–411.
Libera P., List Biskupa Płockiego na rozpoczęcie nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego 

„Idźcie i głoście… w rodzinie i przez rodzinę”, „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej” 
(2016) 33, s. 191–194.



217Implementacja posynodalnej adhortacji apostolskiej…

List kolędowy biskupa płockiego Piotra Libery „Znajdź swoje miejsce w Kościele”, 1.12.2016 
[druk ulotny].

Martínez Sistach L., Come applicare „l’Amoris laetitia”, Città del Vaticano 2017.
Melina L., Wyzwania „Amoris laetitia” dla teologa moralisty, „Teologia i Moralność” 13 

(2018) 1(23), s. 25–38.
Mroczkowski I., Oświadczenie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim „Duszpasterska i spo-

łeczna troska o rodziny na Mazowszu”, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 111 (2016) 11, 
s. 537–539.

Mroczkowski I., Etos miłosierdzia a wierność małżeńska. Moralne dylematy osób żyjących 
w związkach niesakramentalnych, Płock 2017.

Nowowiejski A.J., Listy z Tumskiego Wzgórza, oprac. H. Seweryniak, Płock 2008.
Nowy Dwór Mazowiecki: dzień skupienia dla związków nieregularnych, https://ekai.pl/no wy- 

dwor- mazowiecki-dzien-skupienia-dla-zwiazkow-nieregularnych (dostęp: 24.01.2021).
Paciuszkiewicz M., Jesteście w Kościele. Rozważania rekolekcyjne dla osób żyjących w związ-

kach niesakramentalnych oraz relacje z rozmów po rekolekcjach, Warszawa 1993.
Paciuszkiewicz M., Tęsknota i głód. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, 

Warszawa 1993.
Paciuszkiewicz M., Kocha mimo wszystko. Kolejne rozważania rekolekcyjne dla osób żyją-

cych w związkach niesakramentalnych, Gdańsk 1996.
Paciuszkiewicz M., Słabość i moc. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, 

Ząbki 1996.
Paciuszkiewicz M., Rozmowy, zdarzenia, przełomy. Zapiski duszpasterza osób żyjących 

w związkach niesakramentalnych, Ząbki 2001.
Papieska Rada ds. Rodziny, Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związ-

kach, w: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. 
K. Lubowicki, t. II, Kraków 1999, s. 433–438.

Pastuszak J., Modlitwy do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, Kraków 2017.
Personalia. Nominacje na duszpasterzy związków niesakramentalnych, „Miesięcznik Paster-

ski Płocki” 102 (2017) 11, s. 1175.
Pius XI, Encyklika „Casti connubii”, „Acta Apostolicae Sedis” (1930) 22, s. 539–592.
Salzman T.A., Lawler M.G., The Critics of Pope Francis and „Amoris Laetitia”, „New The-

ology Review” 30 (2018) 2, s. 43–54.
Spadaro A., „Amoris laetitia”. Struttura e significato dell’Esortazione apostolica post-sino-

dale di Papa Francesco, „La Civiltà Cattolica” (2016) 3980, s. 105–128.
Tomasz z Akwinu św., Suma teologiczna III, q. 80 a. 1, ad. 3. 
Tomaszewski J., Co Kościół katolicki proponuje rozwiedzionym?, „Christianitas” (2015) 

60–61, s. 130–136.



Wojciech Kućko218

Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla 
duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin 2017.

Vademecum duszpasterstwa osób żyjących w związkach nieregularnych w diecezji płockiej, 
Płock 2018.

Vignelli G., Rewolucja duszpasterska. Sześć słów-talizmanów w synodalnej debacie o rodzi-
nie, Kraków 2016.

Wybult W., Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. 1989–2019. Studium histo-
ryczno-prawne, Płock 2019.

Wybult W., Związki nieregularne na dniu skupienia w Nowym Dworze Mazowieckim, http://
plockierodziny.pl/zwiazki-nieregularne-na-dniu-skupienia-w-nowym-dworze-mazo-
wieckim (dostęp: 24.12.2020).

Wytyczne pastoralne Konferencji Episkopatu Polski do adhortacji „Amoris laetitia”, „Akta 
Konferencji Episkopatu Polski” (2018) 30, s. 83–90.

Zakrzewski P., Prawo małżeńskie II Rzeczypospolitej – nieudane próby normalizacji, „Kor-
towski Przegląd Prawniczy” (2015) 2, s. 91–95.

Zdaniewicz W., „Sacrum” i moralność, w: Postawy religijno-społeczne mieszkańców diecezji 
płockiej. Raport z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolic-
kiego SAC, red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz, Płock 2010, s. 107–116.

www.plockierodziny.pl [dostęp: 31.12.2020].

IMPLEMENTACJA POSYNODALNEJ ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ AMORIS 
LAETITIA PAPIEŻA FRANCISZKA W DUSZPASTERSTWIE ZWIĄZKÓW 
NIEREGULARNYCH W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Streszczenie

Publikacja posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia wiosną 2016 roku spotkała 
się z odzewem w diecezji płockiej. Głównym celem artykułu jest opisanie, w jaki sposób 
papieskie wskazania w kwestii związków niesakramentalnych zostały wprowadzone w życie 
diecezji. W tekście została ukazana krótko historia duszpasterstwa związków niesakra-
mentalnych na Mazowszu, a następnie omówiono współczesne formy towarzyszenia oso-
bom w sytuacjach nieregularnych w świetle paradygmatu papieża Franciszka, wyrażonego 
słowami: przyjąć – towarzyszyć – rozeznać – zintegrować. W diecezji płockiej zostało to 
wyrażone nie tylko w powołaniu nowego Wydziału ds. Rodzin w kurii diecezjalnej, w two-
rzeniu nowych struktur duszpasterstwa związków niesakramentalnych, nazywanych przez 
papieża sytuacjami lub związkami „nieregularnymi”, ale także w refleksji teologiczno-dusz-
pasterskiej podejmowanej w gronie duszpasterzy i świeckich. W szczególny sposób zagad-
nienie to zostało rozwinięte w opracowanym przez duszpasterstwo rodzin i podpisanym 
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przez biskupa płockiego dokumencie Vademecum duszpasterstwa osób żyjących w związ-
kach nieregularnych w diecezji płockiej z 2018 roku, stanowiącym próbę wcielenia w życie 
nauczania Kościoła w warunkach Kościoła płockiego. Diecezja płocka jako dotychczas 
jedyna w Polsce podjęła zadanie praktycznego duszpasterskiego skonfrontowania wskazań 
adhortacji Amoris laetitia z rzeczywistością duszpasterską. W tekście Vademecum znalazły 
się liczne konkretne odpowiedzi na pytania, w jaki sposób osoby żyjące w różnego rodzaju 
związkach nieregularnych mogą uczestniczyć w życiu parafii, a jakie formy ich udziału we 
wspólnocie Kościoła z różnych względów nie są dla nich dostępne. 

Słowa kluczowe: Amoris laetitia, diecezja płocka, rozeznawanie, towarzyszenie, związki 
nieregularne
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„Woda oczyszczenia” i jej parakultowe zastosowanie 
(Lb 19,1–22) jako problem egzegetyczny i teologiczny

“WATER OF PURIFICATION” AND ITS PARACULT APPLICATION (NM 19,1–22) 
AS AN EXEGETICAL AND THEOLOGICAL PROBLEM

Summary

The ritual of slaughtering of a red cow, the preparation of water of purification, and its use in 
cases of contamination through contact with the sphere of death seem unusual and out of place. 
Nevertheless, the article attempts to justify why Nm 19 nevertheless has a place. The pericope 
is classified here as a post-priestly text in which a new aspect is introduced: care for the ritual 
cleanliness of the sanctuary and community despite everyday contact with the sphere of death 
and the control of this cleanliness by the priests. A new aspect is precisely this concern for 
maintaining the purity of the ritual community despite the inevitable contact with the bodies of 
the deceased. The ritual described in the text is first expressed in a unique method of purifica-
tion (on the third and seventh day), and then also explains that everything takes place outside 
the camp, but both priests and laity have their parts in the proceedings. Finally, it is also unique 
that the priests cure impurity as a result of participating in the ritual of preparing the water 
of cleansing. Everything takes place outside the sacrificial system, somewhat on its periphery, 
imitating the atoning sacrifices for sin and producing similar effects to them, but without being 
such victims. In this way, the legislator wishes, on the one hand, to preserve the ritual character 
of the rites and to leave them under the supervision of the priests. On the other hand, it aims to 
maintain the widest possible access to ritual cleansing with the help of water mixed with the ash 
from a red cow. At the same time, the legislator is aware that the entire procedure is and should 
remain non-cultic in nature.
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Wstęp

Rytuał spalenia „czerwonej krowy” (Lb 19,1–10) i zastosowania potem uzyska-
nego z niej popiołu (Lb 19,11–22) stanowi jedną z dwóch interesujących anoma-
lii kultowych znajdujących się w Księdze Liczb (por. jeszcze Lb 5,11–31). W obu 
przypadkach umiejscowienie kontekstualne i nietypowa forma rytuałów tu opisa-
nych może mieć jednak swoje uzasadnienie, jeśli zdoła się zrozumieć intencje ich 
autorów oraz znaleźć właściwe odniesienia. Obu wskazanym kwestiom, mając na 
uwadze procedury opisane w Lb 191, chcemy się przyjrzeć, opierając się na aktu-
alnym stanie badań.

Prawodawca ma tym razem na uwadze jedną z najcięższych form kontaminacji: 
kontakt z ciałem zmarłego, jego kośćmi, grobem, (zamkniętą) przestrzenią, w któ-
rej spoczywają zwłoki. Jest świadom zagrożenia, jakie z tego płyną dla rytualnej 
czystości sanktuarium i tym samym dla całej wspólnoty (Lb 19,13.20!). Wie i przy-
pomina adresatom tego rytuału pilną potrzebę wyeliminowania takiego zagroże-
nia. Nie czyni w tej materii żadnej różnicy pomiędzy Izraelitami i nie-Izraelitami. 
Proponowana przez niego rytualno-kultowa osnowa ideowa całej procedury (jej 
umiarkowane podobieństwo do ofiary za grzechy) nakłada się jednak na niezwy-
kły, pozakultowy i nieofiarniczy rytuał oczyszczenia, odbywający się poza obozem 
i tym samym poza sanktuarium, oraz na niepowtarzalną i tajemniczą procedu-
rę uzyskiwania popiołu z czerwonej krowy, spalanej w całości wraz z dodatkami. 
Symboliczne znaczenie koloru krowy i samych dodatków pozostaje do dziś przed-
miotem dyskusji, w której brak konsensusu. Podobnie rzecz się ma z tajemniczą 
dwuznacznością kontaktu z „wodą oczyszczenia”, która powoduje oczyszczenie 
i zarazem kontaminację uczestników. 

Wszystko to sprawia, że Lb 19 stanowi nie tylko nietypową perykopę zawiera-
jącą równie nietypowy rytuał, lecz także tekst robiący wrażenie pewnego novum 
teologicznego stojącego za zawartymi tu przepisami.

1. Kontekst

Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z izolowanym w kontekście fragmentem 
rytualnym, niepasującym nie tylko do miejsca, w którym aktualnie się znajduje, 
ale i w ogóle do kapłańskich tekstów rytualnych. W Lb 13–14/16–17 opowiada się 
o buntach przeciwko boskiemu i ludzkiemu przewodnictwu nad Izraelem. W tek-
stach bezpośrednio poprzedzających Lb 19 mowa jest o buncie Koracha (Lb 16–
17) oraz przywilejach i obowiązkach kapłanów/lewitów (Lb 18). Rebelia kończy 

1 Na temat Lb 5,11–31 zob. J. Lemański, Biblijne ordalia? Od procedury „sądu Bożego” do ceremo-
niału kultowego (Lb 5,11–31), „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 27 (2020), s. 87–122.
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się zatem karą i śmiercią rebeliantów (Lb 17) oraz zdefiniowaniem na nowo roli 
kapłanów i lewitów (Lb 18,1–7.22–23). Późniejsze wydarzenia rozgrywają się 
w Kadesz (Lb 20,1–13), gdzie umiera Miriam i zapowiada się śmierć Aarona oraz 
Mojżesza (por. Lb 20,22–29: śmierć Aarona). 

Faktem jest zatem, że kontekst Lb 16–17 i Lb 20 stanowi doświadczenie śmierci. 
W badaniach nad Lb 19 znaleźć więc można sugestie, że rytuał z czerwoną kro-
wą i wodą oczyszczenia pojawia się w obecnym miejscu ze względu na śmiercio-
nośne skutki rebelii Koracha (Lb 16,30–35)2. Takie powiązanie mogłoby wzmac-
niać także użycie słowa lāqaḥ – „wziąć” (Lb 19, 3.4.6.17.18; por. Lb 16,1.6.17.18)3. 
Jeszcze wcześniej, w Lb 14 ogłasza się wręcz bliską śmierć całego pierwszego 
pokolenia exodusu. Niemniej w samej perykopie z Lb 19 przepisany rytuał po-
wiązany został raczej z przypadkami śmierci zachodzącymi w życiu codziennym 
(Lb 19,11a.13a.14.16), a nie w wyniku doświadczenia jakiejś kary bożej. Ponadto, 
gdyby chciało się wiązać ten rytuał ze skutkami rebelii Koracha, to logicznej było-
by umieścić go w Lb 17 lub zaraz po tym rozdziale. Nawet i bez takich powiązań 
potem cały rytuał – mimo licznych „anomalii” kultowych w nim obecnych (w sto-
sunku do zasad charakterystycznych dla rytuałów P/post-P)  – lepiej pasowałby 
w kontekście przepisów z Kpł 11–15, gdzie zgromadzone są powygnaniowe prak-
tyki i ceremoniały dotyczące rytualnej czystości4. 

Zasady podane w Lb 18 dotyczą z kolei obowiązków spoczywających na ka-
płanach i lewitach w strzeżeniu świętości sanktuarium (Namiotu Spotkania) 
przed ewentualną profanacją. Praktyki zawarte w Lb 19 wskazują, jak oczyścić się 
z najcięższej z kontaminacji zagrażających sanktuarium (Lb 19,13.20). Niemniej 
i w tym wypadku związek jest bardzo luźny.

W sumie jedyny pewny związek kontekstualny zachodzi pomiędzy Lb 19,1–22 
i Lb 31,19–24. Drugi z tych tekstów stanowi wyraźne echo interesującej nas tu 
perykopy. W obu miejscach chodzi o uniknięcie kolektywnej nieczystości wynika-
jącej z kontaktu jednostki z ciałem zmarłego lub tym, co pozostaje w sferze śmierci 
(por. Lb 19,11.14–16; 31,19–24). 

Niemniej obecna lokalizacja perykopy z Lb 19,1–22 nie jest całkowicie oderwa-
na od najbliższego kontekstu. Zaczyna się ona od wskazania dwóch adresatów, do 
których skierowane zostają słowa Jhwh, Mojżesza i Aarona (Lb 19,1). Przygoto-
waniami do ceremonii spalenia „czerwonej krowy” kieruje już jednak potem nie 

2 Ph.P. Budd, Numbers (WBC 5), Waco 1984, s. 211; R.D. Cole, Numbers (NAC 3B), Nashville, 
s. 301.

3 R.D. Cole, Numbers…, s. 302.
4 E.D. Davies, Numbers (NCBC), Grand Rapids 1995, s. 194. 



Janusz Lemański224

Aaron, lecz jego „syn” – Eleazar (Lb 19,3–4). W kolejnych wierszach mowa jest już 
tylko o „anonimowym” kapłanie (Lb 19,6.7), a wreszcie również o udziale świec-
kich przy spalaniu (Lb 19,8) i zbieraniu popiołu (Lb 19,9–10a). Cała ceremonia 
dotyczy zarówno Izraelitów, jak i obcych przebywających pośród nich (Lb 19,10b). 
Z punktu widzenia kontekstualnego zatem tylko pozornie rozdział ten odstaje od 
reszty. Sekwencja osób zaangażowanych w przygotowanie popiołu, który potem 
posłuży do przygotowania „wody oczyszczenia” (Lb 19,17–22), stosowanej w usu-
waniu nieczystości rytualnej zaciągniętej przez kontakt ze sferą śmierci (Lb 19,11–
16), sugeruje, że w tle pierwszej części perykopy stoi kwestia zmiany przywódców. 
Niezmiennie jednak nad materią natury kultowej nadzór pozostaje powierzo-
ny kręgom kapłańskim5. W wykonaniu późniejszego rytuału jednocześnie swój 
udział mają już jednak także świeccy. Początkowo – mimo wszystko – nie wiado-
mo, czemu służy rytuał spalenia czerwonej krowy. W Lb 19,11–22 zresztą nie ma 
potem mowy, że chodzi o popiół z „czerwonej krowy”. Wszystko odbywa się poza 
obozem Izraelitów (Lb 19,3). Wymogi dotyczące zwierzęcia są dość precyzyjne: 
ma być to krowa koloru czerwonego, bez skaz i niewykorzystana jeszcze do pracy. 
Należy ją zarżnąć w obecności kapłana Eleazara (Lb 19,3) i częścią jej krwi ma 
on następnie pokropić siedem razy w kierunku wejścia do Namiotu Spotkania 
(Lb 19,4). Reszta krwi, wraz ze skórą, mięsem i wnętrznościami oraz dodanymi 
do tego różnymi kawałkami drewna (cedr, hizop), związanymi karmazynowymi 
nićmi (lub materiałem), ma zostać spalona (Lb 19,5–6). W tym ostatnim przy-
padku można doszukiwać się jakiejś aluzji do przybytku i szat arcykapłana (por. 
Wj 36,8.35.37; 39,1–2), a w konsekwencji do treści Lb 18, gdzie mowa jest o roli 
kapłanów i lewitów6. Kolejna wzmianka o kapłanie (już nie Eleazarze) dotyczy ob-
mycia przez niego swoich szat i dokonaniu rytualnej kąpieli, co umożliwia mu 
dopiero ponowne wejście do obozu. Niemniej mimo wszystko zostanie on nie-
czysty aż do wieczora. Podobnej procedurze muszą poddać się potem także inni 
uczestnicy rytuału. Dotyczy to tego, kto dokonywał spalenia krowy pod nadzorem 
Eleazara (Lb 19,8), i tego, kto następnie zebrał pozostały z niej popiół (Lb 19,9). 
Ten ostatni ma zostać zdeponowany w „czystym miejscu” (bemāqȏm ṭāhȏr) poza 
obozem i służyć przygotowaniu wspomnianej „wody oczyszczenia” (mê niddâ; 
Lb 19,9.13.20.21). Czy w istocie rdzeń ndh należy tu łączyć z jego pierwotnym 
znaczeniem „menstruacja” (tak Jacob Milgrom7), czy raczej z sensem „wyłączyć”, 

5 A. Leveen, „Lo we perish”. A Reading of Numbers 17,27–20,29, w: Torah and the Book of Numbers, 
red. C. Frevel, T. Pola, A. Schart, Tübingen 2013, s. 263.

6 A. Leveen, „Lo we perish”…, s. 263.
7 J. Milgrom, Numbers. The JPS Torah Commentary, Philadelphia–New York 1989, s. 445.
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„odłożyć na bok” (tak Adrianne Leveen8; por. w. 9: woda ma być przechowywana 
poza obozem), to kwestia sporna, chociaż to raczej ta druga interpretacja cieszy się 
dzisiaj większą popularnością, o czym będzie jeszcze mowa. 

Tak przygotowana mikstura (popiół + woda) stanowi ḥaṭṭā’t. Ponownie czytel-
nik staje jednak przed dylematem interpretacyjnym. Czy słowo to rozumieć w sen-
sie „ofiara za grzechy”, czy inaczej? Wszystko wszak odbywa się nie w świątyni, 
ale poza obozem. W kierunku sanktuarium (określanego wcześniej jako Namiot 
Spotkania; por. w. 4b) zwrócony ma być jedynie gest pokropienia krwią. Reszta 
krwi – inaczej niż w rytuale ofiarniczym – ma zostać potem jednak spalona wraz 
z pozostałymi częściami krowy. Ponadto dalej nie wiadomo, jakie są powody za-
ciągnięcia rytualnej nieczystości przez uczestników rytuału. On sam jest jednak na 
tyle ważny, że określa się go mianem „ustawy wieczystej” (leḥuqqat ôlãm), obowią-
zującej zarówno synów Izraela, jak i obcych rezydentów przebywających pośród 
nich (Lb 19,10b). Tych pierwszych wspomina się już po raz trzeci (Lb 19,2.9.10b) 
w tej części perykopy. Czy zatem cała procedura jest odpowiedzią Boga na skargę 
Izraelitów, że nie mogą się zbliżać do „przybytku” (miškkan) (por. Lb 17,27–28)? 
Jest to bardziej prawdopodobne odniesienie kontekstualne niż bezpośrednie łą-
czenie obecnego fragmentu perykopy z poprzednim rozdziałem9. 

Dopiero druga część perykopy (Lb 19,11) zaczyna się od wskazania źródła 
rytualnej kontaminacji  – fizyczny kontakt z ciałem zmarłego, który sprawia, że 
człowiek staje się zagrożeniem dla czystości sanktuarium (Lb 19,13; por. w. 20). 
Patrząc na wydarzenia opisane wcześniej (Lb 16–17: bunt i śmierć), zrozumiałe 
okazują się nie tylko przyczyny lamentu synów Izraela (Lb 17,27–28)10, ale i samo 
przeznaczenie obecnego rytuału przygotowującego środek zaradczy. Przeciwdzia-
ła on – nieuniknionym w życiu codziennym – kontaktom ze sferą śmierci. 

W oczy rzuca się jednak to, że sam rytuał przygotowania „wody oczyszczenia” 
(Lb 19,1–10a) nie musiał wcale być pierwotnie powiązany z późniejszym jej prze-
znaczeniem (Lb 19,11–22) i klasyfikowany jako „ustawa wieczysta” (Lb 19,10a). 
Zauważyliśmy już, że w drugiej części perykopy nie wspomina się wprost (por. 
ww. 17.20.21), że jej składnikiem jest popiół z czerwonej krowy. Co więcej, na-
wet w opisie ostatecznego przeznaczenia tej wody nie podaje się szczegółów, jak 
przebiegać ma sam rytuał oczyszczenia wykonany z jej wykorzystaniem. Wspo-
mina się jedynie, że w czasie „żałoby” (zwyczajowo trwała zwykle siedem dni) 

8 A. Leveen, „Lo we perish”…, s. 263–264, przypis 25.
9 Tamże, s. 263.
10 Luźne nawiązanie do tych wierszy w Lb 19 sugeruje m.in. L. Schmidt, Das 4. Buch Mose. Nume-

ri 10,11–36,13 (ATD 7,2), Göttingen 2004, s. 84.
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oczyszczenie tego, kto miał fizyczny kontakt z ciałem zmarłego, powinno być do-
konane trzeciego dnia i potem raz jeszcze siódmego dnia (Lb 19,12). Kto tego nie 
dokona, bezcześci/kontaminuje „przybytek Jhwh” (w. 13: miškkan Jhwh). Kolejne 
wiersze wydają się poszerzać spektrum możliwych źródeł kontaminacji (Lb 19,14–
16). Już samo przebywanie w „namiocie” (be’ōhel), w którym ktoś umarł (w. 14), 
czy kontakt z otwartym naczyniem pozostającym w takim namiocie (w. 15) są 
pod tym względem kontaminacyjne. Podobne skutki mają potem również przy-
padki „na otwartym polu” (w. 16: ‘al-ppenê haśśādeh; kontakt z zabitymi mieczem, 
kośćmi lub grobem). Mamy więc do czynienia z rytuałem pozwalającym na przy-
gotowanie substancji „wyrywającej” członków wspólnoty synów Izraela (i obcych 
przebywających wśród nich) ze sfery śmierci, chroniącej zarazem czystość sanktu-
arium i umożliwiającej dostęp do niego (problem pojawiający się w Lb 17,27–28; 
por. Wj  12,22 i rolę „hizopu” w ochronie przed śmiercią)11. Ten ostatni aspekt 
obecny był również w poprzednim rozdziale (Lb 18), gdzie zaznacza się podział 
wewnętrzny sanktuarium z różnymi sferami przystępu i wejściem do Namiotu 
Spotkania, jako ostateczną granicą pomiędzy tym, co jest wewnątrz i na zewnątrz 
sanktuarium. Lb 19 skupia uwagę na „namiocie” pojedynczego Izraelity, ale prze-
strzennie ten namiot znajduje się w obozie synów Izraela, którego centrum stano-
wi Namiot Spotkania, z przybytkiem będącym jego najświętszą częścią. Innymi 
słowy, w Lb 18 w centrum uwagi są duchowi przywódcy, w Lb 19 zaś pozostały 
lud12. Ten związek obu rozdziałów na poziomie tematycznym przedłuża się rów-
nież na Lb 20 na poziomie lingwistycznym (Lb 18; 20: rdzeń qdš). Co prawda 
w Lb 19 aspekt „świętości” nie jest tak wyraźnie zaznaczony, ale z Lb 20 rozdział 
ten łączy się z kolei poprzez rdzeń qbr (w Lb 19,16.18: jako rzeczownik „grób”; 
w Lb 20,1: jako czasownik „pochować/pogrzebać”). W Lb 19 istotną rolę w oczysz-
czeniu odgrywa „woda” (Lb  19,7–9.13.17–21). W Lb 20 woda również stanowi 
istotny element w perykopie (Lb 20,2.5.8.10.11.13.17.19.29); jest czymś, czego lud 
pożąda i czasowo odczuwa jej brak. Wydarzenia z tym związane ostatecznie przy-
czyniają się do śmierci Aarona i Mojżesza (Lb 20,12). 

2. Struktura

W perykopie mamy wstęp (ww. 1–2a) i zakończenie (ww. 21b–22). W środku znaj-
duje się opis rytuału uzyskania popiołu z czerwonej krowy i jego wykorzystania do 
sporządzenia wody oczyszczenia (ww. 2b–10). Następnie wskazane jest jej ogólne 

11 A. Leveen, „Lo we perish”…, s. 265.
12 Tamże, s. 265: „In sum, chapters 18 and 19 offer a thorough response to the cries of he children 

of Israel with which we began. We shall see if it will be sufficient”.
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(11–13) i uszczegółowione zastosowanie (ww. 14–16) do kontaminacji spowodo-
wanej kontaktem ze sferą śmierci poprzez zwłoki zmarłych. Właściwa procedura 
zastosowania wody oczyszczenia opisana jest w wierszach 17–19. Ostatnie wiersze 
to groźba wyłączenia ze wspólnoty za brak wykonania rytuału czyszczenia (w. 20; 
por. w. 13) i klasyfikacja powyższego rytuału jako „ustawa wieczysta” (w. 21a; por. 
w. 10b).

Jak widać, mamy tu z jednej strony dwie procedury (przygotowanie popiołu 
i wody oczyszczenia i rytuał jej zastosowania) oraz powtarzające się elementy koń-
cowe (ww. 13.20 i ww. 10b.21). Głównie z tych dwóch powodów badacze dzielą 
perykopę w różny sposób. Jedni widzą tu dwie części (1–10/11–22 lub 1–13/14–
22), a inni trzy (1–10/11–13/14–22). Zauważyliśmy już, że pomiędzy Lb 19,1–10 
i Lb 19,11–22 jest wiele elementów różniących obie części perykopy i nie do końca 
są one ze sobą ściśle powiązane. Niemniej niektórzy badacze wskazują na możli-
wość takiego jej podziału i przyporządkowania poszczególnych elementów, aby 
dostrzec w kanonicznym kształcie tekstu strukturę symetryczną13.

Nie ulega wątpliwości, że w perykopie w istocie mamy dwie zasadnicze czę-
ści. Pierwsza (ww. 1–10) zawiera zasady, według których ma zostać przygotowa-
na odpowiednia woda oczyszczenia, a druga – reguły dotyczące jej zastosowania 
(ww. 11–22). Problem stanowi tu jednak nie tylko wspomniany już fakt, że w dru-
giej części brak jednoznacznych odniesień do części pierwszej, ale i to, że przy 
takim podziale w ogóle nie wiadomo, po co należy najpierw przygotować popiół, 
a z niego potem także wodę, zwaną „wodą oczyszczenia”. Ten problem może roz-
wiązać włączenie wierszy 11–13 do pierwszej części perykopy. Wyraźnie widać, że 
w wierszach tych chodzi o przypadek ogólny (kontakt z ciałem zmarłego), a w ko-
lejnych wierszach (ww. 14–16) o przypadki szczegółowe14. Takie „dopowiedzenie” 
umożliwia zatem symetryczny podział perykopy na dwie części (1–13/14–22). 
Mamy więc w obu częściach wstęp (A: ww. 1–2bA; A’: 14a) zasady przygotowania 
substancji oczyszczającej (B: ww. 2bB–10) i odpowiadające tej sekcji przypadki 
szczególne do jej zastosowania (B’: ww. 14b–16), a wreszcie przypadek ogólny: 
dotknięcie zmarłego (C: w. 11) i odpowiadający mu ogólny cel zastosowania sub-
stancji oczyszczającej (C’: w. 17). Na tym w zasadzie w przywoływanej tu pro-
pozycji strukturalnej symetria się kończy. W części pierwszej mamy bowiem 
sekcję D (w. 12a): oczyszczenie oraz sekcję E (ww. 12b–13): zapowiedź kary za 

13 J. Milgrom, Numbers…, s. 437; Th. Staubli, Die Bücher Levitikus und Numeri (NSK.AT 3), Stutt-
gart 1996, s. 273.

14 B.A. Levine, Numbers 1–20 (AB 4a), New York 1993, s. 457–458; ponadto sekcja Lb 19,1–13 od-
nosi się do miśkān – „przybytku”, a sekcja Lb 19,14–22 do migdāš – „sanktuarium”. Podobnie R.D. 
Cole, Numbers…, s. 304.
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niewykonanie oczyszczenia, w drugim zaś panelu najpierw pojawia się sekcja E’ 
(w. 20): kara, a po niej dopiero niemająca swego odpowiednika w sekcji D z po-
przedniego panelu sekcja F (w. 21a), określona jako subskrypcja. Z tej „symetrycz-
nej” struktury wyłącza się wreszcie także ww. 21b–22, zawierające „obserwacje 
uzupełniające”. 

Powyższa propozycja struktury jest zatem mało przekonująca i tworzona trochę 
na siłę. Lepsze wrażenie robią wspomniane już propozycje podziału dwu- lub trzy-
częściowego. Podział ogólny na dwie części (ww. 1–10: przygotowanie; ww.  11–
22: zastosowanie) można uszczegółowić, dokonując podpodziału drugiej części. 
Mamy tu najpierw (ww. 11–12) przypadek ogólny i sankcję za brak wykonania 
czyszczenia (w. 13); przypadki szczególne (ww. 14–16), opis rytuału (ww. 17–19) 
z ponowną groźbą za brak jego wykonania (w. 20). Przy takim oddziale wyróżnić 
można jeszcze formułę wprowadzającą (ww. 1–2a: Mojżesz i Aaron) oraz konklu-
zję (w. 21–22)15.

3. Status quaestionis w badaniach krytycznoliterackich

W badaniach krytycznoliterackich od początku liczono się z tym, że perykopa 
może składać się z co najmniej dwóch części pochodzących od dwóch różnych 
autorów. Wskazywały na to przede wszystkim zauważane w niej różnice fraze-
ologiczne16 oraz odmienne procedury w samym rytuale17. Hizop użyty do pokro-
pienia (w. 18) był wcześniej spalany wraz z krową (w. 6). Osoby zaciągające nie-
czystość raz dokonują samooczyszczenia (ww. 11–12), a potem oczyszczającego 
pokropienia dokonuje wobec nich ktoś inny (w. 15). Kapłani wspominani jeszcze 
w pierwszej części perykopy (ww. 3–4.6–7) całkowicie znikają z pola widzenia 
w drugiej (ww. 14–22). 

Uwagę badaczy zwracała od dawna także różnica pomiędzy bezosobową for-
mułą wprowadzenia z wiersza 2a a charakterystycznym dla tekstów kapłańskich 
wprowadzeniem (Mojżesz → Aaron) z wierszy 1 i 2b18. Potem zauważono – wspo-
mniane już – przesunięcie odpowiedzialności za wykonanie przepisanego rytuału 
z Aarona na Eleazara (ww. 3–4) i wreszcie anonimowych kapłanów (ww. 6–7) oraz 

15 Tego rodzaju podział, bardziej uszczegółowiony, proponują m.in. R.P. Knierim, G.W. Coats, 
Numbers (FOTL 4), Grand Rapids–Cambridge 2005, s. 221–222.

16 G. Gray, A Critical and Exegetical Commentary on Numbers (ICC), Edinburgh 1903, s. 254.
17 E.D. Davies, Numbers…, s. 195.
18 W wielu hebrajskich manuskryptach brakuje jednak imienia „Aaron” (w. 1), stąd badacze także 

i je uznają za późniejsze poszerzenie (por. Lb 5,1.11; 6,1; 15,1.17). Ponadto liczba pojedyncza ad-
resata (w. 2b: „ty”) także sugeruje, że pierwotnym odbiorcą przepisów był sam tylko Mojżesz. Por. 
E.D. Davies, Numbers…, s. 196. 
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laików (ww. 8–9). W dalszej części perykopy mam kolejne „powtórzenie”. Sposób 
obchodzenia się z materią rytualną jest tu inny, niż wymagałyby tego przepisy kul-
towe typowe dla P. Opis pozostaje gdzieś na styku z tymi przepisami, ale na pewno 
nie jest z nimi tożsamy. Niemniej materia dotyczy sytuacji „wyższej konieczności”, 
klasyfikowanej, podobnie jak w tekstach P, jako ṭāmē’ – „(rytualna) nieczystość”, 
a cały rytuał przygotowania substancji z niej oczyszczającej dokonuje się tu pod 
nadzorem kapłanów.

Zwraca uwagę podział zadań, w które zaangażowanych jest wiele różnych osób. 
Wszystko to konsoliduje wspólnotę wokół rytuału, który jednak sam w sobie jest 
nie do końca jasny. Tylko przygotowanie do niego wymaga kontroli i udziału ze 
strony kapłanów. Nadzorują oni to, czy samo zwierzę spełnia wymogi, potem tak-
że ubój krowy (ww. 2–3) i jej spalenie wraz z dodatkowymi materiałami (ww. 5–6). 
Wcześniej, tuż po uboju, kapłan wykonuje pokropienie krwią (w. 4). Samo zastoso-
wanie wody oczyszczenia i prawdopodobnie (por. ww. 9–10a) także jej przygoto-
wanie odbywa się już bez ich udziału19. Klasyfikacja procedury jako „prawo” (ww. 
1–2a.10b) gwarantuje tu zatem niejako ten „oficjalny” nadzór nad całą procedurą 
przygotowania owej wody, co nie było wcale takie oczywiste w późniejszej tradycji 
rabinicznej (m.Parah; t.Parah)20. 

Czasowa kontaminacja, o której mowa (ww. 7.8.10a), związana jest ściśle z ob-
serwacją końcową z wierszy 21b–22. Ze sposobu opisania całej procedury wynika, 
że kapłani są tu niejako oddelegowani do nadzorowania rytuału odbywającego 
się poza obrębem świątyni, ale mającego na celu jej ochronę przed kontaminacją. 
Widać tu wyraźny rytualny rygoryzm skierowany przeciwko kontaminacji zacią-
ganej już nie tylko przez kontakt ze zmarłymi oraz ich życiową energią (nepeš), 
ale z wszystkim, co może taki kontakt przedłużyć (np. otwarte naczynie w na-
miocie niedawno zmarłego). W samej obronie przed kontaminacją związaną ze 
sferą śmierci nie byłoby nic nowego, gdyby nie to, że tego rodzaju przepisy, jakie 
znajdujemy w Lb 19, nie mają swojej paraleli w innych miejscach, gdzie mowa jest 

19 H. Seebass, Numeri. Kapitel 10,11–22,1 (BK IV/2), Neukirchen-Vluyn 2003, s. 247.
20 Tamże.
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o podobnym problemie, a sam rytuał nie odpowiada znanym zwyczajom kulto-
wym, zwłaszcza związanym z praktyką charakterystyczną dla środowiska kapłań-
skiego21.

Od dawna znajdowano tu wiele kłopotliwych zwrotów i słów, które trudno było 
pogodzić z materiałem klasyfikowanym gdzie indziej jako P22. Może chodzić jed-
nak o późniejszy tak zwany Sonderfall, gdyż w (post)kapłańskich przepisach rytu-
alnych dotyczących czystości obozu pojawia się problem tych, którzy zaciągnęli 
nieczystość poprzez kontakt ze zmarłymi, ale brak wskazań, jak sobie z tym rodza-
jem nieuniknionej nieczystości dalej poradzić (por. Lb 5,2–4). Niemniej problem 
stanowi tu z kolei fakt, że w Lb 19, inaczej niż w Lb 5,2–4, nie ma mowy o koniecz-
ności oddalenia takich jednostek z obozu. Ponadto wspomniane w Lb 5,2 rodzaje 
nieczystości usuwane były w P poprzez „ofiary ekspiacyjne/za grzechy”23. 

Kolejny element istotny dla krytyki literackiej to zmiana określeń. Najpierw 
mowa jest o „popiele” (w. 9: ’ēper), a potem o „prochu” (w. 17: ‘ăpar)24. Wyraźne, 
poszerzające powtórzenie treści w. 13 w w. 20 w odniesieniu do tych, którzy nie do-
konaliby rytualnego oczyszczenia oraz powtórzenie statusu prawnego zawartych 
w perykopie przepisów (ww. 10b.21a)25. Za wtórne uważa się również zakończenie 
perykopy (ww. 21b–22). „Woda oczyszczenia” (mê niddâ) stanowi tu niemal trwały 
czynnik oczyszczający. Teraz bowiem nieczystość spowodowana kontaktem ze sfe-
rą śmierci trwa już nie do wieczora (ww. 7.8.10a), ale siedem dni (w. 11b.14b16a). 
Sama woda wydaje się stać tu na granicy tego, co czyste i nieczyste. Odgrywa 

21 H. Seebass (Numeri…, s. 248) wylicza szereg „anomalii” w stosunku do stylu typowego dla P. (1) 
perykopa nie zaczyna się od podania powodu, dla którego rytuał jest potrzebny. Od razu poja-
wia się opis rytuału, którego przeznaczenie nie zostaje wyjaśnione (dopiero w. 9b zmienia sytu-
ację); (2) Zamiast rozwinąć wyjaśnienie, prawodawca zarządza oczyszczenie, które nie musi na-
wet w tym miejscu mieć nic wspólnego z kwestią kontaktu ze zmarłymi. Kiedy już o tym mowa 
(ww. 11–13), wskazania szokują magicznym charakterem; (3) Zanim jeszcze prawodawca wy-
jaśni do końca sam rytuał oczyszczenia, podaje już kolejne przykłady możliwej kontaminacji 
(ww. 14–16). Podana tu lista przypadków nie do końca pasuje do związanego z nią określenia 

„prawo” (w. 14a); (4) sam przebieg (opis; ww. 17–20) oczyszczenia jest potem relatywnie krótki. 
22 A. Dillmann, Die Bücher Numeri, Deuteronomium und Josua (KeH AT 13), Leipzig 18862, s. 104–

107; G. Gray, A Critical…, s. 241–243; H. Seebass, Numeri…, s. 243–244.
23 H. Seebass, Numeri…, s. 243.
24 Te zmianę można jednak wyjaśnić bez odwołania się do zasad krytyki literackiej. „Popiół” ozna-

cza tu materię wyjściową do całej procedury, a „proch” materiał użytkowy w przygotowaniu 
mikstury (tak H. Seebass, Numeri…, 257). Miszna Parach 3.11b sugeruje proces dalszego roz-
drobnienia grudek popiołu za pomocą moździerza. Być może zmiana ma na celu także chęć na-
wiązania do statusu zmarłych (tak S. Wefing, Beobachtungen zum Ritual mit der roten Kuh (Num 
19,1–10a), „Zeitschrift für die alttestamentlische Wissenschaft” 93 (1981), s. 344).

25 W ten sposób w. 20 tworzy link do ww. 10b–13, a w. 21–22 do ww. 7.8.10a. Por. S. Wefing, Be-
obachtungen…, s. 341–364; na ten temat także H. Seebass, Numeri…, s. 244–245.
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istotną rolę w procesie oczyszczenia w dniu trzecim i siódmym (ww. 12.19), a po-
pryskanie nią powoduje jednostkowe skutki opisane słowem ḥaṭṭā’t. 

Wielu badaczy widziało w perykopie trzy etapy rozwoju. Przypadek ogólny 
(10b.11–13), uznawany często za poszerzenie w stosunku do poprzedniej części 
perykopy, uzupełniony byłby opisem przypadków szczególnych kontaktów ze sfe-
rą śmierci, w „namiocie” (ww. 14–15) i „na polu” (w. 16), oraz praktycznymi in-
strukcjami zastosowania „wody oczyszczenia” (17–19). 

Można do tego jednak podejść jeszcze inaczej. Wiersze 1–10/14–21a można 
uznać za tekst wyjściowy (niem. Grundbestand) oparty na jakimś pierwotnym 
Vorlage zawartym w wierszach 1–10, ww. 21b–22 i 10b–13 zaś za późniejsze dodat-
ki26. Prawne usytuowanie procedury (ww. 10b–13) w formie participium można 
uznać w istocie za „inny rodzaj literacki” niż procedurę z wierszy 1–10a. Sugeruje 
to potem również fakt, że o czerwonej krowie nie wspomina się po w. 13b27 oraz 
enigmatyczne bô („w nim”; w. 12a), któremu brak precyzyjnego punktu odniesie-
nia (np. do „wody oczyszczenia”).

W przypadku perykopy z Lb 19 daje się wreszcie zauważyć generalnie niezwy-
kłość formy. Z tego powodu też uważano, że wymyka się ona kryteriom stosowa-
nym zarówno przez krytykę literacką, jak i historię tradycji. Z jednej strony, nie do 
końca nawet daje się ją klasyfikować jako rodzaj prawa, a z drugiej – trudno było 
oprzeć się wrażeniu, że stoi za nią jakiś wcześniejszy (magiczny/apotropaiczny eg-
zorcyzm), być może nawet zabobonny (tabu) rytuał, mający ustrzec wykonujących 
go przed jakimś zagrożeniem zewnętrznym28.

Wytropienie i odtworzenie historii redakcji perykopy Lb 19 nie jest zatem łatwe. 
Wiele sugeruje w niej, że można zakładać jakieś poszerzenie pierwotnej wersji ry-
tuału lub tekstu. Detale jednak – jak wspomnieliśmy – wymykają się klasycznym 
zasadom analizy krytycznoliterackiej. Sercem perykopy na pewno jest część pierw-
sza (ww. 1–10a), ale i w jej przypadku, jak zauważyliśmy, trudno mówić o pierwot-
nej jedności, co widać choćby już w fakcie oscylowania pomiędzy 2. i 3. osobą licz-
by mnogiej (por. ww. 2–4), liczbie różnych osób zaangażowanych w procedury (od 
arcykapłana, przez kapłanów, po świeckich). Rozróżnienie i chronologia różnych 

26 Tak L. Schmidt, Das 4. Buch Mose…, s. 84–86, z tym że Schmidt, w odróżnieniu od takich bada-
czy, jak R. Rendtorff, M. Noth czy E.W. Davies, nie uznaje w. 10b za integralne wprowadzenie do 
ww. 11–13.

27 J. de Vaulx, Les Nombres (SB), Paris 1972, s. 213–215. 
28 J.M. Sprinkle, Red Heifer, w: Dictionary of the Old Testament. Pentateuch, red. T.D. Alexander, 

D.W. Baker, Downers Grove–Leicester 2003, s. 670.
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możliwych środowisk i tradycji „zaangażowanych” w tworzenie aktualnego kształ-
tu perykopy jest jednak przedsięwzięciem wysoce spekulatywnym29.

Badacze w istocie prezentują różne podejścia do tych zagadnień i tym samym 
proponują różne modele wyjaśniające proces powstawania całej perykopy. Bez 
wchodzenia w detale, można je pogrupować w kilka zasadniczych tendencji. Część 
z nich widzi tu poszerzenie zakresu jakiejś pierwotnej procedury (ww. 1–10a → ww. 
1–13) o szczegółowe instrukcje dotyczące możliwych sposobów zaciągnięcia nie-
czystości z powodu kontaktów ze sferą śmierci i konieczności wykonania rytuałów 
oczyszczających (ww. 14–22)30. Inni z kolei uznają jedność perykopy w jej war-
stwie zasadniczej z kilkoma późniejszym uzupełnieniami dotyczącymi różnych 
okoliczności (ww. 10b–1331; ww. 14–1632). W tej grupie można umieścić również 
propozycję33, by w procedurze opisanej w Lb 19,1–10* widzieć pozostałości ja-
kiegoś pierwotnego kananejskiego rytuału o trudnym już dziś do określenia celu, 
który przejęty został jeszcze w formie bez udziału kapłanów34 (miałby on analogię 
w tak zwanej procedurze „ordaliów” z Lb 5,11–31!). Z czasem stracił swoje pier-
wotne znaczenie i został wykorzystany w procedurze oczyszczenia z rytualnej nie-
czystości zaciąganej przez kontakt ze zmarłymi. Wiersze 14–22 stanowiłyby zatem 
trzeci etap poszerzenia, na co wskazuje m.in. odmienny styl jurydyczny (w. 14a: 

29 Część badaczy np. sugeruje, że sam rytuał oczyszczenia opisany w Lb 19 to w praktyce wypadko-
wa przepisów kapłańskich (P: ww. 17–19) i tych, pochodzących ze środowiska szkoły świętości 
(H: w. 12). Tak S.M. Olyan, Biblical Mourning. Ritual and Social Dimensions, Oxford 2004, s. 38 
+ przypis 27, ze wskazaniem na analizę I. Knohl, The Sanctuary of Silence. The Priestly Torah and 
the Holiness School, tłum. H.J. Feldman, P. Rodman, Minneapolis 1995, s. 93–94.

30 J. Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs und der historischen Bücher des Alten Testaments, 
Berlin 18993, s. 178; H. Holzinger, Numeri (KHC 4), Tübingen 1903, s. 78; R. Rendtorff, Die Ge-
setze in der Priesterschrift (FRLANT 44), Göttingen 1954, s. 65–66. Według tego ostatniego bada-
cza pierwotny rytuał opisany jest w ww. 3b.5a.b.9a; za tym opowiada się również S. Wefing, Be-
obachtungen…, s. 354 (z tym że ten ostatni cały w. 9 uważa za wtórny). 

31 M. Noth, Das vierte Buch Mose. Numeri (ATD 7), Göttingen 1966, s. 123, 125.
32 J. Scharbert, Numeri (NEB 27), Würzburg 1992, s. 76–77.
33 Tak cytowany wcześniej S. Wefing, Beobachtungen…, s. 346–364. Te propozycje oddziela rów-

nież H. Seebass, Numeri…, s.  247. Autor ten nieco inaczej jednak rekonstruuje to pierwotne, 
kananejskie Vorlage. Zauważa (wskazując na podobne poglądy w: A. Dillmann, Die Bücher…, 
s. 104), że w perykopie są zlane w jedno co najmniej trzy motywy: (1) rytuał spalenia czerwo-
nej krowy, by wytworzyć z tak uzyskanego popiołu „wodę oczyszczenia”; (2) powiązanie tego ry-
tuału z Jhwh (motyw kapłanów), ale z obcym dla P rytuałem dotyczącym postępowania z krwią 
(w. 4b); (3) Tora (ww. 14–16).

34 W tej propozycji np. uznaje się, że pierwotna procedura przygotowania „wody oczyszczenia” 
(ww. 2b3b.5.6 [bez odniesienia do kapłanów] 9a) została z czasem poddana pod nadzór kapła-
nów, a w końcu samego Eleazara; ww. 3a.4a. W ten sposób oryginalnie pogański rytuał włączony 
został w oficjalny kult Jhwh (tak R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, t. I–II, Poznań 2004, 
s. 473–474.
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„a to jest prawo…”), lista osób i rzeczy do czyszczenia oraz opis rytuału nie do 
końca pokrywający się z opisem procedury z ww. 1–10a. Jest wreszcie także pewna 
część egzegetów, która uważa, że oba modele nie muszą się wykluczać i można je 
ze sobą połączyć35. 

Dla pewnej części badaczy to, że rytuał nie jest przywoływany w innych źró-
dłach i w praktyce nie wspomina się, aby był sprawowany gdziekolwiek indziej 
niż tyko w Jerozolimie, jest wystarczającym argumentem za jego archaicznością36. 
Słuszna jest jednak kontrargumentacja, że mamy wiele rytuałów wspominanych 
tylko w jednym miejscu w Biblii, a w obecnej perykopie mowa jest jedynie o tym, 
że należy pokropić krwią zabitej krowy „w kierunku” Namiotu Spotkania37. Jak-
kolwiek nie musi to oznaczać bezpośredniej bliskości (muzułmanie też modlą się 

„w kierunku/w stronę” Mekki, gdziekolwiek się znajdują), to konstrukcja grama-
tyczna wydaje się jednak sugerować bezpośrednią bliskość – o czym będzie jeszcze 
mowa. Inni38 wreszcie uważają, że nawet uznając wtórny charakter wierszy 21b–
22, resztę perykopy można potraktować jako tekst w miarę integralny literacko, 
a zmiany w słownictwie wyjaśnić logiką opisu całej procedury. W takim wypadku 
całość perykopy, nie wykluczając jednak wykorzystania jakiejś starszej procedury 
zachowanej w wierszach 2–10a39, można klasyfikować jako tekst postkapłański40. 

35 J. Milgrom, The Paradoks of the Red Cow (Num 19), „Vetus Tesamentum” 31 (1981), s. 62–72; 
Ph.P. Budd, Numbers…, s. 211; B.A. Levine, Numbers 1–20…, s. 458.

36 J. Scharbert, Numeri…, s. 79.
37 W traktacie Miszna Parah (7.5; 7.6b; 9.6a) mowa jest o dużym transporcie „wody oczyszczenia” 

do Jafne, a nawet w kierunku Ezjon-Geber, w okolice zatoki Akaba. Zatem późniejsza tradycja 
rabiniczna także nie ograniczała zastosowania samego rytuału przygotowania i pokropienia tą 
wodą do Jerozolimy. Tosefta Parah (3.5) wspomina, że rytuał ten był praktykowany na wygnaniu 
w Babilonii. Według m.Parah 3.14; V.6; 7.4; 10.2 w czasach drugiej świątyni woda oczyszczenia 
dostępna była w 24 dystryktach poza Jerozolima i Judą. Niemniej w I w. po Chr. rytuał praktyko-
wany był tylko w Palestynie, aby umożliwić udział w kulcie (Józef Flawiusz, Ant. 4,81; Bell. 5,227; 
ConAp. 2,104). 

38 R. Schmitt, Magie im Alten Testament (AOAT 313), Münster 2004, s. 170, 175.
39 R.P. Knierim i G.W. Coats (Numbers…, s. 223) zwracają uwagę na trudności w rekonstrukcji 

warstw literackich, które można by przypisać klasycznym źródłom Pięcioksięgu. Z tego wzglę-
du – jak słusznie sądzą – metody krytycznoliterackie są mało użyteczne przy próbach odtwo-
rzenia procesu powstania tej perykopy. Lepsze efekty daje tu metoda historii tradycji. Perykopa 
w ich ocenie nie może być jednak wyłącznie prostą artifcial composition, złożoną z elementów 
prawnych i kultowych. Rytuał poprzedzający przygotowanie „wody oczyszczenia” miał prawdo-
podobnie jakiś wcześniejszy etap magiczny lub apotropaiczny, pozostający pierwotnie poza kon-
trolą kręgów kapłańskich. Podobne założenia przyjmował nie tylko wskazany przez tych autorów 
I. Scheftelowitz (Das Opfer der roten Kuh (Num 19), „Zeitschrift für die alttestamentlische Wis-
senschaft” 39 (1921), s. 113–123), ale i wielu współczesnych badaczy, o czym później.

40 Tak cytowanym już R. Schmitt, Magie…, s. 170; a także R.P. Knierim, G.W. Coats, Numbers…, 
s. 224–225.
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Całość perykopy wydaje się w istocie łączyć w sobie elementy magiczne, jurydycz-
ne i kultowe, wychodząc naprzeciw potrzebom oczyszczenia z kontaktu ze sferą 
śmierci także poza domeną oficjalnego kultu41. 

Aktualne tendencje w sferze badań krytycznoliterackich wskazują, że tekst 
w swej finalnej, kanonicznej formie należy uznać za związany z późniejszą fazą 
w rozwoju tradycji kapłańskiej lub wręcz za postkapłański42. Obecny opis proce-
dury podąża bowiem wyraźnie za kapłańską koncepcją ḥaṭṭā’t – „ofiary (oczysz-
czającej) za grzechy”43, bazuje na związanych z nią procedurach, ale jednocześnie 
wyprowadza cały rytuał poza obręb świątyni, eliminując tym samym jej ofiarni-
czy charakter. W ten sposób nadaje się jednak zarazem pozakultowej ceremonii 
oficjalny charakter (obecność kapłanów). Być może zatem sam rytuał z czerwo-
ną krową w istocie uznać należy, jak uważa wciąż wielu badaczy, za pierwotny 
i znacznie starszy od reszty perykopy. Intencja wypracowania obecnej wersji rytu-
ału związana jest z wolą stworzenia procedury oczyszczenia dla świeckich, która 
odpowiadałaby procedurze kapłańskiego rytuału ofiarniczego ḥaṭṭā’t. Z drugiej 
strony cały rytuał jednocześnie nie jest i być nie może ofiarą za grzechy w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Umożliwia jedynie oczyszczenie z rytualnej nieczystości, 
kontaminującej innych członków społeczności (w. 22).

41 Na pierwotny, magiczny charakter całego zapożyczonego tu rytuału wskazywali m.in. A. Dill-
mann, Die Bücher…, s. 104; H. Holzinger, Numeri…, s. 78. M. Noth (Das vierte Buch…, s. 126) 
pisał: „[…] gehört zu den Überresten magischer Vorstellungen und Praxis […]”; R. Schmitt 
(Magie…, s. 171): „Der magische Charakter des Rituals steht ausser Frage und wurde sowohl in 
der älteren als auch neueren Forschyng als ‘survival’ vorisraelitischer (kanaanäischer) Kultpra-
xis gewertet”. Podobnie inni współcześni badacze: J. Scharbert, Numeri…, s. 27, 76; J. Milgrom, 
The Paradoks…, s. 70; Ph.P. Budd, Numbers…, s. 214; S. Wefing Beobachtungen…, s. 362. Z ko-
lei H. Seebass (Numeri…, s. 253) rozpatruje cały rytuał jako reakcję na zagrożenie jahwizmu ze 
strony kultu zmarłych we wczesnych czasach po wygnaniu babilońskim. W konsekwencji uzna-
je, że cały rytuał nie musi być wcale aż tak archaiczny. 

42 G. Gray, A Critical…, s. 247; F. Crüsemann, The Torach. Theology and Social History of Old Te-
stament Law, Edinburgh 1996, s. 362; C. Nihan, The Holiness Code between D and P. Some Com-
ments on the Function and Significance of Leviticus 17–26 in the Composition of the Torah, w: Das 
Deuteronomium zwischen Pentateuch und Deuteronomistischem Geschichtswerk, red. E. Otto, 
R. Achenbach (FRLANT 206), Göttingen 2004, s. 118, przypis 167 (autor zalicza Lb 19 do tek-
stów związanych ze szkołą świętości – H, którą klasyfikuje jednocześnie jako etap redakcji post-

-P [s. 121]). 
43 Oprócz w. 9 za takie przynależne do P (lub post-P) przepracowanie uznawano ww. 7.8.10.19.21b-

22. Por. R. Rendtorff, Das Gesetz…,s. 65–66; S. Wefing, Beobachtungen…, s. 352–354. Na temat 
tego rodzaju propozycji por. także H. Seebass, Numeri…, s. 246–247.
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4. Egzegeza

4.1. Klasyfikacja rytuału

Formuła wstępna (w. 1) klasyfikuje całość jako mowę Boga skierowaną do Mojże-
sza i Aarona. Postać pierwszego arcykapłana (por. w. 3–4: Eleazar) – jak już zostało 
zauważone – jest prawdopodobnie wtórna (por. w. 2b: liczba pojedyncza: „prze-
mów”). Zarówno objawienie via Mojżesz, jak i wspomniana postać arcykapłana 
to zapewne wkład autora (post)kapłańskiego w tę perykopę. Taki zabieg dodaje 
prestiżu dalszym przepisom i zarazem jest charakterystyczny dla P44. Formuła de-
finiująca zō’t ḥuqqat hattȏrâ (w. 2aA), choć wydaje się z kolei nietypowa45, po-
wraca jeszcze w Lb 31,21, a więc w tekście, którego autor zakłada obecne prze-
pisy. W istocie zwykle stosowany jest zwrot z samym tylko słowem hattȏrâ (por. 
Lb 27,11; 35,29). Z pomocą tego typu formuł deklaruje się na początku lub na 
końcu jakiejś perykopy (por. Wj 12,14) jurydyczny charakter danego przepisu lub 
instrukcji46. Chodzi prawdopodobnie o pierwotny, oryginalny tytuł tej perykopy, 
który łączy w jedno określenia z w. 21a (ḥuqqat) i w. 14a (tȏrâ). Podobny, choć tym 
razem prawdopodobnie wtórny charakter ma także formuła zawarta w konkluzji 
z wiersza 10b (leḥuqqat ‘ȏlām; por. w. 21). Natomiast deklaracja z w. 9b (lemê 
niddâ ḥa’tṭ’t hiw’) klasyfikuje cały przepis jako ceremonię kultową (por. Wj 12,11). 
Rzeczownik ḥa’tṭ’t nie jest tu zawieszony „w powietrzu” i nie stanowi w żadnym 
wypadku początku nowej sekcji47, lecz opozycję wobec lemê niddâ48. Wskazuje na 
fakt, że „woda oczyszczenia” jest używana do rytualnej puryfikacji. W taki właśnie 
sposób stosowany jest czasownik jitḥaṭṭā’ w wierszach 12.20 i ḥiṭṭ’ô w wierszu 19. 

4.2. Aktualne przeznaczenie rytuału

Obecny kontekst rytuału przygotowania „wody oczyszczenia” związany jest z kon-
taktem ze sferą śmierci (ww. 11.14–16). Kontakt ten sprawia, że zaciąga się nieczy-
stość rytualną. Wiele późnych tekstów klasyfikowanych jako P/post-P przewiduje 
możliwość oczyszczenia się z tego rodzaju nieczystości (por. Lb 5,2; 6,6–12; 9,6–
10; 31,19; Kpł 22,4–6). Po tego rodzaju kontaminacyjnych kontaktach ze zmarłymi 
zwykle wystarczało jednak samo obmycie wodą (Kpł 11,24–45; 22,4–7). W obec-
nym miejscu mamy jednak nie tylko poszerzenie listy spotykanych zagrożeń tego 

44 H. Seebass, Numeri…, s. 255.
45 Tak B.A. Levine, Numbers 1–20…, s. 460.
46 R.P. Knierim, G.W. Coats, Numbers…, s. 224.
47 M. Noth, Das vierte Buch…, s. 124. 
48 R.P. Knierim, G.W. Coats, Numbers…, s. 224.
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rodzaju. Dodatkowo pojawia się oryginalny i niepowtarzalny rytuał z wykorzy-
staniem, w celu oczyszczenia z tak zaciągniętej kontaminacji, popiołu z czerwo-
nej krowy zmieszanego z żywą (to jest bieżącą) wodą. Ten sam rytuał zakłada się 
potem jeszcze w zaleceniach z Lb 31,21–24. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że 
nie ma on paraleli w innych starożytnych kulturach Bliskiego Wschodu. Jakieś 
dalekie podobieństwo można znaleźć jedynie w rzymskich ceremoniałach oczysz-
czających49. 

Jak już wcześniej zauważyliśmy, rytuał przygotowania „wody oczyszczenia” 
z domieszką popiołu z czerwonej krowy traktowany był przez część badaczy jako 
zapożyczenie jakiegoś wcześniejszego rytuału magicznego, czy nawet jako jakiś 
dawny egzorcyzm (tak m.in. M. Noth). Przypuszczenia takie nie są pozbawione 
podstaw, ale nie da się ich jednak przekonująco dowieść. Niewykluczone, że u pod-
staw całego rytuału w istocie leży jakieś dawne tabu. Sam opis procedury uzy-
skiwania popiołu (ww. 2b–10a), wyjąwszy wskazówki dotyczące kwestii czystości 
rytualnej, klasyfikację prawno-kultową i listę uczestników, robi bowiem wrażenie 
starożytnego rytuału wyjętego z nieznanego nam już pierwotnego Sitz im Leben 
(por. „gorzką wodę” z Lb 5,11–31; kwestię frędzli przy szatach z Lb 15,37–41), któ-
ry został przepracowany w duchu późniejszych przepisów związanych z kwestią 
oczyszczenia z rytualnej nieczystości. Z drugiej strony, wspomniana specyfika ca-
łego rytuału pozwala zarazem części badaczy widzieć tu bardziej przykład czysto 
teoretyczny, niemający potem jednak praktycznego zastosowania50. Niemniej Mi-
szna sugeruje, że w późniejszym okresie rzadko, ale jednak praktykowano rytualny 
ubój czerwonej krowy (m.Parah 2.5). Ślad praktykowania tego rytuału znajdujemy 
być może również w tekstach z Qumran (1QS 3:4–10; por. potem także 4Q 276 1: 
3–4; 4Q 277 1:6–7; 4Q 395 8; Hbr 9,13–14)51.

4.3. Czerwona krowa 

Pytania o to, czemu krowa ma być akurat czerwona (w. 2b: pārâ ’ădummâ) i czy 
jej ubój ma charakter ofiarniczy – nurtują egzegetów od dawna52. Rabini (m.Parah 
2.5) rozważali potem nawet kwestię tego, ile „nieczerwonych” włosów jest dopusz-
czalne, by krowa spełniła ten wymóg i była uznana za zwierzę „bez skazy” (por. 

49 G. Gray, A Critical…, s. 247–249.
50 E.D. Davies, Numbers…, s. 193.
51 J. Bowman, Did the Qumran Sect Burn the Red Heifer?, „Revue de Qumran” 1 (1958), s. 73–84; 

J. Baumgarten, The Red Cow Purification Rites in Qumran Texts, „Journal of Jewish Studies” 46 
(1995), s. 112–119; H.K. Harrington, Red Heifert, w: The New Interpreter’s Dictionary of the Bible, 
red. K.D. Sakenfeld, Nashville 2009, s. 749–750, zwł. s. 749.

52 H. Holzinger, Numeri…, s. 79; H. Seebass, Numeri…, s. 245.
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w. 2aB: temîmâ)53. W istocie o kolor włosia zapewne, a nie o kolor skóry chodzi 
również w tekście biblijnym54. Kwestia kolorystyki, czy raczej odcienia czerwieni 
(gniady, rudawy, brunatnoczerwony)55, o której mowa, podobnie jak symbolika 
tego koloru, to jednak problem trudny do rozstrzygnięcia (por. Rdz 25,30). He-
brajskie słowo pārâ oznacza w każdym razie „krowę” (LXX: damalis; por. Wulg. 
i Hbr 9,13), precyzując tym samym, że chodzi o zwierzę płci żeńskiej56. Słowo to 
nic nam już jednak nie mówi o jej wieku57, o którym można wnioskować z tego, 
że nie była ona jeszcze wykorzystana do pracy (nie nosiła jarzma; por. 1 Sm 6,7; 
potem także Pwt 21,3). Chodzi więc zapewne o młodą jałówkę. W innych miej-
scach równie dobrze może chodzić o starsze zwierzę (por. Rdz 41,2–4; 1 Sm 6,7). 
W traktacie m.Parah 1.1 mowa jest nawet o pięcioletniej krowie. Kolejny znak wy-
różniający wspomnianą krowę to jej nieskazitelność w sensie fizycznym. Wymóg 

„bez skazy” doprecyzowuje się zaraz potem słowami: „która nie ma wady” (w. 2bA: 
’ăšer ’ȇn-bāh mȗm) (por. Kpł 22,21–25: ofiara składana przy okazji ślubów).

Nie mamy pewności co do tego, jakie symboliczne znaczenie ma kolor czer-
wony. Pozostając jednak przy ogólnym rozumieniu, że krowa miała nietypową, 
wręcz rzadką barwę, przypominającą przynajmniej kolor czerwony, trzeba mimo 
wszystko znaleźć odpowiedź na pytanie o symboliczne znaczenie tego koloru. 
Choć kontekst tego nie wskazuje wprost, można się domyślać, że kolor miał tu 
istotne znaczenie dla powodzenia całej procedury58. Pierwsze skojarzenia co do 
koloru to ogień (katarsis), w którym będzie spalona na popiół (por. Lb 19,5–6), lub 
jej krew jako instrument pacyfikujący skutki kontaktu ze śmiercią59. Jeśli chodzi 
o powiązanie z kolorem krwi, to być może barwa krowy antycypuje tu bardziej 

53 „Two hairs of another colour as it body were sufficient to disqualify it”, cyt. za: J.H. Hertz, The 
Pentateuch and Haftorahs, London 19782, s. 652; przytaczam go za: R.D. Cole, Numbers…, s. 305.

54 Niemniej por. A. Brenner, Colour Terms in the Old Testament (JSOT.S 21), Sheffield 1982, s. 62–
65, zwł. s. 63.

55 A. Brenner, Colour…, s. 64–65. Podobnie w Za 1,8 słowo śeruqîn w odniesieniu do koni bywa ro-
zumiane zarówno jako pstry, gniady lub ryżowo-czerwony, jasnoczerwony. Por. A. Brenner, Co-
lour…, s. 114–115; KBL, t. II, s. 380, i dyskusję w: A. Wolters, Zechariah (HCOT), Leuven–Pa-
ris 2014, s. 53–54.

56 J. Milgrom (The Paradoks…, s. 65) sądzi, że samiec zarezerwowany był na ofiarę oczyszczającą 
od arcykapłana (Kpł 4,1–12; 16,11) lub od całej wspólnoty (Kpł 4,13–21), stąd dla jednostki prze-
znaczano krowę. Wybór płci może mieć jednak także inne znaczenie: krowa to potencjalna mat-
ka, zwierzę dające życie – tak S. Łach, Księga Liczb (PŚST II–2), Poznań–Warszawa 1970, s. 181.

57 KBL, t. 2, s. 50; Ges 18, t. 4, s. 1078; DCH, t. 6, s. 758.
58 M. Noth, Numeri…, s. 123–124. 
59 E.D. Davies, Numbers…, s. 197.
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pokropienie krwią jako element procedury oczyszczenia o charakterze apotropa-
icznym (por. Lb 19,4)60. 

Poza ubarwieniem krowy czerwony kolor mogły mieć także gałązki cedrowe 
i karmazyn. Czy w tym wypadku chodzi jednak o nawiązanie do koloru krwi uży-
tej częściowo do pokropienia w kierunku wejścia do Namiotu Spotkania (w. 4), 
a potem spalonej wraz z resztą krowy poza obozem (w. 5)? Tego nie można być 
pewnym. Dodatki mogą mieć bowiem wyłącznie walor praktyczny – dodają masy 
do popiołu61. Jednak już sama krew w popiele może wzmacniać siłę oczyszczającą 
popiołu. Zdaniem niektórych badaczy w przypadku dodatków chodzi w istocie 
jedynie o symboliczne nawiązanie do kapłańskiego rytuału ḥaṭṭā’t62. Skutki dzia-
łania „wody oczyszczenia” są bowiem podobne do tych, jakie ma złożenie ofiary 
za grzechy w świątyni63. Sama krowa nie jest jednak typową materią ofiarniczą 
(por. 1 Sm 6,7.14; 2 Sm 6,13; potem jednak również Pwt 21,3–4), a miejsce do-
konania uboju (poza świątynią, a nawet poza obozem; w. 3) także nie pozwala 
klasyfikować całej procedury jako ofiary. Niemniej wszystko odbywa się pod nad-
zorem kapłana. Czy chodzi zatem z jednej strony tylko o symboliczne nawiązanie 
do ofiary oczyszczenia, a z drugiej zarazem o realne wywołanie podobnych do 
niej oczyszczających skutków (por. Kpł 9; Hbr 9,11–14)? Choć sama krowa – jak 
wskazaliśmy – jest nietypowym zwierzęciem ofiarnym, może jednak nawiązywać 
symbolicznie do tradycji z 1 Sm 6, przy jednoczesnym wykluczeniu, że chodzi 
dosłownie o rodzaj ofiary za grzechy. Wykorzystanie samicy zwierzęcia ofiarni-
czego odpowiada przepisom z Kpł 4,27–35 dotyczącym ofiary ḥaṭṭā’t składanej za 
świeckich (zwł. w. 32; por. też Kpł 5,6). Przypomina również przepisy dotyczące 

60 J.M. Sprinkle, Red Heifer …, s. 669. Wcześniej podobne sugestie zob. A. Brenner, Colour…, s. 64–
65; J. Milgrom, Numbers…, s. 158.

61 J.M. Sprinkle, Red Heifer…, s. 669.
62 Wcześniejszą dyskusję i rozbieżne stanowiska w tej kwestii omawia krótko T.R. Ashley, The Book 

of Numbers (NICOT), Grand Rapids 1993, s. 365. Główny argument przeciwko ofiarniczej inter-
pretacji rytuału to miejsce jego sprawowania – „poza obozem”. Niemniej z drugiej strony wiersze 
9.17 sugerują jednak innym badaczom ofiarniczy charakter tego rytuału (T.R. Ashlej wskazuje tu 
komentarze N.H. Snitha, G.J. Wenhama, P.J. Budda i przede wszystkim artykuł J. Milgroma, The 
Paradox…, s. 86–95). Milgrom zauważa, że przepisy tu zawarte stoją blisko ceremoniału oczysz-
czenia z trądu (por. Kpł 14,1–9.49–53), a i ofiara z cielca charakterystyczna jest dla ofiar oczysz-
czających z grzechu (por. Wj 29,14; Kpl 4,11; 8,17; 16,27). Jednak tym razem spaleniu poddaje 
się także skórę (por. Kpł 4,11.20) i krew zwierzęcia, co nie pasuje do tego typu ofiar. Chyba że, 
jak sugeruje T.R. Ashley (The Book…, s. 365–366), krew sanowi tu główny czynnik oczyszczają-
cy w popiele. Nie można jej tym razem wylać na ołtarzu, więc wlewa się ją do reszty zabitej kro-
wy spalanej w ogniu.

63 R. Schmitt, Magie…, s. 174.
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oczyszczenia w przypadku nieodkrycia sprawcy zabójstwa (Pwt 21,1–9)64. Tam 
jednak wyraźne cały rytuał nie ma charakteru ofiarniczego, tu zaś choć też trudno 
go za taki uznać, to przynajmniej do niego na różne sposoby nawiązuje. Być może 
autor Lb 19 miał na uwadze starsze zasady z tego właśnie tekstu deuteronomi-
stycznego i poddał je parakultowej transformacji. Nie można jednak wykazać ja-
kiejś bezpośredniej zależności pomiędzy tymi dwoma tekstami65. Brak charakteru 
ofiarniczego przy jednoczesnym wskazaniu na skutki ceremonii przygotowania 
popiołu, „wody oczyszczenia” i jej oczyszczające zastosowanie może sugerować, 
że akcent położony na to, by krowa nie była używana wcześniej do pracy, ma tu 
w związku z tym jakieś symboliczne znaczenie66. Być może chodzi o to, że coś, co 
nie służyło jeszcze ludziom, wydaje się godniejsze Boga67.

Trzeba wreszcie zwrócić uwagę także na fakt, że to nie samo spalenie krowy ma 
charakter oczyszczający. Takie skutki uzyskuje dopiero popiół zmieszany z wodą, 
uzyskany po jej zabiciu i integralnym spaleniu poza obozem (por. Ez 28,18–19)68.

4.4. Kapłani i świeccy

Kapłani uczestniczący w rytuale to Aaron (w. 1), Eleazar (ww. 3–4) oraz inni bezi-
mienni wykonawcy rytuału spalenia czerwonej krowy (ww. 6–7). Być może w tym 
ostatnim przypadku nadal chodzi o Eleazara, wspomnianego teraz tylko ogólnie 
jako kapłana69. Nie mamy co do tego jednak żadnej pewności. Aaron reprezentuje 
najwyższego kapłana. Postać Eleazara została wprowadzona być może po to, by 
symbolicznie ustrzec tego pierwszego przed kontaminacją związaną z udziałem 

64 Por. zestawienie „paraleli” pomiędzy Lb 19,1–10 i Pwt 21,1–9 w: R.D. Cole, Numbers…, s. 307. 
Propozycja ta ma jednak kilka mankamentów. Krowa to nie to samo co czerwona krowa bez 
skaz; starsi w roli wykonawców rytuału to nie to samo co kapłani i świeccy, a i rola kapłanów-le-
witów jest tu inna niż rola kapłanów w Lb 19.

65 R. Schmitt, Magie…, s. 175, 326–332. Na temat historii redakcji Pwt 21,1–9 zob. E. Otto, Deute-
ronomium 12,1–23,15 (HThKAT), Freiburg–Basel–Wien 2016, s. 1632–1634. Omówienie różnic 
pomiędzy Pwt 21 i Lb 19 także w: B.A. Levine, Numbers 1–20…, s. 471.

66 H. Seebass, Numeri…, s. 254.
67 Tak S. Łach, Księga Liczb…, s. 181 ze wskazaniem na Homer, Iliada 10.293; Odyseja 3.383; Owi-

diusz, Fasti 3,375–376; Wergiliusz, Eneida 6,38–39.
68 Na temat odniesień do tego tekstu zob. B.A. Levine, Numbers 1–20…, s. 471.
69 Tak sugeruje T.R. Ashley, The Book…, s. 366.
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w ceremonii (por. Kpł 19,7b i Kpł 21,10–12)70. Wówczas bezimienni kapłani muszą 
być uznani za osoby różne od Eleazara. 

Całe zdarzenie ma miejsce poza obozem, a Eleazar jest jedynie świadkiem ubo-
ju (w. 3). Dokonuje się on „przed jego obliczem” (lepānājw). Wykonawca – pod-
miot działań – nie jest jednak określony (por. w. 3b)71. Miejsce również nie jest 
sprecyzowane. Znajduje się ono jednak poza obozem, gdyż cała ceremonia czy-
ni uczestników nieczystymi (ww. 7–8.10), a chodzi o to, by ustrzec obóz przed 
kontaminacją. Według późniejszej tradycji miejscem ceremonii była Góra Oliwna 
(m.Parah 3.6). Tekst biblijny wydaje się wskazywać jedynie, że z miejsca tego widać 
było sanktuarium. Wtedy ceremonia odbywałaby się wyłącznie w bliskości Jero-
zolimy. Hebrajska konstrukcja ’el nȏkaḥ tłumaczona w sensie „w kierunku” jest 
jednak wyjątkowa. Inne zwroty ze słowem nȏkaḥ zakładają bezpośrednią obec-
ność przed czymś (Rdz 25,21; Wj 26,35). Z tego powodu Sifre komentuje: „on [= 
kapłan] musi świadomie patrzeć na wejście do Przybytku, kiedy spryskuje krwią”. 
Ten komentarz odzwierciedla jednak późniejszą praktykę, akcentującą znaczenie 
obrania właściwego kierunku lub sposobu zorganizowania tego rytuału. Konta-
minacyjny charakter kontaktu z sferą śmierci zakłada pewien dystans od sank-
tuarium, ale zarazem wizualne i geograficzne powiązanie całej ceremonii z tym 
miejscem, nawet jeśli potrzebny był duży dystans w stosunku do sanktuarium72.

Z tego głównie powodu – jak już zauważyliśmy – rytuał nie ma zatem raczej 
charakteru ofiarniczego. Palenie pozostałości z ofiar poza obozem miało miejsce 
wyłącznie po złożeniu wcześniej właściwej ofiary w świątyni (por. Kpł 4,11–12.21; 
8,17; 9,11). Przy czym mięso żertwy ofiarnej palone było na ołtarzu. W obecnym 
miejscu nie ma o tym mowy. Ponadto wszystko to miało na celu oddalenie groź-
by kontaminacji, a nie jak obecnie – przywrócenia czystości rytualnej73. Po bier-
nej asystencji przy uboju Eleazar ma do wykonania jedno istotne zadanie. Macza 

70 Tak m.in. L. Schmidt, Das 4. Buch Mose…, s. 86. Badacz ten zakłada ponadto, że w oryginalnym 
Vorlage całą procedurę przeprowadzali świeccy i dokonywano jej poza miejscem zamieszkania. 
Kapłani w każdym razie tylko w drodze wyjątku (najbliżsi krewni) mogli uczestniczyć w ob-
rzędach pogrzebowych (por. Kpl 21,1–4; Ez 44,25), a arcykapłan w ogóle nie mógł brać w nich 
udziału (Kpł 21,10–11). 

71 H. Seebass, Numeri…, s. 255: być może należy instrukcję oddać przez bezosobowe „się”: „spali 
się” itd. lub bezosobowo: „zostanie zarżnięta” (tak. B.A. Levine, Numbers 1–20…, s. 461). 

72 Tak B.A. Levine, Numbers 1–20…, s. 462.
73 Tak słusznie E.D. Davies, Numbers…, s. 197.
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swój palec we krwi krowy i kropi74 nią siedem razy w kierunku wejścia do Na-
miotu Spotkania (w. 4). Gest niewątpliwie nawiązuje symbolicznie do ofiarniczej 
roli krwi75. Demonstruje, że jest ona święta dla Jhwh. Siedmiokrotne pokropienie 
ma walor symboliczny. Tyle razy należy pokropić krwią tylko przy składaniu ofiar 
przebłagalnych za grzechy (Kpł 4,6.17; 16,14–15.19). To liczba ważna dla staro-
żytnych Izraelitów (por. Kpł 4,6.17 → ofiara za grzech arcykapłana i całej wspól-
noty76). Wyraża pełnię, kompletność77. Po tej czynności cała krowa (skóra, mięso, 
krew i wnętrzności) zostaje „przed jego oczami” (leênājw) spalona (w. 5). Ta czyn-
ność, zwłaszcza palenie skóry, nie musi być nietypowa (por. Kpł 4,11–12). Spala-
nie „wszystkiego” znane jest w przypadku składania ofiar za grzechy (Kpł 4,11.21; 
16,27; por. Wj 29,14; Kpł 8,7). Problem stanowi tu jedynie spalenie wnętrzności 
i krwi, która zwykle wylewana była na ołtarzu, a ściślej mówiąc, na jego rogach. 
Symbolicznie oznaczało to jej powrót do Boga. Niemniej jej spalenie w tym wy-
padku może wynikać z tego, że wszystko odbywa się poza obrębem sanktuarium78. 

„Wnętrzności” (hebr. pereš)79 to raczej zawartość żołądka, a nie jelit (ekskrementy, 
mierzwa). Te ostatnie uczyniłyby całość nieczystą. Z tego względu właśnie nie pa-
lono tego nigdy na ołtarzu (por. Kpł 4,11; 8,17; 10,27 + potępienie w Ml 2,3).

Do ognia, w którym spala się krowę, anonimowy już kapłan ma dorzucić 
i spalić wraz z nią drewno cedrowe, hizop i karmazynowe nici (lub karmazynowy 
materiał). O rzeczach tych mowa jest jeszcze tylko raz, przy okazji wykonywa-
nia rytuału oczyszczenia z trądu i innych chorób skóry (Kpł 14,4.6.49.51–52), ale 
nie nakazuje się ich spalenia. Oczyszczenia z tych chorób dokonuje się ponadto 
w obozie, a nie poza nim. Zatem analogię stanowi jedynie pokropienie krwią.

W obecnym miejscu nie do końca jasne jest, czemu spalano akurat te rze-
czy. Płonące drewno cedrowe mogło wydawać miły zapach. Hizop ma związek 

74 Czasownik hizzâ (→ nzh) ma sens „obryzgiwać”, „kropić” (qal; 4 razy), „pokropić” (hifil; 20 ra-
zy (KBL, t. 1, s. 642). Pojawia się wyłącznie w tekstach klasyfikowanych jako kapłańskie. Por. 
W.K. Gilders, Blood Ritual in the Hebrew Bible. Meaning and Power, Baltimore–London 2004, 
s. 27.

75 S. Łach (Księga Liczb…, s. 181–182) wskazuje (za C. Vriezen), że nzh ma w Lb 19 dwa odmien-
ne odcienie znaczeniowe (w. 4: „poświęcić”; ww. 18.19.21: „oczyścić”). Pokropienie wykonane 
w kierunku wejścia do Namiotu Spotkania nie ma jednak charakteru „poświęcającego”, lecz jed-
nakowoż „oczyszczający” przestrzeń, jaka dzieli owe wejście od źródła potencjalnej kontamina-
cji.

76 Obu procedur nie da się jednak potraktować paralelnie. Por. H. Seebass, Numeri…, s. 255; prze-
ciw T.R. Ashley, The Book…, s. 365.

77 Hasło: Siedem, w: M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Po-
znań 1989, s. 212–213. 

78 Tak L. Schmidt, Das 4. Buch Mose…, s. 86.
79 KBL, t. 2, s. 60.
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z rytuałami pokropienia i oczyszczenia, symbolizuje życie, a karmazyn to barwa 
bliska czerwieni. Pewnej analogii do obecnego rytuału można doszukiwać się 
w starożytnej Babilonii, gdzie dodawano do świętej wody drewno cedrowe, cypry-
sowe i tamaryszkowe ze względu na ich aromat, wzmacniając – jak sądzono – moc 
tak przygotowanej mikstury80. Jednak obecnie chodzi o nieco inne dodatki, a ich 
identyfikacja wbrew pozorom nie jest wcale taka oczywista. Zwłaszcza w drugim 
i trzecim przypadku. Hebrajskie słowo ’ēzōp to bardziej origanum marjorana niż – 
niewystępujący na terenach Palestyny – klasyczny grecki hizop (hyssopus officia-
lis). Niemniej badacze mają problem z precyzyjnym określeniem rośliny, o której 
tu mowa (majeranek, szałwia, tymianek)81. Trudno zarazem orzec, czy jej zasto-
sowanie ma tu w istocie na celu oczyszczenie (por. Ps 51,7), czy raczej wyłącznie 
zabezpieczenie przez kontaminacją (por. Wj 12,22; Kpł 14,4; Hbr 9,19).

Jeszcze większy problem jest z tłumaczeniem trzeciego z dodatków. Hebrajskie 
šenî tȏlā‘at oddawane jest w polskich przekładach na różne sposoby: „karmazyno-
wa nić” (BT; BE; tłum. interlinearne); „szkarłat” (BŚP), „karmazyn” (BWP), „weł-
na karmazynowa” (BP). W języku angielskim także w sensie scarlet stuff (RSV)82 
lub scarled wood (NIV). Najstarsze sugestie leksykograficzne83 wskazują, że „jest to 
oznaczenie purpurowych sznurków, opaski lub kawałka materiału do przewiązy-
wania drzewa cedrowego i hizopu”. Chodziłoby zatem o to, że dwa rodzaje dodat-
ków (cedrowe drewno i hizop84) związane były za pomocą karmazynowego sznur-
ka, nici lub materiału (tak m.in. m.Parah 3.11a). Być może zatem w tym wypadku 
chodziłoby również o symboliczne nawiązanie do koloru krowy. 

Po wykonaniu tej czynności kapłan musi wyprać swoje szaty i dokonać rytual-
nego obmycia. Dopiero po tym wracał do obozu (por. Kpł 16,28: obrzęd przebła-
gania za grzechy), ale w tym wypadku pozostaje jeszcze nieczysty (!) aż do wieczo-
ra (w. 7; por. Kpł 15,5.7: w przypadku wycieków z ciała).

80 N.H. Snaith, Leviticus and Numbers (NCB), London 1967, s. 272.
81 R.K. Harrison, The Biblical Problem of Hyssop, „Evangelical Quarterly” 26 (1954), s. 218–224; 

B. Szczepanowicz, Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsca w Biblii i symbolika, Kraków 2004, 
s. 164–166.

82 DCH, t. 8, s. 504–505: ogólnie šānî oznacza „karmazyn, szkarłat”. W analizowanym tu zwrocie 
sugerowany jest sens „Crimson” (materiał), literalnie: „crimson of crimson” (Kpł 14,4.6.49.51.52; 
Lb 19,6; Syr 45,11).

83 KBL, t. 2, s. 562–563, zwł. s. 563.
84 Mało przekonująca jest jednak sugestia, że chodzi tu o największe i najmniejsze (krzaczaste) 

drzewo (por. 1 Krl 5,13; tak S. Wefing, Beobachtungen…, s. 350–351). Zwłaszcza że to drugie nie 
rosło już w okresie drugiej świątyni.
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Świeccy uczestnicy rytuału angażowani są do spalenia krowy (w. 8a) i zebrania 
popiołu (w. 9a)85. Obaj, podobnie jak kapłan, muszą dokonać rytualnego oczysz-
czenia i zostają nieczyści aż do wieczora (ww. 8b.10a). To w tym miejscu badacze 
zauważają po raz pierwszy paradoks: proces przygotowania substancji mającej słu-
żyć oczyszczeniu powoduje zarazem kontaminację uczestników rytuału. Niemniej 
uczestnik odpowiedzialny za zebranie popiołu określany jest jako „mąż (rytual-
nie) czysty” (’îš ṭāhȏr)86. Ma on zachować tę substancję poza obozem, „w czystym 
miejscu” (bemāqôm), by służyła potem przygotowaniu „wody oczyszczenia” (w. 9).

Pierwsza konkluzja po wykonaniu rytuału (w. 10b; por. w. 2a) odnosi go Izra-
elitów i obcych przebywających pośród nich. Woda oczyszczenia, trzymana w bli-
żej niesprecyzowanym miejscu, stanowi sposób na oczyszczenie pozwalające na 
dostęp do wspólnoty. Obcy nie mają tu niejako wyboru. Chcąc być członkami 
tej wspólnoty, muszą respektować obowiązujące w niej zasady rytualnej czysto-
ści. Niemniej rację ma Thimoty Ashley87, gdy akcentuje, że w. 10b nie stanowi 
zakończenia jakiejś pierwotnej jednostki literackiej, ale jedynie przejście od rytu-
ału przygotowania popiołu i potem wody oczyszczenia do instrukcji na temat jej 
przeznaczenia (ww. 11–13). Chodzi zatem o wiersz pomostowy.

4.5. Kontaminacja 

Nieczystość (ww. 7.8.10a) wymagająca oczyszczenia, która stanowi konsekwencję 
kontaktu z popiołem ze spalonej krowy, to – jak zauważyliśmy – pewnego rodza-
ju paradoks. Popiół służący przygotowaniu „wody oczyszczenia” (w. 9) jest jed-
nocześnie substancją powodującą nieczystość u osób mających z nim kontakt88. 
Ceremonia jednak polega na zadaniu śmierci – krowa jest zarzynana i w całości 
spalana. Procedura ta, jak i popiół pozostały po jej wykonaniu należą do sfery 
śmierci89. Nie trzeba tu zatem doszukiwać się w tle tego rytuału pozostałości jakie-
goś rodzaju „magii sympatycznej”90. Cała procedura określana jest wszak, wspo-

85 Tylko tu (ww. 9–10), jak już zauważyliśmy, używa się określenia ’ëper. Potem mowa jest o „pro-
chu” (w. 17: ‘ăpar).

86 KBL, t. 1, s. 350.
87 T.R. Ashley, The Book…, s. 369; H. Seebass, Numeri…, s. 257.
88 Stąd tytuł artykułu J. Milgroma The Paradoks. Na ten temat także R. Schmitt, Magie…, s. 171–

172.
89 A. Dillmann, Die Bücher…, s. 107–108.
90 Określenie takie zaproponował J.G. Frazer, a przywołuje je jako klasyfikację Lb 19 B.A. Levine, 

Numbers 1–20…, s. 471: „[…] death rids the community of death! Ashes represent annihilation 
and are, therefore, effective when applied to person and objects defiled through contact with the 
dead. The mixture of ashes and living water had a primarily practical basis: in liquid form, this 
mixture could be applied to person and objects. The operative cultic principe is substitution”.
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mnianym już, kultowym terminem ḥaṭṭā’t, który nie oznacza tu jednak „ofiary 
za grzech”, lecz „(parakultowe) oczyszczenie z grzechu”. Być może chodzi jedynie 
o dopasowanie jakiegoś rytuału pozostającego dotychczas poza kontrolą persone-
lu świątynnego do ogólnie przyjętych norm. Akcentowanie obecności kapłanów 
podczas rytuału na początku perykopy (ww. 1–7) przy jednoczesnym udziale jed-
nak także osób świeckich (ww. 8–9) może przemawiać za taką interpretacją. Część 
badaczy z tego powodu traktuje ḥaṭṭā’t jako późniejszą glosę91. Jacob Milgrom92 
doszukiwał się tu nawet pozostałości dawnego egzorcyzmu. Popiół ze spalonej 
krowy stanowił wcześniej – w jego opinii – substytut ḥaṭṭā’t. Dlatego potem zo-
stał wprost określony kultowym terminem ḥaṭṭā’t, a gest pokropienia krwią krowy 
w kierunku wejścia do Namiotu Spotkania dodatkowo łączył (jedynie symbolicz-
nie!) całą ceremonię z kultowymi „ofiarami za grzechy”. Jak zauważał wspominany 
już Milgrom, to w tego typu ofiarach mowa jest o spalaniu resztek i oczyszczaniu 
się tych, którzy tego dokonują (por. Kpł 6,20–23; 16,28). Krew jest tu (zgodnie 
z koncepcją P odnośnie do ḥaṭṭā’t) nośnikiem nieczystości. Kontakt z nią może 
uczynić każdego nieczystym, nawet jeśli przed rozpoczęciem rytuału był klasy-
fikowany jako czysty. Innymi słowy, wyjaśnienie paradoksu łączy Milgrom z za-
łożeniem, że dawny, przedizraelski egzorcyzm powiązany został tu w zasadami 
dotyczącymi rytualnej nieczystości (Kpł 12–15). Pierwotnym czynnikiem pro-
wadzącym do zaciągnięcia nieczystości byłyby zatem  – według niego  – „duchy 
zmarłych”. Nie ma tu jednak o nich mowy. Propozycja ta zakłada ponadto bar-
dzo głęboką transformację „skutecznego” już rytuału. W podobnym kierunku idą 
propozycje łączące obecny rytuał z kultem zmarłych93. Niemniej w Lb 19 kazusy 
powodujące kontaminację są precyzyjnie wskazane (ww. 11–13.14–16). Powoduje 
ją kontakt ze sferą śmierci poprzez ciało i kości zmarłego oraz przestrzeń (namiot, 
znajdujące się w nim otwarte naczynia i grób), w której się ono znajduje. Wreszcie 
także krew – nośnik życia – nie jest jednocześnie nośnikiem nieczystości związa-
nej ze śmiercią94. Niemniej samo założenie o rozwoju rytuału, czy raczej rozwoju 
znaczenia używanej w nim materii (popiół – woda oczyszczenia), od negatywne-
go do pozytywnego zastosowania może być słuszny. Wskazane przez Milgroma 

91 H. Holzinger, Numeri…, s. 78; M. Noth, Das vierte Buch…, s. 124; J. Scharbert, Numeri…, s. 76; 
S. Wefing Beobachtungen…, s. 347–348.

92 The Paradox…, s. 90–94; Numbers…, s. 438–439; por. też D.P. Wright, Heifer, Red, ABD, t. 3, New 
York 1992, s. 115–116.

93 H. Holzinger, Numeri…, s. 78; B.A. Levine, Numbers 1–20…, s. 472–479; H. Seebass, Numeri…, 
s. 249–252.

94 A.I. Baumgart, The Paradox of the Red Heifer, „Vetus Testamentum” 43 (1993), s. 442–451, zwł. 
s. 443; R. Schmitt, Magie…, s. 172.
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związki z (post)kapłańskimi przepisami dotyczącymi ofiar oczyszczenia sugerują 
taką możliwość (por. Kpł 6,11.20: kontakt uświecający uczestnika). 

Krew i popiół mogą wreszcie stanowić „pomost” umożliwiający przejście ze 
sfery śmierci do życia i jako takie stać na ich granicy. Reprezentują zatem jed-
nocześnie obie sfery (por. Kpł 17,11)95. Jednak i takie założenie nie do końca jest 
słuszne. Krew reprezentuje życie – o czym była już mowa. Jako taka stanowi dar 
ofiarny dla Jhwh, który w kontakcie z sacrum znajduje swój najpełniejszy wyraz. 
Owe sacrum poprzez krew właśnie „kontaminuje”, to jest uświęca, uczestnika kul-
tu, wymagając od niego „uświęcenia”, to jest oddzielenia od sfery profanum (por. 
Kpł 6,11.20; potem też 16,28)96. 

Nietrudno jednak zauważyć, że sposób obchodzenia się z substancją rytualną 
odbiega tu od zasad kultowych charakterystycznych dla środowiska kapłańskie-
go. Sami uczestnicy rytuału, choć działają w „słusznej sprawie”, stają się poprzez 
udział w rytuale ṭāmē’ rytualnie nieczystymi (Lb 19,7.8.10.21.22; por. też ww. 
11.14.16.20)97.

4.6. Woda oczyszczenia

„Woda oczyszczenia” (mê niddâ) (w. 9b) to nazwa przyjęta w polskich tłumacze-
niach. Patrząc na sugerowaną analogię98 z mê ḥaṭṭā’t (Lb 8,7: „woda oczyszczenia” 
w BP; BŚP; „woda oczyszczająca” w BE; „woda przebłagania” w BT; BWP; „woda za 
grzech” w tłum. interlinearnym A. Kuśmirek), można sądzić, że tak jak w przywo-
łanym przypadku chodzi o wodę usuwającą ḥaṭṭā’t, tak tym razem chodzi o wodę 
usuwającą niddâ. Czym jest jednak owe niddâ? Znaczenie tego słowa jest sporne99. 
Etymologicznie łączy się je czasem z rdzeniem ndh – „wyłączyć z grupy/oddalić” 
(niddȃ – krwawienie menstruacyjne; por. też Kpł 12,2.5; 15,19–33; 18,19; Ez 22,10; 
36,17; Za 13,1). Nazwę wody można wtedy tłumaczyć w sensie „(woda) oderwa-
nia/ odrazy/ skalania” (por. Kpł 20,21; Ezd 9,11). W tym znaczeniu woda, o któ-
rej tu mowa (Lb 19,9.13.20; por. 31,23), stanowiąc pochodną sensu związanego 
z menstruacją100, może oznaczać również wodę „usunięcia (nieczystości)”. Taka 

95 N. Kiuchi, The Puryfication Offering in the Priestly Literature: Its Meaning and Function (JSOT.S 
56), Sheffield, s. 138–140; F.H. Gorman, The Ideology of Ritual: Space, Time, and Status in the 
Priestly Thelogy (JSOT.S 91), Sheffield 1990, s. 189; H. Seebass, Numeri…, s. 246. Krytyczne uwa-
gi do tej teorii w: R. Schmitt, Magie…, s. 173.

96 R. Schmitt, Magie…, s. 173–174.
97 KBL, t. 1, s. 356–357.
98 T.R. Ashley, The Book…, s. 367.
99 KBL, t. 1, s. 622–633.
100 J. Milgrom, D.P. Wright, niddȃ, TDOT, t. 9, Grand Rapids–Cambridge 1998, s. 232–234. 
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propozycja nie pasuje jednak do konsekwencji w wypadku niezastosowania się do 
tego rodzaju oczyszczenia101. 

Inna propozycja102, związana jednak nadal z powyższą etymologią, zakłada, 
że chodzi o rdzeń ndh, ale rozumiany jako wariant rdzenia nzh – „rozpryskiwać”, 

„spryskiwać” (Kpł 6,20; 2 Krl 9,33: o krwi). Wtedy określenie wody można tłuma-
czyć w sensie „woda pokropienia/oczyszczenia” (ang. water of lustration/of sprin-
kling). Oryginalnie – ponownie w odniesieniu do menstruacji – sens dopełnienia 
rozumiany byłby dosłownie jako „one who is spilling blood”. W ten sposób kobieta 
uznawana byłaby za nieczystą. Słowo ndh samo z siebie nie oznacza jednak „nie-
czystości”. 

Trzeba ponadto zauważyć, że pochodzenie etymologiczne od ndh jest niepewne. 
Poza Księgą Liczb rdzeń ten opisuje przede wszystkim nieczystość. Analizowane 
tu słowo można potem równie dobrze łączyć z rdzeniem ndd II – „oddawać mocz”. 
Wtedy nazwa wody oznaczałaby również usunięcie nieczystości103. Rację mają więc 
chyba ci badacze, którzy sugerują tu ten ogólny i podstawowy sens: „wydalać, od-
dalać” lub – w pozytywnym znaczeniu – „oddzielić (od nieczystości)”104. W takim 
sensie słowo to być może pojawia się w Za 13,1: „źródło na oczyszczenie”. Wów-
czas jednak określenie tak przygotowanej wody kolejnym mianem ḥaṭṭā’t ozna-
czałoby, że słowo to ma sens „oczyszczenie (z grzechu)”, a nie „ofiara za grzech”105. 
Ofiarniczy charakter ceremonii już zresztą odrzuciliśmy. Prawdą jest jednak, że 
ḥaṭṭā’t to głównie termin techniczny na tak zwane ofiary za grzechy, czy lepiej po-
wiedzieć: ofiary ekspiacyjne za grzechy. Tłumaczenie słowa ḥaṭṭā’t w sensie „ofiara 
oczyszczająca za grzechy” nie do końca da się tu jednak zastosować. Kontaminacja 
zaciągana z powodu kontaktu z ciałem zmarłego nie implikuje grzechu, ale jedynie 
rytualną nieczystość. Jeśli już chcemy mówić o ofierze, to o ofierze oczyszczającej, 
a nie ofierze za grzech106. W obecnym wypadku słowo to jednak nie odnosi się do 
krowy, która zresztą nie była nawet złożona w ofierze, ale do popiołu uzyskanego 
po jej spaleniu i zmieszanego z żywą wodą. Sam akt spalenia ponadto opisany jest 
tu (w. 5a) słowem śārap, które często oznacza spalenie w sensie całkowitego znisz-
czenia czegoś (Am 2,1), czasem nawet także czegoś, co jest zarażone (Kpł 13,55)107. 

101 B.A. Levine, Numbers 1–20…, s. 463.
102 Tamże, s. 464.
103 BDB, s. 622.
104 H. Seebass, Numeri…, s. 257.
105 Tamże: „Entsündigung Wasser”. Podobnie E.D. Davies, Numbers…, s. 199.
106 J.M. Sprinkle, Red Heifer…, s. 669.
107 KBL, t. 2, s. 376–377.
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Nigdy nie opisuje jednak spalania ofiary108. Takie techniczne rozumienie i tłuma-
czenie słowa ḥaṭṭā’t miałoby zatem także i z tego powodu mało sensu. Nawet jeśli 
uznać ḥaṭṭā’t za późniejszą glosę w obecnym miejscu (tak H. Holzinger, M. Noth), 
to wątpliwe jest, aby domniemany glosator z podanych powyżej względów chciał 
nadać tu taki techniczny, ofiarniczy sens całemu rytuałowi odbywającemu się nie 
tylko poza sanktuarium, ale nawet i poza obozem109. 

O słuszności takiej interpretacji przekonuje nas także to, że oba występujące 
w obecnym miejscu słowa niddâ („nieczystość”) i ḥaṭṭā’t („grzech”) poza Lb 19,9 
użyte są razem jeszcze tylko raz – we wspomnianym już tekście Za 13,1. W obu 
przypadkach chodzi o wodę wspomnianą w kontekście oczyszczenia. Zatem rytu-
ał stojący w tle obu zastosowań należy rozumieć jako rytuał oczyszczenia110 (por. 
Kpł 15,19.20.33; 20,18; 2 Krn 29,5). Jako substancja płynna, woda dobrze nadaje 
się do zastosowania zarówno wobec osób, jak i rzeczy. Tak też rozumiały to sta-
rożytne tłumaczenia (por. LXX: hydōr rantismou; Wulg.: aqua aspersions – woda 
do pokropku; podobnie TgOn i TgJon: mê addejŝtā’). Jednak to nie słowo niddâ, 
lecz słowo ḥaṭṭā’t oznaczałoby tu ową nieczystość111, spowodowaną przez „grzech”. 
Słowo hî’ – „to”, pojawiające się za nim, może tu podkreślać jedynie siłę wyrazu. 
Skoro ḥaṭṭā’t zwykle oznacza ofiarę usuwającą grzech, tu zaś nieczystość spowo-
dowaną kontaktem ze sferą śmierci, to sama woda powinna być rozumiana tak, jak 
oddają to polskie tłumaczenia – jako „woda oczyszczenia (z TEGO/TEJ grzechu/
nieczystości)”. 

4.7. Przeznaczenie wody oczyszczenia 

Tajemniczy rytuał przygotowania „wody oczyszczenia” znajduje wyjaśnienie do-
piero w drugiej części perykopy i związany jest tam z potrzebą usunięcia kon-
taminacji będącej następstwem kontaktu ze śmiercią, a ściślej mówiąc, z ciałem 
zmarłego. Izraelici, chcąc pozostać w relacji z Jhwh, muszą pamiętać, że jest On 

„Bogiem żywym”, „Bogiem życia” (por. Ps 42,3). Życie to coś, co odróżnia Boga 
Izraela od innych bogów. Dla przykładu Baal może być dotknięty śmiercią, a Jhwh 
nie112. Śmierć pojmowana jest jednak nie tylko jako przeciwny biegun względem 
życia. Granica pomiędzy życiem i śmiercią nie jest w Starym Testamencie 

108 H. Holzinger, Numeri…, s. 78; G. Gray, A Critical…, s. 252; S. Łach, Księga Liczb…, s. 182.
109 Tak słusznie E.D. Davies, Numbers…, s. 200. 
110 M.J. Boda, The Book of Zechariah (NICOT), Grand Rapids–Cambridge 2016, s. 724 + przypis 8. 
111 Por. B.A. Levine, Numbers 1–20…, s. 464: „water for sprinkling”, „water of lustration” „[…] ap-

plied to a menstruating woman, ‘one who is spilling’ blood. Such a woman was declared to be im-
pure during her period, but is not the word niddāh that, by itself, connotes that impirity”. 

112 J. Goldingay, Old Testament Thelogy, t. 2: Israel’s Faith, Downers Grove 2006, s. 26–28.
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precyzyjna i ostra. Śmierć – owszem – tu też oznacza koniec życia, ale rozumie się 
ją bardziej jako pewien proces i brak czegoś. Izraelici wierzyli, że nawet po śmierci 
człowiek nie przestaje istnieć. Przeciwnie, istnieje nadal, ale brak mu życia. Śmierć 
oznacza dla niego to, że rozchodzą się elementy stwórcze (por. Rdz 2,7). Proch 
wraca do ziemi, a oddech życia do Boga (Koh 12,7; por. Hi 34,14–15; Ps 146,4). 
Jak obrazowo ujmuje to autor Księgi Hioba: (człowiek) nagi wyszedł z łona matki 
(= ziemi) i nagi do niego powraca (Hi 1,21). Po dawnym żywym człowieku coś 
jednak pozostaje w zaświatach i można się z nim skontaktować chociażby poprzez 
praktykę nekromancji. O życiu człowieka decyduje zatem posiadanie przez niego 
boskiego nepeš/rûaḥ (Ps 104,29; Rdz 35,18). Bóg sam jest zresztą określany jako 
rûaḥ i to na poziomie owego rûaḥ realizuje się relacja Bóg – człowiek113. Kontakt ze 
śmiercią jest wysoce niewłaściwy, oddala od Boga, uniemożliwia wręcz wstawianie 
się przed Nim i doświadczenie Jego obecności (Kpł 21; Lb 5,1–3; 19,11–22)114.

Stan nieczystości trwający siedem dni (w. 11b), o którym jest obecnie mowa, to 
zarazem zwyczajowy okres żałoby po zmarłym. Temat siedmiodniowej nieczysto-
ści powróci jeszcze w dalszej części instrukcji (ww. 14b.16a). Część badaczy, idąc 
śladem rabinicznej tradycji interpretacyjnej (Peszita rabbiego Kahane 4,2), przy-
pisuje liczbie siedem szczególną rolę strukturalną w perykopie115: (1) siedem razy 
wspomina się w niej o krowie i jej popiele (ww. 2.5.6.9bis.10.17); (2) siedem ele-
mentów zostaje spalonych: skóra, mięso, krew, wnętrzności, drewno cedrowe, hi-
zop, karmazyn (ww. 5–6); (3) siedem razy następuje pokropienie (w. 4); (4) siedem 
rzeczy jest oczyszczanych (w.18); (5) siedem rzeczy ulega rytualnemu zanieczysz-
czeniu (ww. 14–16); (6) kapłani biorący udział w rytuale obmywają się siedem razy 
(ww. 4.6.7 [ze wskazaniem na Mojżesza, Aarona, Eleazara] 8.10.19.21; (7) siedem 
razy wspomina się kapłana (ww. 1 [Mojżesz i Aaron]; 3.4.6.7bis [Eleazar i inni 
kapłani]). Niewątpliwie liczba siedem odgrywa tu ważną rolę, choć cała propono-
wana struktura (7 x 7) jest raczej wtórną, późniejszą interpretacją całej perykopy116. 

Oczyszczenie dokonuje się w trzecim i siódmym dniu (w. 12a). Takie dwukrot-
ne zastosowanie wody może wskazywać na powagę sytuacji i ciężar gatunkowy 
kontaminacji117. Niewykonanie tej procedury oznacza pozostanie w stanie nieczy-

113 J. Lemański, Od Ducha Bożego/Jhwh do Ducha Świętego, w: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddzia-
ływanie, t. 8: Duch Święty, Tarnów 2016, s. 63–84. 

114 J. Goldingay, Old Testament…, s. 638–640.
115 J. Milgrom, Numbers…, s. 437; Th. Staubli, Die Bücher…, s. 273; R. Schmitt, Magie…, s. 170–171.
116 R. Schmitt (Magie…, s. 171) pisze: „[…] so scheint die rabbinische Deutung der Quadrierung 

der Sieben doch eher ein nachträglisches Konstrukt denne in konstitutives Element des Rtuals 
zu sein”.

117 T.R. Ashley, The Book…, s. 371.
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stości (w. 12b) i stanowi zagrożenie dla wspólnoty. W wierszach 11–13 aż cztery 
razy mowa jest o „nieczystości” (ṭāmē’) i tylko dwa razy o „czystości” (ṭāhôr). Dy-
chotomię pomiędzy oboma tymi stanami dobrze podkreśla także chiazm w struk-
turze wiersza 12118. 

Zasadniczy powód zaciągnięcia nieczystości, podany już w wierszu 11a, zostaje 
raz jeszcze powtórzony i zyskuje teraz dodatkowe uzasadnienie. Ten, kto nie doko-
na oczyszczenia, „bezcześci przybytek Jhwh” (w. 13a) i powinien zostać wyłączony 
ze wspólnoty (w. 13b; por. Lb 15,30–31). Treść w. 13 odpowiada treści w. 20, którą 
jednak zarazem w pewny stopniu poszerza. Wiersz 13bB to być może pozosta-
łość pierwotnej, starszej wersji wyroku119. Hebrajskie nikrat – „odciąć”, oryginal-
nie mogło oznaczać jedynie swego rodzaju ekskomunikę120, banicję, przymusową 
alienację względem wspólnoty klanowej. Z czasem dopiero może coś więcej: utratę 
statusu społecznego, urzędu, a ostatecznie nawet śmierć121. Powodem jest to, że 
bez rytualnego obmycia „jego nieczystość zostaje/trwa (‘ôd; por. Rdz 8,22) w nim” 
i tym samym stanowi zagrożenie dla całej wspólnoty i jej relacji z Jhwh. Nowy ele-
ment w tej części instrukcji (w. 13bA) to wskazanie, że oczyszczenie dokonuje się 
poprzez pokropienie (czasownik zrq często opisuje akt kultowy; Kpł 1,5; Ez 36,35; 
por. Lb 19,17–19).

Hebrajskie zwroty bemēt lekōl nepeš (ww. 11) i bemēt lenepeš hā’ādām (w. 13) 
oznaczają tu ciało jakiegokolwiek zmarłego. Słowo nepeš ogólnie oznacza życie, 
pierwiastek ożywiający122. Tym, co zaskakuje egzegetów, jest jego połączenie ze 
sferą śmierci. Nie musi to być jednak aż tak dziwne, jeśli przyjmiemy możliwy 
dla niego sens „osoba”123. Chodziłoby zatem o sytuację kontaktu ze zwłokami ja-
kiejkolwiek zmarłej osoby. Niewykluczone, że nepeš można tu również kojarzyć 
z mezopotamską koncepcją eṭemmu  – duchów zmarłych124, jednak przywołane 
wypowiedzi biblijne nie do końca się z nią pokrywają.

118 R.D. Cole, Numbers…, s. 310.
119 H. Seebass, Numeri…, s. 258.
120 J.M. Sprinkle, Red Heifer …, s. 670.
121 B.A. Levine, Numbers 1–20…, s. 466. L. Schmidt (Das 4. Buch Mose…, s. 8, przypis 110) sugeru-

je, że „logicznym podmiotem” dla czasownika krt jest tu sam Jhwh. Być może ma rację i pierwot-
nie kara „wycięcia ze zgromadzenia” oznaczała karę z Jego strony, ale w obecnym kontekście za-
kłada się raczej działania samej wspólnoty.

122 Horst H. Seebass (Numeri…, s. 241) dowodzi, że tu u podstaw całej wypowiedzi leży sens „Indi-
viduum”. 

123 H.W. Wolff, Anthropologie des Alten Testaments, Gütersloh 2010, s. 43; C. Westermann, nepeš, 
Seele, THAT, t. 2, Gütersloh 1975; 19944, s. 71–96, zwł. 90–91.

124 Hasło: Gidim, w: Słownik mitologii Mezopotamii, red. J. Black, A. Green, Katowice 1998, s. 75.
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W Księdze Liczb znajdujemy w istocie kilka osobliwych przykładów kontaktu 
z nepeš ’ādām lub samym tylko nepeš, rozumianych jako coś, co przynależy już do 
sfery śmierci. Zwykle bowiem rozumie się, że pojęcia te użyte są w nich w sensie 

„zwłoki zmarłej osoby”, które czynią człowieka nieczystym125. W Lb 9,6 czytamy: 
„Byli jednak mężowie, którzy byli nieczyści z powodu (kontaktu z/dotknięcia?) 
ludzkich zwłok (lenepeš ’ādām) i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy […]”. 
Podobny sens można wyrazić również bez użycia słowa ’ādām, samym tylko sło-
wem nepeš (Lb 5,2; 9,10). Dopiero przepisy z Lb 19,11.13 i te dotyczące kapłanów 
z Lb 21 pozwalają zrozumieć, o co tu w istocie chodzi. Zalecenie z Lb 19,11 brzmi: 

„Kto dotknie zmarłego (bemët), jakiejkolwiek osoby (lekōl nepeš), pozostanie nie-
czystym siedem dni”. Paralelne sformułowanie z Lb 19,13 dookreśla potem cały 
zwrot, stosując słowa nepeš ’ādām i dodając jeszcze słowa ’ăšer-jāmȗt  – „która 
umarła”. W odniesieniu do kapłanów czytamy natomiast, co następuje: „I do żad-
nej zmarłej osoby (kōl-napšōt mēt) nie przystąpi ani z powodu swego ojca, ani 
z powodu swojej matki nie będzie czynił się nieczystym” (Kpł 21,11). Analogicz-
nie sformułowane jest zalecenie skierowane do nazirejczyków (Lb 6,6). Proble-
matyczne jest tu owo powiązanie czynnika oznaczającego życie (nepeš) ze sferą 
śmierci, czy ściślej rzecz ujmując, ze zwłokami zmarłego. Nie rozwiązuje się za-
dowalająco tego problemu tylko poprzez stwierdzenie, że chodzi o osobę. Zda-
niem niektórych badaczy chodzi tu wręcz o coś więcej – o przekonanie, że zmarli 
(przejściowo i w ograniczonym czasie) pozostają w jakimś sensie jeszcze wśród ży-
wych126.W tym sensie zbliżenie się do zmarłego oznacza zarazem zbliżenie się do 
‘al-nepeš mēt. Oznacza to, że starożytni autorzy nie postrzegali momentu fizycznej 
śmierci jako wyznacznika ostrej granicy pomiędzy sferą żywych i umarłych. Co 
więcej, wyrażali przekonanie, że nepeš, jako niezwiązana z ciałem siła, może (jakiś 
czas?) istnieć oddzielnie od ciała, zanim powróci do Boga (por. Koh 12,7). Takie 
przekonanie – zdaniem Diethelma Mitchela – potwierdza także kolejna odsłona 
tematu z Lb 19,14–15, gdzie mowa jest o otwartym naczyniu w namiocie zmarłego, 
które także staje się nieczyste127. Brak w tym miejscu sprecyzowania czasu trwania 

125 Por. J. van Oorschot, Lost in Translation, Regain by Exegesis. Npš alttestamentlischer Verwen-
dung und Funktion, w: Anthropologie(n) des Alten Testaments, red. J. van Oorchot, A. Wagner, 
Leipzig 2015, s. 117–131, zwł. s. 125–127.

126 Por. D. Michel, Nepeš als Leichnam?, „Zeitschrift für Althebräistik” 7 (1994), s. 81–84, zwł. s. 83.
127 Zwrot kelî pātŭaḥ – tłumaczony w sensie „otwarte naczynie” – oznacza pojemnik bez pokrywy 

(’ên-ṣāmîd) przymocowanej do niego sznurem (pātîl).
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owej nieczystości otwartego naczynia128 oraz instrukcji, co z tym w takiej sytuacji 
zrobić (por. w. 18). Zakłada się tu jednak, że nepeš, coś wyłącznie przynależnego 
do człowieka, nieoddzielnego od niego za życia, stanowiącego o tym, że ktoś żyje 
nadal w jego ciele lub obok niego pozostaje jeszcze jakiś czas po śmierci. Jak pi-
sze wspomniany D. Michel129: „Można oczywiście wyobrazić sobie, że po śmierci 
npš szuka sobie nowego «ciała», aby się do niego wślizgnąć – a (dostępne) było 
«tylko» to otwarte naczynie”. Takie przekonanie stanowi jednak wyłącznie domysł. 
Prawodawca może bowiem uważać jedynie, że „wyzwolone” z ciała nepeš, zanim 
opuści ostatecznie namiot zmarłego, zanieczyszcza wszystkie obecne w nim sprzę-
ty, w tym otwarte naczynie. Może za tym uszczegółowieniem stoi jakieś pierwotne, 
demoniczne tabu130, choć ten aspekt wydaje się tu mniej prawdopodobny. Stary 
Testament generalnie nie zawiera żadnych wskazań czy rytuałów antydemonicz-
nych. Jeśli takie demoniczne obawy funkcjonowały w popularnej pobożności (por. 
Księga Tobiasza), to zawsze wystarczającą obroną był tradycyjny kult Jhwh i uf-
ność w Jego protekcyjną moc. 

Lb 19,14–16 to w istocie uszczegółowienie możliwych powodów zaciągnię-
cia nieczystości trwającej siedem dni. Część dotyczy sytuacji człowieka zmarłego 
w namiocie (w. 14a; LXX: „w domu”). Kontaminujące jest już samo wejście do ta-
kiego namiotu. Nie precyzuje się jednak, czy chodzi zarazem o miejsce, w którym 
odbywały się rytuały żałobne131. Zaznacza się natomiast, że niebezpieczne pod tym 
względem jest także, wspomniane już, otwarte naczynie, które się w nim znajduje 
(w. 15). Chodzi zatem o ostrzeżenie nie tylko przez fizycznym kontaktem ze zwło-
kami, ale wręcz i zagrożenie płynące z samej bliskości ciała zmarłego132. 

Druga zaś część dotyczy sytuacji „na polu”, a więc na otwartej przestrzeni. Tu 
kontaminujące jest dotkniecie zabitego mieczem, zmarłego, jego kości lub grobu 
(w. 16). Jak zauważa Horst Seebass133, uderzające w tym ostatnim wierszu jest to, że 

128 Wiersz 19: oczyszczające z nieczystości pokropienie trzeciego i siódmego dnia dotyczy wyłącznie 
osób. Według 11Q19 49,8–9, czyli tak zwany Zwój świątyni, a taka nieczystość była permanent-
na i naczynie należało zniszczyć (por. Kpł 11,32–34).

129 D. Michel, Nepeš…, s. 83. Na ten temat zob. także J. Lemański, O właściwe rozumienie greckie-
go pojęcia „dusza” (psychē) stosowanego w Starym Testamencie”, w: Problem psychofizyczny, czyli 
pytanie o istnienie i naturę duszy, red. J. Lemański, P. Goniszewski, Szczecin 2019, s. 11–64, zwł. 
s. 48–49.

130 Tak sugeruje H. Seebass, Numeri…, s. 259.
131 Por. Koh 7,2: bêt ’ēbel – „dom żałoby”; Jr 16,5: bêt marzēaḥ – „dom zgromadzeń” (tu w celach 

przeżycia wspólnej żałoby); por. G. Fischer, Jeremia 1–25 (HThKAT), Freiburg–Basel–Wien 2005, 
s. 523–524.

132 S.M. Olyan, Biblical Mourning…, s. 36.
133 Numeri…, s. 251–252, 259–260.
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obok pojedynczych odniesień do grobów i kości pojawia się także wyszczególnie-
nie poległych od miecza. Ci ostatni objęci byli już wskazaniem ogólnym – zmarli 
(por. w. 13). W jego opinii tym razem może chodzić jednak o nawiązanie do kultu 
bohaterów (niem. Heroenkult) – kolektywnej heroizacji poległych podczas wojny 
(por. Rdz 6,4; Lb 13,33). Groby to dobre miejsca na tego rodzaju kult (por. też 
Ez 43,7)134. Być może jednak reguły z Lb 19 – zauważa ten sam badacz – mają za 
zadanie jedynie ogólnie uregulować kwestie kontaktów ze sferą/ światem śmierci, 
zanim jeszcze pojawił się kultu zmarłych, praktykowany w grobach, i zanim jesz-
cze podane tu zasady zaczęły dotyczyć uczestników takiego kultu (por. Pwt 26,14; 
Iz 65,[3–]4; Ps 106,28). Tych kwestii nie możemy już dziś definitywnie rozstrzy-
gnąć. Niemniej Lb 19 bez wątpienia ma na uwadze, że kontaminacja tego rodzaju 
zawsze wyklucza człowieka z udziału we wspólnocie i praktykowanym przez nią 
kulcie (por. Lb 21,1–4: zakaz udziału arcykapłana w rytach żałobnych). Zaraz po-
tem więc opisuje się tu wyrafinowane rytuały oczyszczające.

4.8. Instrukcje wykonawcze

Prawodawca podaje w końcu instrukcje dotyczące sposobu użycia „wody oczysz-
czenia” (ww. 17–19/20–22). Chodzi o wyraźne zdefiniowanie granic pomiędzy 
życiem i śmiercią i tym samym polaryzację uniwersum135. Procedury związane ze 
zmarłymi zawsze mają charakter rozłączny w stosunku do wspólnoty wyznawców 
Boga żywego. Dlatego odbywają się w oddaleniu od sanktuarium i obozu. Tym-
czasem większość (post)kapłańskich rytuałów odbywała się „przed Jhwh” (lipne 
Jhwh), tzn. w obrębie sanktuarium (por. Kpł 4,1–21; 13–14; 16). W tym kontekście 
opisany obecnie rytuał bez wątpienia jest unikatowy.

Popiół należy zalać żywą, to jest źródlaną, wodą (w. 17). Zachodzi tu sygnalizo-
wana już zmiana słownictwa. Słowo ’ĕper – „popiół” zostaje zastąpione teraz sło-
wem ‘ăpar – „proch”. Może chodzić jedynie o potrzebę większego rozdrobnienia 
grudek popiołu (por. Rdz 18,27), aby ułatwić jego zmieszanie z wodą, lub wska-
zuje się wyłącznie na to, że popiół ma konsystencję jak proch136. Z drugiej strony 
nie można tu wykluczyć chęci symbolicznego nawiązania do stanu zmarłych (por. 
Rdz 3,19) lub, co wydaje się jeszcze bardziej prawdopodobne w obecnym kontek-
ście, wskazania na całkowite unicestwienie czerwonej krowy137.

134 Na temat możliwych odniesień w tym wierszu do kultu zmarłych królów zob. D.I. Block, The Bo-
ok of Ezechiel. Chapters 25–48 (NICOT), Grand Rapids–Cambridge 1998, s. 584–585.

135 T. Frymer-Kensky, Pollution and Purification in Biblical Israel, w: The Word of the Lord Shall Go 
Forth, red. C.L. Meyers, M. O’Connor, Winona Lake 1983, s. 399–414.

136 B.A. Levine, Numbers 1–20…, s. 468.
137 Tamże.
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Następnie „mąż czysty”138 zanurzy w niej hizop i dokonuje pokropienia namio-
tu, jego wyposażenia i tego, kto dotknął kości, zabitego, zmarłego lub grobu (w. 18). 
Akcent pada na sposób wykonania pokropienia. Aż cztery razy powtórzona jest tu 
partykuła ‘al. Pokropienie ma być zatem dokonane „na”, „nad”, „naprzeciw” czy 

„przy”?139 Najbardziej prawdopodobne wydają się dwie pierwsze możliwości. Jed-
nak analogia z pokropieniem krwią może sugerować także wykonanie czegoś „na-
przeciw; w kierunku do; ku”140. Ten rytuał ma w każdym razie zostać powtórzony 
dwa razy, w trzecim i siódmym dniu (w. 19a). Egzegeci zwracają uwagę na zmia-
nę rdzenia czasownikowego opisującego akt pokropienia. Wcześniej była mowa 
o zōraq (por. Lb 19,13.20: „zostać pokropionym” = pual lub qal passivum), obecnie 
o hizzâ (= nzh) – „pokropić, spryskać” (Lb 19,18.19; por. potem też ww. 4.21). Roz-
łożenie zastosowania obu słów jest wyraźnie chiastyczne. Zmiana słownictwa, jak 
wskazuje powyższy układ strukturalny, oraz greckie tłumaczenie obu słów z po-
mocą jednego tylko czasownika perirrantizō/perirrainō może zatem oznaczać, że 
nie chodzi tu o dwa odmienne rytuały pokropienia141. Rzecz idzie raczej o akcent 
położony na konieczność wykonania tego rytuału (ww. 13.20), dotyczącego osób 
i rzeczy (w. 18) oraz powtórzonego pokropienia trzeciego i siódmego dnia (w. 19: 
dotyczy tylko osób!).

Następnie „mąż nieczysty” wypierze swoje szaty, obmyje się i wieczorem 
siódmego dnia będzie czysty (w. 19b). Choć jak zauważyliśmy powyżej, pokro-
pienie dotyczy także namiotu i sprzętów, to potem mowa jest tylko o oczyszcze-
niu uczestników rytuału. Nie ma więc pewności, czy rozciąga się ono również na 
wszystko, co uległo kontaminacji (por. ww. 14–15). Każdy, kto nie dokona takie-
go oczyszczenia, zostaje nieczysty, zbezcześcił Przybytek Jhwh (’et-miqdaš Jhwh; 
por. w. 13: ’et-miškan Jhwh) i ma zostać wyłączony ze zgromadzenia (w. 20: krt + 
mittȏk haqqāhāl; por. w. 13b: krt + hannepeš hahiw’ mijjiśrā’ēl). Rytualna czystość 
sanktuarium stanowi warunek owocnego trwania wzajemnych relacji pomiędzy 
Jhwh i Izraelem. Zwraca uwagę ponownie zmiana słownictwa zachodząca pomię-
dzy w. 13 i w. 20. Zamiast mijjiśrā’ēl – „spośród Izraela” – pojawia się słowo „zgro-
madzenie” (qāhāl; por. Lb 14,5; 15,15; 16,23; 17,12; 20,6; nie „wspólnota” – ‘ēdâ, 
słowo użyte w Księdze Liczb 81 razy), a kapłański termin miškan – „przybytek” 
(por. w. 13) zastępuje teraz słowo „sanktuarium”, miqdaš. Nie musi to oznaczać, że 

138 Określenie wskazuje funkcję, którą ktoś pełni podczas rytuału. Zob. H. Seebass, Numeri…, s. 260.
139 KBL, t. 1, s. 770–772.
140 W obu wypadkach mamy – co prawda – odmienne partykuły (odpowiednio ’el i ‘al), ale druga 

z nich może występować w sensie analogicznym do pierwszej. Por. KBL, t. 1, s. 771, nr 6. 
141 Tak uważał T.R. Ashley (The Book…, s. 372); przeciwnego zdania jest R.D. Cole (Numbers…, 

s. 313).
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mamy do czynienia z innym redaktorem tekstu. Zmiana tego rodzaju sprawia ra-
czej wrażenie, że autor biblijny chce tym razem zaakcentować antyczny charakter 
tej zasady142.

Konkluzja z w. 21a odnosi się do instrukcji z ww. 17–20 i – jak zostało wcześniej 
wspomniane – swoje dopełnienie znajduje w tytule z w. 2, który łączy ją z tytułem 
z w. 14. Kolejne wiersze (ww. 21b–22) to uzupełnienie instrukcji dotyczących spo-
sobu wykonania całej procedury oczyszczenia. 

Osoba  – mąż czysty  – sprawująca rytuał również musi wyprać swoje szaty, 
a każdy, kto styka się z wodą oczyszczenia, pozostaje nieczysty aż do wieczora 
(w. 21b). Podobnie też każdy i wszystko, co ma styczność z osobą nieczystą, pozo-
staje nieczyste aż do wieczora (w. 22; por. Kpł 11,27–28).

Wnioski

Jak słusznie zauważał to już Gerhard von Rad143, Lb 19 to przykład spojrzenia na 
śmierć od strony kultu. 

[…] Wszystko, co jest pozbawione życia, co umarło, przedstawia najwyższy stopień nie-
czystości (Lb 9,6; 19,11.16.18; 31,19 o śmierci ludzi; Kpł 11,24–28 itp. o śmierci zwierząt). 
Nieczystość wychodząca od tego, co nieżywe, spada nie tylko na ludzi, lecz także na rzeczy 
znajdujące się w zasięgu nieżywego (Kpł 11,33nn), co więcej, ktoś, kto sam stał się nieczy-
sty, może nawet przenieść ją jeszcze dalej, poprzez dotyk (Lb 19,22). Przez tę nieczystość 
śmierci zagrożone były zwłaszcza osoby znajdujące się w stadium zaawansowanej święto-
ści: kapłani i nazirejczycy (Kpł 21,1nn., 10nn.; Lb 6,6 nn.) […]. Nieczystość spowodowa-
na kontaktem ze zmarłym jest co do stopnia wyższa od innych nieczystości, nie można 
dlatego – jak w przypadku nieczystości seksualnych – usunąć jej poprzez obmycie wodą; 
do tego potrzebna była specjalna woda oczyszczająca, którą przygotowywano przy użyciu 
popiołu z czerwonej krowy (Lb 19,1 nn.)144.

Bóg Izraela jest Bogiem żywych, a nie umarłych (por. Mk 12,26–27). Sfera 
śmierci nawet i bez tego fundamentalnego przekonania Jego wyznawców budzi-
ła zawsze jakiś lęk i poczucie niepewności. Choć wyobrażenia samych Izraelitów 
w tej materii nie były aż tak pesymistyczne, jak innych ludów semickich145, to i tak 
samą śmierć rozumiano jako oddalenie, czy wręcz zerwanie z Bogiem czczo-
nym za życia. Choć człowiek według tych wyobrażeń „nie całkiem umierał”, to 

142 B.A. Levine, Numbers 1–20…, s. 468; H. Seebass, Numeri…, s. 261.
143 Teologia Starego Testamentu, tłum. B. Widła, Warszawa 1986, s. 219.
144 Tamże.
145 Por. J. Lemański, Hebrajski szeol na tle wyobrażeń eschatologicznych sąsiednich kultur, „Scripta Bi-

blica et Orientalia” 3 (2011), s. 67–97.
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niepewność co do sfery post mortem stanowiła o tym, że śmierć zawsze otoczona 
była jakimś tabu, a kontakt z nią rozumiano jako swoiste „zarażenie się śmiercią”, 
powodujące automatycznie zaciągnięcie nieczystości rytualnej. Ta z kolei nie tylko 
uniemożliwiała pobyt we wspólnocie czczącej Jhwh – „Boga żywego” (Ps 42,3) – 
ale wręcz zagrażała dalszą kontaminacją jej i chronionej przez nią świątyni. 

Poglądy te to nie element poboczny w religii Izraela. Chodzi w nich bezwzględ-
nie o fundamentalny element światopoglądowy i kosmologiczny. Bóg jest „w gó-
rze”, a świat zmarłych „na dole”. Specyficzny charakter rytuału z Lb 19 wnosi w te 
wyobrażenia pewne novum. Mobilizuje wszystkie siły, jakie drzemią we wspól-
nocie, do obrony przed taką nieuniknioną kontaminacją i oddaleniem od Boga, 
źródła życia. 

Ludzie rodzą się i umierają. Krewni dbają o to, by godnie pochować swoich 
zmarłych, i już choćby z tego faktu wynika częstotliwość zaciągania nieczystości 
rytualnej spowodowanej kontaktem ze zwłokami. Przepisy dotyczące obowiązko-
wych oczyszczeń po kontakcie ze sferą śmierci nie tylko stanowią skuteczną ba-
rierę przed dalszym rozlewaniem się nieczystości, ale wręcz konstytuują kordon 
ochronny, granicę, która wyłącza zmarłych wraz z kręgiem opłakujących ich krew-
nych i żałobników „z tego świata”. Po wejściu na czas pogrzebu i żałoby (zwykle 
trwała ona siedem dni – Rdz 50,10; 1 Sm 31,13; Syr 22,12; por. jednak 2 Sm 1,12; 
3,35: jeden dzień; Lb 20,29; Pwt 21,13; 34,8: trzydzieści dni) w świat zmarłych ry-
tualne oczyszczenie umożliwiało zaraz potem powrót żywych do „tego świata”146.

Lb 19 stanowi kolejny etap w podejściu do tych zagadnień. Tylko teoretycznie, 
czy także praktycznie (w obrębie samej Jerozolimy?)  – nie mamy w tej kwestii 
żadnej pewności – wyraża potrzebę zaangażowania się wszystkich w troskę o za-
chowanie czystości rytualnej mimo nieuniknionego w życiu codziennym kontaktu 
ze zmarłymi lub tym, co z nimi pozostaje związane. Kolejne odsłony tego pro-
blemu w tradycji rabinicznej (m.Parah; t.Parah), a potem także chrześcijańskiej 
(Hbr 9,11–14: nie kult ofiarniczy, lecz osoba Jezusa Chrystusa) pokazują nie tylko, 
że podejście do tych kwestii ewoluowało, ale ewoluował także stosunek do samej 
procedury opisanej w Lb 19.

Wspomniany już unikatowy charakter rytuału z Lb 19 wyraża się najpierw 
w wyjątkowym sposobie dokonywania oczyszczenia (w trzecim i siódmym dniu; 
tak jeszcze tylko podczas oczyszczenia po bitwie w Lb 31,19–23). Potem w tym, że 
wszystko odbywa się poza obozem, ale udział w jego procedowaniu mają zarówno 

146 Z tego powodu m.in. zakazane były z czasem zbyt radykalne formy okazywania żałoby (nacię-
cia skóry, przesadne obcinanie włosów), które – jako oznaki solidarności ze zmarłymi – trwały-
by dłużej niż dopuszczalny czas żałoby. Por. J. Lemański, Czy w Biblii istnieje zakaz czynienia ta-
tuaży?, „Studia Paradyskie” 28 (2018), s. 29–44.



Janusz Lemański256

kapłani, jak i świeccy. Wyjątkowe jest wreszcie także to, że kapłani zaciągają nie-
czystość w wyniku uczestniczenia w rytuale przygotowania wody oczyszczenia. To, 
że przygotowanie takiej wody wymagało zabicia i spalenia odpowiedniej krowy, 
zebrania popiołu i wykonania z jego pomocą, poprzez zmieszanie z wodą żywą, 
odpowiedniej mikstury mającej moc oczyszczającą, nie tłumaczy wystarczająco 
przyczyn zaciągnięcia rytualnej nieczystości. Zabijanie i tym samym kontakt ze 
śmiercią było czymś normalnym w systemie ofiarniczym. Nie powodowało to jed-
nak zaciągnięcia nieczystości. Tym razem wszystko odbywa się poza systemem 
ofiarniczym, niejako na jego obrzeżach, imitując ofiary oczyszczające za grzech 
i wywołując podobne do nich skutki, ale takimi ofiarami jednocześnie nie będąc. 
Wydaje się zatem, że prawodawca chce z jednej strony zachować rytualny charak-
ter obrzędów i pozostawić je pod nadzorem kapłanów. Z drugiej zaś ma na celu 
zachowanie jak najszerszego dostępu do rytualnego oczyszczenia z pomocą wody 
zmieszanej z popiołem z czerwonej krowy, będąc jednocześnie świadomy, że cała 
procedura ma i powinna zachować charakter pozakultowy.
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„WODA OCZYSZCZENIA” I JEJ PARAKULTOWE ZASTOSOWANIE (LB 19,1–22) 
JAKO PROBLEM EGZEGETYCZNY I TEOLOGICZNY

Streszczenie

Rytuał uboju czerwonej krowy, przygotowania wody oczyszczenia i jej zastosowania 
w przypadkach kontaminacji poprzez kontakt ze sferą śmierci wydaje się nietypowy 
i umieszczony nie na swoim miejscu w obecnej, kanonicznej wersji Księgi Liczb. W tym 
artykule podjęta jest próba uzasadnienia, dlaczego należy uznać, że Lb 19 znajduje się 
mimo wszystko we „właściwym” miejscu. Perykopa klasyfikowana jest tu jako tekst post-
kapłański, w którym wprowadza się nowy aspekt: dbałość o czystość rytualną sanktuarium 
i społeczność mimo „codziennych” kontaktów ze sferą śmierci oraz objęcie jej kontrolą ze 
strony kapłanów. Nowy aspekt to właśnie ta troska o zachowanie czystości rytualnej wspól-
noty mimo nieuniknionego kontaktu z ciałami zmarłymi. Rytuał w niej opisany mobilizuje 
wszystkie siły, jakie drzemią we wspólnocie, do obrony przed taką nieuniknioną kontami-
nacją i oddaleniem od Boga, źródła życia. 
Unikatowy charakter rytuału z Lb 19 wyraża się najpierw w wyjątkowym sposobie doko-
nywania oczyszczenia (w trzecim i siódmym dniu), a potem także w tym, że wszystko 
odbywa się poza obozem, ale swój udział w jego procedowaniu mają zarówno kapłani, 
jak i świeccy. Wyjątkowe jest wreszcie także to, że kapłani zaciągają nieczystość w wyniku 
uczestniczenia w rytuale przygotowania wody oczyszczenia. Wszystko odbywa się tu poza 
system ofiarniczym, niejako na jego obrzeżach, imitując ofiary oczyszczające za grzech 
i wywołując podobne do nich skutki, ale takimi ofiarami jednocześnie nie będąc. W ten 
sposób prawodawca chce z jednej strony zachować rytualny charakter obrzędów i pozo-
stawić je pod nadzorem kapłanów. Z drugiej zaś ma na celu zachowanie jak najszerszego 
dostępu do rytualnego oczyszczenia z pomocą wody zmieszanej z popiołem z czerwonej 
krowy. Jednocześnie jest świadomy, że cała procedura ma i powinna zachować charakter 
pozakultowy.

Słowa kluczowe: czerwona krowa, oczyszczenie, woda oczyszczenia, śmierć
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Biblia dla kobiet. Spór o duchowość kobiety

THE BIBLE FOR WOMEN: A DISPUTE CONCERNING WOMEN’S SPIRITUALITY

Summary

For a long time in the Polish Church, a growing popularity of spirituality related to gender 
has been observed. New ministrative, retreatal or even editorial suggestions emerge that are 
intended only for either women or men. Nevertheless, when taking into consideration women’s 
spirituality, it must be noted that there is currently no single, binding model. In public debates, 
there have been disputes concerning the role and proper place for women in the Church and in 
the world. The aforementioned polemics also regard the paradigm of woman’s spirituality. An 
example of this is the discussion centred on the Polish version of The Bible for Women, pub-
lished in 2020. Ongoing disputes revealed the diverse attitudes of women themselves towards 
the matter of understanding femininity as such, as well as women’s spirituality. The aim of this 
research is to portray the feud over the spirituality of the modern woman based on the dispute 
over The Bible for Women. This problem is discussed against the background of the phenome-
non of editions of Holy Scripture intended for women to depict the differences in defining the 
women’s spirituality through two separate models. Thereafter, the Polish version of The Bible for 
Women is analysed with regard to additional content that was included in this publication. The 
essential part of this research is devoted to outlining and analysing the dispute over the above-
mentioned publication. At the same time, the author aims to portray the way women’s spirit-
uality is currently defined, along with showing the way in which it is understood and appraised.

Keywords: woman’s spirituality, the Bible for women, femininity, gender

Wstęp

Współcześnie zauważyć można wzmożone zainteresowanie tematem duchowości 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Obserwuje się częstszą niż dotychczas praktykę 
organizowania różnego rodzaju rekolekcji, dni skupienia oraz sesji formacyjnych 
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przeznaczonych wyłącznie dla kobiet lub mężczyzn. Zjawisko to ma związek 
z postępującymi przemianami społeczno-kulturowymi oraz nowym spojrzeniem – 
także teologicznym – na kwestię rozumienia i przeżywania i kobiecości, i męsko-
ści. Zdaniem o. Józefa Augustyna SJ:

[…] w duchowości chrześcijańskiej wyróżnia się duchowość mężczyzn i kobiet. Obejmuje 
ona dwa odmienne obszary ludzkiego doświadczenia duchowego. Po pierwsze, pełnie-
nie odmiennych zadań i odpowiedzialności, które związane są z męskością i kobiecością. 
[…] Drugim obszarem ludzkiego doświadczenia w rozważaniach o duchowości kobiety 
i mężczyzny są charakterystyczne męskie i kobiece cechy w sposobie przeżywania życia 
duchowego i modlitwy1.

Nierzadko według kulturowo-religijnie utrwalonych wzorców męska ducho-
wość opiera się na racjonalności oraz rozumności. Często wiązana jest z modelem 
militarnym  – obrazem mężczyzny jako miles Christi. Natomiast duchowość ko-
biety bywa niekiedy postrzegana przez pryzmat emocjonalności, delikatności itp.2

W kontekście tym zaobserwować można również spór dotyczący właściwego 
ujęcia oraz rozumienia duchowości współczesnej kobiety. Podejmowane są próby 
stworzenia i redefiniowania modelu, który odpowiadałby tej duchowości. Egzem-
plifikację tego problemu może stanowić wydana w 2020 roku pierwsza polskoję-
zyczna Biblia dla kobiet3 oraz towarzysząca tej publikacji medialna debata. Wy-
danie to spotkało się zarówno z krytyką, jak i przychylnym przyjęciem. Autorom 
zarzucano m.in. chęć utrwalania dominującego kulturowo wizerunku kobiety. To-
cząca się wokół publikacji polemika na nowo przyczyniła się do sformułowania 
pytań o paradygmat duchowości kobiety. Spór ten ukazał jednocześnie, jak różne 
jest postrzeganie tej kwestii w obrębie osób wierzących – nierzadko samych kobiet. 
Polemika stała się także okazją do wymiany spostrzeżeń na temat szeroko pojmo-
wanej duchowości kobiety.

Zasadniczym celem niniejszej refleksji jest ukazanie sporu o duchowość ko-
biety, który toczył się w odniesieniu do wydanej w 2020 roku Biblii dla kobiet oraz 
dokonanie jego analizy. Problem badawczy niniejszego artykułu można zamknąć 
w pytaniu: jaki model duchowości kobiety zaproponowany został przez autorów 
Biblii dla kobiet, a jaki przez jej krytyków?

1  J. Augustyn, Wstęp, w: Duchowość kobiety, red. tenże, Kraków 2007, s. 6.
2 Zob. A. Draguła, Reaktywacja wzorca mężczyzny jako miles Christi, „Czas Kultury” (2009) 1, s. 39–

44; tenże, Ekstremalna Droga Krzyżowa. Stary czy nowy model duchowości męskiej?, w: (Nie)mę-
skość w tekstach kultury XIX–XXI wieku, red. B Zwolińska, K.M. Tomala, Gdańsk 2019, s. 368–
379.

3 Biblia dla kobiet, Częstochowa 2020.
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Mając na uwadze wyszczególniony cel, artykuł podzielony został na trzy za-
sadnicze części. W pierwszej ukazany zostanie fenomen obcojęzycznych wydań 
Biblii dla kobiet. Autor dla pełniejszego zrozumienia tematu zamierza ukazać, że 
trend publikowania Biblii przeznaczonej wyłącznie dla kobiet nie stanowi żadne-
go novum w historii. W drugiej części autor zaprezentuje opublikowaną w 2020 
roku Biblię dla kobiet z uwzględnieniem prezentowanych w niej treści oraz ge-
nezy jej powstania. Zasadniczą część niniejszego artykułu stanowić będzie część 
trzecia, w której autor przedstawi polemikę pomiędzy przeciwnikami omawianej 
publikacji a jej autorami oraz zwolennikami. Ukazany zostanie jednocześnie mo-
del współczesnej duchowości kobiety proponowany przez autorów Biblii dla kobiet 
oraz jej krytyków. 

1. Fenomen wydań Biblii dla kobiet

Fenomen tworzenia wydań Pisma Świętego przeznaczonych wyłącznie dla kobiet 
nie jest pomysłem współczesnym. Jego początku należy szukać w działalności ru-
chów feministycznych już ponad sto pięćdziesiąt lat temu. Również współcześnie 
wielu teologów oraz biblistów przynależących do różnych denominacji dokonuje 
prób stworzenia nowych przekładów oraz komentarzy do poszczególnych frag-
mentów tekstu natchnionego. Interesują ich zwłaszcza te fragmenty, które są zwią-
zane z kobietami.

Już w 1876 roku ukazał się kompletny anglojęzyczny przekład Pisma Świętego, 
zatytułowany The Holy Bible: Containing the Old and New Testaments; Transla-
ted Literally from the Original Tongues4. Jego autorką była protestancka teolożka 
Julia E. Smith. Nie było to wydanie przeznaczone stricte dla kobiet, jednak już to, 
że translacji nie dokonał mężczyzna, ale kobieta, zasługiwało wówczas na uwagę. 
Kiedy bowiem Smith podjęła decyzję o stworzeniu takiego przekładu, „wkroczy-
ła na terytorium zarezerwowane dotąd wyłącznie dla mężczyzn, którzy zdawali 
o nim [Piśmie Świętym] relację poprzez swoje przekłady”5.

W 1895 roku po raz pierwszy w historii grupa teolożek związanych z rodzącym 
się w Stanach Zjednoczonych ruchem feministycznym opublikowała The Woman’s 
Bible6 – zbiór komentarzy do passusów biblijnych, które – jak pisze Aleksander 

4 Zob. J.E. Smith, The Holy Bible: Containing the Old and New Testaments; Translated Literally from 
the Original Tongues, Hartford 1876.

5 A. Gomola, Myśl feministyczna w przekładach Biblii, „Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNE-
SCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ” (2010) 24, s. 214.

6 Zob. E.C. Stanton, The Womans’s Bible, part. I–II, European Publishing Company, New York 
1895–1898. Wydanie wznowiono w 2002 r.: E.C. Stanton, The Woman’s Bible. A Classic Feminist 
Perspective, New York 2002.
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Gomola – „stanowiły tradycyjny repertuar argumentów dla zwolenników patriar-
chalizmu […]”7. To dwutomowe dzieło napisane przez Elizabeth C. Stanton oraz 
dwadzieścia sześć innych kobiet stanowiło absolutne novum na rynku wydawni-
czym. Było to dzieło z jednej strony przełomowe, cieszące się ogromnym zaintere-
sowaniem, z drugiej zaś kontrowersyjne. Po raz pierwszy odważono się przestawić 
kobiecy punkt widzenia w komentarzu do Biblii. Stanton zakwestionowała w The 
Woman’s Bible tradycyjne stanowisko ortodoksji chrześcijańskiej sankcjonujące 
podporządkowanie kobiet mężczyznom8. Jak zauważa włoska publicystka Ritanna 
Armeni:

Biblia kobiet została zbojkotowana i ostro skrytykowana przez Towarzystwo Biblijne, 
a także przez stowarzyszenia feministyczne. Nie można było zgodzić się na poddawanie 
pod dyskusję edukacyjnych i religijnych podstaw Pisma Świętego […]9.

Na początku XXI wieku ukazało się kilka wydań Pisma Świętego dla kobiet. 
Były to głównie przekłady typowo feministyczne, znacznie odbiegające w swej 
treści od oficjalnych tłumaczeń uznanych przez Kościół rzymskokatolicki. Należy 
wspomnieć choćby o The Inclusive Bible. The First Egalitarian Translation10 – an-
glojęzycznym przekładzie całego Pisma Świętego. Tłumacze oraz tłumaczki chcieli 

„w konsekwentny sposób wprowadzić zasady feminizmu do tekstu Pisma Świę-
tego”11. Przykładem niemieckojęzycznego wydania może być Bibel in gerechter 
Sprache12. Tytuł tego wydania, zgodnie z niemieckim oryginałem, należałoby tłu-
maczyć: „Biblia w sprawiedliwym języku”. Jednak, jak sugeruje Elżbieta Adamik, 
jedna z czołowych polskich teolożek feministycznych, właściwszym tłumaczeniem 
będzie „Biblia w języku oddającym sprawiedliwość (kobietom)”13.

W języku niemieckim ukazały się także inne wydania Pisma Świętego dla ko-
biet, których treść zasadniczo zgodna jest z tłumaczeniami afirmowanymi czy to 
przez Kościół rzymskokatolicki, czy przez Kościoły protestanckie. Przykładem 

7 A. Gomola, Myśl feministyczna…, s. 214.
8 Una Bibbia delle donne: venti teologhe riscrivono il testo sacro in chiave femminista, 27.11.2018, 

https://www.repubblica.it/esteri/2018/11/27/news/una_bibbia_delle_donne_venti_teologhe_ri-
scrivono_il_testo_sacro_in_chiave_femminista-212754286/ (dostęp: 19.01.2021).

9 R. Armeni, Kobiety, Biblia i wolność, 24.09.2020, https://www.osservatoreromano.va/pl/news 
/ 2020-09/kobiety-biblia-i-wolnosc.html (dostęp: 19.01.2021). 

10 The Inclusive Bible. The First Egalitarian Translation, London 2009.
11 A. Gomola, Myśl feministyczna…, s. 220.
12 Bibel in gerechter Sprache, Gütersloh 2006.
13 E. Adamik, Imię Boga jest nieprzetłumaczalne, „Tygodnik Powszechny” 31.12.2006.
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może być Frauen Bibel14, która ukazała się w 2007 roku. W opisach promujących 
to wydanie napisano:

Kobiety często czytają i rozumieją tekst biblijny inaczej niż mężczyźni. Frauen Bibel jest 
świadomie skierowana do współczesnych kobiet, które chcą kształtować swoją wiarę 
w żywy i aktywny sposób i które chcą sięgnąć po Biblię jako nieodzowne źródło15.

W wydaniu tym ograniczono się wyłącznie do „tekstów kobiecych”. Biblia ta 
zawiera 42 artykuły, w których dokonano omówienia jedynie perykop biblijnych 
ważnych z punktu widzenia kobiet.

Kolejnym przykładem jest tłumaczenie zatytułowane Neues Leben. Die Bibel für 
Frauen16. Promując ten przekład, wydawca pisze:

Bóg przemawia bezpośrednio do życia ludzi i porusza ich serca. […] Bo zawsze chodzi 
o sprawy życiowe, które dotyczą nas dzisiaj […]. Pokazują to również artykuły na do-
datkowych, kolorowych stronach tej Biblii Nowego Życia. Są one napisane przez kobiety, 
które podróżują z Bogiem w swoim życiu i które ściśle łączą wiarę z życiem codziennym. 
Pokazują, jak słowo Boże może wpłynąć również na twoje życie17.

Oprócz tekstu natchnionego w omawianej Biblii znaleźć można obszerny, bo 
ponaddwustustronicowy dodatek, w którym dwadzieścia pięć autorek z różnych 
środowisk dzieli się z czytelnikami swoimi doświadczeniami związanymi z życiem 
codziennym i wiarą. 

W 2018 roku nakładem protestanckiego wydawnictwa Labor et Fides ukaza-
ła się francuskojęzyczna Une Bible des femmes18. Została ona przygotowana pod 
redakcją trzech teolożek: Pierrette Daviau, Lauriane Savoy i Élisabeth Parmen-
tier. Wydanie to jest wynikiem pracy ponad dwudziestu kobiet specjalizujących 
się w teologii zarówno protestanckiej, jak i katolickiej. Stanowi ono nawiązanie 
i odniesienie do wydanej pod koniec XIX wieku The Woman’s Bible. Redaktor-
ki skorzystały z odkryć nauk biblijnych oraz osiągnięć ruchów feministycznych. 
Dzięki temu możliwe stało się rozwinięcie kilkunastu głównych tematów dotyczą-
cych kobiet przy jednoczesnym podkreśleniu, w jaki sposób można czytać teksty 
biblijne w nowej (kobiecej) optyce. W Une Bible des femmes dokonano krytycznej 

14 Frauen Bibel, red. G. Theuer, Stuttgart 2007.
15 https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/frauen-bibel/id/ 97-

8 3460252707 (dostęp: 21.01.2021).
16 Neues Leben. Die Bibel für Frauen, red. F. Bielefeldt, A. Rein, E. Werner, Witten 2019.
17 https://www.scm-brockhaus.de/neues-leben-die-bibel-fuer-frauen-7497417.html#Artikelbe-

schreibung (dostęp: 22.01.2021).
18 Une Bible des femmes, red. P. Daviau, L. Savoy, É. Parmentier, Genève 2018.
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reinterpretacji biblijnych perykop w kluczu feministycznym. Zdaniem autorów 
wydanie zrodziło się z potrzeby czasów. Wielu ludzi wykazuje głęboką ignorancję 
bądź brak podstawowej wiedzy na temat Biblii i proponowanych w niej wartości. 
Jednocześnie starano się przekazać myśl przewodnią dzieła, która według Savoy 
brzmi: „wartości feministyczne i czytanie Biblii nie wykluczają się”19.

W 2020 roku ukazała się włoskojęzyczna edycja omawianej publikacji, zaty-
tułowana La Bibbia delle donne. Venti teologhe rileggono i passi controversi dei te-
sti sacri20. Wydanie to wywoływało skrajne opinie zarówno wśród katolików, jak 
i protestantów. Sara Tourn – włoska publicystka – zaznaczyła, że

[…] praca ta proponuje refleksję na temat kondycji kobiet w Kościele na przestrzeni dzie-
jów, wychodząc od kilku kluczowych tematów: kobiecych twarzy Boga, ciała i skromno-
ści, odwagi, bezpłodności i macierzyństwa, podporządkowania, archetypu „femme fatale” 
[…]21.

Natomiast przywoływana już Armeni zauważa:

[…] czytelnik Biblii kobiet znajdzie odwrócenie męskiego obrazu Boga, „brodatego star-
ca, życzliwego i sympatycznego”, i odkrycie w mistycznej tradycji żydowskiej Jego cech 
macierzyńskich i kobiecych. Odkryje, że główny atrybut Boga – mądrość – ma zawsze 
charakter kobiecy i nosi „cechy siostry, matki, ukochanej, gościnnej gospodyni, wyzwoli-
cielki, zaprowadzającej pokój”22. 

2. Biblia kobiet dla kobiet

W połowie 2020 roku nakładem Edycji Świętego Pawła ukazała się pierwsza w Pol-
sce Biblia dla kobiet. Jest to publikacja licząca 1503 strony. Tekst natchniony zaj-
muje 1438 stron, a pozostałe 65 to różnego rodzaju komentarze oraz wskazówki 
do pracy z Pismem Świętym. Te ostatnie napisały przede wszystkim kobiety, które 
zajmują się biblistyką, teologią, pedagogiką oraz psychologią. Autorzy Biblii dla 
kobiet skorzystali z gotowego przekładu z języków oryginalnych opracowanego 
przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Po raz 
pierwszy został on użyty w 2008 roku w tak zwanej Biblii Paulistów. W omawianym 

19 Una Bibbia delle donne: venti teologhe riscrivono il testo in chiave femminista, 27.11.2018, https://
www.repubblica.it/esteri/2018/11/27/news/una_bibbia_delle_donne_venti_teologhe_riscrivo-
no_il_testo_sacro_in_chiave_femminista-212754286/ (dostęp: 22.01.2021).

20 La Bibbia delle donne. Venti teologhe rileggono I passi controversi dei testi sacri, red. P. Daviau, 
L. Savoy, É. Parmentier, Piemme 2020.

21 S. Tourn, Esce in Italia una nuova Bibbia delle donne, 28.07.2020, https://riforma.it/it/artico-
lo/2020/07/28/esce-italia-una-nuova-bibbia-delle-donne (dostęp: 22.01.2021).

22 R. Armeni, Kobiety, Biblia i wolność…
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wydaniu przedrukowano jego tekst zasadniczy bez wprowadzania żadnych zmian. 
Autorzy nie zamierzali ingerować w treść Pisma Świętego, ale wyróżnić je przez 
charakterystyczną szatę graficzną, oprawę oraz dołączone do tekstu biblijnego ma-
teriały, które nawiązują do szeroko rozumianego tematu kobiecości.

Biblia dla kobiet wpisuje się w nurt tak zwanych wydań i „tłumaczeń dedyko-
wanych konkretnym grupom lub potrzebom”23. W historii translacji Pisma Świę-
tego taki zabieg nie jest niczym nowym. Podstawowym rodzajem tłumaczeń są 
oczywiście przekłady konfesyjne. Niemniej, jak zauważa Marcin Majewski:

[…] także różne potrzeby jednej wspólnoty doczekały się różnych tłumaczeń Biblii. Już 
w średniowieczu nowe zadania i wyzwania wspierano kolejnymi tłumaczeniami Biblii. 
I tak powstawał nowy przekład, gdy był potrzebny tekst Pisma Świętego […] do liturgii, 
dla celów egzegetyczno-teologicznych czy dla celów kaznodziejskich24.

Współcześnie zauważyć można także praktykę tworzenia specjalnych wydań 
Biblii z uwzględnieniem potrzeb odbiorców. W ostatnim czasie w języku polskim 
ukazały się m.in. takie wydania Pisma Świętego, jak Biblia dla górali25, Biblia dla 
moderatorów26, czy znane szerszej grupie odbiorców Biblie dla dzieci i młodzieży. 
Na rynku wydawniczym znaleźć można również komiksowe lub obrazkowe wy-
dania Pisma Świętego. Coraz częstszym zabiegiem są także tak zwane egzemplarze 
okolicznościowe Biblii (np. z okazji I komunii świętej).

W recenzji omawianego wydania Małgorzata Bilska uznała je za chybiony po-
mysł:

O ile jednak uzasadnione są wydania dla dzieci i młodzieży, które mają wprowadzać je 
w świat „dorosłej Biblii” […], to po co dzielić Biblię płciowo? Nie ma Biblii dla mężczyzn, 
są różne wydania Biblii dla… ludzi27.

Na temat genezy omawianego wydania na stronie wydawcy można przeczytać:

Czy musimy przekonywać świat, że Biblia jest jedna i ta sama dla wszystkich? Ta sama za-
równo dla mężczyzn, jak i dla kobiet? Nie musimy. I nie chcemy. […] Ale czy my, kobiety, 
nie możemy zaprojektować własnego wydania Pisma Świętego? […] Wydać tej jedynej, 
niezmiennej i niepowtarzalnej Księgi z taką grafiką i oprawą, jak my tego chcemy? Na 

23 Zob. M. Majewski, Jak przekłady zmieniają Biblię. O przekładach i przekładaniu Pisma Świętego 
raz jeszcze, Kraków 2019, s. 106–108.

24 Tamże, s. 106.
25 Zob. Nowy Testament w przekładzie na gwarę górali Skalnego Podhala, Zakopane 2003.
26 Zob. L. Coleman, R. Popowski, Nowy Testament dla moderatorów, Warszawa 2010.
27 M. Bilska, Biblia dla homo nieviastus, 26.05.2020, https://wiez.pl/2020/05/26/biblia-dla-homo-

-nieviastus/ (dostęp: 13.01.2021).
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malinowo?28 Z tytułem Biblia dla kobiet? Co w domyśle oznacza: „My, kobiety, dla nas, 
kobiet”. Oczywiście, że możemy! I to właśnie zrobiłyśmy29.

Warto zauważyć, że czasownik podsumowujący pracę wydawniczą jest wyra-
żony w rodzaju niemęskoosobowym, co pozwala wnioskować, że jest to wyda-
nie, które wymyśliły i przygotowały kobiety – kobiety dla kobiet. Pomysłodawcy, 
a właściwie pomysłodawczynie Biblii dla kobiet, decydując się na takie wydanie – 
jak wynika z cytowanej wypowiedzi – pragnęły spersonalizować Biblię pod kątem 
kobiet. To, że przeważająca część autorek tekstów to kobiety, może świadczyć, iż 
wydawca dokonał założenia, w myśl którego treści autorstwa kobiet w większym 
stopniu trafią do adresatek tego wydania.

Dalej na stronie wydawcy czytamy:

Biblia dla kobiet jest głosem kobiet Kościoła, mówiącym, że mamy pełne prawo zarówno 
do naszej ogromnej siły i odwagi wypływającej z mądrości, jak też do niezwykłej wraż-
liwości na drugiego człowieka i absolutnie nie musimy ani nie powinnyśmy rezygnować 
z żadnej z tych cech, bo Bóg chce nas widzieć właśnie takie – piękne kobiety do zadań 
specjalnych!30.

Zdaniem pomysłodawców tego projektu Biblia dla kobiet ma być czymś na 
wzór manifestu kobiecości we współczesnym świecie. Jest to głos „kobiet Kościo-
ła”, który ma zwrócić uwagę na złożoność kobiecej tożsamości, na którą składają 
się nie tylko piękno i wrażliwość, ale także siła, odwaga czy mądrość. Publikacja 
ta ma być więc wyraźnym znakiem i sygnałem wskazującym na to, że pierwiastek 
kobiecy zajmuje istotne miejsce w porządku Kościoła oraz społeczeństwa.

Dokonując zestawienia omawianej Biblii z innymi wydaniami Pisma Świętego, 
zwrócimy uwagę na niewielką liczbę komentarzy, w które została ona zaopatrzona 
przez wydawcę. Większość komentarzy i przypisów została usunięta. Te objaśnie-
nia, które pozostawiono, zostały umieszczone nie pod tekstem – jak to zazwyczaj 
bywa – ale na końcu poszczególnych ksiąg. Zabieg ten nie został w żaden sposób 
uzasadniony przez twórców rzeczonej Biblii. Należy zwrócić uwagę także na to, 
że Biblia dla kobiet posiada imprimatur z 2008 roku, którego udzielił bp Zygmunt 

28 Jeśli chodzi o barwę okładki Biblii dla kobiet, wydawnictwo nie jest w tej kwestii konsekwentne, 
gdyż w jednym miejscu informuje, że jest ona koloru malinowego, a innym razem, że jest wrzo-
sowa. Na stronie wydawnictwa można też znaleźć Biblię w okładce barwy turkusowej. Dlatego 
też w dalszej części tekstu przy okazji cytowania treści ze strony Edycji Świętego Pawła są roz-
bieżności.

29 Biblia dla kobiet, https://edycja.com.pl/?p=2836 (dostęp: 13.01.2021).
30 Tamże.
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Zimowski. Słusznie zatem zauważa Bilska, że aprobata władzy kościelnej na druk 
„[…] dotyczy więc Biblii Paulistów, a nie tego projektu”31.

W strukturze Biblii dla kobiet można wyodrębnić trzy zasadnicze części. Pierw-
szą stanowi wprowadzenie składające się z czterech tekstów: Bóg nie obył się bez 
Matki (papież Franciszek); Kobieta  – apostołka piękna (s. Anna Maria Pudełko 
AP); Kobieta – Boża partnerka do zadań specjalnych (Maria Miduch) oraz Godność 
kobiety w świetle słowa Bożego (fragmenty Listu do kobiet Jana Pawła II). Ponadto 
we wstępie znajduje się wykaz skrótów biblijnych oraz innych oznaczeń. Drugą 
i zasadniczą część stanowi tekst biblijny w przekładzie paulistów. Całość zamyka 
zbiór artykułów – w miejscu posłowia – zatytułowanych Przewodnik po Biblii, sta-
nowiących swoistą „instrukcję obsługi” księgi natchnionej. W tej części znaleźć 
możemy m.in. teksty ks. Marca d’Agostina: Święta Księga; Stary i Nowy Testament; 
Przeszkody w dobrej pracy z Biblią czy Metody poznania Słowa Bożego pięcioma 
zmysłami. Ponadto w końcowym dodatku zamieszczono następujące teksty: Obec-
ność Maryi w Starym i Nowym Testamencie s. Judyty Pudełko PDDM; Zanim za-
czniesz czytać Pismo Święte o. Andrzeja Kiejzy OFMCap oraz Metoda modlitwy 
słowem Bożym „Droga, Prawda i Życie” s. M. Iwony Kopacz PDDM32.

Na koniec warto wspomnieć o samej szacie graficznej omawianej publikacji. 
W nocie wydawniczej na stronie Edycji Świętego Pawła w odniesieniu do Biblii dla 
kobiet można przeczytać:

Pierwsza w Polsce Biblia wydana w stylistyce, która wychodzi naprzeciw wrażliwości este-
tycznej kobiety – wrzosowa okładka, wytłaczane kwiaty, aksamitne wykończenie oprawy, 
zachwycająca grafika33.

W innym miejscu s. Anna Maria Pudełko AP pisze:

Okładka jest w kolorze malinowym we wzorzyste kwiatki. To dla kobiety bardzo miłe, 
takie skojarzenie tchnienia życia, wiosny34.

Autorzy tym samym zdają się sugerować, że przyjęta przez nich w Biblii dla 
kobiet linia designerska jest odzwierciedleniem poczucia estetycznego większości 
współczesnych kobiet. Wrzosowa (malinowa) lub turkusowa aksamitna okładka 
z wytłoczonym wzorem kwiatowym może wskazywać na dominujący kulturowo 

31 Biblia dla homo nieviastus…
32 Por. Biblia dla kobiet…
33 https://www.edycja.pl/produkty/biblia-i-biblistyka/pismo-swiete/biblia-dla-kobiet-wersjaetui-

-zamykanym-na-zamek (dostęp: 13.01.2021).
34 Pierwsza w Polsce Biblia dla kobiet. Bez problemu zmieści się w… torebce!, https://misyjne.pl/pierw-

sza-w-polsce-biblia-dla-kobiet-bez-problemu-zmiesci-sie-w-torebce/ (dostęp: 14.01.2021).



Jarosław Łapucha270

wizerunek kobiety. Dominika Frydrych – katolicka dziennikarka – odnosząc się 
do dyskusji wokół omawianego wydania, a szczególnie do dyskusji na temat jego 
szaty graficznej, zadała pytanie, czy Biblia dla kobiet to nie przypadkiem

[…] powielanie tanich, popkulturowych klisz, że róż jest dla dziewczynek, a niebieski 
dla chłopców? Kolejna cegiełka dołożona do wzmacniania najprostszych stereotypów? 
W estetyce i w samym pomyśle, bo, jak słyszę w promocyjnym wideo, „po raz pierwszy 
w Polsce – Biblia dla kobiet”35. 

3. Polemika wokół Biblii dla kobiet

Wydana w 2020 roku Biblia dla kobiet stała się okazją do podjęcia szerszej debaty 
na temat wizji kobiety oraz jej roli w Kościele. Przy tej okazji zaczęto także na nowo 
formułować pytania dotyczące współczesnego modelu kobiecej duchowości oraz 
potrzeby jego reinterpretacji. Analizując wypowiedzi zarówno zwolenników Biblii 
dla kobiet, jak i tych, którzy sceptycznie ustosunkowali się do tego projektu, można 
wyróżnić dwa modele argumentacji. Pierwszy – stosowany głównie przez autorów 
wydania oraz osoby pozytywnie się do niego odnoszące – to model dominujące-
go kulturowo wizerunku kobiety. Drugi natomiast to model krytyczny, mający na 
celu dekonstrukcję utrwalonego społecznie lub kulturowo paradygmatu kobiety.

Polemikę wokół Biblii dla kobiet zapoczątkowała recenzja Biblia dla homo nie-
viastus przywoływanej już Małgorzaty Bilskiej. Autorka krytycznie zinterpretowa-
ła teksty zawarte w Biblii dla kobiet oraz negatywnie oceniła zasadność tego rodza-
ju publikacji. W tle całej polemiki wyczytać można, że spory te dotyczą zasadniczo 
pytania o współczesny sposób postrzegania i rozumienia tego, co kobiece, a co 
męskie. Prowadzona debata sprowadzała się niejednokrotnie do dyskusji na temat 
stereotypów, jakie pojawiają się wokół tego tematu.

Autorka poddała krytyce zasadność wydania publikacji i wypunktowała te tre-
ści, które jej zdaniem są błędne. Już na samym wstępie recenzji czytamy:

Przekroczono bowiem granicę, której przekroczyć nie wolno. Wykorzystano Pismo Świę-
te do propagowania kłamstw, ignorując nauczanie Kościoła. Ponieważ nauka unicestwiła 
wiele stereotypów, do ich wtórnej sakralizacji i legitymizacji wykorzystano Biblię – i au-
torytet papiestwa36.

35 D. Frydrych, Katolicki „projekt lady”? Na marginesie sporu o „Biblię dla kobiet”, https://deon.pl/
kosciol/komentarze/katolicki-projekt-lady-na-marginesie-sporu-o-biblie-dla-kobiet,898312 
(dostęp: 14.01.2021).

36 M. Bilska, Biblia dla homo nieviastus…
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Bilska zarzuca autorom recenzowanego dzieła chęć utrwalania  – w Kościele 
i poza nim – dominującego kulturowo wizerunku kobiety, który ze względu na 
przeobrażenia społeczno-kulturowe, nowe spojrzenie teologiczne oraz rozwój 
ruchów feministycznych traci na sile. Zdaniem autorki ten projekt znacząco de-
formuje prawdziwy obraz kobiety i jej złożonej duchowości. Z lektury tekstów za-
wartych w publikacji wyłania się stereotypowy obraz kobiety ujmowanej przede 
wszystkim w kategoriach piękna, macierzyństwa, uległości, posłuszeństwa czy nie-
samodzielności37.

Podobny zarzut w kontekście prezentowanej polemiki podniosła katolicka pu-
blicystka Magda Fijołek:

Współczesny Kościół w Polsce, choć nadal uchodzi za bastion konserwatyzmu, nie jest już 
Kościołem, w którym rola kobiety sprowadza się do posłuszeństwa mężczyźnie, a jedy-
nym pożądanym (nomen omen…) „charyzmatem” kobiety nie jest już tylko „piękno” ani 
fałszywie pojmowana „pokora”38.

Piękno duchowe oraz macierzyństwo są niewątpliwie pozytywnymi i ważnymi 
elementami składającymi się na definicję kobiecości, jednak nie jedynymi. We-
dług publicystki określanie kobiety wyłącznie przez pryzmat powyższych cech sta-
nowi przejaw niesprawiedliwości oraz dyskryminacji, gdyż kobieta posiada bar-
dziej złożoną i bogatą podmiotowość.

Pozostałe trzy cechy wymienione przez Bilską: uległość, posłuszeństwo oraz 
niesamodzielność, stanowią przykład wciąż funkcjonującego w świadomości wie-
lu przekonania co do pozycji i roli kobiety. Ten model społecznego funkcjonowa-
nia kobiety sięga w swej genezie czasów patriarchalnych. Jak zauważyła Joanna 
Petry Mroczkowska – eseistka i krytyk literacki – „niejednokrotnie przekonanie to 
utrzymuje, że kobieta jest zależna, bierna, bez aspiracji wykraczających poza wy-
pełnianie roli żony i matki”39. Współcześnie coraz częściej taki model rozumienia 
pozycji kobiety jest społecznie nieakceptowalny. „«Biblia dla kobiet» […] na nowo 
wpycha ją [kobietę] w przedsoborowy stereotyp istoty nie do końca rozumnej, ule-
głej i skupionej na powierzchowności. A na to wśród polskich katoliczek coraz 
częściej po prostu nie ma zgody” – konkluduje Fijołek40.

W dalszej części swojej recenzji Bilska poddała krytyce również narrację, w ja-
kiej utrzymane zostały artykuły zawarte w dodatku do Biblii dla kobiet. Autorka 

37 Tamże.
38 M. Fijołek, Spór wokół „Biblii dla kobiet”. Katoliczki nareszcie się kłócą, https://deon.pl/kosciol/ko-

mentarze/spor-wokol-biblii-dla-kobiet-katoliczki-nareszcie-siekloca,892705 (dostęp: 9.02.2021).
39 J.P. Mroczkowska, Kobiecość po amerykańsku – duch i ciało, „W Drodze” (2000) 4, s. 10.
40 M. Fijołek, Spór wokół „Biblii dla kobiet”…
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zauważyła, że „teksty zaproponowane przez autorów Biblii dla kobiet stanowią 
„tradycjonalistyczną reakcję na feministyczne postulaty kapłaństwa kobiet i ideolo-
gię «gender»”41. Zdaniem publicystki w ten sposób wydana Biblia – z umieszczo-
nymi w niej dodatkami oraz selektywnym podejściem autorów do tekstów papie-
skich – ma służyć jedynie legitymizacji oraz uautentycznianiu proponowanych na 
nowo konserwatywnych poglądów na temat wizji kobiety we współczesnym świe-
cie. Jednocześnie autorka zaznaczyła, że tego rodzaju opracowanie jest „hamulcem 
dla rozwoju ruchów kobiecych w Kościele”42. Należy jednak stwierdzić, że tezy 
sformułowane przez Bilską nie mają poparcia w tekstach autorek Biblii dla kobiet 
i wydają się niemerytoryczne. W artykułach zawartych w omawianej publikacji 
trudno znaleźć bowiem odniesienia i treści, które choćby w najmniejszym stopniu 
dotyczyły przywołanych przez Bilską tematów głośno dyskutowanej kwestii gender 
czy dopuszczenia kobiet do święceń. Teksty te – choć w pewnym stopniu utrwalają 
tradycyjny model kobiety i jej miejsca w Kościele, społeczeństwie i rodzinie – nie 
wykazują znamion reakcji czy apologii wobec wspomnianych zagadnień.

Bilska zwróciła także uwagę na to, że autorzy publikacji próbują w swoich tek-
stach przyjąć kategorię piękna jako podstawowego kryterium kobiecości. Można 
w tym miejscu postawić pytanie, czy współczesna kobieta chce być definiowana 
przez kategorię piękna. Warto też się zastanowić, o jakim pięknie – zewnętrznym 
czy wewnętrznym – mówią autorzy i krytycy dodatków w Biblii dla kobiet. Siostra 
Anna M. Pudełko AP w tekście zatytułowanym Kobieta – apostołka piękna pod-
kreślała istotę i wartości piękna w życiu każdej kobiety. W artykule są m.in. takie 
śródtytuły: Czy jestem piękna?; Jak mam odkryć swoje piękno?; Piękno Boga jest we 
mnie, a także Jestem piękna umysłem. Autorka tak pisze w swoim tekście:

Każda kobieta bez względu na to, ile ma lat, nosi ukryte w głębi swojego serca niepo-
kojące ją pytanie. […] „Czy jestem piękna? Czy w moim sercu jest coś zachwycającego, 
urzekającego?”. Od odpowiedzi na to pytanie wiele zależy. Zależy jakość życia i poczucie 
spełnienia samej pytającej. […] nie ma wątpliwości, że jesteś piękna! Tak, jesteś, właśnie 
ty! To jest ta niesamowita, dobra nowina dla każdej z nas43.

Autorka pytanie o piękno uczyniła pytaniem niemal egzystencjalnym i przy-
pisała mu ogromną wagę. „Główną ambicją kobiety, jak się dowiedziałam, jest 
odkrywanie własnego piękna w oczach mężczyzny (katoliczka  – w oczach 

41 M. Bilska, Biblia dla homo nieviastus…
42 Tamże.
43 A.M. Pudełko, Kobieta – apostołka piękna, w: Biblia dla kobiet, Częstochowa 2020, s. 7–13.
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mężczyzny – Jezusa)” – krytykuje Bilska44. Monika Białkowska, dziennikarka i teo-
lożka, zauważyła, że taki sposób definiowania kobiety – jako istoty pod każdym 
względem pięknej – może przez wielu zostać potraktowany jako próba redukcji 
zalet kobiety do wartości jedynie estetycznych. Jednocześnie jest zdania, że we 
współczesnym świecie „pojęcie piękna się zdewaluowało” i tym samym zbliżyło się 
niebezpiecznie w kierunku kiczu, tandety oraz błędnie rozumianego estetyzmu45. 
Białkowska stwierdza:

Są matki, które afirmują swoje córki na sto różnych sposobów, byle tylko nie skupiać się 
na pięknie, bo dziewczynka bardzo łatwo utożsami je z urodą. One mają być silne, mądre, 
dobre. Nie marzą o „byciu urzekającymi”46.

Kulturowe wzorce wizerunku kobiety posiadają etykiety, za którymi kryją się 
określone układy cech dotyczące wyglądu i piękna fizycznego oraz duchowego. 
Według dziennikarki w układach tych niejednokrotnie brakuje takich cech, jak 
mądrość, niezależność, samodzielność, kreatywność czy odwaga. Budowane przez 
wieki przekonanie społeczne na temat kobiety z jednoczesnym pominięciem przy-
toczonych powyżej kategorii jest dzisiaj nie do zaakceptowania.

W dodatku do Biblii dla kobiet obok homilii papieża Franciszka47 umieszczono 
także fragmenty Listu do kobiet z 1995 roku autorstwa Jana Pawła II48. Bilska za-
rzuca autorom projektu, że w omawianym wydaniu przedrukowano jedynie frag-
menty wspomnianego listu, a nie cały tekst dokumentu. Tym samym, zdaniem 
publicystki, dokonano manipulacji tekstem papieskim. Wybrano bowiem tylko te 
części listu, które bardziej odpowiadały koncepcji prezentowanego działa. „Są to 
tylko fragmenty. Podane w sposób, który bardzo zmienia jego [listu] znaczenie” – 
zaznacza Bilska49. Taki zabieg, bez wzięcia pod uwagę kontekstu, w jakim powstał 
dokument papieski, wpływa niewątpliwie negatywnie na rozumienie przez czy-
telników prawidłowego przesłania, które wyrażone zostało w całości Listu do 
kobiet. „Śródtytuły – czytamy dalej w recenzji – wydawca dodał arbitralnie, nie 
ma ich w oryginale. Brzmią np. Poszanowanie tożsamości kobiety; Macierzyńskie 

44 M. Bilska, Biblia dla homo nieviastus…
45 M. Białkowska, Biblia nie jest „dla kobiet”, 22.06.2020, https://wiez.pl/2020/06/22/biblia-nie-jest-

-dla-kobiet/ (dostęp: 12.02.2021).
46 Tamże.
47 Franciszek, Bóg nie obył się bez Matki. Homilia na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 

1.01.2019, w: Biblia dla kobiet…, s. 2–6.
48 Jan Paweł II, Godność kobiety w świetle słowa Bożego [wybrane fragmenty Listu do kobiet 

z 29.06.1995], w: Biblia dla kobiet…, s. 22–32.
49 M. Bilska, Biblia dla homo nieviastus…
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królowanie Maryi […]”50. Bilska zaznacza, że znamienne jest także to, że autorzy 
dokonali zmiany tytułu papieskiego dokumentu. W Biblii dla kobiet brzmi on: 
Godność kobiety w świetle Słowa Bożego. Tytuł właściwy – List do kobiet – poda-
no w tekście identyczną czcionką jak śródtytuły. Zabieg ten, pomimo informacji 
wydawniczej o tym fakcie, nie został w żaden sposób umotywowany. Podobnie 
usunięcie poszczególnych fragmentów z tekstu nie doczekało się stosownego ko-
mentarza ze strony pomysłodawców Biblii dla kobiet. Nie ma żadnej informacji na 
temat tego, jakie części Listu do kobiet zostały usunięte i dlaczego51.

Tekst autorstwa Bilskiej, który zapoczątkował wspomnianą debatę, doczekał się 
natychmiastowej i stanowczej reakcji ze strony autorów i pomysłodawców Biblii 
dla kobiet. Maria Miduch, jedna ze współautorek projektu, odpowiedziała na za-
rzut Bilskiej podważający zasadność wydania Biblii dla kobiet:

Czy wydanie Biblii dedykowane kobietom jest potrzebne? Każde wydanie Biblii jest po-
trzebne! Są kobiety, które odnajdą się w tym projekcie i dedykowana im księga Pisma 
Świętego skłoni je do rozpoczęcia lektury. Są takie, które się w tym nie odnajdą. I bardzo 
dobrze, bo jesteśmy zupełnie różne i takie powinnyśmy pozostać52.

Podobnego zdania jest ks. Daniel Łuka SSP, dyrektor generalny Edycji Świętego 
Pawła: 

Biblia nie została podzielona w oparciu o kryterium płci. Tekst Pisma Świętego to tekst 
identyczny, jak w pozostałych wydaniach Biblii Edycji Świętego Pawła […] natomiast wy-
danie to miało odpowiadać na potrzebę publikacji Pisma Świętego w wersji bardziej niż 
wydania standardowe odpowiadającej wrażliwości estetycznej kobiet […]53.

Miduch stoi na stanowisku, że jeśli tego rodzaju wydanie zachęci kogoś do lek-
tury słowa Bożego, jest pomysłem jak najbardziej potrzebnym i trafionym. A to, że 
są też kobiety, które sceptycznie podchodzą do tego projektu, wskazuje jedynie na 
istnienie naturalnej dyferencjacji w obrębie gustów i potrzeb duchowych kobiet. 
Miduch podkreśliła także, że nie można zgodzić się z prezentowanym przez Bilską 
poglądem, z którego wynika, iż kobiety korzystające np. z duszpasterstwa stano-
wego, jeżdżące na rekolekcje czy dni skupienia dla kobiet lub sięgające po serie 

50 Tamże. 
51 Pod tekstem wydawca umieścił lakoniczną informację: „Fragmenty listu zostały opatrzone tytu-

łem, śródtytułami i wyróżnieniami pochodzącymi od wydawcy”.
52 M. Miduch, Kobiety bez jednego wzorca. Polemika, 30.05.2020, https://wiez.pl/2020/05/31/kobie-

ty-bez-jednego-wzorca-polemika/ (dostęp: 16.02.2021).
53 D. Łuka, „Biblia dla kobiet” jest „grzeszna”? To stwierdzenie szokujące, 5.06.2020, https://wiez.

pl/2020/06/05/biblia-dla-kobiet-jest-grzeszna-to-stwierdzenie-szokujace/ (dostęp: 16.02.2021).
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wydawnicze wyłącznie dla nich przeznaczone, „są infantylne, nieświadome swojej 
kobiecości i ustępujące swojego miejsca w Kościele mężczyznom”54. Zdaniem Łuki 
zadziwiające jest także to, że we współczesnym świecie nikogo nie oburza istnienie 
odrębnych serii produktów czy usług przeznaczonych wyłącznie dla kobiet, na-
tomiast wydanie Biblii dla kobiet przez Bilską odczytywane jest jako transgresja55.

Siostra Anna Maria Pudełko AP nie zgodziła się z arbitralnym przypisywaniem 
autorom Biblii dla kobiet zamiaru szkodzenia innym – głównie kobietom. W pole-
mice z recenzją Bilskiej zauważyła, że jej autorka

[…] nie zapytała nas o cele, motywacje, intencje, które nam przyświecały. Co więcej, to 
ona, nie wysłuchawszy nas, już wie, dlaczego to zrobiłyśmy, jakie intencje i motywacje 
nami kierują, jak podstępne mamy cele i jak chcemy uciemiężyć i uwstecznić polskie ka-
toliczki, podając im do ręki „Biblię dla kobiet” i do tego „wykorzystując ją jako młot na 
feministki”56.

Pomysłodawcy projektu stoją na stanowisku, że ich publikacja nie miała na celu 
jakiejkolwiek dyskryminacji kobiet. Niemal wszyscy z autorów wydania zawró-
cili uwagę na to, że Bilska podeszła do lektury tekstów z „założoną z góry” tezą. 
Stosunek publicystki do treści zawartych w publikacji zdaniem s. Jolanty Judyty 
Pudełko PDDM był co najmniej wybiórczy. Autorzy zarzucili również recenzent-
ce „selektywną percepcję”57. Siostra Anna Maria Pudełko podważa także intencje, 
które przyświecały Bilskiej podczas recenzowania Biblii. Stwierdziła ona,

[…] że prawdziwym zarzewiem tego dyskursu nie jest ani troska o słowo Boże, ani o Ma-
gisterium Kościoła, które zresztą Autorka cytuje również bardzo wybiórczo, według tego, 
co jest potrzebne do poparcia własnych tez dotyczących roli kobiety w Kościele58.

Jednocześnie jest zdania, że debata na temat roli oraz obecności kobiety w Ko-
ściele i poza nim jest niewątpliwie potrzebna i cenna. Podkreśla przy tym, że „po-
dejmując jednak ten temat, należy uważać, by nie spłaszczać jednostronnie dys-
kusji właśnie przez tego typu wypowiedzi, jak artykuł Pani Małgorzaty Bilskiej”59. 
Autorka odpowiedziała także na postawiony jej zarzut, że w tekście zatytułowanym 

54 Tamże.
55 Zob. D. Łuka, „Biblia dla kobiet”…
56 A.M. Pudełko, Piękna umysłem, sercem, wolą i ciałem. Polemika, 30.05.2020, https://wiez.

pl/2020/05/30/piekna-umyslem-sercem-wola-i-cialem-polemika/ (dostęp: 9.02.2021).
57 Zob. tamże; a także J.J. Pudełko, Biblia dla homo nieviastus czy dla kobiet?, 28.05.2020, https://

wiez.pl/2020/05/28/biblia-dla-homo-nieviastus-czy-dla-kobiet/ (dostęp: 9.02.2021).
58 Tamże.
59 Tamże.
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Kobieta apostołka piękna dokonała próby ukazania wartości piękna w życiu kobie-
ty jako kategorii nadrzędnej. W polemice zaznaczyła ona, że celem jej tekstu było 
przede wszystkim zwrócenie uwagi czytelniczek na wartość odkrywania przez 
kobiety „najgłębszej, istotowej tożsamości” w odniesieniu do wewnętrznej i oso-
bowej relacji z Bogiem. Relację tę buduje się przede wszystkim na słowie Bożym, 
a najlepszą metodą do jego poznawania – zdaniem autorki – jest obecna od wie-
ków w Kościele metoda lectio divina. Dopiero w konfrontacji z Bogiem ukrytym 
w swoim słowie kobieta jest w stanie odkryć prawdę na temat piękna w swoim 
życiu60.

W polemikach ustosunkowano się także do zarzutu, że Biblia dla kobiet ma 
stanowić konserwatywną reakcję i odpowiedź na proponowane przez różnego ro-
dzaju ruchy feministyczne postulaty święcenia kobiet oraz propagowanie ideologii 
gender. Pomysłodawcy projektu uznali go za niedorzeczny, podobnie jak opinię, 
że ich publikacja jest „hamulcem dla rozwoju ruchów kobiecych w Kościele”. Ich 
zdaniem ze strony Bilskiej zabrakło elementarnej wiedzy na temat misji, która 
przyświeca Edycji Świętego Pawła. „Misją Edycji Świętego Pawła było i jest propa-
gowanie słowa Bożego w taki sposób i w takiej formie, aby było ono jak najbardziej 
przystępne dla wiernych”61 – konkluduje Łuka.

Zakończenie

Podsumowując, należy stwierdzić, że polskojęzyczne wydanie Biblii dla kobiet nie 
jest pomysłem oryginalnym, gdyż tego rodzaju publikacje pojawiają są już nie-
mal od ponad dwóch wieków. Trzeba jednak podkreślić, że w środowisku katolic-
kim w Polsce takie wydanie stanowi pewne novum. Publikacja ta wzbudziła wiele 
emocji – nierzadko skrajnych. Przez krytyków uznana została za pomysł chybiony, 
który zarówno w założeniu, jak i formie ma na celu obronę tradycyjnego, kul-
turowo utrwalonego wizerunku kobiety. Zdaniem oponentów dzieło to nacecho-
wane jest stereotypowym podejściem do problemu kobiecości jako takiej. Sami 
autorzy nie zgadzają się z takimi opiniami. Ich zdaniem pomysł z wydaniem tego 
rodzaju Biblii związany był przede wszystkim z wyjściem naprzeciw potrzebom 
współczesnych katoliczek. Publikacja Biblii dla kobiet nie miała na celu apologii 
tradycyjnego modelu kobiecości, nie była też próbą przeciwstawienia się jakim-
kolwiek współczesnym postulatom feministycznym czy innym. Niewątpliwie po-
zytywnym efektem tego sporu było podjęcie na nowo refleksji i dyskusji na temat 
roli oraz miejsca kobiet w Kościele oraz w świecie – adekwatnego do zmienionej 

60 Tamże. 
61 D. Łuka, „Biblia dla kobiet”…
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sytuacji społecznej kobiet. Należy zauważyć, że tocząca się debata nie dotyczyła 
jedynie samej publikacji, lecz podejmowała również – a może przede wszystkim – 
kwestie dotyczące modelu kobiecości ujętego w perspektywie religijnej. Analizu-
jąc argumenty przeciwników wydania, jak i jego zwolenników, zauważyć moż-
na zróżnicowane podejście do kwestii rozumienia duchowości kobiet w świecie 
współczesnym. W sporze wokół Biblii dla kobiet wyróżnić można co najmniej dwa 
stanowiska – dwie propozycje paradygmatu duchowości kobiet. Pierwszy model 
to duchowość ujęta w bardzo konserwatywny sposób, ukształtowana w Tradycji 
Kościoła przez wieki. Kobieta oraz jej duchowość definiowane są tu w odniesie-
niu do piękna duchowego, macierzyństwa, a także posłuszeństwa na wzór Maryi. 
Drugi model duchowości kobiety – krytyczny wobec tego pierwszego – wpisuje 
się w nurt feministyczny, a przynajmniej feminizujący. Podkreśla on takie cechy 
w duchowości, jak mądrość, odwaga, niezależność czy racjonalność, a więc cechy 
przypisywane zazwyczaj duchowości męskiej. Model ten prezentowany jest przede 
wszystkim przez krytyków analizowanego wydania.

Biorąc pod uwagę głosy zarówno zwolenników, jak i przeciwników wydania 
Biblii dla kobiet, należy stwierdzić, że problem modelu kobiecej duchowości doma-
ga się dalszej merytorycznej debaty, która winna być prowadzona zarówno przez 
duchownych, teologów świeckich, jak i przede wszystkim przez same kobiety.
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https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/frauen-bibel/

id/9783460252707 (dostęp: 21.01.2021).
https://www.scm-brockhaus.de/neues-leben-die-bibel-fuer-frauen-7497417.html#Arti-

kelbeschreibung (dostęp: 22.01.2021).

BIBLIA DLA KOBIET. SPÓR O DUCHOWOŚĆ KOBIETY

Streszczenie

Od dłuższego czasu obserwujemy w Kościele w Polsce rosnącą popularność duchowości 
powiązanej z płcią. Pojawiają się coraz to nowe propozycje duszpasterskie, rekolekcyjne czy 
wydawnicze przeznaczone wyłącznie dla kobiet bądź dla mężczyzn. Jeśli chodzi o ducho-
wość kobiety, należy zauważyć, że nie ma jednego, obowiązującego współcześnie modelu. 
W debacie publicznej toczą się spory na temat roli i miejsca kobiety w Kościele oraz świecie. 
Polemiki te dotyczą także paradygmatu duchowości kobiety. Egzemplifikację tego może 
stanowić dyskusja wokół wydanej w 2020 roku polskojęzycznej Biblii dla kobiet. Toczące 
się polemiki ukazały, jak bardzo zróżnicowane jest podejście samych kobiet do kwestii 
rozumienia kobiecości jako takiej oraz duchowości kobiet. Niniejszy artykuł ma na celu 
ukazanie sporu o duchowość współczesnej kobiety na przykładzie dyskusji wokół Biblii dla 
kobiet. Problem ten został omówiony na tle fenomenu, jakim są wydania Pisma Świętego 
przeznaczone dla kobiet, by ukazać różnice w definiowaniu duchowości kobiecej w dwóch 
odrębnych modelach. Następnie przeanalizowane zostaje polskie wydanie Biblii dla kobiet 
z uwzględnieniem dodatkowych treści, które zawarto w tej publikacji. Zasadnicza część 
artykułu została poświęcona ukazaniu i analizie sporu wokół omawianego wydania. Autor 
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próbuje jednocześnie ukazać, jak współcześnie definiowana jest duchowość kobiet oraz 
w jaki sposób jest ona rozumiana i oceniana.

Słowa kluczowe: duchowość kobiety, Biblia dla kobiet, kobiecość, płeć
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Struktura terenowej administracji wyznaniowej PRL 
na przykładzie Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej 
Górze w latach 1950–1972

THE STRUCTURE OF THE LOCAL RELIGIOUS ADMINISTRATION  
OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF POLAND AS SEEN IN THE DEPARTMENT  
FOR RELIGIOUS AFFAIRS IN ZIELONA GÓRA IN 1950–1972

Summary

The post-war internal policy of the communist authorities of the Polish People’s Republic was 
aimed at taking over all aspects of social life. Therefore, this policy could not ignore the interest 
in the community dimension of human religiosity, as it was seen as a threat to building a new 
order based on a materialistic vision of a man. There was no room in such an approach for 
harmonious cooperation between the state authorities and the Catholic Church. Even the need 
to rebuild the country after the war, especially in the so-called “Recovered Territories”, and to 
create the state administration from scratch and organise social life did not induce the author-
ities to seek a mutual understanding. On the contrary, the process of the systematic removal of 
the Church from public life was initiated. A specialised governmental body for Church matters 
was created to achieve this goal. At the central level, it was the Office for Religious Affairs, while 
in provinces, local units were established to interfere with the activities of particular churches. 
One of them was the Department for Religious Affairs in Zielona Góra, which covered all mat-
ters concerning religious associations, especially Church administration in the capital, Gorzów 
Wielkopolski. The Department tried to shape the religious policy by influencing the filling of 
Church positions and issuing orders aimed at obtaining supervision over the seminaries and 
parish catechesis. Decisions were also made regarding the disposal of sacred and Church build-
ings, and, in matters related to the financial activities of the Church, opinions were given by the 
financial departments of the state administration before making the decision.
The Faculty’s policy was not independent. The action plan towards the Gorzów Church was 
developed by the Department for Religious Affairs in Zielona Góra in conjunction with the 
Administrative Department of the Provincial Committee of the Polish United Workers’ Party 
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and the 4th Department of the Provincial Citizens Militia Headquarters. Finally, it consulted 
with the Administrative Department of the Central Committee, as this was the committee that 
pursued the long-term goals of the denominational policy defined by successive conventions 
of the Polish United Workers’ Party. Detailed instructions for the Faculty of Zielona Góra also 
came from the Office for Religious Affairs in Warsaw, which participated in the preparation of 
individual legal acts concerning the Catholic Church and supervised the religious policy con-
ducted in local departments. All these activities were to serve the planned atheisation of society.

Keywords: religious policy of the People’s Republic of Poland, Department of Religious Affairs 
in Zielona Góra, Church in relation to communism

Wstęp

W polityce wyznaniowej Polski Ludowej nastąpiło odejście od zasady neutralności 
światopoglądowej państwa. W jej miejsce pojawiła się teza głosząca konieczność 
daleko posuniętej interwencji w sprawy sumienia i wyznania obywateli. Realizując 
ten cel, władze komunistyczne utworzyły departament wyznaniowy przy Mini-
strze Administracji Publicznej, który w swoich działaniach całkowicie był zależny 
od dyrektyw partyjnych1, przy czym na terenach Ziem Zachodnich i Północnych 
jego działalność od 13 września 1945 roku do 11 stycznia 1949 roku była ograni-
czona przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Kiedy w 1950 roku władze komu-
nistyczne podzieliły Ministerstwo Administracji Publicznej, postanowiły jedno-
cześnie powołać do życia wyspecjalizowany organ rządowy do spraw kościelnych. 
Stał się nim Urząd do Spraw Wyznań, który miał nadzorować wszelkie publiczne 
przejawy życia religijnego obywateli. W celu skutecznego realizowania tego za-
mierzenia w województwach powstały szczeble terenowe tej administracji. Jed-
nym z nich była administracja wyznaniowa w Zielonej Górze, której działalność 
nabierała szczególnego rysu z racji specyficznych problemów występujących na 
Ziemiach Odzyskanych.

1. Struktura i działalność urzędu centralnego

Urząd do Spraw Wyznań powstał zaraz po podpisaniu Porozumienia między rzą-
dem a episkopatem na mocy ustawy z 19 kwietnia 1950 roku o zmianie organiza-
cji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i admini-
stracji publicznej2. Rozpoczął on swoją działalność z dniem promulgacji ustawy, 

1 Zob. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1988, s. 232; K. Jabłoński, Organizacja i kompe-
tencje państwowej administracji wyznaniowej w PRL, „Zeszyty Naukowe UJ. Studia Religiologica” 
(1984) 12, s. 35–37.

2 Dz.U. z 1950 r. nr 19, poz. 156.
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28 kwietnia 1950 roku. Kierował nim dyrektor powoływany przez prezesa Rady 
Ministrów3. W połowie maja 1950 roku opracowano projekt statutu nowej insty-
tucji. Zatwierdzono go 27 maja 1950 roku uchwałą Rady Ministrów4. W ramach 
Urzędu utworzono trzy wydziały: ogólny, wyznania rzymskokatolickiego i wyznań 
nierzymskokatolickich. W zakresie działania wydziału ogólnego leżały sprawy 
sekretariatu dyrektora, planowania działalności urzędu, sprawozdawczości, sta-
tystyki wyznaniowej, ogólnoorganizacyjne, koordynowanie spraw wyznaniowych 
z działalnością innych resortów, sprawy prawne i projektów legislacyjnych doty-
czące wyznań, sprawy finansowe urzędu, ewidencji obiektów wyznaniowych oraz 
zadania nieobjęte zakresem działania innych komórek urzędu. Z kolei do zakresu 
działania wydziału wyznania rzymskokatolickiego należał nadzór nad prawidło-
wym wykonaniem przepisów odnoszących się do Kościoła i tak zwaną wolnością 
wyznaniową, a także nadzór nad szkolnictwem wyznaniowym i finansami ko-
ścielnymi. W szczególności w ustawie zaznaczono sprawy nadzoru nad ducho-
wieństwem i instytucjami kościelnymi oraz pracą szkolno-katechetyczną i akcjami 
duszpasterskimi. Tymi samymi zagadnieniami zajmował się wydział wyznań nie-
rzymskokatolickich wobec innych wyznań5.

W ramach Urzędu utworzono także dwa samodzielne referaty: nadzoru stowa-
rzyszeń wyznaniowych i nadzoru Funduszu Kościelnego. Do zakresu działań tego 
pierwszego należały sprawy związane z rejestracją, ewidencją, ustrojem, sprawami 
osobowymi i nadzorem działalności stowarzyszeń wyznaniowych, zakonów i fun-
dacji. Drugi referat sprawował nadzór nad Funduszem Kościelnym, ustanowio-
nym na podstawie ustawy o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki6.

Na początku działalności kadrę Urzędu stanowiło, oprócz dyrektora, 16 pra-
cowników umysłowych i 6 fizycznych. W kolejnych latach zatrudnienie wzrosło, 
chociaż nigdy nie przekroczyło 50 etatów7.

3 Jako pierwszy funkcję dyrektora pełnił Antoni Bida. Sprawował on tę funkcję do sierpnia 1954 r. 
Następnie od września 1954 r. do kwietnia 1955 r. dyrektorem był Jan Izydorczyk. Od kwietnia 
1955 r. do listopada 1956 r. był nim Marian Zygmanowski. Później na czele Urzędu stał kierow-
nik. Od listopada 1956 r. do maja 1961 r. stanowisko to zajmował Jerzy Sztachelski, a następnie 
Tadeusz Żabiński i Aleksander Skarżyński. Zob. T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991. Władze 
państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 239.

4 Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 maja 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu Urzędu do 
Spraw Wyznań wraz z załącznikiem, M.P. z 1950 r. nr A–78, poz. 905.

5 Tamże, § 3–5.
6 Tamże, § 6–7.
7 H. Misztal, A. Mezglewski, Zakres kompetencji, styl działania i cele Urzędu do Spraw Wyznań, 

w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum 



Dariusz Mazurkiewicz284

Ustawa z 19 kwietnia 1950 roku do szeroko pojętego zakresu obowiązków za-
liczała „sprawy stosunku Państwa do wyznań wchodzące dotychczas do zakresu 
działania Ministra Administracji Publicznej”8. W początkowym okresie funk-
cjonowania Urząd do Spraw Wyznań skoncentrował się na pracy organizacyjnej 
i legislacyjnej. Obok opracowania projektu statutu przygotowywał opinie mające 
charakter wytycznych do projektów regulacji prawnych autorstwa innych instytu-
cji. Co prawda, ze statutu nie wynikało, by Urząd uzyskał szerokie kompetencje 
o charakterze decyzyjnym ani tym bardziej prawotwórczym, ale w praktyce opi-
niował wszystkie decyzje administracyjne i projekty ustaw, które dotyczyły spraw 
wyznaniowych9.

Prawdziwym zadaniem urzędu było nadzorowanie i zwalczanie Kościoła kato-
lickiego oraz Kościołów innych wyznań. Nie prowadził on w zasadzie samodziel-
nej polityki, ale wykonywał zadania wyznaczone przez Biuro Polityczne KC PZPR 
oraz wydziały administracyjne różnych instancji partyjnych zajmujących się spra-
wami wyznaniowymi10. Nie należy również zapominać, że samodzielne działania 
wobec Kościoła prowadził aparat resortu spraw wewnętrznych, a koordynatorem 
polityki wyznaniowej w skali ogólnopolskiej był zawsze jeden z sekretarzy KC 
PZPR11. 

W pierwszym roku działalności Urząd zajmował się przede wszystkim wyko-
naniem ustawy o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, ograniczeniem dzia-
łalności duszpasterskiej Kościoła katolickiego, przygotowaniem podręczników do 
nauki religii, sprawami ekonomicznymi Kościoła oraz prowadzeniem kampanii 
prasowych mających na celu podkopywanie autorytetu Kościoła i duchowieństwa 
wśród społeczeństwa12.

W następnych latach za cel działalności Urząd obrał sobie prowadzenie polityki 
kadrowej za pomocą dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych, promowanie 

Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny 26–28 października 2004), red. A. Mezglewski, P. Stanisz, 
M. Ordon, Lublin 2005, s. 36.

8 Art. 4, ust. 2.
9 H. Misztal, A. Mezglewski. Zakres kompetencji…, s. 59–64.
10 Fasadowość Urzędu była oczywista od samego początku. Już 25 kwietnia 1951 r. na odprawie wo-

jewódzkich kierowników referatów do spraw wyznań A. Bida informował, by nie zmieniać wy-
tycznych Urzędu Centralnego, lecz realizować politykę „ustaloną przez Partię i Państwo dla ca-
łego kraju” (Protokół odprawy wojewódzkich kierowników Referatów do Spraw Wyznań z dnia 
25 kwietnia 1951 r., Archiwum Akt Nowych, teczki Urzędu do spraw Wyznań [dalej: AAN Ud-
SW], sygn. 84/139, s. 8.

11 A. Nowakowski, Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Polsce, „Kościół i Prawo” 13 
(1998), s. 30.

12 H. Misztal, A. Mezglewski. Zakres kompetencji…, s. 40.
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„postępowego duchowieństwa” na stanowiska w kuriach i seminariach, kontrolo-
wanie działalności instytucji diecezjalnych, usuwanie religii ze szkół oraz złago-
dzenie polityki podatkowej wobec księży uległych władzy państwowej13. 

Urząd do Spraw Wyznań oraz będące jego ekspozyturami samodzielne wo-
jewódzkie referaty do spraw wyznań, a do 1957 roku także referaty powiatowe 
objęły swoim działaniem całokształt stosunków między istniejącymi w Polsce Ko-
ściołami a państwem. Urząd formalnie podlegał Prezesowi Rady Ministrów, ale 
w rzeczywistości był podporządkowany KC PZPR i V (później XI) Departamento-
wi Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego14. Jego uprawnienia były określone 
w sposób bardzo ogólny, co stwarzało szeroki zakres dowolności przy realizacji 
funkcji nadzorczych. Natomiast rzeczywistym zadaniem Urzędu była ingerencja 
w sprawy wewnętrzne związków wyznaniowych, naruszająca ich samodzielność, 
by wymusić w ten sposób pożądane postawy polityczne duchownych15. Jedynie 
w okresie odwilży w latach 1956–1957 J. Sztachelski polecał, by „Urząd do Spraw 
Wyznań i wydziały w terenie ograniczały swoją działalność na odcinku kleru do 
spraw najniezbędniejszych, tj. takich, gdzie konieczny jest nadzór Państwa”16.

W terenie sprawy wyznaniowe prowadzone były przez samodzielne referaty do 
spraw wyznań. Prawną podstawą powołania i działalności samodzielnych refera-
tów do spraw wyznań przy prezydiach wojewódzkich, powiatowych i miejskich rad 

13 Protokół z odprawy kierowników referatów do spraw wyznań szczebla wojewódzkiego w Urzę-
dzie do Spraw Wyznań w Warszawie w dniu 19 grudnia 1953, w: P. Raina, Kościół w PRL. Kościół 
katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 1: Lata 1945–1959, Poznań 1994 [dalej: 
KPRL 1], s. 450–454.

14 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1995, s. 223.
15 R. Gryz, Władze partyjno-państwowe odpowiedzialne za politykę wobec Kościoła katolickiego 

w Polsce (1944/45–1956), „Czasy Nowożytne” 3 (1997), s. 129.
16 Wyciąg z protokołu z odprawy kierowników wydziałów do spraw wyznań odbytej w dniu 3 stycz-

nia 1957 r., AAN UdSW, sygn. 14/139, s. 34–35. Potwierdza to także pismo Urzędu do Spraw Wy-
znań do bpa Z. Choromańskiego z dnia 5 lutego 1958 r. w sprawie pośredniczenia Urzędu oraz 
wydziałów wyznaniowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych w załatwianiu spraw, z któ-
rymi władze i instytucje kościelne zwracają się do urzędów i instytucji państwowych: „1. Urząd 
do Spraw Wyznań i wydziały do spraw wyznań prezydiów wojewódzkich rad narodowych in-
teresują się wyłącznie sprawami dotyczącymi polityki wyznaniowej w zakresie uregulowanym 
odpowiednimi ustawami państwowymi i innymi aktami prawnymi oraz ogólnymi przepisa-
mi prawa o postępowaniu administracyjnym. 2. Niemal od roku sprawy w których załatwianiu 
uczestniczył poprzednio Urząd do Spraw Wyznań i wydziały do spraw wyznań prezydiów woje-
wódzkich rad narodowych nie są obecnie przedmiotem ich zainteresowania, a są załatwiane bez-
pośrednio przez powołane do tego organa władzy państwowej oraz instytucje gospodarcze” (Ar-
chiwum Państwowe w Zielonej Górze, teczki Wydziału do Spraw Wyznań [dalej: APZG WdSW], 
sygn. 2898, s. 188).
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narodowych była uchwała Rady Ministrów z 17 kwietnia 1950 r.17 Zakres działania 
wojewódzkich referatów do spraw wyznań obejmował wszystkie sprawy dotyczące 
wyznań znajdujących się na ich terenie oraz kierowanie pracą samodzielnych re-
feratów w poszczególnych powiatach. Na początku istnienia referatów notowano 
przypadki ich niewłaściwego nadzoru i kontroli ze strony prezydiów rad naro-
dowych. Z tej racji Prezes Rady Ministrów w okólniku nr 30 z 31 stycznia 1952 
roku zobowiązał przewodniczących prezydiów rad narodowych do przestrzegania 
zasad w nim zawartych oraz określił tryb powołania kandydatów na stanowiska 
kierowników referatów18. Przewodniczący prezydiów rad narodowych mogli ich 
typować jedynie w porozumieniu z komitetami partyjnymi spośród osób „o odpo-
wiednim poziomie politycznym, moralnym, wyrobionych społecznie i posiadają-
cych niezbędne kwalifikacje zawodowe”. Członkowie prezydiów odpowiedzialni za 
ich działalność zobowiązani zostali do brania udziału we wszystkich ważniejszych 
odprawach i konferencjach dotyczących spraw wyznaniowych. Od kierowników 
referatów wyznaniowych mieli żądać planów pracy i sprawozdań, a w zakresie ich 
obowiązków leżało także udzielanie wskazówek i wytycznych do działalności refe-
ratu oraz omawianie z kierownikami ważniejszych spraw wyznaniowych.

Wyznaczeni członkowie prezydium mogli przyjmować przedstawicieli grup 
wyznaniowych. W przypadku wyznania rzymskokatolickiego ordynariuszy przyj-
mowali członkowie prezydiów wojewódzkich rad narodowych, a pracujących 
w kuriach – referaty wyznaniowe przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych. 
Dziekanów mogli obsługiwać członkowie prezydiów powiatowych rad narodo-
wych lub prezydiów miejskich rad narodowych, a „duchowni niższych stopni” 
mieli być przyjmowani przez referentów referatów do spraw wyznań. Prezydia rad 
narodowych miały obowiązek zabezpieczenia referatom odpowiednich warunków 
działania. Jednocześnie w zarządzeniu przestrzegano przed delegowaniem pra-
cowników referatów wyznaniowych do przeprowadzania akcji specjalnych. Okól-
nik nr 30 otrzymali wszyscy przewodniczący prezydiów wojewódzkich, powiato-
wych i miejskich rad narodowych, stąd wniosek, że władzom centralnym zależało 
na szybkim urzeczywistnieniu przepisów okólnika, gdyż do końca marca 1952 
roku prezydia wojewódzkich rad narodowych zostały zobowiązane do nadesłania 
sprawozdań z kontroli wykonania przepisów19.

17 Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. – Instrukcja nr 3 w sprawie tworzenia wy-
działów i referatów prezydiów rad narodowych, M.P. z 1950 r. nr A-57, poz. 655.

18 Okólnik nr 30 Prezesa Rady Ministrów z 31 stycznia 1952 r. w sprawie referatów do spraw wy-
znań, APZG WdSW, sygn. 2898, s. 18–20.

19 Tamże.
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Praca wojewódzkich referatów do spraw wyznań opierała się na działalności 
referatów powiatowych i miejskich, których zadania określone zostały w szczegó-
łowych wytycznych. Obejmowały one:

a) ogólny nadzór nad powszechnym przestrzeganiem na terenie powiatu względnie mia-
sta obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zagadnień wyznaniowych […], 
b) koordynowanie spraw wyznaniowych […] instytucji i organizacji społecznych oraz 
innych wydziałów, oddziałów i referatów prezydiów powiatowych i miejskich rad naro-
dowych, c) wydawanie krótkich opinii i zajmowanie stanowiska (w razie potrzeby bez 
oficjalnego uzasadnienia) w sprawach załatwianych w urzędach, instytucjach i organiza-
cjach społecznych […] dotyczących, względnie powiązanych z kwestiami wyznaniowymi 
lub osobami duchownymi […], d) obserwacja przejawów życia religijnego i miejscowych 
stosunków wyznaniowych, e) systematyczne prowadzenie rozmów z osobami duchowny-
mi, służbą kościelną i działaczami wyznaniowymi, f) prowadzenie ewidencji i statystyki 
wyznaniowej oraz nadzór nad działalnością księży, zakonników i zakonnic, stowarzyszeń 
wyznaniowych itp., g) prowadzenie ewidencji zakładów i instancji zrzeszenia katoli-
ków „Caritas”, h) ogólny nadzór nad szkolnictwem wyznaniowym oraz nauczania religii 
w szkołach i poza szkołą, i) załatwianie spraw zleconych przez wyższe instancje admini-
stracji wyznaniowej20.

W lutym 1952 roku Urząd do Spraw Wyznań wystąpił do byłego II Zespołu 
Prezydium Rady Ministrów z projektem uchwały o zmianie instrukcji nr 3, 8 i 10 
w sprawie przemianowania dotychczasowych referatów do spraw wyznań w prezy-
diach wojewódzkich rad narodowych na wydziały. Projekt ten przewidywał orga-
nizację wewnętrzną wydziałów wyznaniowych analogiczną do innych wydziałów 
prezydiów wojewódzkich rad narodowych, z tym że wydział mógłby się dzielić 
bezpośrednio na referaty21. Projekt ten nie uzyskał akceptacji, ale sprawa została 
podjęta na nowo w 1953 roku. Wydział Organizacyjny II Zespołu Urzędu Rady 
Ministrów zaproponował wówczas Urzędowi do Spraw Wyznań, by nie wzoro-
wał się na organizacji wewnętrznej istniejącej w innych wydziałach prezydiów rad 
narodowych, ale wprowadził w wydziałach wyznaniowych stanowisko „starszego 
radcy do spraw”, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby etatów. Urząd po kon-
sultacjach z Wydziałem Organizacji Masowych KC PZPR przyjął tę koncepcję 
w końcu marca 1953 roku i przesłał ją do akceptacji Państwowej Komisji Etatów, 

20 Instrukcja ogólna z dnia 26 stycznia 1955 r. o zakresie działania referatów do spraw wyznań pre-
zydiów powiatowych i miejskich rad narodowych na terenie województwa bydgoskiego oraz try-
bie załatwiania i rejestracji spraw w tychże referatach, AAN UdSW, sygn. 28/5, s. 7–9.

21 Pismo dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań A. Bidy do v-ce prezesa Rady Ministrów towarzysza 
J. Cyrankiewicza z dnia 4 stycznia 1954 r. w sprawie przekształcania referatów do spraw wyznań 
prezydiów wojewódzkich rad narodowych na wydziały i uposażenia pracowników referatów do 
spraw wyznań, AAN UdSW, sygn. 28/2, s. 24.
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Ministerstwu Finansów oraz szefowi Urzędu Rady Ministrów22. Biuro Prezydialne 
URM ustosunkowało się pozytywnie tylko do projektu przekształcenia referatów 
na wydziały, natomiast negatywnie oceniło pomysł wprowadzenia w wydziałach 
stanowisk „starszego radcy do spraw” oraz zwiększenia liczby etatów23. Z kolei 
Ministerstwo Finansów wypowiedziało się przeciwko przekształceniu referatów 
na wydziały, natomiast zgodziło się na utworzenie proponowanego stanowiska24. 
Trzecia opinia nadeszła z Państwowej Komisji Etatów. Nie wypowiedziała się ona 
ostatecznie, uzależniając swoje zdanie od wykazania przez Urząd wpływu wzrostu 
zadań na konieczność stworzenia nowych etatów oraz dokładnego sprecyzowania 
proponowanej liczby dodatków osobowych i zmian w funduszu płac25.

W dniach 16 maja i 11 czerwca 1953 roku Urząd do Spraw Wyznań skierował 
do KC PZPR dwa pisma z prośbą o interwencję mającą na celu przyjęcie uchwały 
w wersji proponowanej przez Urząd26. Jako podstawowy powód reformy organiza-
cyjnej Urząd wskazywał fakt większej liczby spraw załatwianych w konsekwencji 
wprowadzenia dekretu o obsadzie stanowisk duchownych z 9 lutego 1953 roku. 
Niosło to zdaniem Urzędu konieczność zmian nie tylko na szczeblu wojewódzkim 
administracji wyznaniowej, ale również w powiatach, gdzie istniało wiele nieobsa-
dzonych etatów. W związku z tym dyrektor Urzędu A. Bida domagał się wzrostu 
płac dla pracowników administracji wyznaniowej, twierdząc, że „trudna sytuacja 
materialna referentów powiatowych staje się powodem do poczynań kleru mają-
cych na celu skorumpowanie referentów do spraw wyznań”27.

W 1955 roku referaty szczebla wojewódzkiego zostały przekształcone w wydzia-
ły na mocy uchwały Rady Ministrów nr 132/55 z 17 lutego 1955 roku28. Kilka dni 

22 Tamże, s. 24.
23 Notatka nr 250 dyrektora Biura Prezydialnego do ministra Mijala z dnia 8 maja 1953 r. w sprawie 

projektu uchwały Rady Ministrów dotyczącej utworzenia wydziałów do spraw wyznań w prezy-
diach wojewódzkich rad narodowych, AAN UdSW, sygn. 28/2, s. 56.

24 Pismo Ministerstwa Finansów do Urzędu do Spraw Wyznań z 30 kwietnia 1953 r. w sprawie pro-
jektu uchwały Rady Ministrów dotyczącej utworzenia wydziałów do spraw wyznań w prezydiach 
wojewódzkich rad narodowych, AAN UdSW, sygn. 28/2, s. 54.

25 Pismo dyrektora Państwowej Komisji Etatów Z. Żaczkiewicza do Urzędu do Spraw Wyznań 
z dnia 28 marca 1953 r. w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia wy-
działów do spraw wyznań w prezydiach wojewódzkich rad narodowych oraz Rad Narodowych 
m.st. Warszawy i m. Łodzi, AAN UdSW, sygn. 28/2, s. 55.

26 Notatka Urzędu do Spraw Wyznań dla towarzysza Pawlaka z KC PZPR z dnia 16 maja 1953 r., 
AAN UdSW, sygn. 28/2, s. 58; Notatka Urzędu do Spraw Wyznań dla towarzysza Pawlaka z KC 
PZPR z dnia 11 czerwca 1953 r., AAN UdSW, sygn. 28/2, s. 59.

27 Pismo dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań A. Bidy z dnia 4 stycznia 1954 r. do v-ce prezesa Ra-
dy Ministrów J. Cyrankiewicza, AAN UdSW, sygn. 28/2, s. 25.

28 M.P. z 1955 r. nr 16, poz. 164.
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wcześniej wydany został okólnik nr 26 Prezesa Rady Ministrów o postępowaniu 
prezydiów rad narodowych w sprawach wyznań29. Powodem jej wydania były 
pojawiające się przypadki podejmowania decyzji w sprawach wyznaniowych bez 
konsultacji z referatami do spraw wyznań, a w ważniejszych przypadkach bez za-
sięgnięcia opinii urzędu centralnego. W związku z tym zakazano w nim podej-
mowania decyzji bez opinii wojewódzkich referatów w przypadku powiatowych 
i miejskich rad narodowych i opinii Urzędu w Warszawie w przypadku wojewódz-
kich rad narodowych. Jednocześnie stwierdzono, że zmiany na stanowiskach kie-
rowników referatów mogą być dokonywane jedynie za zgodą dyrektora Urzędu. 

Efektem zmian była nowelizacja układu etatów w byłych referatach. W jej 
wyniku prezes Rady Ministrów wydał instrukcję nr  52, która przewidywała, że 
w skład pięcioosobowej obsady wydziałów wchodzić będą: kierownik, starszy 
inspektor do spraw wyznania rzymskokatolickiego, starszy inspektor do spraw 
stowarzyszeń wyznaniowych, inspektor do spraw wyznań nierzymskokatolickich 
i starszy inspektor do spraw ewidencji i statystyki30. Do kompetencji kierownika 
zaliczano sprawowanie ogólnego kierownictwa w zakresie spraw wyznaniowych, 
planowanie pracy, utrzymywanie kontaktów z jednostkami organizacyjnymi rad 
narodowych, instytucjami spoza rad i organizacjami politycznymi. Instrukcja 
wymieniała ponadto uprawnienia kontrolne i możność instruowania podległych 
referatów. Kierownicy odpowiadali za wykonanie uchwał, poleceń, wytycznych 
i instrukcji rad narodowych i ich prezydiów oraz – co w praktyce było wyjątkowo 
ważne – władz nadrzędnych. Istotne obowiązki spoczywały na osobach zajmują-
cych stanowiska starszych inspektorów do spraw wyznania rzymskokatolickiego. 
Instrukcja nr  52 wymieniała następujące ich zadania: czuwanie „nad prawidło-
wym wykonywaniem przepisów dotyczących tworzenia, przekształcania i znosze-
nia duchownych stanowisk kościelnych, zmian ich zakresu działania, zwalniania 
i przenoszenia duchownych wyznania rzymskokatolickiego, jak również przepisów 
dotyczących erygowania parafii i placówek duszpasterskich oraz zmiany granic 
parafii i dekanatów, opiniowanie wniosków dotyczących zjazdów, zebrań, zbiórek 
publicznych o charakterze religijnym oraz nadzorowanie działalności kościelnej 
w postaci zjazdów, konferencji, pielgrzymek, wizytacji, misji, odpustów, procesji 
itp.”. Ważną dziedziną było opiniowanie podań „o subwencje, przydziały i dota-
cje na zaspokojenie potrzeb związku wyznaniowego rzymskokatolickiego, podań 

29 Okólnik nr 26 prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1955 r. o postępowaniu prezydiów rad 
narodowych w sprawach wyznań, APZG WdSW, sygn. 2898, s. 77.

30 Instrukcja nr 52 prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 1955 r. w sprawie zakresu działania i po-
działu funkcji w referatach do spraw wyznań w prezydiach rad narodowych, AAN UdSW, sygn. 
28/2, s. 126–130.
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o zezwolenie na remonty i budowę obiektów należących do kościoła rzymskokato-
lickiego i jego instytucji, podań w sprawach podatkowych”. W końcu inspektorzy 
opiniowali „kandydatury nauczycieli religii oraz podania i zgłoszenia indywidu-
alne osób duchownych”. Ponadto spełniali „nadzór nad szkolnictwem wyznania 
rzymskokatolickiego”31. 

Szerokie uprawnienia pracowników wydziałów do spraw wyznań wynikały 
częściowo z chęci pełnego egzekwowania postanowień dekretu z 9 lutego 1953 
roku oraz kompleksowej kontroli i sterowania życiem religijnym na terenie po-
szczególnych parafii. Wzrastająca liczba powiatów, a wraz z tym liczba referentów 
wyznaniowych powodowała systematycznie większy zasięg kontroli nad jednost-
kami organizacyjnymi Kościoła katolickiego. Przeradzała się ona często w inge-
rencję w życie wewnątrzkościelne, a wraz z nadinterpretacją przepisów prowadziła 
do łamania praworządności32.

Wobec zmian politycznych, jakie nastąpiły w końcu 1956 roku, skonstruowany 
został nowy model administrowania sprawami wyznaniowymi33. Najważniejsze 
posunięcie dotyczyło zniesienia powiatowych referatów do spraw wyznań i tym 
samym stanowisk referentów powiatowych do spraw wyznań oraz przekazania 
ważniejszych ich funkcji przewodniczącym prezydiów powiatowych rad naro-
dowych lub ich zastępcom. Postanowiono także dokonać wymiany pracowników, 
którzy wytworzyli sobie niepomyślne i zadrażnione stosunki z klerem i to zarówno 
w Urzędzie, jak i w wydziałach wojewódzkich34. 

W dalszych latach Urząd do Spraw Wyznań objął w praktyce swoim zaintere-
sowaniem wszelkie dziedziny, które w jakikolwiek sposób łączyły się z Kościołem 
rzymskokatolickim. Stał się instancją opiniodawczą i decydującą we wszystkich 
sprawach dotyczących Kościoła, jego jednostek organizacyjnych, księży i człon-
ków zgromadzeń zakonnych35. Mimo że nie miał ku temu podstaw prawnych, 

31 Tamże.
32 R. Gryz. Władze partyjno-państwowe…, s. 132.
33 Uchwała nr  73 Rady Ministrów z dnia 8 marca 1957 r. w sprawie zniesienia referatów do 

spraw wyznań w prezydiach powiatowych rad narodowych, rad narodowych miast stanowią-
cych powiaty oraz w prezydiach dzielnicowych rad narodowych w U.St. Warszawie i M. Łodzi, 
M.P. z 1957 r. nr 18, poz. 134.

34 R. Gryz. Władze partyjno-państwowe…, s. 133.
35 „Do zakresu działania wydziałów do spraw wyznań należy nadzór nad prawidłowym wykony-

waniem przepisów, dotyczących związków i stowarzyszeń wyznaniowych. W szczególności do 
zakresu działania tego wydziału należą: a) sprawy związane z wykonywaniem dekretu z dnia 31 
grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych […]. b) sprawy służby woj-
skowej kleryków i zakonników, podróży zagranicznych kleru. Opiniowanie spraw karnych i kar-
no-administracyjnych duchowieństwa. c) Koordynowanie i uzgadnianie spraw wyznaniowych 
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przejął sprawy budownictwa obiektów sakralnych i kościelnych, sprawy podatków 
kościelnych i zakonnych osób prawnych i fizycznych oraz wszelkie sprawy proce-
sowe Kościoła i duchowieństwa z państwem. 

Wyrazem bezprawnego rozszerzania uprawnień resortu był okólnik nr 175 pre-
zesa Rady Ministrów z 8 września 1960 roku, poufny i niepublikowany, a przesłany 
do Urzędu do Spraw Wyznań i jego wydziałów terenowych36. Stanowił on:

Wszystkie wydziały (jednostki równorzędne) prezydiów rad obowiązane są uzgodnić 
[z wydziałami do spraw wyznań – przyp. D.M.] każdą decyzję, mającą związek, choćby 
pośredni, z państwową polityką wyznaniową, chyba że zostały ustalone zasady i wytyczne 
postępowania w sprawach typowych i powtarzających się.

z innymi wydziałami prezydium rady narodowej i rad niższych szczebli, a mianowicie: spraw 
związanych z nadzorem nad seminariami duchownymi diecezjalnymi i zakonnymi, punkta-
mi katechetycznymi, wyższymi zakładami naukowymi oraz innymi szkołami i kursami wyzna-
niowymi wszelkich stopni; spraw majątkowych kościelnych, a zwłaszcza majątków kościelnych 
przejętych na własność Skarbu Państwa, spraw podatkowych kleru i kościelnych osób prawnych, 
zbiórek publicznych, ubezpieczeń, opłat celnych; spraw budownictwa kościelnego. d) Rozpo-
znawanie stanu majątkowego związków wyznaniowych zgromadzeń kongregacji i stowarzyszeń, 
ich zakładów i instytucji. e) Nadzór nad zakonami, zgromadzeniami zakonnymi, kongregacja-
mi i stowarzyszeniami wyznaniowymi w dziedzinie pozakultowej. f) Nadzór nad świeckimi or-
ganizacjami o charakterze wyznaniowym. g) Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem dekre-
tu o ochronie wolności sumienia i wyznania z dnia 5 sierpnia 1949 r. […]. h) Pomoc i instruktaż 
dla przewodniczących powiatowych rad narodowych w sprawach nadzoru nad prawidłowym 
wykonywaniem przepisów dotyczących związków i stowarzyszeń wyznaniowych oraz dekretu 
o ochronie wolności sumienia […]. i) Prowadzenie jednolitego systemu dokumentacji opartej 
na materiałach dotyczących kurii biskupich, listów pasterskich, instrukcji (dokumentacja kurial-
na), spraw parafii (teczki parafialne), spraw powiatu (teczki powiatowe). j) Prowadzenie rejestra-
cji i ewidencji zakonów, zgromadzeń kongregacji i stowarzyszeń wyznaniowych. k) Prowadzenie 
statystyki wyznaniowej, a mianowicie stanowisk kościelnych, parafii, placówek duszpaster-
skich, obiektów kultu religijnego, ewidencji majątków należących do związków wyznaniowych. 
l) Opracowywanie sprawozdań dla prezydium wojewódzkiej rady narodowej oraz Urzędu do 
Spraw Wyznań” (Wytyczne dla prezydiów wojewódzkich rad narodowych w sprawie zakresu 
działania i organizacji wewnętrznej wydziałów do spraw wyznań z 18 czerwca 1958 r. podpisane 
przez J. Sztachelskiego, APZG WdSW, sygn. 2913, s. 9–10; Wytyczne dla prezydiów wojewódz-
kich rad narodowych i rad narodowych miast wyłączonych z województw w sprawie zakresu 
działania i organizacji wewnętrznej wydziałów do spraw wyznań z 12 stycznia 1962 r. podpisa-
ne przez dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań T. Żabińskiego, APZG WdSW, sygn. 2913, s. 4–6).

36 Okólnik nr 175 prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1960 r. w sprawie postępowania pre-
zydiów rad narodowych i ich wydziałów w sprawach wyznań, APZG WdSW, sygn. 2913, s. 1–3, 
poufne. Okólnik ten uchylał okólnik nr 30 prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1952 r. 
w sprawie referatów do spraw wyznań i okólnik nr 26 prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 
1955 r. o postępowaniu prezydiów rad narodowych w sprawach wyznań.
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Na jego podstawie Urząd do Spraw Wyznań wydał poufną i niepublikowaną 
poza resortem instrukcję podpisaną przez J. Sztachelskiego, w której stwierdził 
m.in.:

Kościół rzymskokatolicki w Polsce, podlegający wpływom wrogim i burżuazyjnym Waty-
kanu, usiłuje przez realizację tych wpływów paraliżować lub opóźniać rozwój socjalizmu 
w Polsce i przeciwstawiać interesy wierzących osobom niewierzącym37.

W związku z tym Urząd uznał, że należy dążyć do minimalizowania wpływów 
Kościoła na społeczeństwo poprzez niedopuszczanie do powstawania nowych pa-
rafii i obiektów sakralnych, ograniczanie działalności duszpasterskiej, stosowanie 
wysokich wymiarów podatkowych i szybkie przeprowadzanie egzekucji, wymie-
rzanie wysokich czynszów za użytkowanie nieruchomości i przejmowanie tych, 
które jeszcze pozostały własnością Kościoła. W podsumowaniu instrukcja stwier-
dzała otwarcie:

[…] decyzje takie nie dadzą się prawnie uzasadnić, względnie będą trudne do uzasadnie-
nia prawnego i nie zawsze też winny być uzasadniane prawnie; można odmówić podania 
uzasadnienia z uwagi na ważny interes Państwa lub tajemnicę państwową, względnie bez-
pieczeństwo Państwa38.

W nawiązaniu do okólnika nr 175 ustalono tryb postępowania przy rozpatry-
waniu i załatwianiu spraw wyznaniowych na terenie województwa. Postanowio-
no, by wszystkie sprawy wpływające do Prezydium WRN, a dotyczące związków 
wyznaniowych i przynależących do nich osób były załatwiane w porozumieniu 
z wydziałami do spraw wyznań39.

Ten sposób prowadzenia polityki wyznaniowej wskazuje jednoznacznie, że 
Urząd „przywłaszczył sobie prawo do decydowania o losach, prawach obowiąz-
kach Kościoła i jego duchowieństwa w sposób autorytatywny i bezwzględnie 

37 H. Jesse, Vademecum duchowieństwa i zakonów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w dziedzi-
nie prawa państwowego, Warszawa 1975, s. 164 [mps w archiwum autora].

38 Tamże, s. 165.
39 Pismo Prezydium WRN w Zielonej Górze do kierowników Wydziałów Prezydium WRN z dnia 

30 września 1960 r. w sprawie realizacji polityki wyznaniowej na terenie województwa, APZG 
WdSW, sygn. 2900, s. 79; Pismo Prezydium WRN w Zielonej Górze do przewodniczących prezy-
diów powiatowych (miejskich) rad narodowych woj. zielonogórskiego z września 1960 r. w spra-
wie ustalenia trybu postępowania przy rozpatrywaniu i załatwianiu spraw wyznaniowych na te-
renie województwa, APZG WdSW, sygn. 2900, s. 80–81.
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dyktatorski”40. Można więc stwierdzić, że w odniesieniu do praw wyznaniowych 
praworządność była jedynie pustym hasłem, gdyż decyzje władz administracyj-
nych podejmowane były na podstawie instrukcji i okólników41 częstokroć sprzecz-
nych z obowiązującymi ustawami i dekretami. Ponadto dokonywało się to sposób 
niejawny42, a w związku z tym strona kościelna nie miała żadnej możliwości za-
poznania się z materiałami gromadzonymi na swój temat. Te wszystkie działania 
wyspecjalizowanego organu administracyjnego zajmującego się sprawami wyzna-
niowymi miały na celu ograniczenie wpływu Kościoła na społeczeństwo, podko-
panie autorytetu duchowieństwa, rozbicie jedności Kościoła i w ostateczności wy-
eliminowanie go ze struktur ludowego państwa.

2. Organizacja Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze

Do czasu powołania Urzędu do Spraw Wyznań i jego oddziałów terenowych spra-
wy wynikające ze stosunku państwa do Kościoła prowadzone były przez wydzia-
ły społeczno-polityczne w Ekspozyturze Urzędu Wojewódzkiego i w powiatach. 
Uchwałą Rady Ministrów z 17 kwietnia 1950 roku powołano do życia samodzielne 
referaty wyznaniowe w województwach, miastach i powiatach. W związku z tym 
władze wojewódzkie w Zielonej Górze przystąpiły do jego organizacji43. Referat 
przejął część zadań z ówczesnego Wydziału Społeczno-Politycznego w zakresie 
spraw związanych z organizowaniem i obsadzaniem stanowisk kościelnych, re-
jestracją, ewidencją i nadzorem działalności związków oraz stowarzyszeń religij-
nych, zakonów i seminariów duchownych. Zajął się również opiniowaniem spraw 

40 Opracowanie władz kościelnych na temat sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego i stosunku 
państwa do Kościoła w Polsce Ludowej, w: P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo 
w świetle dokumentów 1945–1989, t. 2: Lata 1960–1975, Poznań 1995 [dalej: KPRL 2], s. 81.

41 Miały one często charakter poufny, a mimo to powoływano się na nie przy wydawaniu opinii 
i decyzji prawnych.

42 W Instrukcji z dnia 26 stycznia 1955 r. o zakresie działania referatów do spraw wyznań prezy-
diów powiatowych i miejskich rad narodowych na terenie województwa bydgoskiego oraz trybie 
załatwiania i rejestracji spraw w tychże referatach zawarto następujące zalecenie: „[…] wszyst-
kie sprawy w referatach do spraw wyznań są w zasadzie poufne, ściśle poufne i tajne. Otwieranie 
kopert zaadresowanych do referatów do spraw wyznań winno być dokonywane wyłącznie przez 
decernenta referatu do spraw wyznań, a w razie jego nieobecności przez kierownika referatu do 
spraw wyznań, tak aby wgląd do wpływających akt wyznaniowych nie miały inne osoby” (AAN 
UdSW, sygn. 28/5, s. 11).

43 Pierwszym kierownikiem Referatu w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dniem 1 lip-
ca 1950 r. został Wiktor Walczak. Następnie do pracy od 1 listopada zostali przyjęci długoletni 
członkowie partii Łukasz Bujacz i Emil Pirog. Powstanie i działalność Wydziału do Spraw Wy-
znań przy Prezydium WRN w Zielonej Górze w latach 1950–1963, APZG WdSW, sygn. 2911, 
s. 31.
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należących pod względem merytorycznym do zakresu działania innych wydzia-
łów, lecz dotyczących związków wyznaniowych, duchowieństwa i zakonów.

Równocześnie z utworzeniem referatu wojewódzkiego przystąpiono do two-
rzenia, przeważnie jednoosobowych, referatów powiatowych i miejskich. Proces 
ten nie przebiegał bez problemów, gdyż w 1951 roku wakowały jeszcze etaty refe-
rentów do spraw wyznań w powiatach: Sulęcin, Zielona Góra – miasto i Gorzów 
Wielkopolski – miasto44. W kolejnym roku wakat wystąpił również w Międzyrze-
czu. 

Dodatkowym problemem było niskie wykształcenie zatrudnionych pracowni-
ków. W 1952 roku w całym województwie zielonogórskim wśród pracowników re-
feratów powiatowych i miejskich tylko jedna osoba miała wykształcenie niepełne 
wyższe, jedna średnie i jedna zawodowe, pozostali ukończyli zaledwie siedem klas 
szkoły podstawowej. Tylko dwie osoby zatrudnione były wcześniej jako pracowni-
cy umysłowi, inni pracownicy referatów byli wcześniej pracownikami fizycznymi. 
Niektórzy z nich pracowali także w innych referatach. Stąd dochodziło do takich 
paradoksów, jak kontrolowanie publikacji przez maszynistę i ślusarza lub kierowa-
nie referatem kultury przez tapicera45.

Pierwsze decyzje podjęte przez referat wojewódzki dotyczyły sporządzania in-
wentaryzacji obiektów sakralnych i kościelnych, ewidencji duchowieństwa i ka-
techetów, „mobilizacji kleru wokół akcji pokojowej”, przeprowadzenia inspekcji 
w zakładach „Caritas”, przeprowadzenia rozmów z wybranymi osobami duchow-
nymi oraz obsadzenia stanowisk w powiatowych referatach do spraw wyznań. Nie 
wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane z powodu niewystarczającej liczby per-
sonelu i nieprzygotowania merytorycznego do podjęcia przewidzianych zadań46.

W latach 1950–1955 zaszły zmiany w składzie osobowym referatu. 31 sierpnia 
1952 roku z pracy odszedł kierownik referatu. Stanowisko to było nieobsadzone 
do 1 maja 1953 roku. W tym czasie całością pracy zajmowali się inspektorzy Łu-
kasz Bujacz i Emil Pirog. Nowym kierownikiem referatu wyznaniowego został 
Stanisław Jabłoński, dotychczasowy przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej 
w Skwierzynie. W tym czasie w zakres obowiązków referatu wszedł nadzór nad 

44 Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do przewodniczącego Prezydium WRN z dnia 22 sierpnia 
1951 r., APZG WdSW, sygn. 2898, s. 17.

45 Wykaz pracowników zatrudnionych w referatach do spraw wyznań przy prezydiach powiato-
wych i miejskich rad narodowych województwa zielonogórskiego, APZG WdSW, sygn. 2969, s. 1.

46 Zob. Plan pracy Referatu do Spraw Wyznań w Zielonej Górze na III kwartał 1951 r., APZG 
WdSW, sygn. 2915, s. 4; Plan pracy Referatu do Spraw Wyznań w Zielonej Górze na IV kwartał 
1951 r., APZG WdSW, sygn. 2915, s. 2; Plan pracy Referatu do Spraw Wyznań w Zielonej Górze 
na I kwartał 1952 r., APZG WdSW, sygn. 2915, s. 3.
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działalnością stowarzyszenia „Caritas”, a następnie inicjowanie prac Komisji Księży 
przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Egzekwowano jednocześnie 
w bardzo rygorystyczny sposób postanowienia dekretu o obsadzaniu stanowisk 
kościelnych oraz próbowano rozbijać jedność Kościoła poprzez wciąganie części 
duchowieństwa w działalność rad narodowych47, organizowanie zjazdów i kon-
ferencji dla „postępowej części kleru” i przyznawanie odznaczeń państwowych 
niektórym księżom za „wybitne osiągnięcia w postępowej działalności społecz-
nej”. Działalność ta polegała na posłuszeństwie wobec władz w takich sprawach, 
jak podpisanie Apelu sztokholmskiego, publiczne potępianie kard. Stefana Wy-
szyńskiego i bpa Czesława Kaczmarka, wygłaszanie kazań na temat akcji siewnej, 
żniwnej, odbudowy Warszawy, skupu i kontraktacji oraz uczestnictwie w komisji 
księży przy ZboWiD.

W 1955 roku stan osobowy wydziału przedstawiał się następująco: kierowni-
kiem był Stanisław Jabłoński, do jego zadań należało planowanie pracy, koordyno-
wanie działalności z innymi wydziałami oraz instytucjami i organizacjami, nadzór 
nad innymi pracownikami, a także przeprowadzanie rozmów z księżmi. Funkcję 
starszego inspektora pełnił Łukasz Bujacz. Podlegały mu wyznania nierzymsko-
katolickie, seminaria duchowne, statystyka wyznaniowa, nauka religii w szkołach 
i domach prywatnych oraz majątki poewangelickie. Inspektorem był Walenty Wo-
jewoda, w skład jego zadań wchodziło prowadzenie sprawozdawczości, tworzenie 
meldunków do władz nadrzędnych, prowadzenie teczek personalnych ducho-
wieństwa oraz nadzór nad związkami wyznaniowymi, „Caritasem” i uroczysto-
ściami religijnymi. Na stanowisku starszego referenta zatrudniona była Gabriela 
Witczak. Do jej obowiązków należało prowadzenie kancelarii, ruch personalny 
i sprawy osobiste księży, zakonników, zakonnic i działaczy katolickich oraz spo-
rządzanie kwartalnych notatek z ich działalności48.

Kolejne zmiany w wydziale49 nastąpiły w 1957 roku. Dnia 1 stycznia został 
przyjęty do pracy, jako starszy inspektor, Jan Waligóra. Był to w tym okresie 
ostatni przypadek przyjęcia do pracy, od końca roku bowiem nastąpiło zmniej-
szenie stanu zatrudnienia w resorcie wyznaniowym. W wydziale w Zielonej Gó-
rze od 1958 roku na pewien czas zmniejszono stan etatów z pięciu do czterech50. 

47 W tym czasie ośmiu duchownych było członkami powiatowych rad narodowych, a jeden rad-
nym wojewódzkim.

48 Podział czynności w Wydziale do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze sporządzo-
ny we wrześniu 1955 r., APZG WdSW, sygn. 2911, s. 6.

49 Referaty na wydziały zamieniono w 1955 r. 
50 Etat ten powrócił w 1959 r. w formie „pracownika operatywno-terenowego”. Sprawozdanie na 

naradę w Urzędzie do Spraw Wyznań w dniu 3 listopada 1961 r., AAN UdSW, sygn. 71/41, s. 202.
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Zlikwidowano jednocześnie referaty do spraw wyznań przy prezydiach powia-
towych i miejskich51. Zadania przynależne referatom przeszły na poszczególne 
wydziały według właściwości rzeczowej, a odpowiedzialność za całość spraw 
wyznaniowych w powiatach powierzona została przewodniczącym prezydiów52. 
Zwiększyło to liczbę zadań wykonywanych przez wydział, którego pracowni-
cy – chcąc inwigilować działalność Kościoła – musieli coraz częściej przebywać 
w terenie. W związku z tym kierownik wydziału stwierdził, że: „[…] zachodzi 
konieczność rozpatrzenia innych możliwości zabezpieczających Wydziałowi 
wykonywanie zadań”53. W tym celu proponował ustanowienie w każdym po-
wiatowym i miejskim prezydium rady narodowej jednego pracownika do wy-
konywania zadań dotyczących spraw wyznaniowych. Dodatkowo proponował 
zwiększenie stanu etatów w wydziale w Zielonej Górze i limitu kilometrów na 

51 Zlikwidowano 21 etatów w powiatach. W sprawozdaniu wydziału zielonogórskiego z 1960 r. zo-
stała zawarta informacja, że po zlikwidowaniu referatów powiatowych wielu pracowników przez 
dłuższy okres nie było zatrudnionych i pozostawali bez opieki ze strony władz, a w związku 
z tym: „znajdowali się pod terrorem otoczenia. Szereg z nich w początkowym okresie nie spało 
nawet w domu wobec nieustannych gróźb rozprawienia się z nimi” (Sprawozdanie z działalności 
Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z 1960 r., APZG WdSW, sygn. 2935, s. 1–2).

52 Przykładowy podział zadań w 1959 r. wyglądał następująco: „1. Do kierownika wydziału Stani-
sława Jabłońskiego należały: koordynacja i współpraca z innymi jednostkami rad narodowych 
oraz organizacjami społecznymi i politycznymi, nadzór nad seminariami duchownymi, organi-
zacją i obsadą placówek kościelnych, ruchem księży postępowych organizacjami i stowarzysze-
niami religijnymi (PAX, Za i Przeciw, „Caritas”), kontakty z kuriami (gorzowską i wrocławską) 
oraz sprawy personalne i szkolenia pracowników. 2. Starszy inspektor Stanisław Jabłoński miał 
czuwać nad działalnością wyznaniową w powiatach: Strzelce Krajeńskie, Gorzów – powiat, Go-
rzów – miasto, Skwierzyna, Międzyrzecz i Sulęcin, oraz sprawować nadzór nad wyznaniami nie-
rzymskokatolickimi, zakonami męskimi i żeńskimi oraz kurią gorzowską. 3. Starszy inspektor 
Jan Pawlicki kontrolował sprawy wyznaniowe w powiatach wchodzących w zakres jurysdykcji 
kurii wrocławskiej oraz zajmował się polityką podatkową. 4. Starszy inspektor Jan Waligóra kon-
trolował działalność wyznaniową w powiatach: Lubsko, Słubice, Wschowa, Świebodzin, Sule-
chów oraz nadzorował sprawy czynszów, własności nieruchomości, budownictwa kościelnego, 
seminarium duchownego oraz współpracował z sądami odnośnie spraw karnych i administra-
cyjnych duchownych. 5. Inspektor Walenty Wojewoda załatwiał sprawy wyznaniowe w powia-
tach Zielona Góra – miasto i Zielona Góra – powiat oraz Krosno Odrzańskie i Gubin; w zakresie 
jego kompetencji znajdowały się również: ruch personalny księży, sprawozdawczość, załatwianie 
spraw ogólnych, rejestracja i wysyłka pism, ewidencja księży, parafii rzymskokatolickich i innych 
wyznań, sprawy wojskowe, nauczania religii i Funduszu Kościelnego” (Zarządzenie wewnętrz-
ne kierownika Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z dnia 29 kwietnia 1959 r. w spra-
wie podziału czynności pracowników Wydziału do Spraw Wyznań, APZG WdSW, sygn. 2912, 
s. 14–15). Zob. Zarządzenie wewnętrzne kierownika Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Gó-
rze z dnia 24 lutego 1962 r. w sprawie podziału czynności pracowników Wydziału do Spraw Wy-
znań, APZG WdSW, sygn. 2912, s. 22–23; Regulamin organizacyjny Wydziału do Spraw Wyznań 
w Zielonej Górze z dnia 17 października 1961 r., APZG WdSW, sygn. 2912, s. 16–18.

53 Informacja o stanie etatów w Wydziale do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze 
oraz wnioski w tym zakresie, APZG WdSW, sygn. 2970, s. 18.
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samochód służbowy54. Ta druga sugestia nie została wzięta pod uwagę, mimo to 
pracownicy zielonogórskiej administracji wyznaniowej starali się w różny sposób 
kontrolować życie Kościoła gorzowskiego55. 

Pomocą w tych działaniach było powstanie tak zwanych trójek powiatowych. 
Ich praca polegała na analizowaniu, pod przewodnictwem I sekretarza Komitetu 
Powiatowego PZPR, poszczególnych dziedzin z zakresu polityki wyznaniowej na 
terenie powiatu oraz rozstrzyganie konkretnych spraw związanych z działalnością 
Kościoła. Problem stanowił jedynie częsty brak koordynacji pomiędzy „trójką” 
a władzami wojewódzkimi oraz niska systematyczność posiedzeń, np. w roku 1965 
roku systematycznością wykazywały się tylko „trójki” w dwóch powiatach, sulę-
cińskim i świebodzińskim56. Mimo to zdaniem wydziału „trójki powiatowe winny 
czuwać i sprawować bezpośredni nadzór nad wszystkimi sprawami, z którymi kler 
zwraca się do władz państwowych, z prośbą o załatwienie”57. Postulował również, 
aby w posiedzeniu „trójek” brał udział – jako doradca – pracownik, który w po-
wiecie, poza swoimi obowiązkami służbowymi, zajmuje się załatwianiem spraw 
wyznaniowych.

W dalszych latach następowały kolejne zmiany personalne wśród pracowni-
ków wydziału. Z pracy na własną prośbę 31 maja 1960 roku odszedł Ł. Bujacz, 
a J. Waligóra z dniem 15 stycznia 1960 r. został oddelegowany do pracy w Stowa-
rzyszeniu Ateistów i Wolnomyślicieli. W ich miejsce na stanowiskach inspektorów 
zostali zatrudnieni: Stanisław Jaworski, były kierownik Referatu do Spraw Wyznań 
w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp., oraz Jan Pawlicki 
i Zdzisław Piacko58.

W tym czasie nasiliły się ataki władz na Kościół. Rozpoczęto naliczanie zale-
głości czynszowych za użytkowanie lokali, a w 1960 roku zabrano Dom Katolicki 

54 Tamże, s. 18–19.
55 „Pracownicy Wydziału do Spraw Wyznań systematycznie w dni świąteczne kontrolują treść ka-

zań księży, o wrogości których powiadomiono Wydział. W wyniku tego pracownicy ci przeważ-
nie nie mogą korzystać z dnia wolnego od pracy, postuluje się by pracownicy ci w formie premii 
czy nagrody otrzymali rekompensatę” (Sprawozdanie z działalności Wydziału do Spraw Wyznań 
w Zielonej Górze z 1960 r., APZG WdSW, sygn. 2935, s. 34).

56 Informacja Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 1965 r. o działalno-
ści i zadaniach polityki wyznaniowej na terenie województwa zielonogórskiego, APZG WdSW, 
sygn. 2951, s. 21–23.

57 Informacja Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 1965 r. o działalno-
ści i zadaniach polityki wyznaniowej na terenie województwa zielonogórskiego, APZG WdSW, 
sygn. 2951, s. 23.

58 Powstanie i działalność Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze w latach 
1950–1963, APZG WdSW, sygn. 2911, s. 33.



Dariusz Mazurkiewicz298

w Zielonej Górze59 i zlikwidowano Niższe Seminarium Duchowne w Gorzowie 
Wlkp. W 1961 roku przeniesiono Wyższe Seminarium Duchowne z Gorzowa 
Wlkp. do oddalonej o 60 km wsi Gościkowo, a w 1963 roku zabrano obiekt ka-
techetyczny w Rokitnie. Jednocześnie wydział prowadził restrykcyjną politykę 
wobec duchowieństwa, wszczynając wiele postępowań karno-administracyjnych 
i karno-sądowych. Ponadto zajmował się sprawami administracyjnymi, takimi jak 
opiniowanie osób duchownych i zakładanie im teczek personalnych, opiniowa-
nie wniosków o remonty sakralne i kościelne oraz prowadzenie korespondencji 
z kurią w Gorzowie Wlkp. i poszczególnymi księżmi60. Jednocześnie koordyno-
wał działalność innych organów administracyjnych w sprawach, które dotyczy-
ły Kościoła i duchowieństwa. Badał w powiatach wydawanie zezwoleń dla osób 
duchownych na wykonywanie rzemiosła, organizowanie przedsięwzięć rozryw-
kowych, organizowanie zgromadzeń i zbiórek publicznych oraz prowadzenie prac 
budowlanych. Interesował się również kontrolą publikacji, wpływał na Wydział 
Finansowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w celu lepszego egzekwo-
wania podatków i zawierania umów dzierżawnych, ingerował w działalność sądów, 
powodując przyśpieszenie spraw dotyczących duchownych, wpływał również na 
działalność Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wydziału 
Kultury61.

W październiku 1963 roku zaszły zmiany na stanowisku kierownika wydzia-
łu. Stanisław Jabłoński został zdegradowany do stanowiska zastępcy, a nowym 
kierownikiem został Mieczysław Żywicki. Ponadto z pracy 30 grudnia 1961 roku 
odszedł Zdzisław Piacko, a na stanowisko starszego inspektora w dniu 1 listopada 
1960 roku powrócił Jan Waligóra. Zmiana kierownictwa wydziału była związana 
z krytyką jego pracy, a zwłaszcza słabymi wynikami w zapobieganiu tworzenia 

59 Zob. T. Dzwonkowski, Wydarzenia zielonogórskie w 1960 roku, Zielona Góra 2017.
60 Zadania administracyjne były dokładnie opracowywane i przesyłane do Urzędu do Spraw Wy-

znań w Warszawie. Wyliczano m.in., ile czasu każdy pracownik wydziału poświęcił na rozmowy 
z księżmi, w ilu wyjazdach służbowych brał udział, a nawet ile stron maszynopisu napisał w cią-
gu dnia. Notatki takie miały na celu z jednej strony zwrócenie uwagi na niedobór etatów w wy-
dziale, a z drugiej strony były wynikiem dokładnego kontrolowania wydziałów terenowych przez 
Urząd w Warszawie. Zob. Częściowa analiza pracy administracyjnej Wydziału do Spraw Wy-
znań Prezydium WRN w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 1 października 1964 r., APZG 
WdSW, sygn. 2911, s. 43–46.

61 Perspektywiczny plan działalności Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Gó-
rze z 1961 r., APZG WdSW, sygn. 2916, s. 8–9.
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nowych placówek duszpasterskich, rejestracji punktów katechetycznych i ściągal-
ności czynszów62.

W związku z tym rozpoczęto tworzenie rocznych planów perspektywicznych, 
w których zapisywano zadania do wykonania. Przykładowy plan pracy na rok 
1965 zawierał 11 zasadniczych punktów. Warto je przytoczyć, ponieważ obrazują 
one fundamentalne cele działania Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze63. 
Przede wszystkim domagano się koordynacji pracy w sprawach wyznaniowych 
poprzez pomoc przewodniczącym powiatowych rad narodowych w opracowy-
waniu planów pracy, zorganizowanie narady przewodniczących powiatowych 
i miejskich rad narodowych z przewodniczącymi powiatowymi i wydziałowy-
mi oraz „trójkami powiatowymi”, a także bieżące uzgadnianie spraw wyznanio-
wych z „trójką wojewódzką” i Komisją Wojewódzką do Spraw Kleru. Następnie 
omówiono „profilaktykę wrogiej działalności i rozwarstwienia kleru”. Zalecono 
tu indywidualne rozmowy z każdym księdzem przynajmniej dwa razy w roku64, 
spotkania zespołowe księży w powiatach organizowane przez komitety Frontu 
Jedności Narodu co najmniej raz w roku65, zorganizowanie zjazdu wojewódzkie-
go księży z okazji XX-lecia wyzwolenia Ziemi Lubuskiej, przyjmowanie zobowią-
zań o lojalności od każdego kandydata na stanowisko kościelne, wzrost członków 
Koła „Caritas” o co najmniej 10 członków oraz wykorzystywanie konfliktów księży 
z kurią poprzez niesienie pomocy tymże księżom. Trzecim problemem przedsta-
wionym w planie było „zapobieganie rozszerzaniu wpływów kleru katolickiego”. 

62 Zob. Ocena pracy Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze za rok 1963, APZG WdSW, 
sygn. 2911, s. 16–30.

63 Roczny plan pracy Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze na rok 1965 
(poufne), APZG WdSW, sygn. 2913, s. 36–38.

64 Kuria gorzowska zakazywała księżom kontaktów z administracją wyznaniową, dlatego rozmowy 
przeprowadzano przede wszystkim z okazji obejmowania stanowiska kościelnego, uzyskania ze-
zwolenia na zakup materiałów lub podjęcie prac remontowych oraz załatwiania różnych spraw 
osobistych.

65 Na przykład w 1964 r. takie spotkanie na terenie administracji gorzowskiej podległej Wydziało-
wi do Spraw Wyznań w Zielonej Górze odbyło się tylko jedno, w Sulęcinie. Uczestniczyło w nim 
5 spośród 9 zaproszonych księży. Nie doszło do zaplanowanych spotkań w Gorzowie Wlkp. 
i Strzelcach Krajeńskich z powodu „wzmożonego nacisku ze strony Kurii”. Jak relacjonował Wy-
dział: „Zaproszeni [księża – przyp. D.A.] w rozmowach indywidualnych wyjaśnili, że w związku 
z wyraźnym zakazem Kurii obawiają się uczestniczyć w spotkaniu, gdyż są księża, którzy dono-
szą, kto był na spotkaniu i co omawiał, prosząc jednocześnie o nieorganizowanie takich spotkań. 
W związku z tym w innych powiatach, gdzie przystąpiono do organizowania spotkań, zrezygno-
waniu z nich po stwierdzeniu, że nie dojdą do skutku, i zastąpiono je wzmożonymi rozmowami 
indywidualnymi, które przyniosły zamierzony skutek” (Pismo Prezydium WRN do Urzędu do 
Spraw Wyznań z 31 marca 1965 r. zawierające sprawozdanie z wykonanych zadań, APZG WdSW, 
sygn. 2902, s. 128).
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Jako cel działania przyjęto utrzymywanie ścisłego kontaktu i wykorzystanie byłych 
księży do dalszego odchodzenia księży do stanu świeckiego, popieranie mniej-
szych wyznań, a zwłaszcza Niezależnej Samodzielnej Parafii Rzymskokatolickiej 
w Gądkowie Wielkim i Kościoła polskokatolickiego oraz wykorzystywanie ich do 
walki z Kościołem, utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi w celu 
coraz głębszego zeświecczenia społeczeństwa, przeciwdziałanie wstępowaniu do 
seminarium i wykorzystywanie środków informacji do „pokazania oblicza kleru”. 
W planie zastanawiano się także nad represjami wobec duchowieństwa mającymi 
charakter odwetu za brak zgody na podporządkowanie Kościoła państwu. Pro-
ponowano tu wykorzystywanie wszelkich przepisów prawnych w celu utrudnia-
nia działalności Kościoła, przejęcie budynków Sądu Duchownego w Gorzowie 
Wlkp. i sióstr w Międzyrzeczu, dokwaterowanie w nieruchomościach zajmowa-
nych przez księży wrogo nastawionych do władzy rodzin świeckich, stosowanie 
uciążliwej dla Kościoła polityki fiskalnej. Za cel działalności przyjęto ponadto roz-
mowy z bp. Wilhelmem Plutą w sprawie likwidacji wikariatów eksponowanych, 
ciągłe uaktualniania teczek osobowych duchowieństwa, utrudnianie remontów 
obiektów kościelnych, wizytacje zakonów i kontrolę działalności organizacji spo-
łecznych. Widać wyraźnie, że przedstawione cele działania wydziału znacznie 
odbiegały od jego ustawowych i regulaminowych umocowań, świadczyły jednak 
o prawdziwych intencjach jego działalności. Podobne w celach plany konstruowa-
no również w kolejnych latach66. Zauważyć trzeba ponadto, że inspiratorem tych 
zadań był zawsze Komitet Wojewódzki PZPR w Zielonej Górze. Opracowania 
stworzone w Wydziale Administracyjnym KW PZPR są niemal identyczne w ce-
lach i sformułowaniach z tymi, które powstały w wydziale wyznaniowym67.

Realizując cele zewnętrzne, wydział jednocześnie wprowadzał w życie własną 
strukturę organizacyjną, mającą służyć lepszemu wykorzystaniu zatrudnionych 
pracowników. Uzasadniano to wzrastającą liczbą obowiązków i specyfiką pracy 
na terenie województwa zielonogórskiego. Wydział podzielono na oddział ogól-
noadministracyjny i oddział do spraw wyznania rzymskokatolickiego. Do zadań 
pierwszego zaliczono sprawy związane z wyznaniami nierzymskokatolickimi, 
budownictwem sakralnym i kościelnym, służbą wojskową duchownych, prawem 
własności nieruchomości i czynszami oraz sprawy szkolenia, ewidencji i statysty-
ki, finansowe i prowadzenia kancelarii. Do zakresu działania drugiego oddziału 

66 Zob. Plan pracy Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze na rok 1967, 
APZG WdSW, sygn. 2913, s. 57–58.

67 Zob. Perspektywiczny plan pracy na odcinku wyznaniowym na terenie województwa zielono-
górskiego opracowany w wydziale administracyjnym KW PZPR, podpisany przez kierownika 
wydziału A. Madeja, APZG WdSW, sygn. 2911, s. 9–15.
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zaliczono sprawy związane z kurią biskupią, seminarium duchownym, zakonami 
i zgromadzeniami, stowarzyszeniami katolickimi i przykościelnymi, a także reali-
zacją dekretu z 5 sierpnia 1949 roku o ochronie wolności sumienia i wyznania oraz 
dekretu z 31 grudnia 1956 roku o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościel-
nych68.

Przyjęto również wykaz stanowisk w wydziale, a poszczególnym stanowi-
skom przypisano ściśle określony zakres zadań69. Struktura wydziału w roku 1965 
przedstawiała się następująco: kierownikiem był M. Żywicki, zastępcą kierowni-
ka i jednocześnie kierownikiem oddziału ogólnoadministracyjnego – S. Jabłoński, 
kierownikiem oddziału wyznania rzymskokatolickiego – J. Pawlicki, starszym in-
spektorem oddziału ogólnoadministracyjnego – J. Waligóra, a starszymi inspekto-
rami oddziału wyznania rzymskokatolickiego byli S. Jaworski i J. Mączka, funkcję 
referenta oddziału ogólnego pełniła K. Madej. Zniesiono dotychczasowy proble-
mowo-terenowy podział pracy, w jego miejsce wprowadzono zakres problemowy, 
a ponadto każdemu pracownikowi przydzielono po kilka powiatów, nad którymi 
miał sprawować opiekę w zakresie zagadnień wyznaniowych70. Jednocześnie w do-
kładny sposób realizowano wytyczne otrzymywane z Urzędu do Spraw Wyznań 
w Warszawie71.

Kolejna zmiana organizacyjna w wydziale nastąpiła w 1968 roku. Jego skład 
personalny tworzyli: kierownik, jego zastępca, zespół inspektorów i starszy referent. 

68 Zob. Zarządzenie nr 57 Prezydium WRN w Zielonej Górze z dnia 24 grudnia 1965 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu działania i organizacji wewnętrznej Wydziału do Spraw Wy-
znań wraz z uzasadnieniem i regulaminem organizacyjnym Wydziału do Spraw Wyznań, APZG 
WdSW, sygn. 2913, s. 39–47.

69 Zob. Podział pracy w Wydziale do Spraw Wyznań w Zielonej Górze w latach 1964–65, APZG 
WdSW, sygn. 2913, s. 29.

70 Zakres pracy opiekuna powiatu obejmował: „a) Pomoc i instruktaż Kolektywu Powiatowe-
go w sprawach opracowania planów, informacji i sprawozdań dla Kolektywu Wojewódzkiego, 
b)  systematyczne przekazywanie bieżących zaleceń Kolektywu Wojewódzkiego, c) obsługiwa-
nie posiedzeń Kolektywu Powiatowego, d) udzielanie wszechstronnej pomocy Przewodniczą-
cym Powiatowych Miejskich Rad Narodowych w rozwiązywaniu problemów i przygotowaniu 
poważniejszych spraw, e) instruktaż pełnomocników powiatowych, f) w razie potrzeby za wie-
dzą Przewodniczący organizuje i uczestniczy w naradach Kierowników Wydziałów Prezydiów 
Pow. (Miejskich) Rad Narodowych, g) spełnia rolę łącznika między Kolektywem Powiatowym 
a Wydziałem” (Zarządzenie wewnętrzne nr 1/66 kierownika Wydziału do Spraw Wyznań w Zie-
lonej Górze z dnia 12 marca 1966 r. w sprawie szczegółowego podziału funkcji oraz czynności 
między pracowników zatrudnionych w Wydziale do Spraw Wyznań i rzeczowego podziału akt, 
APZG WdSW, sygn. 2913, s. 52–54).

71 Zob. Wytyczne dotyczące zakresu działania i organizowania wydziałów do spraw wyznań prezy-
diów WRN i rad narodowych miast wyłączonych z województw z dnia 20 stycznia 1968 r. pod-
pisane przez dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań A. Skarżyńskiego, APZG WdSW, sygn. 2913, 
s. 63–65.
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Mimo że zmiana była odwróceniem poprzedniego zarządzenia, uzasadniana była 
dokładnie w taki sam sposób, jak poprzednia72. Nastąpiły również zmiany oso-
bowe: kierownikiem pozostał Mieczysław Żywicki, jego zastępcą był Zdzisław 
Dominiak, starszymi inspektorami Jan Czekaj i Julian Mączka, a pracownikiem 
administracyjnym Wanda Bogusko73.

Na podstawie zarządzenia nr 114/68 Prezydium WRN w Zielonej Górze z dnia 
11 kwietnia 1968 roku w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i or-
ganizacji wewnętrznej wydziału wyznaniowego jego kierownik wydał zarządzenia 
wewnętrzne w 197074 i 1972 roku75. Nie zmieniały one składu osobowego wydziału, 
ale nieznacznie korygowały zakres zadań przydzielonych poszczególnym pracow-
nikom76. Wiązało się to przede wszystkim z realizacją ustawy z 23 czerwca 1971 
roku o przejściu na osoby prawne Kościoła rzymskokatolickiego oraz innych Ko-
ściołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położo-
nych na Ziemiach Zachodnich i Północnych77. 

Pod koniec 1972 roku w związku z planowaną reformą administracji te-
renowej we wsiach i małych miastach78 Urząd do Spraw Wyznań przystąpił do 

72 Zarządzenie nr 114/68 Prezydium WRN w Zielonej Górze z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu działania i organizacji wewnętrznej Wydziału do Spraw Wy-
znań wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, APZG WdSW, sygn. 2913, s. 66–76.

73 Zarządzenie wewnętrzne kierownika Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z dnia 1 paź-
dziernika 1968 r. w sprawie szczegółowego podziału funkcji oraz czynności między pracowni-
ków zatrudnionych w Wydziale do Spraw Wyznań, APZG WdSW, sygn. 2913, s. 77–79. O zmia-
nach w koncepcji zatrudnienia świadczą pokreślone fragmenty projektów zarządzenia dotyczące 
poszczególnych stanowisk. W pierwotnym projekcie jest stanowisko młodszego referenta, które 
miał pełnić Tadeusz Szatkowski, a przy stanowisku pracownika administracyjnego widnieje na-
zwisko Alicja Wieklińska.

74 Zarządzenie wewnętrzne kierownika Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z dnia 
1 stycznia 1970 r. w sprawie szczegółowego podziału funkcji oraz czynności między pracowni-
ków zatrudnionych w Wydziale do Spraw Wyznań, APZG WdSW, sygn. 2913, s. 80–82.

75 Zarządzenie wewnętrzne kierownika Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z dnia 
1 stycznia 1972 r. w sprawie szczegółowego podziału funkcji oraz czynności między pracowni-
ków zatrudnionych w Wydziale do Spraw Wyznań, APZG WdSW, sygn. 2913, s. 88–90.

76 W dniu 1 grudnia 1972 r. pracę w wydziale rozpoczęły Janina Krynicka i Irena Mościc-
ka. 30  kwietnia 1972 r. pracę zakończył Julian Mączka. Zob. Wykaz pracowników zatrudnio-
nych w Wydziale do Spraw Wyznań w Zielonej Górze na dzień 1 grudnia 1972 r., APZG WdSW, 
sygn. 2972, s. 7.

77 Dz.U. z 1971 r. nr 16, poz. 156. Zob. Zarządzenie nr 2 kierownika Wydziału do Spraw Wyznań 
z dnia 7 stycznia 1972 r. w związku z realizacją ustawy z dnia 23 czerwca 1971 r., APZG WdSW, 
sygn. 2913 s. 91; Zestawienie w sprawie realizacji art. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1971 r. w woje-
wództwie zielonogórskim, APZG WdSW, sygn. 2907, s. 3.

78 Zob. ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych, Dz.U. z 1973 r. 
nr 47, poz. 276.
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opracowywania nowych form prowadzania polityki wyznaniowej. Postulował 
przygotowanie nowego aktu prawnego, który miał podkreślić rolę przewodni-
czących powiatowych i miejskich rad narodowych w koordynowaniu spraw wy-
znaniowych na terenie powiatu lub miasta stanowiącego powiat oraz w związku 
z przejściem niektórych uprawnień na naczelników gmin i odpowiednio na or-
gany miejskich rad narodowych w miastach niestanowiących powiatów, ustalenie 
sposobu przepływu informacji i instruktaż osób odpowiedzialnych za politykę 
wyznaniową79. Spowodowało to nowy sposób pracy wydziału, który przestał po-
dejmować decyzje w drobnych sprawach dotyczących instytucji kościelnych i osób 
duchownych, a w zamian podjął działania mające na celu instruktaż pracowników 
administracji państwowych mających kontakt z duchowieństwem80.

Zakończenie

Wszystkie przedstawione działania Urzędu do Spraw Wyznań i jego wydziałów te-
renowych zmierzały do zawładnięcia całym życiem religijnym obywateli. W szcze-
gólny sposób było to widoczne na Ziemiach Odzyskanych, na których z powodu 
powojennej migracji osiedlono ludzi zarówno z terenów, które zostały utracone na 
rzecz Związku Radzieckiego, jak i z centralnej Polski. Wyrwani z naturalnego śro-
dowiska ludzie widzieli w Kościele katolickim nie tylko wspólnotę wiary, ale rów-
nież organizację stabilizującą i organizującą życie społeczne. Jednak dla władzy 
komunistycznej dążącej do stworzenia „nowego człowieka” tak widziany Kościół 
stawał się wrogiem, którego należy unicestwić. Stąd nie szczędzono sił i środków, 
by utrudniać działalność zarówno Kościoła instytucjonalnego, jak i poszczegól-
nych duchownych oraz wiernych świeckich. Zadanie destabilizacji życia kościel-
nego stawiano również przed Wydziałem do Spraw Wyznań w Zielonej Górze. 
Jego pracownicy usiłowali ograniczać sprawowanie kultu Bożego, prowadzenie za-
jęć katechetycznych, próbowali wpływać na funkcjonowanie seminariów duchow-
nych i obsadzanie stanowisk kościelnych. Oczywiście ich aktywność była częścią 
działalności całego aparatu państwowego, stawiającego sobie za cel ograniczenie 
aktywności Kościoła katolickiego. Często te działania, jak choćby w przypadku 
likwidacji niższego seminarium, czy też przeniesienia wyższego seminarium poza 

79 Pismo dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań A. Skarżyńskiego do przewodniczącego Prezydium 
WRN w Zielonej Górze z dnia 31 grudnia 1972 r. zawierające uwagi i propozycje dotyczące dzia-
łalności organów administracji państwowej na odcinku polityki wyznaniowej w związku z refor-
mą administracji terenowej wsi i w małych miastach, APZG WdSW, sygn. 2907, s. 8–11.

80 Zob. Koncepcja i uwagi na temat form i metod prowadzenia polityki wyznaniowej przez Wy-
dział do Spraw Wyznań w Zielonej Górze w związku z reformą władz terenowych, APZG WdSW, 
sygn. 2907, s. 4–7.
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ośrodek miejski, były skuteczne, jednak większość przeprowadzanych akcji nie 
przynosiła oczekiwanych efektów. Z jednej strony był to wynik słabości organi-
zacyjnej wydziału, właściwej zasadniczo dla całej administracji PRL, z drugiej zaś 
strony odważnej postawy duchowieństwa i wiernych świeckich, którzy w przewa-
żającej większości nie ulegali propagandowym akcjom skierowanym przeciwko 
Kościołowi. 
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STRUKTURA TERENOWEJ ADMINISTRACJI WYZNANIOWEJ PRL 
NA PRZYKŁADZIE WYDZIAŁU DO SPRAW WYZNAŃ W ZIELONEJ GÓRZE 
W LATACH 1950–1972

Streszczenie

Powojenna polityka wewnętrzna władz komunistycznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludo-
wej zmierzała do zawładnięcia wszelkimi aspektami życia społecznego. W związku z tym 
nie mogła pomijać zainteresowania wspólnotowym wymiarem ludzkiej religijności, gdyż 
to w niej widziała zagrożenie dla budowania nowego, opartego na materialistycznej wizji 
człowieka, ładu. W takiej optyce działania nie było miejsca na harmonijne współdziałanie 
władzy państwowej oraz Kościoła katolickiego. Nawet konieczność odbudowy państwa po 
zniszczeniach wojennych, a na Ziemiach Odzyskanych potrzeba tworzenia od podstaw 
administracji państwowej i organizowania życia społecznego nie skłaniały władz do szu-
kania dróg porozumienia. Wręcz przeciwnie, zainicjowany został proces systematycznego 
usuwania Kościoła z życia publicznego. Dla realizacji tego celu stworzono wyspecjalizo-
wany organ rządowy do spraw kościelnych. Na szczeblu centralnym był nim Urząd do 
Spraw Wyznań, natomiast w województwach utworzono jednostki terenowe, które miały 
ingerować w działalność Kościołów partykularnych. Jednym z nich był Wydział do Spraw 
Wyznań w Zielonej Górze, który zakresem swoich działań obejmował wszystkie sprawy 
dotyczące związków wyznaniowych, a szczególnie administracji kościelnej ze stolicą 
w Gorzowie Wlkp. 
Wydział starał się kształtować politykę wyznaniową poprzez wywieranie wpływu na obsa-
dzanie stanowisk kościelnych oraz wydawanie zarządzeń zmierzających do uzyskania 
nadzoru nad seminariami duchownymi i katechezą parafialną. Podejmował także decyzje 
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dotyczące dysponowania obiektami sakralnymi i kościelnymi, a w sprawach związanych 
z działalnością finansową Kościoła opiniował przed podjęciem decyzji przez wydziały 
finansowe administracji państwowej. 
Polityka wydziału nie była samodzielna. Plan działań wobec Kościoła gorzowskiego 
Wydział do Spraw Wyznań w Zielonej Górze opracowywał w łączności z Wydziałem 
Administracyjnym Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz IV Wydziałem Komendy Woje-
wódzkiej Milicji Obywatelskiej. Na koniec konsultował go z Wydziałem Administracyj-
nym Komitetu Centralnego, gdyż to on realizował długofalowe cele polityki wyznaniowej, 
określane przez kolejne zjazdy PZPR. Szczegółowe polecenia dla wydziału zielonogór-
skiego płynęły również z Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, który współuczestniczył 
w przygotowywaniu poszczególnych aktów prawnych dotyczących Kościoła katolickiego 
i nadzorował politykę wyznaniową prowadzoną w wydziałach terenowych. Wszystkie te 
działania miały służyć planowej ateizacji społeczeństwa.

Słowa kluczowe: polityka wyznaniowa PRL, Wydział ds. Wyznań w Zielonej Górze, 
Kościół wobec komunizmu

Nota autorska

Dariusz Mazurkiewicz – duchowny rzymskokatolicki, dr nauk prawnych, adiunkt Insty-
tutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, sędzia i rzecznik sprawiedliwości 
w Sądzie Kościelnym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej; e-mail: dariusz.mazurkiewicz@
usz.edu.pl.



MARCIN SZCZODRY
Uniwersytet Szczeciński, Polska | Instytut Nauk Teologicznych
ORCID: 0000-0001-7965-4266

Stanowisko Kościoła katolickiego wobec szczepionek 
przeciw Covid-19

THE POSITION OF THE CATHOLIC CHURCH ON COVID-19 VACCINES

Summary

Research on the development of new vaccines, their production, distribution, and the 
vaccination process itself have raised some moral issues. The COVID-19 pandemic has 
provoked a debate on ethical issues concerning vaccination among various communities 
(medical, bioethical, ecclesiastical, and political). The aim of this article is to review official 
documents of the Catholic Church that present its position on COVID-19 vaccines. In 
light of the analyses of the documents issued by both the Holy See and selected Episcopal 
Conferences, it is apparent that the topic has received much attention during the ongoing 
pandemic. The documents of the Church issued prior to the pandemic address the topic 
of vaccines mainly within the context of moral questions associated with the use of bio-
logical material of illicit origin (i.e. abortion) in the production process. The documents 
that followed thoroughly examine the issue of vaccines from an ethical perspective and 
deal with a number of various questions (e.g. personal responsibility related to getting 
vaccinated or refusing to get vaccinated; international cooperation on financing research 
and distribution of vaccines; the accessibility of the vaccines to the poorest and developing 
countries; making profits on the sales of vaccines; ensuring clear and transparent criteria 
to determine vaccine eligibility). This allows for a clear point of reference for believers 
when making a decision on receiving the vaccine. Those responsible for making political, 
logistic, or organisational decisions related to vaccination programs at different levels are 
provided with clear criteria to help them evaluate their decisions from a moral perspective.
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Wstęp

Rok 2020 zapisze się w historii jako rok światowej pandemii wywołanej korona-
wirusem SARS-CoV-2 oraz niespotykanej wcześniej determinacji świata nauki 
w celu szybkiego znalezienia skutecznej szczepionki przeciwko groźnemu wiruso-
wi. W krótkim czasie opracowano kilka szczepionek, które dzięki przyśpieszonym 
procedurom badań i eksperymentów mogły zostać dopuszczone do powszechne-
go użytku już pod koniec 2020 roku i na początku 2021 roku. Kolejne szczepionki 
są opracowywane w laboratoriach różnych firm farmaceutycznych na całym świe-
cie przez liczne zespoły naukowców. Światowa Organizacja Zdrowia zarejestro-
wała ponad 200 różnych podmiotów, które prowadzą badania nad szczepionką. 
Pandemia o zasięgu światowym uruchomiła mobilizację na poziomie międzyna-
rodowym w celu opanowania zagrożenia i znalezienia skutecznej ochrony przed 
koronawirusem SARS-CoV-2. Pojawiły się jednak również pytania natury etycz-
nej w stosunku do niektórych aspektów prowadzonych badań i eksperymentów 
w celu przygotowania szczepionki, jak również w stosunku do różnych aspektów 
społecznych dystrybucji i przeprowadzania szczepień. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza oficjalnych dokumentów Kościoła ka-
tolickiego, w których wyraża on swoje stanowisko w sprawie szczepionek przeciw 
Covid-19. Omówione zostaną dokumenty wydane przez Stolicę Apostolską oraz 
przez wybrane konferencje episkopatów. Na jakie problemy moralne wskazuje 
Kościół przy podejmowaniu kwestii szczepień i szczepionek? Czy pandemia ko-
ronawirusa przyczyniła się do pogłębienia refleksji nas ten temat i czy pojawiły się 
jakieś nowe akcenty w nauczaniu Kościoła?

1. Dokumenty Kościoła o szczepionkach

Kwestia szczepionek i szczepień była przedmiotem zainteresowania Kościoła 
znacznie wcześniej, zanim wybuchła pandemia wywołana koronawirusem SARS -

-CoV-2. Należy więc uporządkować na wstępie źródła, przywołać najpierw te do-
kumenty, które zostały wydane przed pandemią i które podają ogólne wytyczne 
w tym temacie. W dokumentach tych znajdziemy również ostrzeżenia i negatyw-
ną ocenę niektórych działań w fazie badań i eksperymentów nad szczepionkami. 
Drugą grupą dokumentów będą te, które pojawiły się w czasie pandemii i podej-
mują szczegółowe zagadnienia związane z przygotowaniem i użyciem szczepionek 
przeciw Covid-19.
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Spośród dokumentów Stolicy Apostolskiej należy wymienić Instrukcję Kon-
gregacji Nauki Wiary Dignitas personae1 z 2008 roku, dokument Papieskiej Rady 
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia2 
z 2016 roku oraz dokumenty Papieskiej Akademii Życia: Riflessioni morali circa 
i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti (Rozważa-
nia moralne o szczepionkach przygotowanych na bazie komórek pochodzących 
z abortowanych płodów ludzkich)3 z 2005 roku i Nota circo l’uso dei vaccini (Nota 
dotycząca użycia szczepionek)4 z 2017 roku. 

W Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary temat szczepionek pojawia się w kon-
tekście omawiania problemu wykorzystania ludzkiego materiału biologicznego 
z nielegalnego źródła. Podobny cel stawiają sobie oba dokumenty Papieskiej Aka-
demii Życia, które w sposób szczegółowy wyjaśniają problemy związane z wyko-
rzystaniem tkanek abortowanych płodów ludzkich do badań nad przygotowaniem 
szczepionek oraz podają podstawowe kryteria do oceny moralnej użycia takich 
szczepionek. Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia podejmuje temat szcze-
pionek jako jednej z form prewencji oraz odnosi się do wykorzystywania w pro-
dukcji niektórych szczepionek materiału biologicznego pochodzącego z niego-
dziwego źródła. Należy zauważyć, że w pierwszym dokumencie Papieskiej Rady, 
w Karcie Pracowników Służby Zdrowia z 1994 roku, temat szczepionek został 
tylko wspomniany5, w drugiej, zaktualizowanej i poszerzonej wersji z 2016 roku 
poświęcono mu znacznie więcej miejsca. Pokazuje to, że temat ten staje się przed-
miotem coraz głębszej analizy teologiczno-moralnej. Należy również wspomnieć 
o Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Donum vitae6 z 1987 roku, która wprost nie 
zajmuje się tematem szczepionek, ale podejmuje kwestie interwencji biome-
dycznych, eksperymentów i badań naukowych na embrionach. Do tej instrukcji 

1 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Dignitas personae”, Tarnów 2008 [dalej: DP].
2 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia, 

Katowice 2017 [dalej: NKPSZ].
3 Pontificia Accademia per la Vita, Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellu-

le provenienti da feti umani abortiti, https://www.amicidilazzaro.it/index.php/riflessioni-mora-
li-circa-i-vaccini-preparati-a-partire-da-cellule-provenienti-da-feti-umani-abortiti/ (dostęp: 
27.10.2020).

4 Pontificia Accademia per la Vita, Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute (CEI), Associa-
zione Medici Cattolici Italiani, Nota circo l’uso dei vaccini, http://www.academyforlife.va/content/
pav/it/the-academy/activity-academy/note-vaccini.html (dostęp: 27.10.2020).

5 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Waty-
kan 1995, nr 51.

6 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Donum vitae” [dalej: DV], w: W trosce o pełnię wiary. Do-
kumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, t. 2, Tarnów 1995, s. 297–323.
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nawiązują inne, późniejsze dokumenty Kościoła, dokonujące moralnej oceny nie-
których działań przy przygotowywaniu nowych szczepionek z wykorzystaniem 
materiału biologicznego pochodzącego z niegodziwego źródła. 

Podczas pandemii koronawirusa pojawiły się ważne dokumenty, które precy-
zowały stanowisko Kościoła w kwestii szczepionek i szczepień w kontekście glo-
balnej pandemii. Pod koniec 2020 roku Kongregacja Nauki Wiary wydała Notę na 
temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19 7, nato-
miast specjalna Komisja Watykańska Covid-19, powołana przez papieża Francisz-
ka, wraz z Papieską Akademią Życia wydały dokument Vaccino per tutti. 20 punti 
per un mondo più giusto e sano (Szczepionka dla wszystkich. 20 punktów na rzecz 
bardziej sprawiedliwego i zdrowego świata)8. Wcześniej, w lipcu 2020 roku, Papie-
ska Akademia Życia w dokumencie L’humana communitas nell’era della pandemia: 
riflessioni inattuali sulla rinascita della vita (Humana communitas w dobie pande-
mii: rozważania przedwczesne o odrodzeniu życia)9 ukazała społeczne wyzwania 
moralne w dobie pandemii, także związane ze szczepieniami.

Również na poziomie Kościołów lokalnych pojawiały się dokumenty poszcze-
gólnych krajowych konferencji episkopatów (najczęściej komisji bioetycznych 
działających w ramach poszczególnych episkopatów), które wyjaśniały stanowisko 
Kościoła w szczegółowych kwestiach związanych ze szczepieniami. Gdy pojawi-
ły się informacje o podpisaniu przez rządy niektórych państw wstępnych umów 
z koncernem farmaceutycznym w sprawie dostarczenia szczepionek, w badaniach 
nad którymi wykorzystano materiał biologiczny pochodzący z komórek macie-
rzystych abortowanych płodów ludzkich, głos zabrali biskupi z Australii, Stanów 
Zjednoczonych oraz Kanady10. Na uwagę zasługuje ekumeniczne stanowisko 

7 Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat moralnej oceny stosowania  niektórych szczepionek 
przeciw Covid-19, https://episkopat.pl/kongregacja-nauki - wiary -opublikowala-dokument-nt-
szczepionek-przeciwko-covid-19/ (dostęp: 22.12.2020).

8 Comissione Vaticana Covid-19, Pontificia Accademia per la Vita, Vaccino per tutti. 20 punti per 
un mondo più giusto e sano, http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/
news/ Vaccine%20IT%20EN%20ES%20-%20Paper%20DSSUI-PAV_dec%202020.pdf (dostęp: 
28.12.2020).

9 Pontificia Accademia per la Vita, L’humana communitas nell’era della pandemia: riflessioni inat-
tuali sulla rinascita della vita, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/
documents/rc_pont-acd_life_doc_ 20200722_humanacomunitas-erapandemia_it.html (dostęp: 
27.10.2020).

10 P.A. Comensoli, A Letter to the Faithful Regarding Development of a COVID-19 Vaccine, ht-
tps:/ /mediablog.catholic. org.au/a-letter-to-the-faithful-regarding-development-of-a-covid- 19-
vaccine/# more-8597 (dostęp: 27.10.2020); A. Fi sher, Let’s not create an ethical dilemma, https://
www.catholicweekly. com.au/archbishop-fisher-op-lets-not-create-an-ethical-dilemma/ 
(dos tęp: 27.10.2020); K.C. Rhoades, J.F. Naumann, Memorandum: Vaccines for COVID-19, https: //
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trzech biskupów z Australii: katolickiego, prawosławnego i anglikańskiego11. Ze-
spół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski przedstawił swoje 
stanowisko pod koniec 2020 roku, gdy w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw 
Covid-1912. 

2. Kwestia szczepień – ogólne wytyczne

W wydanej w 2016 roku przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia 
Nowej Karcie Pracowników Służby Zdrowia podjęty jest temat szczepionek w dzia-
le poświęconym prewencji i działań pracowników służby zdrowia w celu zapobie-
gania różnym chorobom. Dokument podkreśla, że zawsze lepiej jest zapobiegać 
niż leczyć, a tym samym oszczędzać niedogodności i cierpienia związane z cho-
robą potencjalnemu pacjentowi, jak również ograniczać koszty leczenia (nie tylko 
ekonomiczne), które musi ponosić społeczeństwo. Szeroko rozumiana prewencja, 
w skład której wchodzą również praktyki szczepień, jest podstawowym zadaniem 
pracowników służby zdrowia. Co do zasady więc przygotowanie szczepionek oraz 
ich stosowanie w zwalczaniu zakażeń wywołanych chorobami zakaźnymi poprzez 
obowiązkowe uodpornianie całych populacji, których to dotyczy, jest postępowa-
niem pozytywnym z punktu widzenia profilaktyki chorób zakaźnych13. 

Analizując ogólne wytyczne dotyczące szczepień, należy przywołać najpierw 
podstawowe warunki, które muszą być spełnione na etapie przygotowywania 
szczepionki, podczas badań i eksperymentów oraz później, w fazie przeprowa-
dzania szczepień. Norma etyczna wymaga bowiem, aby badania z udziałem lu-
dzi były zawsze ukierunkowane na promowanie ludzkiego dobra. Niemoralne 
jest więc każde badanie, które sprzeciwia się prawdziwemu dobru osoby i traktuje 
człowieka czysto instrumentalnie. Na etapie weryfikacji hipotez badawczych na 

www.usccb.org/resources/memo-to- bishops -on- vaccines-for-covid-19.pdf (dostęp: 30.12.2020); 
K.C. Rhoades, J.F. Naumann, Moral considerations regarding the new COVID-19 vaccines, 
https: //www.usccb.org/moral-considerations-covid-vaccines (dostęp: 30.12.2020); M. McQueen 
i in., Letter to Prime Minister (21.05.2020), https: //www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/11/
CO VID-19-Vaccine-letter-May-21st-2020_b.pdf (dostęp: 27.10.2020); The Catholic Bishops of 
Alberta and the Northwest Territories, Letter on Ethical Considerations Surrounding an An-
ti-COVID Vaccine, https://www.cccb.ca/wp- content/uploads/2020/12/2020_12_02_Letter-to-

-the-faithful-on-Vaccines.pdf_English.pdf (dostęp: 30.12.2020).
11 G.N. Davies, A. Fisher, Makarios, Call for „ethically uncontroversial” COVID vaccine, https://

sydneyanglicans.net/news/call-for-ethically-uncontroversial-covid-vaccine/50486 (dostęp: 
15.11. 2020).

12 Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, Stanowisko dotyczące szcze-
pionek, https://episkopat.pl/zespol-ekspertow-ds-bioetycznych-kep-ws-szczepionek-przeciwko 

-covid-19/ (dostęp: 28.12.2020).
13 Por. NKPSZ, nr 67–68.
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człowieku podczas przeprowadzania badań klinicznych nowego leku lub szcze-
pionki dobro osoby wymaga przestrzegania wcześniej ustalonych warunków, za-
sadniczo powiązanych z wyrażeniem zgody i ryzyka14. Pracownik służby zdrowia 
może podjąć działania względem pacjenta, gdy ten wyraził świadomą zgodę, co 
oznacza, że został poinformowany o działaniach medycznych, o ryzyku, niebez-
pieczeństwie, trudnościach i konsekwencjach, jakie się z tym wiążą. Dotyczy to 
przede wszystkim działań innowacyjnych i eksperymentalnych, które mają na 
celu rozpoznanie, naukowe potwierdzenie i udostępnienie chorym nowych i lep-
szych rozwiązań leczniczych. Na każdym etapie takich badań muszą być zachowa-
ne wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka dla integralności 
psycho-fizycznej lub pogorszenia stanu zdrowia wolontariuszy biorących udział 
w eksperymentach. Należy bardzo dokładnie uwzględnić czynnik ryzyka związany 
z przeprowadzonym badaniem. Nigdy nie można zgodzić się na działanie, które 
wystawia na nieproporcjonalne niebezpieczeństwo życie, zdrowie człowieka lub 
powiększa jego cierpienie. Badania eksperymentalne na człowieku powinny być 
poprzedzone badaniami przedklinicznymi na zwierzętach, a faza kliniczna win-
na odpowiadać zasadzie proporcjonalności ryzyka, czyli powinności zachowania 
właściwej proporcji pomiędzy zyskami, przewidywanymi korzyściami a skutkami 
ubocznymi i niebezpieczeństwem, jakie ze sobą niosą15.

Badania i eksperymenty na embrionach i płodach ludzkich powinny być pod-
porządkowane normom etycznym, które odnoszą się do dziecka już narodzonego 
oraz do każdego człowieka16. Zwłoki embrionów lub płodów ludzkich powinny 
być uszanowane tak jak zwłoki innych istot ludzkich17. 

W tym kontekście pojawia się problem wykorzystania w badaniach nauko-
wych, m.in. w pracach nad przygotowaniem szczepionek, materiału biologicz-
nego pochodzącego z niegodziwego źródła. Problemy natury etycznej dotyczą 
współdziałania w złu i wywoływania zgorszenia, ponieważ działania te stanowią 
poważny nieporządek moralny przeciwko ludzkiemu życiu i przeciwko fizycznej 
integralności należnej każdemu bytowi ludzkiemu. Instrukcja Dignitas personae 
i dokument Papieskiej Akademii Życia z 2005 roku wyjaśniają, na czym polegają 
różne formy współdziałania w złu, oraz przedstawiają ogólne zasady klasycznej 
doktryny moralnej, na podstawie których można sformułować ocenę poszczegól-
nych przypadków i znaleźć rozwiązanie w wątpliwie moralnej sytuacji współpracy 

14 Por. tamże, nr 100.
15 Por. tamże, nr 97–103.
16 Por. tamże, nr 106.
17 Por. DV, nr I, 4.
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ze złem, kiedy to podmiot moralny dostrzega istnienie związku między własny-
mi czynami i moralnie złym działaniem dokonywanym przez inne osoby. Należy 
najpierw rozróżnić współpracę formalną (gdy podmiot współdziałający przy nie-
moralnym działaniu innej osoby podziela jej zamiar) od współpracy materialnej 
(gdy podmiot współdziała w złym działaniu, ale nie podziela intencji głównego 
sprawcy czynu). Współpraca formalna  w złym czynie będzie zawsze moralnie 
niedopuszczalna, ponieważ stanowi formę bezpośredniego i umyślnego udziału 
w grzesznym działaniu innej osoby. Materialna współpraca może być natomiast 
bezpośrednia (podmiot jest bezpośrednio zaangażowany w grzeszne działanie) 
lub pośrednia (gdy podmiot działa, tworząc warunki, które umożliwiają popeł-
nienie niemoralnego działania, np. dostarczając niezbędne instrumenty lub pro-
dukty). Można również wyróżnić współpracę bliską lub odległą (w zależności od 
odległości czasowej lub materialnego związku między aktem współpracy i grzesz-
nym czynem popełnionym przez inną osobę). Bezpośrednia współpraca material-
na jest zawsze bliską współpracą, a pośrednia współpraca materialna może być bli-
ską  lub  odległą. Współpraca materialna może być oceniona jako dopuszczalna 
w niektórych przypadkach (szczególnie gdy dotyczy współpracy pośredniej i odle-
głej), jednak gdy bezpośrednia współpraca materialna będzie skutkowała poważ-
nym atakiem na ludzkie życie, to należy uznać ją za niedopuszczalną18. 

Papieska Akademia Życia wyjaśnia, że w procesie przygotowania, produkcji, 
dystrybucji i przyjmowania szczepionek można rozróżnić trzy kategorie osób za-
angażowanych we współpracę ze złem, którym jest aborcja i wykorzystanie tkanek 
abortowanego płodu do wyprodukowania szczepionki: 1) osoby przygotowujące 
szczepionki z wykorzystaniem ludzkich linii komórkowych pochodzących z do-
browolnej aborcji; 2) osoby uczestniczące w obrocie takimi szczepionkami; 3) oso-
by, które ze względów zdrowotnych przyjmują takie szczepionki. Formalna współ-
praca, a więc podzielanie poglądu, że można dokonać aborcji, aby wykorzystać 
tkanki zabitego płodu do badań nad przygotowaniem szczepionki, będzie zawsze 
czynem niemoralnym, które obciąża osobę, niezależnie od kategorii, do której 
należy. W przypadku współpracy materialnej odpowiedzialność poszczególnych 
osób będzie zróżnicowana. Największą odpowiedzialność ponoszą osoby, które 
mają władzę decyzyjną w sprawie podejmowanych działań badawczych. W całym 
jednak łańcuchu produkcji, dystrybucji, marketingu różne współpracujące pod-
mioty mogą ponosić różną moralną odpowiedzialność. Osoby korzystające z ta-
kich szczepionek (lekarze, pacjenci, rodzice w przypadku szczepień dzieci), gdy 

18 Por. Pontificia Accademia per la Vita, Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellu-
le provenienti da feti umani abortiti…
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posiadają wiedzę o ich pochodzeniu, uczestniczą w bardzo odległej, pośredniej 
współpracy materialnej w akcie aborcji. Takie działanie może być usprawiedliwio-
ne, gdy istnieje poważna racja (ochrona zdrowia i życia). Pozostaje jednak obo-
wiązek stosowania alternatywnych szczepionek, jeśli takie istnieją, jak również 
mobilizacja sumień, aby wywierano nacisk na władze polityczne i systemy opieki 
zdrowotnej mający na celu zagwarantowanie szczepionki, której użycie nie będzie 
rodzić problemów moralnych. Nie można bowiem tolerować sytuacji, w której 
osoby zmuszone są do działania wbrew własnemu sumieniu lub w inny sposób, 
ryzykując zdrowiem swoich najbliższych i społeczeństwa jako całości. Jest to nie-
sprawiedliwy wybór, który powinien zostać jak najszybciej usunięty19.

3. Szczepionki przeciw Covid-19 i problemy moralne

Najwięcej miejsca w dyskusji nad moralnymi aspektami stosowania szczepionek 
przeciw Covid-19 zajmuje temat wykorzystania do produkcji szczepionek mate-
riału biologicznego z niegodziwego źródła. W świetle przeprowadzonych analiz 
wykazano, że sam proceder jest jednoznacznie negatywnie oceniony we wcześniej-
szych dokumentach Kościoła20. Okoliczność pandemii spowodowała, że temat stał 
się niezwykle aktualny i wymagał wyjaśnienia ze strony Kościoła. 

Pierwsze reakcje na wiadomość o tym, że do produkcji niektórych szczepio-
nek wykorzystano materiał biologiczny niegodziwego pochodzenia, pojawiły się 
ze strony konferencji episkopatów krajów, których rządy podjęły wstępne umowy 
na zakup takich szczepionek. Biskupi Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych 
wskazywali na moralne dylematy, przed jakimi będą postawieni ludzie wierzący, 
którzy nie akceptują faktu, że przy produkcji szczepionki wykorzystano linie ko-
mórkowe wytworzone z abortowanych płodów ludzkich. Przedstawiali stanowi-
sko Kościoła w tej kwestii i tłumaczyli źródło moralnego problemu związanego 
z tego typu szczepionkami. 

Interwencje biskupów przyjęły trzy zasadnicze formy wyrazu. Były to: 1) listy 
do władz krajowych odpowiedzialnych za dopuszczenie szczepionek i ich zakup21; 

19 Por. Pontificia Accademia per la Vita, Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellu-
le provenienti da feti umani abortiti…

20 Por. DP nr 34; NKPSZ nr 69; Pontificia Accademia per la Vita, Riflessioni morali circa i vaccini 
preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti…

21 G.N. Davies, A. Fisher, Makarios, Call for “ethically uncontroversial” COVID vaccine…; 
M. McQueen i in., Letter to Prime Minister (21.05.2020)…; J.F. Naumann i in., Coalition letter 
do FDA (2020) urging ethical COVID vaccine, https://www.usccb.org/resources/Letter%20to%20
FDA%20urging%20ethical%20COVID%20vaccines_0.pdf (dostęp: 27.10.2020). 
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2) listy do wiernych22; 3) oficjalne komunikaty, w których przedstawiano naucza-
nie Kościoła w kwestii szczepionek23. W większości dokumentów biskupi ogra-
niczają się do zaprezentowania stanowiska Kościoła w sprawie szczepionek, przy 
produkcji których użyto materiału biologicznego z niegodziwego źródła. W do-
kumencie biskupów amerykańskich zauważono, że to nie jedyne problemy mo-
ralne związane ze szczepieniami, innym jest chociażby dostęp do szczepień ludzi 
ubogich oraz w krajach rozwijających się24. Znacznie szerzej tematem szczepionek 
i etycznych kwestii z nimi związanych zajął się Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych 
Konferencji Episkopatu Polski. W opublikowanym Stanowisku znajdujemy na-
stępujące zagadnienia: dobroczynny wpływ szczepień dla zdrowia ludzi (nr 1–3), 
problem rozpowszechniania negatywnych opinii na temat szczepień i związany 
z tym problem nawrotu chorób zakaźnych, który skutkuje pogorszeniem stanu 
zdrowia osób i całych społeczeństw, czasem prowadząc nawet do śmierci (nr 3), 
problem nieodpowiedzialnych i pozbawionych podstaw naukowych teorii „spi-
skowych” i mitów na temat szczepionek (nr 4), kwestia szkodliwości szczepionek 
(nr 6–10), problem wykorzystywania w produkcji szczepionek linii komórkowych 
wytworzonych z abortowanych płodów ludzkich (nr 11–17), zakres powinności 
poddania się szczepieniom (nr 18–23), problem niekorzystnych skutków ubocz-
nych szczepionki (nr 18), wartość oddawania osocza przez ozdrowieńców (nr 19), 
stosunek rodziców do szczepień ich dzieci (nr 20–21), kwestia sprzeciwu sumienia 
osób, które nie chcą skorzystać ze szczepionek wykorzystujących materiał biolo-
giczny z niegodziwego źródła (nr 22), międzyludzka solidarność i wymiar społecz-
ny szczepień (nr 23)25. 

Na szczeblu Kościoła powszechnego pojawiały się w 2020 roku trzy ważne 
dokumenty, które podejmowały temat szczepionek przeciw Covid-1926. W lipcu 

22 P.A. Comensoli, A Letter to the Faithful Regarding Development of a COVID-19 Vaccine…; 
A. Fisher, Let’s not create an ethical dilemma…; The Catholic Bishops of Alberta and the North-
west Territories, Letter on Ethical Considerations Surrounding an Anti-COVID Vaccine…

23 K.C. Rhoades, J.F. Naumann, Memorandum: Vaccines for COVID-19…; K.C. Rhoades, J.F. Nau-
mann, Moral considerations regarding the new COVID-19 vaccines…; Zespół Ekspertów ds. Bio-
etycznych Konferencji Episkopatu Polski, Stanowisko dotyczące szczepionek…

24 Por. K.C. Rhoades, J.F. Naumann, Moral considerations regarding the new COVID-19 vaccines…
25 Por. Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, Stanowisko dotyczące 

szczepionek…
26 1) Pontificia Accademia per la Vita, L’humana communitas nell’era della pandemia: riflessioni 

inattuali sulla rinascita della vita (22.07.2020); 2) Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat mo-
ralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19 (21.12.2020); 3) Comissione Va-
ticana Covid-19, Pontificia Accademia per la Vita, Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo più 
giusto e sano (28.12.2020).
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2020 roku, gdy trwały jeszcze badania nad przygotowaniem szczepionek, Papieska 
Akademia Życia wydała dokument L’humana communitas nell’era della pandemia: 
riflessioni inattuali sulla rinascita della vita, w którym pośród różnych społecz-
nych wyzwań moralnych w dobie pandemii stojących przed całą społecznością 
ludzką wskazano również te związane ze szczepieniami. Pandemia uświadomiła 
całej ludzkości jej kruchość i ograniczenia. Powszechna bezbronność wobec wi-
rusa wymaga od społeczności międzynarodowej współpracy i koordynacji dzia-
łań ponad granicami państw i ponad interesami gospodarczymi i finansowymi 
poszczególnych firm. Ważną rolę do odegrania w tym kryzysie mają instytucje 
międzynarodowe, szczególnie w ograniczaniu i niwelowaniu barier, nierówności 
i niesprawiedliwości, które dotykają biedne kraje, pozbawione funduszy i struktur 
do zmierzenia się w sposób adekwatny z problemem rozprzestrzeniania się wirusa 
i w niedalekiej przyszłości – do zapewnienia swoim obywatelom powszechnego 
dostępu do szczepień27. Dokument wzywa do podjęcia wspólnych, globalnych 
działań oraz do międzynarodowej współpracy w celu opracowania skutecznej 
szczepionki, która będzie dostępna dla wszystkich, bez wykluczania kogokolwiek. 
Zasady solidarności i pomocniczości powinny kierować procesami decyzyjnymi 
w kwestii dystrybucji i udostępnienia szczepionki wszystkim, którzy będą tego po-
trzebować28. 

W Nocie Kongregacji Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 roku powrócono do pro-
blemu szczepionek, które zostały otrzymane z wykorzystaniem podczas procesu 
badań naukowych i produkcji linii komórkowych pochodzących z tkanek pobra-
nych z płodów poddanych wymuszonej aborcji. Kongregacja postanowiła przygo-
tować i wydać ten dokument, ponieważ w środkach masowego przekazu pojawiły 
się rozmaite wypowiedzi biskupów, stowarzyszeń katolickich oraz ekspertów, któ-
re będąc rozbieżne, a czasem sprzeczne, wzbudziły wątpliwości co do moralnej 
dopuszczalności stosowania tych szczepionek. Można więc powiedzieć, że de-
bata, która od wielu miesięcy trwała w Kościele i w społeczeństwie, sprowoko-
wała Kongregację do szerszego omówienia problemu. Pragnąc udzielić pewnych 
wskazówek i wyjaśnień w tej kwestii, Kongregacja zaznacza, że celem dokumentu 
nie jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności tych szczepionek  – taka ocena na-
leży do kompetencji naukowców w dziedzinie biomedycyny i agencji farmaceu-
tycznych, lecz refleksja nad moralnym aspektem stosowania szczepionek przeciw 
Covid-19, które opracowano, wykorzystując materiał biologiczny z niegodziwego 

27 Por. Pontificia Accademia per la Vita, L’humana communitas nell’era della pandemia: riflessioni 
inattuali sulla rinascita della vita, nr 1.3. 

28 Por. tamże, nr 2.2–2.3.
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źródła. Kongregacja przypomina, że istnieje zróżnicowana odpowiedzialność co 
do współdziałania w złu (w samej firmie produkującej takie szczepionki inna jest 
odpowiedzialność tych, którzy decydują o kierunkach produkcji, i tych, którzy nie 
mają żadnej władzy decyzyjnej. W punkcie 2 Kongregacja dokonuje moralnej oce-
ny stosowania takich szczepionek:

[…] gdy nie są dostępne takie szczepionki przeciwko Covid-19, które nie budzą zastrze-
żeń etycznych (na przykład w krajach, w których lekarzom i pacjentom nie są udostęp-
niane szczepionki wolne od problemów etycznych lub w których dystrybucja jest trud-
niejsza ze względu na szczególne warunki przechowywania i transportu lub też gdy różne 
typy szczepionek są wprawdzie rozprowadzane w tym samym kraju, ale służby ochrony 
zdrowia nie pozwalają obywatelom wybierać szczepionki do zaszczepienia) jest moralnie 
dopuszczalne stosowanie szczepionek przeciwko Covid-19, które wykorzystały linie komór-
kowe z abortowanych płodów w procesie badawczym i produkcyjnym29.

W dalszej części dokumentu znajdujemy wyjaśnienie takiego stanowiska. Go-
dziwość moralna takiego działania podyktowana jest tym, że współdziałanie w złu 
aborcji w opisanym przypadku jest bierną współpracą materialną, bardzo odległą. 
Moralny obowiązek unikania takiej biernej współpracy materialnej nie jest wiążą-
cy, jeśli istnieją poważne racje usprawiedliwiające, jak choćby zagrożenie w wyni-
ku niepohamowanego w inny sposób rozprzestrzeniania się groźnego patogenu, 
w tym przypadku pandemiczne rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, który 
powoduje Covid-19. Można więc w tym przypadku używać wszystkich szczepio-
nek uznanych za klinicznie bezpieczne i skuteczne z sumieniem pewnym, że ich 
stosowanie nie oznaczałoby formalnej współpracy przy aborcji, z której pocho-
dzą komórki do ich produkcji. Nie oznacza to akceptacji dla samej praktyki abor-
cji, która powinna być potępiona ze strony tych, którzy stosują te szczepienia30. 
W uzasadnieniu przywołana zostaje kategoria bardzo odległej, biernej współpracy 
materialnej. Niestety, nie jest ona dostatecznie wyjaśniona i może budzić wątpli-
wości, na jakiej podstawie wnioskuje się o tym, że oceniane działanie podpada 
właśnie pod tę kategorię? Kiedy odległość czasowa od popełnionego zła aborcji 
jest dostatecznie duża, aby działania związane z wykorzystaniem materiału biolo-
gicznego z abortowanych płodów ludzkich uznać za bardzo odległą bierną współ-
pracę materialną? 

Kongregacja zachęca zarówno firmy farmaceutyczne, jak i rządowe agen-
cje ochrony zdrowia do produkcji, zatwierdzania, rozprowadzania i oferowania 

29 Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek prze-
ciw Covid-19, nr 2.

30 Por. tamże, nr 3.
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szczepionek etycznie akceptowalnych, które nie stworzą problemów sumienia 
ani dla pracowników ochrony zdrowia, ani dla samych osób szczepionych. Na 
przemyśle farmaceutycznym, rządach i organizacjach międzynarodowych spo-
czywa również moralny obowiązek zapewnienia, aby szczepionki były dostępne 
dla wszystkich, także dla państw najbiedniejszych. Dostępność szczepionek dla 
najbogatszych i ich brak dla ubogich stałby się kolejnym motywem dyskryminacji 
i niesprawiedliwości, który skazuje kraje biedne na trwanie w ubóstwie sanitar-
nym, ekonomicznym i społecznym31.

Szczepienia powinny być dobrowolne, choć wzgląd na dobro wspólne może 
zalecać szczepienie, zwłaszcza w trosce o najsłabszych i najbardziej narażonych na 
niebezpieczeństwo. Osoby, które ze względu na sumienie nie chcą się zaszczepić 
szczepionkami wyprodukowanymi z linii komórkowych pochodzących od abor-
towanych płodów, powinny podjąć inne działania profilaktyczne dla uniknięcia 
stania się nośnikami transmisji czynnika infekcyjnego. W sposób szczególny po-
winny unikać wszelkiego zagrożenia dla zdrowia tych, którzy nie mogą zostać za-
szczepieni z powodów medycznych lub innej natury, a którzy są osobami najbar-
dziej wrażliwymi32. 

Tydzień po Nocie Kongregacji, 28 grudnia 2020 roku, opublikowany został jesz-
cze jeden dokument opracowany przez Komisję Watykańską Covid-19 oraz Pa-
pieską Akademię Życia: Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo più giusto e sano. 
Dokument przytacza wypowiedzi papieża Franciszka, w których Ojciec Święty za-
znacza, że szczepionka powinna być dostępna dla wszystkich, szczególnie dla naj-
uboższych (opcja preferencyjna na rzecz ubogich), powinna stanowić dziedzictwo 
całej ludzkości i przyczyniać się do dobra wspólnego na całym świecie. Nie może 
stać się własnością kraju ani laboratorium, które je stworzy, ponieważ skutkowa-
łoby to marginalizacją farmaceutyczną, wykluczeniem całych grup społecznych 
i jawną niesprawiedliwością. Przywódcy państw, przedsiębiorcy, organizacje mię-
dzynarodowe powinni promować współpracę, a nie konkurencję w kwestii szcze-
pień33. Dokument analizuje poszczególne fazy, przez które przechodzi szczepion-
ka (produkcja, dopuszczenie do użytku, dystrybucja, faza szczepień), pod kątem 

31 Por. tamże, nr 4, 6.
32 Por. tamże, nr 5.
33 Por. Franciszek, Catechesi – „Guarire il mondo”: 3. L’opzione preferenziale per i poveri e la virtù 

della carità, http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-fran-
cesco_20200819_udienza-generale. html (dostęp: 27.10.2020); Discorso ai membri della Fon-
dazione „Banco Fermaceutico”, http://www.vatican.va/ content/francesco/it/speeches/2020/sep-
tember/documents/papa-francesco_20200919_banco-farmaceutico.html (dostęp: 27.10.2020); 
Messaggio Urbi et Orbi, http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/urbi/ documents/
papa-francesco_20201225_urbi-et-orbi-natale.html (dostęp: 28.12.2020). 
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implikacji etycznych, na które powinno zwrócić się uwagę, dokonując wyborów 
politycznych (ekonomicznych), organizacyjnych i związanych z komunikacją 
(nr  2). Przypomina wytyczne wcześniejszych dokumentów dotyczące materiału 
biologicznego użytego do produkcji szczepionki (nr 3–5). W dalszej części do-
kument podejmuje kwestię opatentowania szczepionek i czerpania zysków z ich 
produkcji. Opracowanie nowych szczepionek wiąże się z poważnymi nakładami 
finansowymi i jest możliwe dzięki zainwestowaniu środków publicznych oraz pry-
watnych. Ci, którzy inwestują w takie projekty, mają prawo oczekiwać, że ryzy-
ko i wydatki poniesione w celu wyprodukowania szczepionki zwrócą im się, gdy 
produkt wejdzie na rynek. Nie oznacza to jednak, aby z powodów finansowych 
ktoś miałby być pozbawiony możliwości przyjęcia szczepionki  – w tym znacze-
niu szczepionka powinna być więc traktowana jako dobro wspólne. Cel wyłącznie 
ekonomiczny i chęć zysku są etycznie nie do przyjęcia na polu medycyny i ochro-
ny zdrowia. Inwestycje na tym polu mają znacznie głębsze znaczenie, odnoszą się 
do ludzkiej solidarności. Produkcja szczepionek powinna mieć charakter współ-
pracy międzynarodowej opartej na zasadzie pomocniczości (nr 7–9). Na pozio-
mie dopuszczenia szczepionek do użytku przez kompetentne władze wymagana 
jest koordynacja działań między różnymi podmiotami w celu jak najszybszego 
zakończenia wymaganych procedur (nr 10). Kolejny problem etyczny związany 
jest z ustaleniem kryteriów, według których będzie przebiegał proces szczepień. 
Chodzi o jasne wytyczne, kto będzie miał pierwszeństwo w dostępie do szczepień, 
w jakiej kolejności będą one przebiegać (wytypowanie grup największego ryzyka) 
(nr 11). Dokument wskazuje również na problem, który może się ujawnić w wy-
niku wykupywania szczepionek przez bogate państwa (chcące zaszczepić jak naj-
większą liczbę swoich obywateli w jak najszybszym czasie) kosztem dostępności 
szczepionek dla państw ubogich lub dla terenów z utrudnionym dojazdem, nie-
mających odpowiedniej struktury organizacyjnej, logistycznej, sanitarnej (nr 12). 
Jeśli chodzi natomiast o odpowiedzialność moralną poddania się szczepieniom, 
dokument wyjaśnia, że każda osobista decyzja powinna być decyzją odpowie-
dzialną, w której bierze się pod uwagę nie tylko własne zdrowie, ale także zdrowie 
innych. Decyzja o niepoddaniu się szczepieniom może bowiem skutkować po-
ważnym ryzykiem dla zdrowia i życia innych osób (nr 13). W dalszej części doku-
mentu przedstawione są możliwości, jakie może wykorzystać Kościół w kampanii 
szczepień (m.in. współpracując z różnymi organizacjami, przekazując sprawdzone 
informacje o szczepionce, udostępniając swoje placówki do prowadzenia szcze-
pień, szczególnie w najuboższych krajach), zarówno na poziomie uniwersalnym, 
jak i lokalnym (nr 14–20). 
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Zakończenie

Analiza dokumentów Kościoła dotyczących szczepionek pokazała, że temat ten zo-
stał znacznie pogłębiony w trakcie trwającej pandemii wywołanej wirusem SARS -

-CoV-2. Dokumenty Kościoła sprzed pandemii podejmowały temat szczepionek 
głównie w kontekście problemów moralnych związanych z wykorzystaniem w ich 
produkcji materiału biologicznego z niegodziwego źródła (z przeprowadzonej 
aborcji). Pierwsze wypowiedzi Kościoła na szczeblu lokalnym (konferencje epi-
skopatów) na początku pandemii, gdy trwały prace nad wynalezieniem skutecznej 
szczepionki, też koncentrowały się na tym problemie moralnym, próbując wyja-
śnić wiernym stanowisko Kościoła oraz podejmując próby wpłynięcia na kompe-
tentne władze, aby zagwarantowały obywatelom dostęp do wolnych od proble-
mów moralnych szczepionek. Kwestia szczepionek, w których wykorzystano linie 
komórkowe z abortowanych płodów w procesie badawczym i produkcyjnym, jest 
dominująca we wszystkich dokumentach Kościoła, które podejmują temat szcze-
pionek przeciw Covid-19. W niektórych aspektach wymaga jednak uszczegóło-
wienia, jak choćby w kwestii ustalenia odległej, pośredniej, materialnej współpra-
cy w złu: jakie kryteria należy przyjąć, aby kategoria bardzo odległej współpracy 
w złu stała się czytelna i zrozumiała dla wiernych?

Kościół w swoich dokumentach na temat szczepionek nie ogranicza się jednak 
tylko do zagadnienia moralnej odpowiedzialności za wykorzystanie w ich pro-
dukcji materiału biologicznego z niegodziwego źródła. Papież Franciszek w wielu 
wypowiedziach wskazywał na wymiar społeczny i międzyludzki związany z do-
stępnością do szczepionek dla wszystkich ludzi, szczególnie tych najuboższych. 
Późniejsze dokumenty szerzej analizują problematykę szczepionek pod kątem 
etycznym, naświetlając tematykę odpowiedzialności osobistej związanej z zaszcze-
pieniem się lub odmową przyjęcia szczepionki, kwestię współpracy międzynaro-
dowej w finansowaniu badań i dystrybucji szczepionek, dostępności szczepionek 
dla najuboższych i dla krajów rozwijających się, problem czerpania zysków ze 
sprzedaży szczepionek, kwestię zdefiniowania jasnych i przejrzystych kryteriów 
przy ustalaniu kolejności szczepień poszczególnych grup osób. Dzięki temu oso-
by wierzące mają jasny punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji o przyję-
ciu szczepionki. Ci natomiast, którzy odpowiadają na różnych szczeblach za po-
dejmowanie decyzji politycznych, logistycznych i organizacyjnych dotyczących 
szczepień, otrzymali jasne kryteria służące pomocą w ocenie moralnej podejmo-
wanych działań.
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STANOWISKO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO WOBEC SZCZEPIONEK PRZECIW 
COVID-19

Streszczenie

Badania nad opracowaniem nowych szczepionek, ich produkcja, dystrybucja oraz proces 
szczepień nie są wolne od pytań natury moralnej. Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 
pobudziła w różnych środowiskach (lekarskim, bioetycznym, kościelnym, politycznym) 
debatę nad etycznymi kwestiami szczepień. Celem niniejszego artykułu jest analiza oficjal-
nych dokumentów Kościoła katolickiego, w których wyraża on swoje stanowisko w sprawie 
szczepionek przeciw Covid-19. W świetle przeprowadzonych badań dokumentów, wydanych 
zarówno przez Stolicę Apostolską, jak i przez wybrane konferencje krajowych episkopatów, jest 
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widoczne, że temat ten został znacznie pogłębiony w trakcie trwającej pandemii wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2. Dokumenty Kościoła sprzed pandemii podejmują temat szczepionek 
głównie w kontekście problemów moralnych związanych z wykorzystaniem w ich produkcji 
materiału biologicznego z niegodziwego źródła (z przeprowadzonej aborcji). Późniejsze doku-
menty szerzej analizują problematykę szczepionek pod kątem etycznym i podejmują wiele 
innych tematów (np. odpowiedzialność osobista związana z zaszczepieniem się lub odmową 
przyjęcia szczepionki; kwestia współpracy międzynarodowej w finansowaniu badań i dystrybu-
cji szczepionek; dostępność szczepionek dla najuboższych i dla krajów rozwijających się; czer-
panie zysków ze sprzedaży szczepionek; proces zdefiniowania jasnych i przejrzystych kryteriów 
przy ustalaniu kolejności szczepień poszczególnych grup osób). Dzięki temu osoby wierzące 
mają jasny punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu szczepionki. Ci natomiast, 
którzy odpowiadają na różnych szczeblach za podejmowanie decyzji politycznych, logistycz-
nych i organizacyjnych dotyczących szczepień, otrzymali jasne kryteria, które służą pomocą 
w ocenie moralnej podejmowanych działań.

Słowa kluczowe: COVID-19, pandemia, szczepionka, Kościół katolicki, aborcja, 
solidarność
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Otwartość Boga. Wieczność i wolna wola1

THE OPENNESS OF GOD: ETERNITY AND FREE WILL

Summary

This article is an analysis of the doctrine of divine eternity. The sources for this doctrine can 
be traced back to the philosophy of Boethius or Thomas Aquinas. According to the doctrine 
of divine eternity, the existence of God is not determined by the linear passage of time – God 
exists in the eternal present. From an eternal perspective, God has simultaneous access to all 
moments of nature’s linear time. The doctrine of divine eternity is meant to be an antidote to 
the alleged contradiction of God’s omniscience with the freedom of human will. However, the 
doctrine of divine eternity has been criticised. Recently, its effectiveness in solving philosophi-
cal problems has been undermined by Alvin Plantinga or William Hasker, among others. This 
work is an attempt to creatively argue against the Hasker’s position. Hasker sees his position 
as an alternative to classical theism as represented, for example, by Thomism. Hasker rejects 
Thomism for two reasons. First, the Thomistic God cannot be intimate with human beings 
or responsive to them. Secondly, the Thomistic view of God as timeless solves the problem of 
God’s foreknowledge and of the existence of free will only at the cost of making God’s timeless 
knowledge useless to him in interaction with the temporal world. This paper analyses Hasker’s 
reasoning leading to the conclusion that free will and timeless knowledge are compatible and 
gives reasons for concluding that his argument is itself incompatible with the doctrine of eter-
nity. Subsequently, it has been shown that the same conclusion is made even more clearly on 
the basis of considerations derived from the concept of eternity. Finally, these considerations 
are used to challenge Hasker’s conclusion that timeless knowledge might be useless to God in 
directing his actions over time.

Keywords: God’s knowledge, free will, eternity, open theism, determinism, future contingents
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Wprowadzenie

W historii filozofii religii stanowisko, zgodnie z którym Bóg egzystuje w wiecz-
ności, stanowiło fundament wielu różnych poglądów na temat Boga. Koncepcja 
Bożej wieczności ma także duży wpływ na szereg zagadnień rozważanych współ-
cześnie, np. na zagadnienie pozornej niezgodności Bożej wszechwiedzy z ludzką 
wolnością czy też Bożej niezmienności ze skutecznością modlitwy błagalnej. Jed-
nakże koncepcja wieczności Boga we współczesnej dyskusji filozoficznej spotkała 
się z silną ofensywą ze względu na jej rzekomą nieskuteczność w rozwikłaniu zaga-
dek filozoficznych, którym miała sprostać. Choć na początku VI wieku Boecjusz 
uważał, że koncepcja Bożej wieczności usuwa pozorną niezgodność przedwiedzy 
Boga z wolną wolą człowieka, to niektórzy współcześni filozofowie, tacy jak np. 
Alvin Plantinga, argumentują, że przyjęcie wieczności Boga wcale nie prowadzi 
do rozwiązania tego problemu. Inni filozofowie, tacy jak William Hasker, pró-
bują z kolei wykazać, że koncepcja wieczności, choć nadaje się do rozwiązania 
wspomnianej zagadki, prowadzi do zgubnych wniosków, uderzających w religijne 
doktryny o Bożej Opatrzności, czy też o możliwości ingerencji Boga w zdarzenia 
doczesne. W tym artykule chcę przeanalizować argumenty wysuwane przeciwko 
koncepcji Bożej wieczności. Skoncentruję się szczególnie na stanowisku Haskera, 
choć pokrótce wspomnę również poglądy Plantingi.

W różnych publikacjach Hasker opowiadał się za tym, co nazywał „otwartością 
Boga”. Zdaniem Haskera jednym ze znamion otwartości Boga jest to, że Bóg nie 
ma wyczerpującej wiedzy o przyszłości. W szczególności Bogu otwartego teizmu 
brakuje wiedzy o przyszłych wolnych wyborach ludzi. Hasker powiada, że zwolen-
nicy teizmu otwartego

przedstawiają Boga jako majestatycznego, ale bliskiego, jako potężnego, ale łagodnego 
i wrażliwego, jako świętego, kochającego i opiekuńczego, jako pragnącego, aby ludzie 
swobodnie decydowali za lub wbrew jego woli, ale jednocześnie niebywale zręcznego 
w osiąganiu swoich ostatecznych celów2.

Dla Haskera otwartość Boga oznacza to, że chociaż

Bóg wie bardzo dużo o każdym z nas […], nie planuje, ponieważ nie może planować, swo-
ich działań wobec nas na podstawie wcześniejszej wiedzy o tym, jak na nie odpowiemy 
[…]. To oznacza, że Bóg jest ryzykantem; wyrażając swoją miłość do nas, otwiera się na 
realną możliwość niepowodzenia […]3.

2 W. Hasker, Providence, Evil and the Openness of God, London–New York 2004, s. 97.
3 Tamże, s. 101.
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Hasker postrzega swoje stanowisko jako alternatywę dla typowego teizmu, re-
prezentowanego np. przez klasyczny tomizm, zresztą przez niego odrzucany. Ist-
nieją dwa główne powody niechęci Haskera do tomizmu. Po pierwsze, jak utrzy-
muje, tomistyczny Bóg ani nie może być bliski istotom ludzkim, ani wrażliwy na 
ich potrzeby4. Po drugie, zauważa Hasker, tomistyczne ujęcie Boga jako istoty 
ponadczasowej rozwiązuje, co prawda, problem Bożej przedwiedzy i wolnej woli 
człowieka, ale tylko za cenę uznania ponadczasowej wiedzy Boga za bezużyteczną 
w interakcji Boga ze światem doczesnym5. Hasker mówi:

Uważam teorię ponadczasowości Boga za spójną i zrozumiałą […]. Jednak przyjęcie Bo-
żej ponadczasowości […] wcale nie sprawia, że staje się możliwe zrozumienie opatrzno-
ściowych lub proroczych gestów Boga6.

W dalszej części tej pracy zostanie poddany analizie drugi z powodów, dla któ-
rych Hasker odrzuca tomistyczne ujęcie Boga i klasyczny teizm w ogóle7. Najpierw 
przeanalizuję rozumowanie Haskera prowadzące do konkluzji, że można pogo-
dzić wolną wolę z ponadczasową wiedzą, i wskażę argumenty przemawiające za 
tym, iż rozumowanie Haskera jest samo w sobie niezgodne z koncepcją wieczno-
ści. Następnie spróbuję wykazać, że identyczny wniosek nasuwa się jeszcze wy-
raźniej na podstawie rozważań, do których wiedzie sama koncepcja wieczności. 
Wreszcie, wykorzystam moje rozważania do podważenia konkluzji Haskera, że 
ponadczasowa wiedza może być dla Boga zupełnie bezużyteczna w zawiadywaniu 
Jego działaniami w czasie.

4 Por. tamże, s. 100. Obrona stanowiska, zgodnie z którym Bóg tomizmu może wchodzić w reakcje 
z ludźmi, znajduje się w moim tekście Simplicity and Aquinas’s Quantum Metaphysics, w: G. Krie-
ger, Die Metaphysik des Aristoteles im Mittelalter – Rezeption und Transformation (Philosophie der 
Antike), Stuttgart 2014. Obronę twierdzenia, że Bóg tomizmu może być maksymalnie intymny 
z istotami ludzkimi, można znaleźć w moim artykule Omnipresence, Indwelling, and the Second-

-Personal, „European Journal for Philosophy of Religion” 5 (2013) 4, s. 63–87.
5 Takie stanowisko głoszą również inni myśliciele. Zob. A. Plantinga, On Ockham’s Way Out, „Fa-

ith and Philosophy” 3 (1986), s. 235–269 (przedrukowane w The Concept of God, red. Th.V. Mor-
ris, Oxford 1987, s. 171–200); L. Zagzebski, The Dilemma of Freedom and Foreknowledge, New 
York–Oxford 1991; taż, Foreknowledge and Free Will, w: The Stanford Encyclopedia of Philoso-
phy (2011 Edition), https://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/free-will-foreknowledge/ 
(dostęp: 1.11.2020).

6 W. Hasker, Providence…, s. 100.
7 Tym tokiem myślenia idą również inni myśliciele. Zob. M. Rota, The eternity solution to the pro-

blem of human freedom and divine foreknowledge, „European Journal for Philosophy of Religion” 
2 (2010), s. 165–186; tenże, A problem for Hasker: Freedom with respect to the Present, Hard Facts, 
and Theological Incompatibilism, „Faith and Philosophy” 27 (2010), s. 287–305. Podejście Roty 
do wniosków Haskera jest bardzo pomocne i wyciągnęłam z niego cenną naukę, choć sama w tej 
pracy przyjmuję nieco inny punkt widzenia. 
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1. Wieczność

Ponieważ koncepcja wieczności Boga ma istotny wpływ na kwestie poruszane 
w tym artykule, wydaje się rzeczą ważną rozjaśnienie już na początku tej idei. Dla 
Tomasza z Akwinu Bóg jest nie tyle bezczasowy, ile wieczny. Boecjusz, który poda-
je klasyczną definicję wieczności, mówi, że wieczność jest „pełnym posiadaniem 
naraz bezgranicznego życia”8. Wraz z Normanem Kretzmannem starałam się wy-
kazać w jednej z prac, że wieczność jest ponadczasowym sposobem trwania. Jed-
nakże nic z tego, co głosi koncepcja wieczności, nie przeczy realności czasu ani nie 
sugeruje, że trwanie w czasie lub czasowe zdarzenia są tylko iluzją9.

W powieści Erwina Abbotta pt. Flatlandia pewien myślący kwadrat z krainy 
o nazwie Flatlandia wchodzi w dialog z mieszkańcem świata trójwymiarowego. 
Mieszkaniec ten dwoi się i troi, próbując sprawić, żeby jego trójwymiarowy świat 
stał się zrozumiały dla nowego przyjaciela, dwuwymiarowego kwadratu. Gdyby 
istniała kraina podobna do Flatlandii, to sposobów istnienia przestrzennego było-
by więcej niż tylko jeden. Istniałby wówczas zarówno flatlandzki, jak i trójwymia-
rowy sposób istnienia. To, że świadome istoty, jak ludzie, są trójwymiarowe, nie 
oznaczałoby, że świadome istoty we Flatlandii są rzeczywiście w jakiś sposób trój-
wymiarowe lub że ich sposób przestrzennego istnienia cechuje się czymkolwiek, 
co jest charakterystyczne dla trójwymiarowego sposobu istnienia. Oba przestrzen-
ne sposoby istnienia, sposób flatlandzki i trójwymiarowy sposób istnienia istot 
ludzkich, byłyby rzeczywiste i żaden z nich nie dałby się zredukować do drugiego 
ani do jakiegokolwiek trzeciego sposobu istnienia. Niemniej te dwa światy mogły-
by na siebie oddziaływać.

Boecjusz i inni, którzy akceptują koncepcję wieczności, przyjmują, że w przy-
padku sposobów trwania mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. Z ich punktu 
widzenia w rzeczywistości mamy do czynienia zarówno z czasowością, jak i wiecz-
nością, dwoma różnymi sposobami trwania, z których żaden nie daje się zredu-
kować do drugiego ani do jakiegokolwiek trzeciego sposobu trwania. Co więcej, 
między istotami różniącymi się sposobem trwania zachodzi możliwość interakcji. 
Aby zrozumieć naturę tych interakcji, trzeba wychwycić – jak Boecjusz oraz inni 
przedstawiciele głównych nurtów monoteistycznych – że wieczność jest sposobem 

8 Tłumaczenie definicji Boecjusza zostało opracowane przez Normana Kretzmanna i przeze mnie. 
Zob. E. Stump, N. Kretzmann, Eternity, „The Journal of Philosophy” 78 (1981), s. 429–458.

9 Zob. tamże, s. 429–458; E. Stump, N. Kretzmann, Prophecy, Past Truth, and Eternity, „Philoso-
phical Perspectives” 5 (1991), red. J. Tomberlin, s. 395–424; E. Stump, N. Kretzmann, Eternity, 
Awareness, and Action, „Faith and Philosophy” 9 (1992), s. 463–482.
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istnienia charakteryzującym się zarówno brakiem sukcesji, jak i nieograniczonym 
trwaniem.

Zdarzenia czasowe są uporządkowane zgodnie z serią A – przeszłość, teraźniej-
szość i przyszłość, oraz zgodnie z serią B – wcześniej, jednocześnie, później. Ponie-
waż wiecznego Boga nie charakteryzuje żadne następstwo, nic w życiu Boga nie 
może być uporządkowane według żadnej ze wspomnianych serii. Co więcej, ża-
den byt czy zdarzenie czasowe nie mogą być ani przeszłością lub przyszłością, ani 
wcześniejsze lub późniejsze względem całego życia wiecznego Boga. W przeciw-
nym razie Bóg byłby częścią serii czasowej. 

Z drugiej strony, wieczność charakteryzuje się również nieograniczonym trwa-
niem, to znaczy trwaniem teraźniejszości, która nie jest ograniczona ani przyszło-
ścią, ani przeszłością. Ponieważ sposób istnienia wiecznego Boga cechuje się nie-
ograniczonym i nieczasowym rodzajem teraźniejszości, relacja między wiecznym 
Bogiem a wszystkim, co trwa w czasie, musi być jakimś typem równoczesności.

Oczywiście, teraźniejszość i równoczesność, związane z wiecznym Bogiem, nie 
mogą być ani czasową teraźniejszością, ani czasową równoczesnością. Właściwa 
charakterystyka pojęcia wieczności domaga się wprowadzenia technicznego zna-
czenia kilku popularnych słów, m.in. „teraz”, „teraźniejszy” czy „równoczesny”, 
jak również form czasu teraźniejszego wielu czasowników. Zdefiniowanie relacji 
zachodzącej między wiecznością a czasem domaga się zatem użycia specjalnego 
znaczenia terminu „równoczesność”. We wcześniejszej pracy Norman Kretzmann 
i ja nazwaliśmy ten szczególny rodzaj równoczesności „ET-równoczesnością”, czyli 

„równoczesnością między tym, co jest wieczne, a tym, co jest czasowe”. Ta relacja, 
która może być uznana za jeden z rodzajów równoczesności, będzie oczywiście 
relacją symetryczną. Natomiast „ET-równoczesność” nie będzie ani zwrotna, ani 
przechodnia, ponieważ jej człony charakteryzują się różnym sposobem istnienia. 
W szczególności dwa dowolne zdarzenia czasowe mogą być ET-równoczesne z jed-
nym i tym samym zdarzeniem wiecznym, ale nie być ET-równoczesne ze sobą.

Biorąc pod uwagę koncepcję wieczności, Bóg nie ma wiedzy uprzedniej. Każdą 
rzecz lub stan rzeczy, będący w stosunku do nas przyszłym zdarzeniem przygod-
nym, Bóg zna tylko jako czasowo teraźniejszy, a nie jako przyszły. Z tych samych 
powodów Bóg nie może zmienić przeszłości ani ingerować w przyszłość. Takie 
działania wymagają czasowej lokalizacji, bez której nie może istnieć ani przeszłość, 
ani przyszłość. Niemniej zwolennicy koncepcji wieczności utrzymywali, że Bóg 
w wiecznej teraźniejszości może bezpośrednio znać przeszłe lub przyszłe w sto-
sunku do nas zdarzenia oraz na nie wpływać. Na przykład Bóg może w wiecznej 
teraźniejszości zechcieć, aby coś się zdarzyło lub żeby zaistniało w konkretnym 
momencie, także w momentach, które są w stosunku do nas przeszłe lub przyszłe.
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Gdyby Flatlandia była uporządkowana liniowo i posiadała absolutny środek, 
to mogłoby istnieć absolutne flatlandzkie tutaj, które we flatlandzkim świecie mo-
głoby być zajmowane przez jednego tylko Flatlandczyka naraz. Jednakże gdyby 
Flatlandia była wystarczająco mała, to z punktu widzenia ludzkiego obserwatora 
w trójwymiarowym świecie całość Flatlandii mogłaby być owym tutaj. Jednak nie 
wynikałoby z tego i nie byłoby prawdą, że cała Flatlandia jest tutaj w odniesieniu 
do dowolnego mieszkańca Flatlandii. Byłoby więc jednocześnie tak, że tylko jeden 
obiekt we Flatlandii może być tutaj (z punktu widzenia mieszkańców Flatlandii) 
i cała Flatlandia może być tutaj (z punktu widzenia mieszkańców trójwymiarowe-
go świata). Powodem tego pozornie paradoksalnego stwierdzenia jest to, że cała 
Flatlandia może być zawarta w metafizycznie większym tutaj trójwymiarowego 
świata. Na gruncie koncepcji wieczności mamy do czynienia z analogiczną sytu-
acją, gdy chodzi o teraźniejszość. Z punktu widzenia wiecznej teraźniejszości Boga 
cały czas jest zawarty w wiecznej teraźniejszości o tyle, o ile wszystko w tym czasie 
jest ET-równoczesne z wieczną teraźniejszością. Ale nie wynika z tego i nie jest 
prawdą, że wszystkie chwile są teraźniejsze w odniesieniu do czegokolwiek czaso-
wego w którejkolwiek lokalizacji czasowej. Pomocą w wyjaśnieniu tej kwestii może 
być odpowiedź na pytanie: „Czy wieczny Bóg wie, która teraz jest godzina?”. Na 
potrzeby dyskusji załóżmy, że okazjonalne „teraz” jest nieeliminowalne i że istnie-
je bezwzględna teraźniejszość czasowa, w odróżnieniu od teraźniejszości zrelaty-
wizowanej jedynie do jakiegoś jednostkowego bytu czasowego. Czy wieczny Bóg 
mógłby wiedzieć, która jest teraz godzina w absolutnym teraz?

Przy założeniu, że istnieje absolutna teraźniejszość, możemy powiedzieć, że 
mamy do czynienia z faktem rozwijania się historii w czasie. W odniesieniu do 
jestestw czasowych w każdym dowolnym momencie, gdy ten moment staje się 
teraźniejszy, historia rozwija się tak a tak daleko. I to jest coś, co wieczny Bóg 
może wiedzieć. Co więcej, ponieważ cała wieczność jest ET-równoczesna z każ-
dym zdarzeniem czasowym tak, jak by się ono odgrywało aktualnie, wieczny Bóg 
może znać wszystkie zdarzenia aktualnie zachodzące w każdym poszczególnym 
momencie, jak również czasową lokalizację tego momentu i to, że jest on doświad-
czany przez byty czasowe jako absolutnie teraźniejszy. Ale poza tym Bóg nie może 
wiedzieć nic więcej na temat tego, która jest teraz godzina. W wiecznym teraz nie 
ma czasu. Z punktu widzenia wiecznej teraźniejszości wszystkie zdarzenia czaso-
we są teraźniejsze w całym życiu wiecznego Boga, ponieważ każde z tych zdarzeń 
jest częścią absolutnej czasowej teraźniejszości. W życiu wiecznego Boga żaden 
czasowy moment nie jest bardziej uprzywilejowany niż inne momenty, aby stano-
wić dla Boga absolutną teraźniejszość.
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Ta intuicja może stać się bardziej zrozumiała dzięki następującemu schemato-
wi. Wyobraźmy sobie dwie równoległe poziome linie, z których górna przedstawia 
wieczność, a dolna czas. Niech teraźniejszość będzie reprezentowana przez światło. 
Wówczas w odniesieniu do obiektów czasowych możemy powiedzieć, że czaso-
wa teraźniejszość jest reprezentowana przez poruszającą się wzdłuż dolnej linii 
kropkę światła, które oświetla linię chwila po chwili. Wieczną teraźniejszość nato-
miast będzie reprezentować oświetlenie całej górnej linii od razu. Dla każdej cza-
sowej rzeczy znajdującej się w czasowym teraz linia wieczności będzie oświetlona 
w całości, chociaż linia czasu jest podświetlana chwila po chwili. Z drugiej strony, 
w odniesieniu do wiecznego Boga cała linia czasu rozświetla się jednocześnie.

Zatem poszczególne momenty czasowe mogą być zarówno oświetlone, jak 
i nieoświetlone  – tyle że nie w tym samym czasie. Podobnie jak w przykładzie 
z Flatlandią i światem trójwymiarowym, jeśli wprowadzi się wieczność, powstaną 
dwa różne, ale równie realne sposoby trwania, a teraźniejszość stanie się relatywna. 
W relacji do rozwijającej się historii dany moment może jeszcze nie być teraźniej-
szy. Jednak w relacji do trwającej i obejmującej teraźniejszość wieczności ten sam 
moment może być teraźniejszy dla Boga, o ile jedna i ta sama wieczna teraźniej-
szość jest z nim ET-równoczesna.

Po tym przybliżeniu koncepcji wieczności możemy przejść do naszkicowania 
stanowiska Haskera w kwestii wiecznej wiedzy Boga na temat przyszłych wolnych 
wyborów.

2. Stanowisko Wiliama Haskera

Formując swoje stanowisko w kwestii ponadczasowej wiedzy Boga, Hasker wy-
chodzi od analizy szeroko dyskutowanego rozumowania Alvina Plantingi, zmie-
rzającego do wniosku, że uznanie wiedzy Boga za ponadczasową nie rozwiązuje 
problemu przedwiedzy i wolnej woli10. W swoim wywodzie Plantinga posługuje 
się powszechną intuicją, zgodnie z którą wieczność Boga jest już w jakiś sposób 
ustalona i zdeterminowana tak samo jak przeszłość. Linda Zagzebski streszcza tę 
intuicję w słowach:

Nie mamy powodów, by sądzić, że dzięki ponadczasowej wiedzy Boga możemy zyskać 
więcej niż dzięki przeszłej wiedzy Boga. Rzeczywistość ponadczasowa jest poza naszym 
zasięgiem dokładnie tak samo jak przeszłość11.

10 W. Hasker, God, Time, and Knowledge, Ithaca, NY 1989. Hasker uważa, że przedstawił w tej książ-
ce rozstrzygające argumenty przemawiające za rzecz jego poglądu w kwestii wieczności i wolnej 
woli, więc skoncentruję się w niniejszej pracy właśnie na tej książce.

11 L. Zagzebski, Foreknowledge and Free Will…
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I dodaje, że „krok w stronę uznania ponadczasowości nie pozwala uniknąć 
problemu teologicznego fatalizmu, ponieważ w odniesieniu do wiedzy ponad-
czasowej można sformułować argument strukturalnie równoległy z argumentem 
podstawowym [na rzecz niezgodności przedwiedzy i wolnej woli]”12. 

Przedstawmy zatem teraz to rozumowanie w wersji Plantingi (daty dostosowa-
no do potrzeb niniejszego tekstu):

Przypuśćmy, że w roku 2095 Paweł rzeczywiście skosi swój trawnik. W takim razie zdanie 
Bóg (odwiecznie) wie, że w 2095 roku Paweł kosi trawnik jest teraz prawdziwe. Co więcej, 
zdanie to było prawdziwe osiemdziesiąt lat temu. Zdanie Bóg (odwiecznie) wie, że w 2095 
roku Paweł kosi trawnik nie tylko jest prawdziwe teraz, ale było prawdziwe wtedy (osiem-
dziesiąt lat temu). To, co przeszłe, jest konieczne, zatem teraz jest konieczne, aby zdanie 
to było prawdziwe osiemdziesiąt lat temu. Ale jest również logicznie konieczne to, że jeśli 
to zdanie było prawdziwe osiemdziesiąt lat temu, to Paweł skosi trawnik w 2095 roku. 
Dlatego jego koszenie trawnika jest konieczne na tej samej zasadzie, na jakiej konieczna 
jest przeszłość. To oznacza, że ani teraz, ani w przyszłości powstrzymanie się od skoszenia 
trawnika nie będzie leżeć w mocy Pawła13.

Plantinga twierdzi, że skoro w tym rozumowaniu robi się użytek z pojęcia 
wiecznej wiedzy Boga, a mimo to prowadzi ono do wniosku, że „koszenie (w 2095 
roku) przez Pawła trawnika jest konieczne na tej samej zasadzie, na której koniecz-
na jest przeszłość […], to stwierdzenie, że Bóg jest poza czasem jest zasadniczo 
nieistotne”14 dla jakiegokolwiek rozwiązania problemu przedwiedzy i wolnej woli.

Rozumowanie Plantingi opiera się na przyjęciu założenia, że zdanie Bóg wie od-
wiecznie, że w 2095 roku Paweł kosi trawnik było w przeszłości prawdziwe, co sta-
nowi twardy fakt dotyczący przeszłości, do którego można zastosować zasadę nie-
zmienności tego, co minione. Ale Hasker sprzeciwia się temu, że rozstrzygnięcie, 
czy jest to twardy fakt dotyczący przeszłości, czy też nie jest, miałoby zależeć od 
tego, czy twardym faktem jest samo w sobie zdanie Bóg wie odwiecznie, że Paweł 
kosi trawnik w 2095 roku. Z punktu widzenia Haskera efektywność rozumowania 
Plantingi zależy od tego, czy „zdania o odwiecznych aktach Boga (są) «konieczne» 
w taki sam sposób, w jaki konieczna jest przeszłość”15. Z jednej strony, w myśl in-
tuicji wyrażonej przez Zagzebski, Hasker twierdzi, że z pewnością tak właśnie jest:

12 Tamże.
13 A. Plantinga, On Ockham’s Way Out, „Faith and Philosophy” 3 (1986), s. 239; przedrukowane 

w: The Concept of God, red. T.V. Morris, Oxford 1987, s. 171–200.
14 A. Plantinga, On Ockham’s Way Out, „Faith and Philosophy” 3 (1986), s. 240.
15 W. Hasker, God, Time, and Knowledge…, s. 174.
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[…] począwszy od chwili obecnej pod wieloma względami jest jeszcze niezdeterminowane, 
jaka będzie przyszłość […]. Ponadczasowa wieczność Boga […] z pewnością nie może 
być otwarta w ten sposób; każdy fakt jest zdeterminowany, aby był taki, jaki jest, i nie 
inaczej16.

Z drugiej jednak strony Hasker uważa, że kiedy wieczny Bóg patrzy na czas, 
to „rozróżnia potrzeby i zdarzenia przygodne [w czasie], chociaż postać, w jakiej 
te drugie docierają do Jego spojrzenia, jest zupełnie pozbawiona przygodności”17. 
Zatem Bóg patrzy na całość czasu w taki sam sposób, w jaki istota czasowa patrzy-
łaby na przeszłość. Z tego wynika, zdaniem Haskera, że nasza relacja do wiecznej 
teraźniejszości Boga jest taka, jak nasza relacja do przyszłości:

Jeśli Bóg w swojej wieczności patrzy na nasz czas tak, jak spogląda się wstecz na prze-
szłość, to pod pewnym względem my możemy spojrzeć, a raczej wyobrażać sobie wiecz-
ność tak, jak wyobrażamy sobie przyszłość!18.

Z tego twierdzenia Hasker wyciąga wniosek, że „wieczność jest jak przyszłość, 
a nie jak przeszłość, ponieważ wciąż pozostaje otwarta na nasze oddziaływanie”19. 
W konsekwencji – mówi Hasker – „fakty dotyczące wiecznej wiedzy Boga […] nie 
są twardymi faktami. […] [P] Są rzeczy, o których Bóg wie ponadczasowo, lecz w mo-
jej mocy leży spowodowanie tego, że Bóg nie wie ich ponadczasowo”20. I konkluduje: 

„Jeśli sąd [P] jest możliwy, i tylko wtedy, to koncepcja bezczasowości Boga jest 
spójna z poglądem afirmującym istnienie wolnej woli”21. Tak więc Hasker uwa-
ża, że rozumowanie Plantingi nie jest słuszne. Jeśli odwieczna wiedza Boga, że 
w 2095 roku Paweł kosi trawnik, nie jest twardym faktem, to nie odnosi się do niej 
konieczność przeszłości. Stąd w rozumowaniu Plantingi przejście do wniosku, że 
Paweł kosi trawnik z konieczności, jest niepoprawne.

Mimo to, jak uważa Hasker, obalenie rozumowania Plantingi nie powinno 
być dla zwolennika poglądu o ponadczasowości Boga powodem do radości, po-
nieważ wiąże się to ze znacznymi kosztami. Trzeba bowiem wówczas uznać, że 
nie jest możliwe dla Boga korzystanie z wiedzy „uzyskanej w wyniku aktualnego 
zajścia przyszłych zdarzeń w celu określenia Jego własnych uprzednich działań 

16 Tamże, s. 174.
17 Tamże, s. 175. Hasker cytuje tutaj Arthura Priora, który sam przypisuje tę myśl Anzelmowi.
18 Tamże, s. 175.
19 Tamże, s. 175–176.
20 Tamże, s. 176.
21 Tamże.
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związanych z opatrznościowym zarządzaniem światem”22. Nawet jeśli ponadcza-
sowa wiedza Boga dotycząca przyszłości nie jest nieuzgadnialna z wolną wolą 
człowieka, to – zdaniem Haskera – Bóg nie może wykorzystywać tej wiedzy w in-
terakcjach z istotami ludzkimi.

3. Rozumowanie Plantingi i zarzut Haskera

Chociaż Hasker próbuje bronić koncepcji wieczności przed rozumowaniem Plan-
tingi, jego zarzuty stawiane temu rozumowaniu same w sobie są trudne do pogo-
dzenia z koncepcją wieczności. W szczególności nie do pogodzenia z tą koncepcją 
wydają się przesłanki Haskera mające uzasadnić jego kluczowe stwierdzenie, że 
fakty o wiecznej wiedzy Boga nie są twardymi faktami.

Rozważmy na początek wypowiedź Haskera, że kiedy Bóg patrzy na czas, patrzy 
nań tak, jak by był on doczesną przeszłością, w której nie ostało się już nic przy-
godnego z tego, co kiedyś było przygodne. Zgodnie z koncepcją wieczności nie jest 
możliwe, aby Bóg był w relacji z czymś przeszłym. Wręcz przeciwnie, wszystko, co 
jest czasowe, jest ET-równoczesne z całością życia Boga. Z tego samego powodu 
nie jest prawdą, że dla wiecznego Boga wszelka przygodność wyszła ze zdarzeń 
przygodnych w czasie. Bóg postrzega zdarzenia przygodne jako teraźniejsze, ale 
w tej relacji nie ma nic, co sprawia, że zdarzenia przygodne stają się przeszłe lub 
nie-przygodne względem Boga.

Ktoś się może w tym miejscu zmartwić, że nawet jeśli rzeczy przygodne są te-
raźniejsze względem Boga, to nadal zachodzi konieczność teraźniejszości. Jednak 
bez względu na to, jak dokładnie mamy rozumieć konieczność teraźniejszości, ko-
nieczność ta nie usuwa przygodności. To, że Paulina widzi, jak Hieronim w tym 
momencie uśmiecha się do niej, nie oznacza, że uśmiech Hieronima – ponieważ 
odbywa się teraz – traci swoją przygodność. Tym, co czyni przygodnym uśmiech 
Hieronima, jest fakt, że Hieronim mógł się nie uśmiechnąć. Aktualne postrze-
ganie przez Paulinę uśmiechu Hieronima wcale nie sprawia, że każdy stan rze-
czy uprzedni względem uśmiechu czyni ten uśmiech koniecznym. Przygodność 
uśmiechu Hieronima jest faktem, mimo że uśmiech ma miejsce w tej chwili. Ana-
logicznie, dla Boga żyjącego w wiecznej teraźniejszości zdarzenia w czasie pozo-
stają przygodne nawet wtedy, gdy odnosi się On do nich jak do ET-równoczesnych 
z całą wiecznością.

W taki sam sposób koncepcja wieczności wyklucza stwierdzenie Haskera, że 
względem rzeczy w czasowym teraz wieczność jest przyszłością lub jest odpowied-
nio podobna do przyszłości. Zgodnie z koncepcją wieczności nie jest możliwe, aby 

22 Tamże.
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cokolwiek w wieczności było przyszłe względem rzeczy czasowych. Jedyną relacją, 
jaka zachodzi między wieczną teraźniejszością Boga a dowolnymi zdarzeniami 
w czasie, jest ET-równoczesność. W dowolnym momencie cała wieczność jest te-
raźniejsza w odniesieniu do tego momentu jako ET-równoczesna z nim. Nic, co 
dotyczy wiecznej teraźniejszości, nie jest przyszłe w odniesieniu do jakiegokolwiek 
momentu czasowego.

Na koniec rozważmy wniosek Haskera: „Są rzeczy, o których Bóg wie ponad-
czasowo, lecz w mojej mocy leży spowodowanie tego, że Bóg nie wie ich ponadcza-
sowo”. Innymi słowy, zdaniem Haskera w wiecznej teraźniejszości Bóg jest prze-
konany, że p, ale ja w tej chwili mogę sprawić, że w wiecznej teraźniejszości Bóg 
nie jest przekonany, że p. Otóż, zgodnie z koncepcją wieczności to również nie jest 
możliwe. W wieczności nie ma następstwa. Nie jest więc możliwe, aby wieczny Bóg 
najpierw był przekonany, że p, a potem był przekonany, że nie-p. Jeśli Bóg posiada 
jakieś przekonania w wiecznej teraźniejszości, są to właśnie dokładnie te przeko-
nania, które Bóg żywi, i nie jest możliwe, aby Bóg je zmienił. A fortiori, w czasowej 
teraźniejszości nikt nie może sprawić, że w wiecznej teraźniejszości Bóg posiada 
przekonania różne od tych, które Bóg posiadał w wiecznej teraźniejszości.

Wydaje się więc, że zarówno przesłanki rozumowania Haskera sformułowane 
w opozycji do Plantingi, jak i konkluzja, którą Hasker wyprowadza z tych przesła-
nek, nie są zgodne z koncepcją wieczności. Tym samym należy uznać, że Hasker 
chybił, próbując obalić rozumowanie Plantingi, jak również broniąc zgodności 
wolnej woli człowieka z odwieczną wiedzą Boga.

4. Rozumowanie Plantingi a koncepcja wieczności

W mojej opinii ocena rozumowania Plantingi dokonana przez Haskera jest słusz-
na: rozumowanie Plantingi nie wykazuje tego, że nie da się uzgodnić stanowiska 
przyjmującego wolną wolę człowieka ze stanowiskiem afirmującym odwieczną 
wiedzę Boga. Wolną wolę i wieczną wiedzę można natomiast obronić przed argu-
mentacją Plantingi inaczej, niż czyni to Hasker.

Wychodząc od przyjęcia prawdziwości w przeszłości zdania o odwiecznej Bożej 
wiedzy dotyczącej jakiegoś zdarzenia przyszłego, rozumowanie Plantingi próbuje 
pójść w kierunku wykazania, że przyszłe zdarzenie jest w jakiś sposób ustalone lub 
nieuniknione teraz, zanim to zdarzenie nastąpi. Moim zdaniem koncepcja wiecz-
ności ujawnia problematyczność tego kroku. Aby zobaczyć konsekwencje takiego 
posunięcia, przy uwzględnieniu koncepcji wieczności, rozważmy rozumowanie 
Plantingi przy założeniu, że Bóg jest czasowy. Przy tym założeniu stwierdzamy:
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Jeżeli
(a) w roku 1932 (g) zdanie Bóg wie, że w roku 2095 Paweł kosi trawnik jest 

prawdą, 
to w roku 1932 zachodzi stan rzeczy odpowiadający (g).
Stan rzeczy w roku 1932, o którym mowa, to stan Bożej wiedzy, zgodnie z któ-

rym w roku 2095 Paweł kosi trawnik. Co więcej, w roku 1932 Bóg wie, że w roku 
2095 Paweł kosi trawnik, wtedy i tylko wtedy, gdy w roku 2095 Paweł kosi trawnik. 
Ponieważ w roku 1932 stanowi to przedmiot wiedzy Boga, w roku 1932 świat musi 
być właśnie taki, jaka jest wiedza Boga o tym świecie. Gdyby bowiem w roku 1932 
Bóg wiedział, że w roku 2095 Paweł kosi trawnik, a w roku 2095 koszenie nie miało 
miejsca, to w roku 1932 świat nie byłby taki, jaki musi być dla Boga w roku 1932, 
a więc nie mogłaby istnieć wiedza, którą by Bóg posiadał w roku 1932. Jednak-
że Bóg posiada tę wiedzę, a zatem w roku 1932 zachodzi stan, zgodnie z którym 
w roku 2095 Paweł kosi trawnik. Konsekwentnie, w tym momencie (dla celów 
niniejszej dyskusji ten moment niech przypada po roku 1932 i przed rokiem 2095) 
jest tak, że w roku 2095 Paweł kosi trawnik.

Gdyby Bóg był czasowy, to następujące wnioski byłyby poprawne:
(a) W roku 1932 (g) zdanie Bóg wie, że w roku 2095 Paweł kosi trawnik jest 

prawdą.
Zatem (b) w roku 1932 Bóg wie, że w roku 2095 Paweł kosi trawnik.
Zatem (c) w roku 2095 Paweł kosi trawnik.
Zatem (d) teraz jest tak, że w roku 2095 Paweł kosi trawnik.
Okazuje się, że na gruncie koncepcji wieczności wnioskowanie na podstawie 

odpowiednio przeformułowanej wersji przesłanek od (a) do (b) jest niepoprawne 
i już nie stanowi uzasadnienia wniosku (d). W koncepcji wieczności stan rzeczy 
polegający na wiedzy Boga, że w roku 2095 Paweł kosi trawnik, sytuuje się w wiecz-
nej teraźniejszości. Bóg nie ma odwiecznej wiedzy w roku 1932, ponieważ nie ma 
jej w żadnej lokalizacji czasowej. W roku 1932 (g) jest prawdziwe tylko dlatego, że 
w wiecznej teraźniejszości Bóg ma odpowiednią wiedzę, a wieczna teraźniejszość 
jest ET-równoczesna z rokiem 1932. A zatem:

Z tego, że
(a’) w roku 1932 (g’) zdanie Bóg w wiecznej teraźniejszości wie, że w roku 2095 

Paweł kosi trawnik jest prawdą,
nie wynika, że
(b) w roku 1932 Bóg wie, że w roku 2095 Paweł kosi trawnik,
ponieważ wiedza Boga nie może być czasowo zlokalizowana w roku 1932.
To jest stosunkowo niekontrowersyjne. Co więcej, jeżeli (a) zostanie odpowied-

nio przeformułowane w (a’), to nie będzie już stanowiło uzasadnienia dla (d).
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Gdy przedmiot wiedzy, którą Bóg posiada w wiecznej teraźniejszości, jest 
czymś czasowym, wówczas to, co jest poznawane przez wiecznego Boga, ma cza-
sową lokalizację. Jednakże nie dzieli ono owej czasowej lokalizacji z wiedzą Boga 
o tym. Natomiast Boże poznanie jest ET-równoczesne z czasową lokalizacją tego, 
co jest przez Niego poznawane. Wiedza Boga w wiecznej teraźniejszości o tym, że 
w 2095 roku Paweł kosi trawnik, jest ET-równoczesna z chwilą, kiedy w roku 2095 
Paweł kosi trawnik.

Z pewnością wiedza Boga w wiecznej teraźniejszości o tym, że w 2095 roku 
Paweł kosi trawnik, domaga się tego, aby w 2095 roku Paweł rzeczywiście kosił 
ów trawnik. Gdyby w 2095 roku koszenie nie miało miejsca, to nie byłoby wiedzy, 
którą Bóg ma w wiecznej teraźniejszości. Ale nie jest tak, że gdyby w 1932 roku 
nie było koszenia w roku 2095, które odpowiada Bożej wiedzy, to nie byłoby wie-
dzy, którą Bóg ma w wiecznej teraźniejszości. Abyśmy mieli do czynienia z wiedzą 
o koszeniu Pawła, którą Bóg ma w wiecznej teraźniejszości, wystarczy, by zacho-
dziła relacja ET-równoczesności między wieczną teraźniejszością Boga a czasową 
lokalizacją koszenia Pawła. I tak się właśnie dzieje, ponieważ Bóg jest ET-równo-
czesny z każdą chwilą, włącznie z tą w 2095 roku, kiedy Paweł kosi. Nie oznacza 
to jednak teraz, w czasowej teraźniejszości, że w 2095 roku Paweł kosi. Aby dać 
podstawę Bożej wiedzy na temat koszenia przez Pawła trawnika w 2095 roku, nie 
jest konieczne, by koszenie Pawła w 2095 roku w jakiś sposób zostało ustalone już 
w czasowej teraźniejszości. Takie podstawy uzyskuje wiedza Boża w 2095 roku i, 
w przeciwieństwie do Boga, czasowa teraźniejszość nie jest w żadnym sensie rów-
noczesna z rokiem 2095. Innymi słowy,

ze stwierdzenia:
(a’) W roku 1932 (g’) zdanie Bóg w wiecznej teraźniejszości wie, że w roku 2095 

Paweł kosi trawnik jest prawdziwe,
wynika, że
(c) w roku 2095 Paweł kosi trawnik.
Jednakże nie wynika z tego i nie jest prawdą, że
(d) teraz jest tak, że w roku 2095 Paweł kosi trawnik.
Oczywiście odrzucenie (d) nie prowadzi do stwierdzenia, że
(e) teraz jest tak, że w roku 2095 Paweł nie kosi trawnika.
Ponieważ w wiecznej teraźniejszości Bóg może być ET-równoczesny z przy-

szłymi zdarzeniami, które jeszcze nie zachodzą w doczesnej teraźniejszości, wie-
dza Boga może mieć podstawę w czymś przyszłym względem nas, bez konieczno-
ści zakładania, że przyszłe zdarzenie jest już ustalone w czasowej teraźniejszości. 
Teraz, w czasowej teraźniejszości, ani koszenie wykonywane przez Pawła, ani nie-
koszenie nie są ustalone. Niemniej jednak, w wiecznej teraźniejszości Bóg może 
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wiedzieć, że w 2095 roku Paweł kosi, ponieważ Bóg jest ET-równoczesny z chwilą 
w 2095 roku, w której zachodzi koszenie przez Pawła trawnika.

Twierdzenie (a’) jest prawdziwe, ponieważ zachodzi relacja ET-równoczesności 
między wieczną teraźniejszością a rokiem 1932, czyli czasem minionym w odnie-
sieniu do nas. A twierdzenie (g’) jest prawdziwe, ponieważ zachodzi relacja ET-

-równoczesności pomiędzy wieczną teraźniejszością a koszeniem Pawła w 2095 
roku, czyli przyszłością w odniesieniu do nas. Jednakże ET-równoczesność nie jest 
relacją przechodnią. Z faktu, że rok 1932 jest ET-równoczesny z wieczną teraź-
niejszością, a wieczna teraźniejszość jest ET-równoczesna z rokiem 2095, nie wy-
nika, że rok 1932 jest równoczesny z rokiem 2095. A więc koszenie Pawła w 2095 
roku nie jest czymś, co ma miejsce w 1932 roku. Dlatego też nie należy twierdzić, 
że ze względu na ponadczasową wiedzę Boga o czymś, jest to konieczne tak, jak 
konieczna jest przeszłość. Nieprzechodniość ET-równoczesności podważa wszel-
kie wnioskowania postaci „Było prawdą, że Bóg wie, że p, zatem teraz jest tak, że 
p”, gdzie zmienna p przebiega zbiór przyszłych zdarzeń przygodnych. W związku 
z tym kluczowe stwierdzenie rozumowania Plantingi może być słuszne:

Jest konieczne, że jeżeli zdanie Bóg odwiecznie wie, że Paweł kosi trawnik w roku 
2095 było prawdziwe osiemdziesiąt lat temu, to Paweł kosi trawnik w roku 2095.

Mimo to wnioski wyciągnięte przez Plantingę z tego stwierdzenia wyglądają 
na fałszywe. Z tego stwierdzenia wynika, że w 2095 roku Paweł kosi trawnik, ale 
nie wynika z niego, że obecnie jest konieczne, aby w 2095 roku Paweł kosił lub że 
Paweł nie ma żadnej władzy nad tym, czy będzie kosił w przyszłości, czy też nie.

Wiedza Boga w wiecznej teraźniejszości o zdarzeniach, które są teraźniejsze 
dla Boga, ale przyszłe dla nas, nie oznacza, że te przyszłe zdarzenia, mające miej-
sce w doczesnej teraźniejszości, są w jakiś sposób ustalone, zanim faktycznie zajdą 
w czasie. Zatem wiedzę Boga na temat zdarzeń przyszłych w stosunku do nas da się 
uzgodnić z wolną wolą człowieka objawiającą się w owych przyszłych zdarzeniach.

5. Hasker o nieużyteczności wiecznej wiedzy

Wnikliwy namysł nad tym, co stoi u podstaw koncepcji wieczności, również pro-
wadzi do podważenia racji, na mocy których Hasker odrzuca możliwość używania 
przez Boga Jego odwiecznej wiedzy w celu działania w świecie doczesnym. Hasker 
mówi:

[…] nie jest możliwe, aby Bóg mógł skorzystać z wiedzy uzyskanej w wyniku aktualnego 
zajścia przyszłych zdarzeń w celu określenia Jego własnych uprzednich działań związa-
nych z opatrznościowym zarządzaniem światem.
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Tutaj Hasker zakłada, że działania Boga poprzedzają wystąpienie zdarzeń przy-
szłych, a to założenie jest niemożliwe na gruncie koncepcji wieczności. Nic w życiu 
wiecznym Boga nie jest wcześniejsze w stosunku do czegokolwiek w czasie i nic 
w czasie nie jest późniejsze w stosunku do czegokolwiek w życiu wiecznym Boga.

Możemy jednak przeformułować przesłanki Haskera tak, aby nie przypisywały 
one w sposób niedopuszczalny doczesnego następstwa wiecznemu Bogu. Wydaje 
się, że myśl Haskera odbija się na drugiej stronie medalu intuicji wyrażonej w za-
cytowanym wyżej fragmencie wypowiedzi Lindy Zagzebski: wieczna teraźniej-
szość jest tak samo ustalona i zdeterminowana jak teraźniejszość czasowa. Wydaje 
się, że w obu przypadkach, gdy coś jest teraźniejsze, to nie można zrobić już nic, 
aby to zmienić – nie może tego nawet sam Bóg.

Zgodnie z tokiem myślenia Haskera, kiedy Bóg wchodzi w posiadanie wiedzy 
o przyszłych zdarzeniach, one już dzieją się tak, by Bóg mógł o nich wiedzieć, 
zatem Hasker przypisuje czasowe uporządkowanie relacji, jaka zachodzi między 
przyszłymi zdarzeniami a wiedzą Boga. Nawet jeśli nie ma następstwa czasowe-
go, jak między przyszłymi zdarzeniami a wiedzą Boga, istnieje porządek logiczny: 
wystąpienie zdarzenia jest logicznie uprzednie w stosunku do wiedzy Boga o tym 
zdarzeniu. Więc nawet jeśli przyszłe zdarzenia uprzednio nie zachodzą, by Bóg 
mógł o nich wiedzieć, to wciąż wydaje się, że przyszłe zdarzenia muszą jak gdyby 
istnieć, aby Bóg je znał. W tym wypadku stanowisko Haskera wygląda ciągle na 
zdatne do przyjęcia: ponieważ przyszłe zdarzenie musi istnieć, aby Bóg je znał, 
Bóg nie może użyć swojej wiedzy o tym przyszłym zdarzeniu, aby w nie ingerować. 
Z tego powodu Bóg nie może wpłynąć na przyszłe zdarzenie w świetle swojej wie-
dzy o nim. Tak dochodzimy do wniosku, do którego dotarł Hasker, ale nie przy-
pisujemy wiecznemu Bogu sukcesji czasowej. Nawet jeśli istnieje wieczna Boża 
wiedza o rzeczach przyszłych w stosunku do nas, wydaje się ona bezużyteczna dla 
jakiejkolwiek ingerencji Boga w przyszłe zdarzenia.

Właściwie możemy wzmocnić stanowisko Haskera, zgodnie bowiem z jego to-
kiem myślenia wygląda na to, że odwieczny Bóg w ogóle nie może działać w czasie. 
Każde doczesne zdarzenie jest ET-równoczesne z całym życiem wiecznego Boga. 
Zatem każde działanie Boga mające na celu wywołanie skutku przyczynowego 
w określonym czasie jest ET-równoczesne z tym, co się dzieje w tym czasie. Ale 
wówczas to, co się dzieje w czasie, jest dla Boga teraźniejsze, a skoro jest teraź-
niejsze, to też istnieje. Więc w jaki sposób Bóg mógłby coś z tym zrobić? W ujęciu 
Haskera zatem nie tylko jest tak, że odwieczna wiedza jest bezużyteczna dla Boga 
w kreowaniu jego interakcji z obiektami w czasie, ale w rzeczywistości Bóg nie 
może w ogóle działać w czasie, bez względu na to, czy posiada tę wiedzę, czy nie. 
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W tym miejscu warto byłoby na chwilę się zatrzymać i zastanowić, w jaki spo-
sób dowolny obiekt w czasie oddziałuje na inny obiekt w czasie. Rozważmy stosun-
kowo prosty przypadek zaczerpnięty z neurofizjologii, a dotyczący przyczynowej 
interakcji między dwoma neuronami. Chodzi o sytuację, w której neuron 1 powo-
duje tak zwane odpalenie neuronu 2. Wyjaśnimy teraz mechanizm tej interakcji. 
W aksonie neuronu 1 znajdują się pęcherzyki nasienne, czyli małe woreczki oto-
czone błoną. Każdy pęcherzyk nasienny zawiera cząsteczki neuroprzekaźnika, np. 
serotoninę. Kiedy neuron 1 ulega odpaleniu, błony niektórych pęcherzyków na-
siennych w aksonie neuronu 1 łączą się z błoną aksonu neuronu 1 w zakończeniu 
aksonu. Kiedy błona pęcherzyka nasiennego łączy się z błoną zakończenia aksonu, 
pęcherzyk nasienny zostaje otwarty. Wtedy jego zawartość, cząsteczki serotoniny, 
są wlewane do szczeliny synaptycznej, czyli małej przestrzeni między neuronem 
1 a neuronem 2. Po wejściu do szczeliny synaptycznej cząsteczka serotoniny prze-
suwa się do receptora na błonie komórkowej dendrytu neuronu 2. Kiedy tak się 
dzieje, receptor otwiera się i umożliwia jonom wejście do neuronu 2, zmieniając 
w ten sposób potencjał transbłonowy i przyczyniając się do odpalenia neuronu 2.

Załóżmy, że weźmiemy pod uwagę tylko trzy czasowo uporządkowane zdarze-
nia sekwencji przyczynowej przedstawionej w tym przykładzie:

– zdarzenie 1 w czasie t1: interakcja przyczynowa między błoną pęcherzyka na-
siennego w neuronie 1 a błoną komórkową zakończenia aksonu neuronu 1, prze-
jawiająca się połączeniem błon i otwarciem pęcherzyka nasiennego;

– zdarzenie 2 w czasie t2: interakcja przyczynowa między cząsteczkami seroto-
niny w otwartym pęcherzyku nasiennym a cząsteczkami w szczelinie synaptycznej, 
przejawiająca się przemieszczaniem się cząsteczek serotoniny z tego pęcherzyka 
nasiennego przez szczelinę synaptyczną między neuronem 1 a neuronem 2,

– zdarzenie 3 w czasie t3: interakcja przyczynowa między cząsteczką serotoniny 
w szczelinie synaptycznej a receptorem na błonie dendrytu neuronu 2, przejawia-
jąca się otwarciem receptora.

Warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy związane z działaniem siły sprawczej, 
z jaką mamy do czynienia w tych zdarzeniach. Po pierwsze, w każdym zdarze-
niu obiekt posiadający siłę sprawczą współistnieje z obiektem, na którym ta siła 
się realizuje. W przypadku 1 błona pęcherzyka nasiennego i błona zakończenia 
aksonu istnieją w czasie t1. To samo dotyczy cząsteczki serotoniny i cząsteczek 
w szczelinie synaptycznej w zdarzeniu 2 oraz cząsteczki serotoniny i receptora 
w zdarzeniu 3. W tych zwykłych przypadkach obiekt oddziałujący siłą sprawczą 
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istnieje równocześnie z obiektem, na którym siła sprawcza się realizuje23. Po dru-
gie, zdarzenie 3 w czasie t3 zachodzi przynajmniej częściowo z powodu zdarzenia 
2 w czasie t2, a zdarzenie 2 w czasie t2 zachodzi przynajmniej częściowo z powodu 
zdarzenia 1 w czasie t1. Nie należy tutaj jednak mylić relacji powodowania z relacją 
czasową. Ponieważ rzeczy znajdują się w świecie czasowym, relacja powodowania 
zachodząca między jednym ze zdarzeń a drugim ma miejsce w czasowo uporząd-
kowanym szeregu. Ale tym, co jest odpowiedzialne za oddziaływanie, jest sama 
relacja powodowania. 

Odwieczny Bóg może spełnić oba te warunki. Bóg, chociaż sam nie jest umiej-
scowiony w czasie, spełnia pierwszy warunek, mogąc oddziaływać przyczynowo 
na rzeczy w czasie, dzięki temu, że jest ET-równoczesny z każdą rzeczą w czasie. 
W wiecznej teraźniejszości Bóg może zechcieć wpłynąć przyczynowo na rzeczy 
w czasie, a rzeczy w tymże czasie – obojętnie który to moment – będą ET-równo-
czesne z wolą Boga w wiecznej teraźniejszości. Bóg może również spełnić drugi 
warunek. Zdarzenia w czasie nie mogą mieć miejsca po tym, jak odwieczny Bóg 
zechce, aby do nich doszło, ale mogą się zdarzyć dlatego, że odwieczny Bóg chce, 
by się zdarzyły.

Aby rozjaśnić tę intuicję, rozważmy przypadek modlitwy z prośbą o uzdrowie-
nie wygłoszonej w czasie t1. Ktoś mógłby przypuszczać, że wieczny Bóg nie może 
odpowiedzieć na tę modlitwę, ponieważ odpowiedź na modlitwę musi nastąpić 
po modlitwie, a wieczny Bóg nie może robić niczego po czymkolwiek. To przy-
puszczenie jest jednak błędne. Aby reakcja Boga była odpowiedzią na modlitwę, 
musi nastąpić z powodu tej modlitwy. Nie jest to równoznaczne z nastąpieniem po 
modlitwie, nawet jeśli w świecie czasowym odpowiedź, która pojawia się z powo-
du modlitwy, zwykle pojawia się właśnie po modlitwie. W jednym i tym samym 
wiecznym teraz Bóg może być świadomy modlitwy o uzdrowienie w czasie t1 i ze-
chcieć, aby uzdrowienie nastąpiło w czasie t2. W tym przypadku, chociaż Boża 
chęć uzdrowienia nie jest późniejsza niż modlitwa, to uzdrowienie dokonuje się 
jednak z powodu modlitwy. A skoro Bóg uzdrawia z powodu modlitwy, to znaczy, 
że Boża wola jest odpowiedzią na modlitwę.

Analogicznie, ruch cząsteczek serotoniny przez szczelinę synaptyczną w czasie 
t2 następuje z powodu złączenia błony pęcherzyka z błoną aksonu neuronu 1 w cza-
sie t1. Prawdą jest, że oddziaływanie przyczynowe w czasie t1 jest czasowo umiej-
scowione przed skutkami tego oddziaływania, które przecież mają miejsce w cza-
sie t2. Ale skutki w czasie t2 zachodzą z powodu oddziaływania przyczynowego 

23 Nie chodzi mi o to, że moc sprawcza jest zawsze realizowana w taki sposób, ale że może być 
i zwykle jest właśnie tak realizowana.
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w czasie t1, a nie z powodu czasowej lokalizacji obiektów wywołujących oddziały-
wanie przyczynowe.

W konsekwencji zdarzenie 2 w czasie t2 może wystąpić przynajmniej częściowo 
z powodu tego, co Bóg chce, aby się zdarzyło w czasie wcześniejszym niż t2, nawet 
jeśli wola Boga jest wcześniejsza od t2. Na przykład Bóg w wiecznej teraźniejszości 
mógłby zechcieć powstrzymać jakąś przyczynę, która (gdyby nie interwencja przy-
czynowa Boga) zniszczyłaby neuron 1 i całą jego zawartość zaraz po połączeniu 
błon w czasie t1 i tuż przed uwolnieniem serotoniny do szczeliny synaptycznej. 
Wtedy to, co by się stało w zdarzeniu 2 w czasie t2, zdarzyłoby się przynajmniej 
częściowo z powodu tego, co w wiecznej teraźniejszości Bóg chce, aby wydarzyło 
się przed czasem t2, nawet jeśli wola Boga nie jest czasowo uporządkowana wzglę-
dem t2.

Zatem fakt, że zdarzenie 2 jest ET-równoczesne z wieczną teraźniejszością Boga, 
nie oznacza, że Bóg dochodzi do zdarzenia 2 jakby zbyt późno, aby na nie zare-
agować. Błędem jest przypuszczenie, że Bóg nie jest w stanie oddziaływać przyczy-
nowo na zdarzenie 2, ponieważ dla Boga zdarzenie 2 już zachodzi i jest ustalone 
z koniecznością teraźniejszości. Ponieważ Bóg jest ET-równoczesny z tym, co się 
dzieje przed zdarzeniem 2, zdarzenie 2 zachodzi przynajmniej częściowo z po-
wodu tego, co Bóg w wiecznej teraźniejszości chce, aby wydarzyło się w chwilach 
wcześniejszych niż t2.

Ponieważ Bóg jest ET-równoczesny z każdym momentem czasowym tak, jak 
by ten moment był teraźniejszy, Bóg może w ten sam sposób oddziaływać przy-
czynowo na każdą chwilę. To, co dzieje się w chwili tn+m, dzieje się przynajmniej 
częściowo z powodu przyczynowego oddziaływania, którego zaistnienia w chwili 
tn chce Bóg w wiecznej teraźniejszości. W ten sposób Bóg, sam nie będąc w czasie, 
w jednym i tym samym wiecznym teraz może chcieć oddziaływać przyczynowo na 
całą uporządkowaną czasowo-przyczynową sekwencję zdarzeń w czasie.

To wyjaśnienie wiecznych Bożych działań w czasie może być zastosowane rów-
nież do wiecznej wiedzy Boga o rzeczach w czasie.

To prawda, że w powyższym przykładzie istnieje logiczna zależność między 
zdarzeniem 2 w czasie t2 a wiedzą Boga o zdarzeniu 2. Bóg zna zdarzenie 2, ponie-
waż zdarzenie 2 zachodzi, a nie odwrotnie24. Ale w wiecznej teraźniejszości, która 
jest ET-równoczesna z chwilą t1, Bóg chce oddziaływać przyczynowo w t1 w taki 
sposób, żeby zdarzenie 2 w chwili t2 miało miejsce przynajmniej częściowo z po-
wodu tego, co Bóg chce, aby wydarzyło się w t1. Boża wiedza o zdarzeniu 2 zależy 
zatem od zdarzenia 2 w czasie t2, ale samo zdarzenie 2 zależy od przyczynowego 

24 Zob. E. Stump, Eternity and God’s Knowledge: A Reply to Shanley, „The American Catholic Philo-
sophical Quarterly” 72 (1998), s. 439–445.
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oddziaływania Boga na zdarzenia w chwili t1. Zatem wiedza Boga o zdarzeniu 2 
obejmuje wiedzę o jego własnym przyczynowym oddziaływaniu na rzeczy w chwi-
li t1, które doprowadziły do zajścia zdarzenia 2 w chwili t2.

Oczywiście można ten wniosek uogólnić. Załóżmy, że czas ma zarówno koniec, 
jak i początek, i że istnieje ostatni moment tn oraz pierwszy moment t1. Przypuść-
my, że w czasie tn ma miejsce ostatnie zdarzenie En. Chociaż Bóg zna En, ponieważ 
ono zachodzi, to En jest Bogu znane przynajmniej częściowo ze względu na to, 
czego Bóg w jednym i tym samym wiecznym teraz chce, aby się zdarzyło w całym 
czasie poprzedzającym tn. W wiecznym teraz Bóg chce tego, co czyni względem 
wszystkich tych przyczynowych oddziaływań na En, w świetle wszystkiego, co Bóg 
w wiecznym teraz wie o każdym innym zdarzeniu w czasie, które również nastąpi-
ło przynajmniej częściowo z powodu tego, co Bóg w wiecznym teraz chce, aby się 
zdarzyło w okresie poprzedzającym tn.

Ponieważ wiedza Boga o En mieści się w jednej wiecznej teraźniejszości, która 
jest całością życia Boga, wiedza, którą Bóg posiada, kiedy oddziałuje na zdarzenie 
En, jest tą samą wiedzą, którą Bóg ma w odniesieniu do zdarzeń zachodzących 
w czasie t1. W konsekwencji, dla wszelkich zdarzeń, od t1 do tn, Bóg może wyko-
rzystać swoją wiedzę o zdarzeniu mającym miejsce w danym czasie, aby nadać 
kształt zdarzeniom w czasie późniejszym. Dla dowolnego zdarzenia, chociaż Bóg 
zna to zdarzenie, ponieważ ono ma miejsce, zdarzenie to zachodzi przynajmniej 
częściowo z powodu przyczynowego oddziaływania, które jest wywierane w czasie 
przez Boga będącego w wiecznej teraźniejszości. Jako że Bóg w wiecznej teraź-
niejszości wie wszystko, czego chce, aby się zdarzyło jako rezultat jego przyczy-
nowego odziaływania w czasie, wszystko to, co się dzieje, dzieje się przynajmniej 
częściowo dzięki Bożej wiedzy o tym. Więc kiedy Bóg zna zdarzenie En, to En jest 
poznawalne dla Boga przynajmniej częściowo z powodu przyczynowego oddzia-
ływania, jakie Bóg w wiecznej teraźniejszości wywiera na zdarzenia w chwilach 
poprzedzających tn.

Wadą w argumentacji Haskera na rzecz bezużyteczności wiecznej wiedzy Boga 
jest przypuszczenie, że logiczna zależność wiedzy Boga od poznawanych zdarzeń 
wyklucza zdolność Boga do używania wiedzy w celu kształtowania swoich działań. 
Zgodnie z koncepcją wieczności logiczna zależność wiedzy Boga od poznawanych 
przezeń zdarzeń nie wyklucza przyczynowej zależności tych zdarzeń od Bożych 
działań, a te działania są przedmiotem Bożej wiedzy. W tym sensie zdarzenia za-
leżą od wiedzy Boga. Ponieważ Bóg nie jest czasowo uporządkowany względem 
zdarzeń w czasie, akt woli Boga w odniesieniu do dowolnego zdarzenia w czasie 
tm dokona się w świetle wiedzy Boga o wszystkich zdarzeniach w czasie, włącznie 
ze zdarzeniami przyszłymi względem nas.
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Wnioski

W różnych miejscach spierałam się z poglądem Haskera, że Bóg klasycznego te-
izmu jest religijnie niezadowalający lub rozczarowujący25. Starałam się pokazać, że 
prosty, wieczny, niezmienny, niewzruszony Bóg może być tak bliski i wrażliwy na 
ludzkie potrzeby, jak by tego chciał każdy otwarty teista. Również dla klasycznego 
teisty, jak Tomasz z Akwinu, Bóg może być ryzykantem26.

W tym artykule nie streściłam argumentów za klasycznym teizmem. Skupiłam 
się za to na drugim z powodów odrzucenia przez Haskera klasycznego teizmu, 
a mianowicie na stwierdzeniu, że nawet gdyby można było pogodzić przedwiedzę 
Boga z wolną wolą człowieka, to trzeba by to było uczynić na drodze prowadzącej 
do wniosku, że przedwiedza jest dla Boga bezużyteczna w rządzeniu światem. Pró-
bowałam pokazać, że koncepcja wieczności może rozwiązać problem przedwiedzy 
Boga i wolnej woli człowieka bez ponoszenia kosztów, na które wskazuje Hasker.

tłumaczenie: Krzysztof Jaworski

25 Zob. Eternity, Simplicity, and Presence, w: The Science of Being as Being: Metaphysical Investiga-
tions, red. G.T. Doolan, Washington 2011, s. 243–263 (przedrukowane jako Eternity, Simplicity, 
and Presence, w: God, Eternity, and Time, red. Ch. Tapp, E. Runggaldier, Aldershot 2011, s. 29–
45); jak również rozdziały na temat prostoty, łaski i wolnej woli w: E. Stump, Aquinas, London–
New York 2003; również prace wymienione w przypisie 3.

26 Bóg tomistyczny nie może jednak być ryzykantem dokładnie w sensie Haskera. Hasker definiu-
je boskie podejmowanie ryzyka w ten sposób: „Bóg podejmuje ryzyko, jeśli podejmuje decy-
zje, których skutki zależą od odpowiedzi wolnych stworzeń, a same decyzje nie zawierają wiedzy 
o skutkach” (W. Hasker, Providence…, s. 125: „God takes risks if he makes decisions that depend 
for their outcomes on the responses of free creatures in which the decisions themselves are not 
informed by knowledge of the outcomes”). Bóg tomistyczny jest ryzykantem w tym sensie, że 
podejmuje decyzje, których wyniki zależą od odpowiedzi wolnych stworzeń, podczas gdy sa-
me te odpowiedzi nie są przez Boga zdeterminowane. Akwinata przyjmuje więc zarówno biblij-
ne stwierdzenie, że Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi, jak i doktrynę, że niektórzy ludzie nie 
są zbawieni. To właśnie stanowi odpowiedź na pytanie, dlaczego Tomasz z Akwinu musi odróż-
nić poprzedzającą i następującą wolę Boga. Jego wola poprzedzająca jest tym, czego chciałby Bóg, 
gdyby wszystko zależało tylko od niego. Jego wola następująca jest natomiast tym, czego Bóg 
faktycznie chce, dając stworzeniom to, czego dobrowolnie zapragną. Z mojego punktu widzenia 
wersja ryzyka, jakie podejmuje tomistyczny Bóg, jest wystarczająca do tego, by móc ją nazwać re-
alnym ryzykiem. Hasker mówi, że Bóg jest ryzykantem w tym sensie, że „decyzje stworzeń mogą 
być sprzeczne z życzeniami Boga, a w tym przypadku intencje Boga w podejmowaniu tych decy-
zji mogą zostać przynajmniej częściowo udaremnione” (W. Hasker, Providence…, s. 125: „creatu-
res’ decisions may be contrary to God’s wishes, and in this case God’s intentions in making tho-
se decisions may be at least partly frustrated”). Jeśli w stwierdzeniu Haskera zastąpimy „życzenia 
Boga” określeniem „poprzedzająca wola Boga”, to poglądy Akwinaty będą musiały go przywieść 
do tego samego stwierdzenia, jednak bez implikacji „udaremnienia”, ponieważ następująca wola 
Boga pozostaje w harmonii z tym, jaki świat jest.
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OTWARTOŚĆ BOGA. WIECZNOŚĆ I WOLNA WOLA

Streszczenie

Artykuł jest analizą koncepcji wieczności Boga. Źródeł tej koncepcji można się dopatrywać 
już w filozofii Boecjusza czy Tomasza z Akwinu. Zgodnie z koncepcją wieczności istnie-
nie Boga nie jest zdeterminowane linearnym upływem czasu, lecz Bóg istnieje w wiecznej 
teraźniejszości. Z perspektywy wieczności Bóg ma równoczesny dostęp do wszystkich 
chwil linearnego czasu przyrody. Koncepcja wieczności ma stanowić antidotum na 
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rzekomą sprzeczność wszechwiedzy Boga z wolną wolą człowieka. Koncepcja wieczności 
jest jednak krytykowana. Współcześnie jej skuteczność w rozwiązywaniu problemów filo-
zoficznych podważają m.in. Alvin Plantinga czy Wiliam Hasker. Niniejsza praca jest próbą 
twórczej krytyki stanowiska Haskera. Hasker postrzega swoje stanowisko jako alternatywę 
dla klasycznego teizmu, reprezentowanego np. przez tomizm. Hasker odrzuca tomizm 
z dwóch powodów. Po pierwsze, tomistyczny Bóg nie może pozostawać w zażyłości z isto-
tami ludzkimi ani być opiekuńczy wobec nich. Po drugie, tomistyczne ujęcie Boga jako 
ponadczasowego rozwiązuje, co prawda, problem Bożej przedwiedzy i wolnej woli czło-
wieka, ale tylko za cenę uczynienia ponadczasowej wiedzy Boga bezużyteczną dla Niego 
w interakcji ze światem pozostającym w czasie. W niniejszej pracy na samym początku 
dokonano analizy rozumowania Haskera prowadzącego do konkluzji, że można pogodzić 
wolną wolę z ponadczasową wiedzą, i wskazano argumenty przemawiające za tym, że 
rozumowanie Haskera jest samo w sobie niezgodne z koncepcją wieczności. Następnie 
wykazano, że ten sam wniosek nasuwa się jeszcze wyraźniej na podstawie rozważań wywo-
dzących się z koncepcji wieczności. Wreszcie, wykorzystano te refleksje do podważenia 
wniosku Haskera, że ponadczasowa wiedza jest dla Boga bezużyteczna w zawiadywaniu 
Jego działaniami w czasie.

Słowa kluczowe: wiedza Boga, wolna wola, wieczność, teizm otwarty, determinizm, 
przyszłe zdarzenia przygodne
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Kontrowersje wokół ulepszania człowieka. 
Na podstawie książki Ulepszanie człowieka. 
Perspektywa filozoficzna

THE CONTROVERSY CONCERNING HUMAN ENHANCEMENT: ON THE BASIS 
OF HUMAN ENHANCEMENT. PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE

Summary

This work is a review of the book Human Enhancement. Philosophical Perspective (edited by 
G. Hołub and P. Duchliński, Jesuit University Ignatianum Press in Krakow, Krakow 2018). The 
main purpose of the text is a critical review of selected problems and views that are included in 
this publication. The article contains additions, comments, and polemics, as well as methodo-
logical remarks based on the literature in Polish and English.

Keywords: human enhancement, transhumanism, human person, posthuman, posthumanism

Problem ulepszania człowieka (human enhancement) nie jest zagadnieniem no-
wym. W literaturze anglojęzycznej ożywiona dyskusja na ten temat rozpoczęła się 
w zasadzie pod koniec ubiegłego wieku1, natomiast w literaturze rodzimej nie-
co później2. Zagadnienie to interesuje biologów, lekarzy, socjologów, pedagogów, 

1 E. Juengst, Human Enhancement, 2015, https://plato.stanford.edu/entries/enhancement/ (dostęp: 
14.01.2019); C. Freedman, Aspirin for the Mind? Some Ethical Worries About Psychopharmacolo-
gy, w: Enhancing Human Traits: Ethical and Social Implications, red. E. Parens, Washington 1998, 
s. 135–150; C. Elliott, The Tyranny of Happiness: Ethics and Cosmetic Psychopharmacology, w: En-
hancing Human Traits…, s. 177–188; D.S. Diekema, Is Taller Really Better? Growth Hormone The-
rapy in Short Children, ,,Perspectives in Biology and Medicine” 34 (1990), s. 109–123.

2 B. Chyrowicz, Spór o poprawianie ludzkiej natury, w: Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej do-
skonałości, red. tenże, Lublin 2004, s. 47–61; T. Kraj, Granice genetycznego ulepszania człowieka, 
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teologów czy filozofów. Dyskusja o ulepszaniu człowieka ma charakter interdy-
scyplinarny: prowadzona jest zarówno przez przedstawicieli nauk szczegółowych, 
jak i humanistów. Ostatnio dołączyli do niej autorzy artykułów zamieszczonych 
w pracy zbiorowej Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, która powstała 
pod redakcją Grzegorza Hołuba i Piotra Duchlińskiego. Książka składa się z 11 ar-
tykułów, poprzedzonych spisem treści i wprowadzeniem, zawiera także noty 
o autorach oraz indeks osobowy. Moim celem jest krytyczny przegląd treści tego 
opracowania. Przegląd nie będzie dotyczył wszystkich, lecz jedynie wybranych 
problemów i poglądów analizowanych przez autorów poszczególnych artykułów. 
W recenzji nie zabraknie uwag o charakterze metodologicznym, dopowiedzeń 
oraz komentarzy.

Książkę otwiera najdłuższy spośród recenzowanych artykułów, Od unieśmier-
telniania człowieka do śmierci cywilizacji, którego autorami są Jerzy Kopania i Ma-
ria Nowacka3. Tekst porusza wiele szczegółowych zagadnień, takich jak: „Lęk 
przed unicestwieniem”, „Droga do nowej eugeniki”, „Droga do zapaści cywiliza-
cyjnej”. Czytając artykuł, można natknąć się na co najmniej kilka wątpliwych kwe-
stii. Pierwszym mankamentem jest to, że od początku artykułu autorzy wielokrot-
nie odwołują się do natury ludzkiej oraz do próby jej zmieniania (s. 38, 41, 49), 
lecz definicję natury przywołują dopiero w późniejszej partii tekstu i na dodatek 
w przypisie (s. 50, przyp. 36). Koncepcja natury ludzkiej w dyskusji o ulepszaniu 
człowieka wydaje się sprawą kluczową i niefortunne jest pisanie o niej „przy okazji” 
lub „na marginesie”. Kolejnym mankamentem jest brak rozróżnienia eugeniki na 
pozytywną i negatywną. Autorzy twierdzą, co następuje:

Medycyna stanie się w istocie zespołem działań zmierzających do doskonalenia organi-
zmu ludzkiego, a zdrowie publiczne zajmować się będzie organizacją tych działań, z istoty 
swej będących działaniami o charakterze eugenicznym. Można przyjąć, że w przyszłości 
zadaniem zdrowia publicznego będzie opracowywanie i wdrażanie programów eugenicz-
nych (s. 46).

Wydaje się, że eliminowanie chorób (eugenika negatywna) nie jest w swojej 
istocie działaniem ulepszającym (eugenika pozytywna), lecz przywracającym 
utracone funkcje, zdolności, a więc to, co określa się mianem zdrowia. Mówiąc 
precyzyjniej, eugenika pozytywna ma na celu wyposażenie jednostki w nowe 
geny lub udoskonalenie już posiadanego przez nią genetycznego uposażenia 

Kraków 2010; M. Ferdynus, Czy biomedyczne doskonalenie ludzkiej natury jest „zabawą w Boga”?, 
„Studia Warmińskie” 50 (2013), s. 9–22.

3 J. Kopania, M. Nowacka, Od unieśmiertelniania człowieka do śmierci cywilizacji, w: Ulepszanie 
człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2018, s. 31–70.



353Kontrowersje wokół ulepszania człowieka…

(np. klonowanie, preselekcja płci, manipulacje na ludzkich liniach zarodkowych), 
z kolei eugenika negatywna polega na eliminacji chorobotwórczych genów, a więc 
na terapii (np. selekcja eugeniczna na poziomie preimplantacyjnym i prenatalnym, 
terapie transplantacyjne, somatyczna terapia genowa)4. Tak więc różne sensy nada-
wane eugenice mają znaczenie. Można oczywiście twierdzić, że przyszłość medy-
cyny będzie zasadniczo skoncentrowana wokół działań ulepszających (eugenika 
pozytywna) – nie czynię w tym względzie zarzutu wobec autorów, niemniej jednak 
takie twierdzenie wymaga uzasadnienia, którego w moim przekonaniu brakuje. 
Ponadto wydaje się, że autorzy recenzowanego artykułu zbyt powierzchownie po-
traktowali opinie niektórych filozofów, zwłaszcza poglądy Sandela. Kopania i No-
wacka twierdzą, że Sandel, występując przeciw ulepszaniu człowieka, nie uzasad-
nia w racjonalny sposób swojego stanowiska: „W istocie jego argumentacja może 
być streszczona w twierdzeniu, że działań udoskonalających człowieka czynić nie 
należy, ponieważ czujemy, że życie jest święte” (s. 54). Wbrew tej opinii warto pod-
kreślić, że Sandel przywołuje w swojej książce Przeciwko udoskonalaniu człowieka 
co najmniej dwa ważne argumenty5. Najpierw odwołuje się do rodziców jako pro-
jektantów, którzy poddając swoje dziecko ulepszaniu, przestają być „otwarci na 
nieproszone”, a więc przestają doceniać dar, jakim jest życie dziecka. Sandel wprost 
daje do zrozumienia, że genetyczne udoskonalanie dzieci to nic innego jak trak-
towanie ich w sposób instrumentalny, a więc sprzeczny z normą bezwarunkowej 
miłości. Co więcej, przywołując poglądy Habermasa, Sandel sugeruje, że docenić 
dar, jakim jest życie, to mieć świadomość, że nie wszystkim możemy dowolnie 
rozporządzać. By móc uważać siebie za wolnych, musimy być w stanie powiązać 
swoje pochodzenie z „nierozporządzalnym początkiem”, początkiem, który wyra-
sta z czegoś, „jak Bóg albo natura – nie podlega rozporządzeniu ze strony innych 
osób”6. Ostatnia wątpliwość, na którą chciałbym zwrócić uwagę, dotyczy następu-
jącej hipotezy Kopani i Nowackiej:

[…] współczesny kryzys cywilizacji zachodniej – zarówno kryzys aksjologiczny, jak i bę-
dący jego konsekwencją kryzys biologiczny – jest reakcją Logosu lub Opatrzności na nie-
bezpieczeństwo zmiany ludzkiej natury przez samego człowieka (s. 64).

4 B. Chyrowicz, Eugenika, w: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, red. A. Muszala, 
Radom 2007, s. 182–188, W. Glannon, Genes and Future People. Philosophical Issues in Human 
Genetics, Oxford 2001; M. Ferdynus, Poszanowanie osobowego wymiary człowieka czynnikiem 
postępu biomedycyny, „Studia Sandomierskie” 20 (2013) 2, s. 135–148.

5 M.J. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej, tłum. 
O. Siara, Warszawa 2014, s. 61–90.

6 Tamże, s. 76.
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Dodają przy tym, że owa „[…] hipoteza nie jest hipotezą naukową, jako że 
z samej swej natury nie może zostać zweryfikowana. Można ją nazwać hipote-
zą metafizyczną lub po prostu filozoficzną” (s. 65). Wydaje się, że owa hipoteza 
może mieć również charakter teologiczny. O ile termin „Logos” w historii filozofii 
ma różne znaczenia, a wśród nich także i to, że Logos to siła, która w ogóle nie 
interesuje się światem (wobec tego nie może powodować „kryzysu cywilizacji za-
chodniej”, bo przy takim rozumieniu Logos w ogóle się nią nie interesuje), o tyle 
termin „Opatrzność” jest zasadniczo zarezerwowany dla teologii. Autorzy artyku-
łu w wielu miejscach odwołują się do treści teologicznych (np. do Biblii) lub do 
dokumentów Kościoła (np. do dokumentów Soboru Watykańskiego II), co może 
sugerować, że przeprowadzona przez nich argumentacja nie ma wyłącznie cha-
rakteru filozoficznego, lecz ma również charakter teologiczny. W związku z tym 
publikacja zdaje się wykraczać poza ramy określone tytułem książki.

Autorem drugiego artykułu, Zadania eudajmonizmu personalistycznego. Wobec 
zagrożeń ideologii i praktyki transhumanizmu, jest Teresa Grabińska7. Już na sa-
mym początku artykułu autorka stawia sobie za cel sformułowanie pytań o status 
transczłowieka, jak również o status postczłowieka. Zastrzega także, że rozważa-
nia będzie prowadziła w języku filozofii personalistycznej. Wszystko to, o czym 
będzie mówiła, ma służyć, jej zdaniem, tworzeniu filozofii określanej mianem 

„eudajmonizmu personalistycznego” (s. 72). Pierwsza wątpliwość o charakterze 
metodologicznym pojawia się już na pierwszej i drugiej stronie artykułu (s. 71–
72). Autorka posługuje się terminem „eudajmonizm personalistyczny”, przy czym 
nie podaje ani definicji, ani nawet przybliżonej charakterystyki tego stanowiska. 
Można się zastanawiać, czy w ogóle takie stanowisko jak „eudajmonizm personali-
styczny” jest do utrzymania, skoro próbuje łączyć w sobie dwie sprzeczne tradycje 
filozoficzne. Jeśli przyjąć, że eudajmonizm to stanowisko, według którego czyn jest 
moralnie dobry przez to, że uszczęśliwia swego sprawcę8, a personalizm to stano-
wisko, według którego czyn jest moralnie dobry przez to, że stanowi akt afirmacji 
osoby dla niej samej9, to doprawdy trudno jest mówić o wspólnym mianowniku, 
wedle którego można by dokonać moralnej oceny działań związanych z ulepsza-
niem człowieka. Dalsza dyskusja w tej sprawie wydaje się problematyczna, skoro 
w artykule brakuje fundamentalnego wyjaśnienia „eudajmonizmu personalistycz-
nego”, który zresztą ma stanowić trzon publikacji. Drugą wątpliwość może budzić 

7 T. Grabińska, Zadania eudajmonizmu personalistycznego. Wobec zagrożeń ideologii i praktyki 
transhumanizmu, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna…, s. 71–96.

8 T. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, Lublin 2007, s. 29.
9 T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993, s. 34.
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następujące spostrzeżenie autorki: „Postczłowiek ma być bytem wirtualnym, przy 
czym nie wiadomo, czy wirtualizacja będzie odwracalna, czy nie; ewentualnie w ja-
kim zakresie” (s. 74–75). Prawdą jest, że część zwolenników ulepszania człowieka – 
zwłaszcza jego radykalnej wersji – mówi o istnieniu wirtualnym, mającym na celu 
wykreowanie cyborga ostatecznego10, ale nie wszyscy. Na przykład Bostrom su-
geruje, że postczłowiek to istota, która posiada co najmniej jedną cechę postludz-
ką, a więc taką, która wykraczałaby poza to, co dostępne jest dla współczesnych 
przedstawicieli gatunku Homo sapiens11. Wydaje się, że w sprawie ostatecznej 
wersji „ulepszonego człowieka” (postczłowieka) wśród samych transhumanistów 
zdania są podzielone. Niemniej jednak warto podkreślić, czego nie czyni autorka 
tekstu, że dla niektórych z nich termin „transczłowiek” to jedynie forma przejścio-
wa, a nie docelowa („postczłowiek”)12. Z kolei inni autorzy sugerują, że nie należy 
mówić o żadnej ostatecznej wersji człowieka z uwagi na to, że natura ludzka nie 
jest rzeczywistością niezmienną, lecz płynną i dynamiczną13. Trzecia wątpliwość 
dotyczy zagadnienia normy personalistycznej. Niestety, w artykule nie pojawia się 
treść tej normy, choć Grabińska wielokrotnie się do niej odwołuje (s. 84, 86, 88), 
przywołując poglądy Wojtyły z książki Miłość i odpowiedzialność. To w tej właśnie 
książce Wojtyła podaje treść owej normy:

Norma ta jako zasada o treści negatywnej stwierdza, że osoba jest takim dobrem, z któ-
rym nie godzi się używanie, które nie może być traktowane jako przedmiot użycia i w tej 
formie jako środek do celu. W parze z tym idzie treść pozytywna normy personalistycz-
nej: osoba jest takim dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi 
tylko miłość14.

Odwołanie się do treści normy personalistycznej Wojtyły z pewnością ułatwi-
łoby autorce uporządkowanie poglądów dotyczących osoby ludzkiej (s. 84–86). 
Ponadto w artykule pojawiają się inne ważne dla prowadzonych analiz terminy, 
jak np. „sumienie” (s. 87), a zwłaszcza „tożsamość” (s. 89). Także i one nie zostały 

10 M.J. McNamee, S.D. Edwards, Transhumanism, Medical Technology and Slippery Slopes, „Journal 
of Medical Ethics” 32 (2006) 9, s. 514.

11 N. Bostrom, Why I Want to Be a Posthuman When I Grow Up, w: The Transhumanist Reader. 
Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Fu-
ture, red. M. More, N. Vita-More, Malden–Oxford–Chichester 2013, s. 28–29.

12 M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji, Po-
znań 2014, s. 111.

13 N. Bostrom, Why I Want to Be a Posthuman When I Grow Up…, s. 28–53; A. Buchanan, Better 
than Human. The Promise and Perils of Enhancing Ourselves, Oxford 2011, s. 52–74; M. Ferdynus, 
Sen o nieśmiertelności, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL” 107 (2014), s. 240.

14 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 42.
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zdefiniowane. Ogólnie rzecz biorąc, można odnieść wrażenie, że artykuł składa 
się z luźno połączonych ze sobą treści, które wprowadzają do dyskusji chaos se-
mantyczny. Mimo że autorka zwraca uwagę na wiele ważnych i problematycznych 
kwestii związanych z ulepszaniem człowieka – niewątpliwy atut tego artykułu – to 
jednak czyni to w sposób wysoce nieprecyzyjny. Czytając artykuł, można odnieść 
wrażenie, że autorka sprzeniewierza się nawet temu, o czym sama pisze: „Kla-
sycznym zadaniem filozofii jest stworzenie spójnej aparatury pojęciowej, w której 
można by stawiać i analizować poszczególne problemy, porównywać możliwe ich 
rozwiązania i dociekać już bardziej szczegółowych konsekwencji tych rozwiązań” 
(s. 92).

Dlaczego człowiek a nie postczłowiek? Przeciw radykalnemu ulepszaniu  – to 
tytuł trzeciego z kolei artykułu, którego autorem jest Grzegorz Hołub15. Autor 
w bardzo uporządkowany sposób, co stanowi niewątpliwy atut tekstu, referuje 
głównie (choć nie tylko) poglądy zwolenników radykalnego ulepszania człowieka 
(zwł. s. 97–107). Trzeba jednak zaznaczyć, że owe poglądy były już podejmowane 
i komentowane w rodzimej literaturze przedmiotu16. W każdym razie jedną z cie-
kawszych kwestii, którą podejmuje Hołub w swoim artykule, jest pytanie o to, co 
właściwie ma podlegać procesowi ulepszania (s. 115). Wydaje się, że kiedy tran-
shumaniści mówią o ulepszaniu człowieka, chodzi im nie tyle o ulepszanie jedynie 
poszczególnych cech, ale o ulepszanie wszystkich możliwych cech. Innymi słowy, 
transhumanistom nie chodzi tylko o przedłużanie ludzkiego życia, zwiększenie 
potencjału inteligencji, doskonalenie parametrów fizycznych, psychicznych, emo-
cjonalnych, czy też innych, ale o paralelne ulepszanie ich wszystkich17. Niemniej 
jednak stanowisko w tej sprawie – rację w tym miejscu należy przyznać autorowi 
artykułu – jest zróżnicowane wśród samych zwolenników ulepszania (s. 15). Arty-
kuł Hołuba jest pierwszym w recenzowanym tomie tekstem, który od początku do 
końca jasno i precyzyjnie tłumaczy, a następnie trafnie komentuje przebieg dys-
kusji toczącej się wokół ulepszania człowieka. Autor, referując poglądy zarówno 
zwolenników, jak i przeciwników tego typu ingerencji, zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje, jakie mogą się pojawić w związku z realizacją projektu „postczło-
wiek” (s. 111–122).

15 G. Hołub, P. Duchliński, Wprowadzenie. Pomiędzy transhumanizmem a biokonserwatyzmem, 
w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna…, s. 9–19.

16 M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji…, s. 99–147.
17 M. Ferdynus, Przedłużanie życia jako problem moralny, Tarnów 2017, s. 251–333.



357Kontrowersje wokół ulepszania człowieka…

Autorem czwartego w kolejności artykułu, W stronę aksjologicznie neutralnego 
pojęcia Human Enhancement, jest Jarosław Kucharski18. Przegląd krytyczny roz-
pocznę od następującej opinii autora: „Z uwagi na bardzo duże pole znaczeniowe, 
pokrywane przez opisywane pojęcia, istnieje potrzeba dookreślenia szeregu jego 
znaczeń, aby można było bardziej precyzyjnie posługiwać się terminem «enhance-
ment». Taki jest cel niniejszego artykułu” (s. 130). Autor, pisząc o „bardzo dużym 
polu znaczeniowym, pokrywanym przez opisywane pojęcia”, ma zapewne na myśli 
różne znaczenia terminu „enhancement”, o których wspomina już na pierwszej 
stronie swojego artykułu (s. 127). Twierdzi, że termin ten nie ma jednego określo-
nego znaczenia w języku polskim i wymienia kilka takich znaczeń (s. 130). Wy-
daje się jednak, że w literaturze rodzimej najczęściej spotykanym tłumaczeniem 
słowa enhancement jest polskie ulepszanie, czego dobry przykład stanowi tytuł 
recenzowanej publikacji: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna. W każ-
dym razie autor wyraża chęć bardziej precyzyjnego posługiwania się terminem 

„enhancement”. Wydaje się, że kluczem w rozwiązaniu tej problematycznej kwestii 
jest dokonanie rozróżnienia między „chorobą”, „zdrowiem” i „ulepszaniem”. Tego 
typu analizy są już obecne w literaturze przedmiotu19, jednak autor nie przywo-
łuje ich w swojej publikacji. Ponadto nie wiadomo, którą według autora defini-
cję terminu „enhancement” można by uznać za właściwą, czy też „aksjologicznie 
neutralną”. Wydaje się, że właśnie taki cel  – znalezienie definicji aksjologicznie 
neutralnej – przyświecał autorowi od samego początku. O ile można przyjąć, że 
celem artykułu nie było argumentowanie za lub przeciw ulepszaniu człowieka – 
faktycznie brak w tekście takich argumentów – o tyle trudno zgodzić się z dalszą 
opinią, która brzmi następująco: „Celem było jedynie wskazanie, że w zakres tego 
pojęcia wchodzi bardzo wiele różnych praktyk, zarówno takich, które są obecne 
w społeczeństwie od dawna, jak i nowych, zdobywanych dzięki rozwojowi tech-
nologii” (s. 139–140). Można więc pytać: jaki jest właściwie cel artykułu? Odpo-
wiedź może być następująca: artykuł stara się zrealizować dwa cele. Autor z jednej 
strony faktycznie pragnie wskazać na liczne praktyki, które wiążą się z enhance-
ment, z drugiej zaś przywołuje kilka definicji enhancement (zwł. s. 128–130), przy 
czym wyraźnie nie opowiada się za żadną z nich. Odnoszę wrażenie, że pierw-
szy cel (dookreślony dopiero w zakończeniu, choć pominięty na początku) został 
zrealizowany – przykładem jest przedstawiona przez autora klasyfikacja praktyk 

18 J. Kucharski, W stronę aksjologicznie neutralnego pojęcia Human Enhancement, w: Ulepszanie 
człowieka. Perspektywa filozoficzna…, s. 127–141.

19 J.C. Peterson, Changing Human Nature. Ecology, Ethics, Genes, and God, Michigan–Cambridge  
2010, s. 101–125.
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wzmacniania człowieka (s. 131–135), którą uznaję zresztą za niewątpliwy atut tego 
artykułu. Natomiast cel drugi (wymieniony już we Wstępie) nie doczekał się re-
alizacji. 

Sebastian Gałecki, autor artykułu Ulepszanie czy przekraczanie natury? O różni-
cy pomiędzy enhancement a transhumanizmem20, stawia sobie cel bardzo ambitny:

Pierwszym i najważniejszym zadaniem filozofii jest definiowanie pojęć i pilnowanie ści-
słego ich rozróżniania. Temu celowi poświęcony zostanie niniejszy tekst […]. Poniżej 
postaram się wskazać, jak należy rozumieć kluczowe w tej materii pojęcia: ulepszanie, 
transhumanizm, posthumanizm itp., oraz na czym polega różnica między nimi (s. 143).

Gałecki rozpoczyna swoje analizy od przywołania dwóch definicji human en-
hancement (s. 145). Nie sądzę jednak, wbrew temu co podkreśla autor, żeby były 
to dwie najważniejsze definicje ulepszania. Niemal każdy z artykułów zamiesz-
czonych w książce Enhancing Human Capacities21 (a jest ich 37!), do której zresztą 
odwołuje się autor, zawiera jakąś definicję ulepszania. Warto jednak podkreślić, 
że Gałecki trafnie diagnozuje problem związany z definiowaniem enhancement. 
Wskazuje bowiem na potrzebę rozróżnienia między chorobą, terapią a działania-
mi nieterapeutycznymi. Niezrozumiałe jednak pozostaje to, dlaczego autor wiąże 

„ulepszenia terapeutyczne” z ideą enhancement, a „ulepszenia nieterapeutyczne” 
z transhumanizmem (s. 146–147). Czy nie jest przypadkiem tak, że kiedy mamy 
do czynienia z działaniami ulepszającymi, to jednocześnie nie mamy do czynie-
nia z działaniami terapeutycznymi? Czy nie jest również tak, że jeśli mamy do 
czynienia z działaniami nieterapeutycznymi, to mamy jednocześnie do czynienia 
z działaniami ulepszającymi? Można by zapytać autora, czy np. noszenie aparatu 
ortodontycznego w każdym przypadku jest działaniem terapeutycznym? Niewy-
kluczone przecież, że noszenie aparatu ortodontycznego może mieć charakter je-
dynie estetyczny. Można pytać również o to, czy szczepionka jest doskonaleniem, 
czy terapią? Jedni powiedzą, że to ulepszanie, a więc nie terapia, inni zaś będą 
traktowali szczepionkę jako działanie mające na celu ochronę zdrowia, a więc jako 
działanie terapeutyczne (profilaktyczne). Problem zdefiniowania enhancement 
wiąże się zasadniczo z tym, że zakresy znaczeniowe terminów: „zdrowie” i „cho-
roba” są z metodologicznego punktu widzenia nieostre. Ponadto wątpliwa wydaje 
się również inna opinia autora: „Transhumanizm stanowi zatem – w przeciwień-
stwie do enhancement – nie próbę ulepszania istniejącej natury ludzkiej, lecz jej 

20 S. Gałecki, Ulepszanie czy przekraczanie natury? O różnicy pomiędzy enhancement a transhuma-
nizmem, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna…, s. 143–167.

21 J. Savulescu, R. ter Meulenr, G. Kahane, Enhancing Human Capacities, Malden–Oxford–Chiche-
ster 2011.
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przekroczenie, stworzenie nowego człowieka. Lub – jak niektórzy mówią – post-
człowieka” (s. 153–154). Transhumaniści w projekcie tworzenia najpierw trans-
człowieka, a następnie postczłowieka nie traktują ulepszania (enhancement) jako 
czegoś, co nie należy do istoty ich działania. Przyjmując za Agarem podział 
ulepszania na umiarkowane i radykalne22, można przypuszczać, że transhumani-
ści optują raczej za tym drugim. Nie oznacza to jednak wcale, że rezygnują oni 
z ulepszania. Co więcej, nie jest zupełnie jasne, na jakiej podstawie autor twierdzi, 
że jeśli „uznajemy, że natura wyznacza nam (moralne, nie techniczne!) granice 
dopuszczalnych interwencji medycznych, wówczas za godziwe uznamy wyłącz-
nie ingerencje terapeutyczne (przywracające naturę) i ulepszające (podnoszące te 
możliwości człowieka, które nie są sprzeczne z jego naturą)” (s. 163). Pomijając to, 
że ingerencje terapeutyczne nie przywracają natury  – choroba nie odbiera czło-
wiekowi natury, ale sprawia jedynie, że nie może ona we właściwy sposób spełniać 
swoich funkcji – trudno jest przyjąć, że działania ulepszające, które wzmacniają 
różne możliwości człowieka, mogą zostać uznane za moralnie niekontrowersyjne. 
Czy nie jest przypadkiem tak, że w sporcie zabrania się korzystania z pewnych 
specyfików (ulepszeń), ponieważ naruszają one fundamentalną zasadę fair play 
i w związku z tym są oceniane jako moralnie niedopuszczalne? Czy nie z tych 
właśnie powodów niektórzy sportowcy bywają dyskwalifikowani? Kilka przywoła-
nych zarzutów (a jest ich zdecydowanie więcej!) sprawia, że nieuzasadniona wyda-
je się (samo)ocena autora wyrażona w zakończeniu:

Proponowane w niniejszym tekście zdefiniowanie obu pojęć (enhancement, transhuma-
nizm) nie tylko ogranicza zamieszanie, jakie dziś panuje w tym obszarze bioetyki, ale 
także ułatwia dostrzeżenie, że to antropologia – a nie etyka – wyznacza tu kryteria do-
puszczalności i niedopuszczalności (s. 163–164).

Oddać trzeba autorowi to, że porusza w artykule wiele ciekawych i ważnych 
kwestii, niemniej jednak przeprowadzone w nim analizy nie ograniczają termino-
logicznego zamieszania wokół ulepszania człowieka.

Tadeusz Biesaga, autor artykułu Natura osoby ludzkiej a ulepszanie człowie-
ka, porusza problem deskryptywnego i normatywnego wymiaru natury ludz-
kiej23. Swoje analizy koncentruje zasadniczo wokół inklinacji naturalnych według 
św. Tomasza z Akwinu oraz ich interpretacji (s. 173–178). Autor wyraźnie zazna-
cza, że „natura ludzka” odgrywa istotną rolę w debacie o ulepszaniu człowieka. 

22 N. Agar, Truly Human Enhancement. A Philosophical Defense of Limits, Cambridge–Massachu-
setts–London 2014, s. 2, 137.

23 T. Biesaga, Natura osoby ludzkiej a ulepszanie człowieka, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa 
filo zoficzna…, s. 169–198.
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Trudno z tym przekonaniem się nie zgodzić. Wątpliwa jednak pozostaje inna opi-
nia autora: „Pojęcie «natury ludzkiej» jest dziś bardziej skomplikowane niż pojęcie 
«osoby», czy «jej godności»” (s. 172). Autor opinii tej nie uzasadnia. Nie wiadomo, 
które z tych pojęć jest bardziej skomplikowane. Co więcej, warto też zauważyć, że 
są tacy, którzy sugerują, że natura ludzka w ogóle nie istnieje24, albo też że mó-
wienie o godności nie ma sensu25. Nie twierdzę w tym miejscu, że uznający tego 
rodzaju opinie mają rację. Niemniej jednak w debacie o ulepszaniu istotne jest 
znaczenie wszystkich przywołanych przez Biesagę terminów. Zwolennicy ulepsza-
nia człowieka oraz transhumaniści opowiadają się za deskryptywną koncepcją na-
tury ludzkiej i osoby ludzkiej26, z kolei przeciwnicy ulepszania, zwłaszcza tak zwa-
ni biokonserwatyści, zakładają ich normatywny charakter27. Ponadto wydaje się, 
że nie tyle poznanie, jak twierdzi autor artykułu, „istotowo wyróżnia człowieka” 
(s. 178), ile raczej racjonalność i zdolność do moralnego samostanowienia28. Fu-
kuyama do tych dwóch konstytutywnych cech naszej etycznej samowiedzy dodaje 
jeszcze pełną gamę ludzkich emocji29. Twierdzi przy tym, podobnie jak Biesaga 
(s. 178), że na skutek ulepszania cechy te mogą zostać zniekształcone lub bezpow-
rotnie utracone. Dlatego należy ich bronić, ponieważ są one gwarantem wydawa-
nia sądów moralnych30. Cenne w artykule Biesagi okazują się spostrzeżenia mó-
wiące o tym, że w wyniku ulepszania można się spodziewać naruszenia, czy wręcz 
zniszczenia zarówno harmonii cielesnoduchowej, jak i koniecznych dóbr związa-
nych z rozwojem osobowym (s. 194). Co więcej, praktyki ulepszające doprowadzą, 
jego zdaniem, do zastępowania działań realnych doznaniami wirtualnymi (s. 195). 
Nie mniej istotnym zagrożeniem jest według autora tak zwane ulepszanie moral-
ne, które najprawdopodobniej „otworzy drzwi” do nieograniczonych manipulacji 
ludzkim życiem (s. 196).

24 S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, tłum. A. Nowak, Sopot 2012.
25 S. Pinker, The Stupidity of Dignity, 2008, https://newrepublic.com/article/64674/the-stupidity-

-dignity (dostęp: 13.01.2019).
26 R.L. Sandler, The Ethics of Species, Cambridge 2012, s. 175–179.
27  Juengst E., Human Enhancement…
28 R. Spaemann, O pojęciu godności człowieka, w: Granice. O etycznym wymiarze działania, tłum. 

J. Merecki, Warszawa 2006, s. 147–168.
29 F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pietrzak, 

Kraków 2008, s. 222.
30 Tamże, s. 140.
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Analizy z kolejnego artykułu, którego autorem jest Roman Sala, koncentrują się 
wokół trzech kwestii31. Po pierwsze, autor przedstawia klasyczną koncepcję me-
dycyny, która przez wieki miała na celu przywracanie zdrowia (restitutio ad inte-
grum). Po drugie, zwraca uwagę na to, że próba zmiany terapeutycznego celu me-
dycyny na rzecz „przemiany ku lepszemu” (transformatio ad optimum) rozpoczęła 
się w nowożytności, współcześnie zaś znalazła swój wyraz w nurcie transhumani-
zmu. Po trzecie, autor stara się zarysować relację między medycznym ulepszaniem 
a medycyną klasyczną. Trzeba przyznać, że artykuł przedstawia interesujące treści, 
które zostały opatrzone bogatą literaturą przedmiotu. Niemniej jednak w tekście 
można spotkać się z opiniami, które albo domagają się komentarza, albo budzą 
pewne wątpliwości. Sala twierdzi, co następuje:

Sztuka leczenia to już nie tylko powrót do zdrowia, nie tylko sama terapia, ale coś wię-
cej. To możliwość ingerencji w naturę, w jej poprawianie, to modyfikacja zdrowych cech; 
innymi słowy – brama do spełniania ludzkich pragnień, droga do osiągnięcia szczęścia 
(s. 212).

Wydaje się, że działania medyczne, by takimi mogły pozostać, ograniczają się 
zasadniczo do działań terapeutycznych, a więc do leczenia. Oznacza to, że przy 
podejmowaniu działań o charakterze terapeutycznym w punkcie wyjścia mamy 
do czynienia z osobą chorą, a nie zdrową. Zdrowi terapii nie potrzebują. I choć 
trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że modyfikacja zdrowych cech jest dzia-
łaniem nieterapeutycznym, to jednak samo ingerowanie w naturę ludzką jeszcze 
nie sprawia, iż mamy do czynienia z działaniem ulepszającym. By móc ocenić in-
gerencję w naturę ludzką, trzeba wiedzieć, z jakiego rodzaju ingerencją mamy do 
czynienia oraz jaki przyświeca jej cel. Kolejna opinia Sali, na którą warto zwrócić 
uwagę, brzmi następująco:

Obecnie wraz z ciągłym postępem techniki rozwija się nurt tzw. posthumanizmu i trans-
humanizmu. Oba te ruchy roszczą sobie prawo do projektowania przyszłości człowieka 
za pomocą konkretnych działań. Widać to zwłaszcza na gruncie medycyny, gdzie podej-
mowane są praktyczne działania mające na celu wydłużanie życia ludzkiego […] (s. 213).

Opinia ta wydaje się wątpliwa z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, 
sugestia mówiąca o tym, że posthumanizm i transhumanizm to niejako dwa od-
rębne nurty istniejące „obok siebie”, nie jest trafna. Posthumanizm raczej zakła-
da transhumanizm i stanowi jego logiczną konsekwencję. O ile transhumanizm 
traktowany jest jako ruch przejściowy między epoką ludzką a postludzką, o tyle 

31 R. Sala, Medycyna klasyczna wobec fenomenu ulepszania człowieka, w: Ulepszanie człowieka. Per-
spektywa filozoficzna…, s. 199–227.
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posthumanizm ma być czymś docelowym, a więc czymś właściwym dla epoki 
postludzkiej32. Po drugie, wydaje się, że nie istnieją obecnie praktyczne działania 
mające na celu wydłużanie ludzkiego życia za pomocą ulepszania33. Nie dyspo-
nujemy jeszcze technologią, która mogłaby osiągnąć taki cel. Można powiedzieć, 
że na chwilę obecną ulepszanie cechy długowieczności pozostaje jedynie postula-
tem. Medycyna, jeśli wydłuża życie ludzkie, to czyni to w inny sposób, np. przez 
transplantacje, wykorzystanie komórek macierzystych, zastosowanie różnych 
technologii medycznych, ale nie przez ulepszanie. Dodajmy nadto, że jeśli medy-
cyna chce pozostać wierna swoim pierwotnym, klasycznym założeniom, to po-
winna wiązać się, najogólniej rzecz biorąc, z przywracaniem utraconego zdrowia, 
a nie z transformowaniem człowieka.

Autorem następnego artykułu, Ulepszanie człowieka przy użyciu nowych techno-
logii – perspektywa filozoficzna, jest Tomasz Kraj34. Analizy autora oscylują zasad-
niczo wokół bezpieczeństwa wdrażania ulepszeń, specyfiki ludzkiej doskonałości 
oraz koncepcji człowieka. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych i wątpliwych 
zarazem kwestii. Treści zawarte w punkcie Zagadnienia filozoficzne (s. 231–232) są 
dość skąpe, odwołują się bowiem zasadniczo do pytania o to, co znaczy ulepszyć 
człowieka. Autor potrzebował na to zaledwie jednej strony maszynopisu. Można 
powiedzieć, że w tym punkcie prowadzonych analiz autor ogranicza się głównie 
do przestrogi: „ulepszając organizm pod jakimś względem, doprowadzimy, jeśli 
już nie do jego degeneracji, to co najmniej do jego upośledzenia, tak że jego stan 
po manipulacji technicznej będzie gorszy niż przed nią” (s. 232). Problem w tym, 
że poza odwołaniem się do eksperymentów przeprowadzanych na zwierzętach nie 
pojawia się tu żaden konkretny argument w celu potwierdzenia wyrażonej hipo-
tezy. Zastanawiająca jest również inna opinia autora: „Nie można zdobyć cnoty 
(czyli ludzkiej doskonałości moralnej), wpływając jedynie na sferę cielesną; w ten 
sposób można nabyć lub ułatwić rutynę, ale nie cnotę” (s. 236). Warto podkre-
ślić, że autor nieco wcześniej sugeruje, iż „[…] w dążenie do sprawności moralnej 
zaangażowany jest cały człowiek jako istota duchowa i cielesna zarazem” (s. 236). 
Jeśli założyć, jak czyni to zresztą autor recenzowanego artykułu, odwołując się do 
filozofii klasycznej, zwłaszcza do św. Tomasza z Akwinu (s. 240), że człowiek to 
jedność duchowo-cielesna albo, jeszcze dokładniej, że człowiek to jedność sub-
stancjalna duszy i ciała, to wydaje się, że wpływając na to, co cielesne, wpływamy 

32 R. Braidotti, Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa 2014.
33 G. Barazzetti, Looking for the Fountain of Youth. Scientific, Ethical, and Social Issues in the Exten-

sion of Human Lifespan, w: Enhancing Human Capacities…, s. 335–349.
34 T. Kraj, Ulepszanie człowieka przy użyciu nowych technologii – perspektywa filozoficzna, w: Ulep-

szanie człowieka. Perspektywa filozoficzna…, s. 229–243.
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też na to, co niecielesne (osobowe). Wpływ zmian cielesnych na duchowe, jak rów-
nież wpływ zmian duchowych na cielesne możliwy jest przy założeniu, że obie 
sfery, duchowa i materialna, wzajemnie się przenikają, współistnieją i dopełniają. 
Jeśli przywołane intuicje są słuszne, to czy można w sposób kategoryczny twier-
dzić, że wpływając jedynie na sferę cielesną, żadną miarą nie można zdobyć cnoty? 
Wyobraźmy sobie taki rodzaj ingerencji w ciało, która miałaby na celu ulepszyć 
altruizm. Wymagałoby to jednak codziennego zaangażowania człowieka, pole-
gającego na tym, że musiałby on sięgać po specyfik ulepszający regularnie przez 
określony czas. Załóżmy, że komuś takiemu udałoby się osiągnąć zdecydowanie 
wyższy poziom altruizmu, niż posiadał do tej pory. Czy wobec tego w dalszym cią-
gu można kategorycznie sądzić, że nie zdobył on doskonałości moralnej, wpływał 
bowiem jedynie na ciało? Dodajmy nadto, że jeśli regularnie sięgał po ten specy-
fik, to angażował całego siebie (rozum, wolę), a nie tylko ciało, na które wpływał 
w sposób bezpośredni. Wydaje się, że przy założeniach antropologicznych, do któ-
rych odwołuje się Kraj, a które osobiście podzielam, można sensownie twierdzić, 
że wpływając na ciało, wpływam jednocześnie na to, co niecielesne, a więc również 
na kształtowanie się doskonałości moralnej (cnoty) lub niedoskonałości moralnej 
(wady). Czy nie jest przypadkiem tak, że wpływając jedynie na ciało przez regu-
larne picie alkoholu, niektórzy ludzie kształtują w sobie niedoskonałość moralną, 
a więc wadę moralną zwaną alkoholizmem? Przywołane intuicje wskazują na to, 
że kształtowanie cnót czy wad angażuje całego człowieka, a nie tylko jedną jego 
sferę. Ingerując w ciało, ingerujemy w człowieka. Ponadto nikt do tej pory jeszcze 
nie dowiódł, że ulepszanie przynajmniej niektórych cech ludzkiej moralności nie 
może mieć swojego początku w bezpośredniej ingerencji jedynie w ludzkie ciało 
(przy założeniu jedności substancjalnej sfery duchowej i materialnej). Wydaje się 
zatem, że kategoryczne twierdzenie Kraja o niemożliwości kształtowania cnoty 
w wyniku wpływania jedynie na sferę cielesną jest możliwe do przyjęcia w świetle 
innych założeń antropologicznych, np. kartezjańskich. Antropologia Kartezjusza 
zakłada bowiem separację rex extensa i rex cogitans. Pomijając przywołane aporie, 
należy uznać, że artykuł Kraja pozytywnie wkomponowuje się w polską debatę 
o ulepszaniu człowieka.

Niewiele z kolei można powiedzieć na temat artykułu Piotra Aszyka – Dyskret-
na pochwała niedoskonałości35. Niewiele, ponieważ autor w ogóle nie podejmuje 
problemu ulepszania człowieka. Ponadto tekst w wielu miejscach przypomina bar-
dziej esej niż artykuł naukowy. Dla przykładu wystarczy podać kilka zdań:

35 P. Aszyk, Dyskretna pochwała niedoskonałości, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficz-
na…, s. 245–260.
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Doskonałość i niedoskonałość człowieczego żywota przeplatają się ze sobą i niekoniecz-
nie zdają się być przeciwieństwami, lecz przenikającymi się częściami tego samego, co 
układa się w splątaną i wielowymiarową konkretną ludzką egzystencję (s. 246).
Można jednak przyjąć za teoretyczną możliwą (aczkolwiek mało prawdopodobną) hipo-
tezę, że w przyszłości ludzkość dojdzie w swym rozwoju do takiego momentu, kiedy lu-
dzie odkryją, iż osiągnęli wszystko i więcej się nie da, że wyzyskali z życia i z tego świata 
absolutnie maksimum (s. 249).
Doskonałość stanowi horyzont, ku któremu człowiek zmierza, ale nie jest w stanie go do-
gonić i spojrzeć poza jego bezmiar. Łatwo na tej drodze zbłądzić lub ulec iluzjom (s. 258).

Co więcej, autor nie odwołuje się do żadnej pozycji z literatury przedmiotu 
traktującej o ulepszaniu człowieka. Zastrzeżenia te prowadzą mnie do wniosku, że 
artykuł nie powinien znaleźć się w recenzowanej książce.

Przedostatni artykuł nosi tytuł „Religia” ulepszania: od evantropii do nieśmier-
telności36. Autorka  – Anna Bugajska  – stawia sobie następujący cel: „W niniej-
szym rozważaniu chciałabym przedstawić ulepszanie człowieka jako nierozłącz-
ne z konkretnymi systemami filozoficzno-religijnymi” (s. 264). Po przeczytaniu 
artykułu – to pierwsza uwaga krytyczna – trudno dopatrzeć się postulowanych 
przez autorkę „konkretnych systemów filozoficzno-religijnych”, które mają być 
powiązane z ulepszaniem człowieka. Jedyną właściwie próbę wskazania na re-
lację między ulepszaniem a religią Bugajska podejmuje w odniesieniu do prozy 
Neala Shustermana (s. 269–273). Wydaje się jednak, że referowane poglądy mają 
charakter bardziej kryptoreligijny niż religijny. Druga uwaga wiąże się z nastę-
pującą opinią autorki: „Ostatecznym celem ulepszeń na poziomie fizycznym jest 
nieśmiertelność, a w ogólności – uzyskanie statusu boskiego […]” (s. 264). Wyda-
je się, że ostatecznym celem ulepszeń jest nie tylko osiągnięcie biologicznej nie-
śmiertelności, ale również osiągnięcie nieśmiertelności wirtualnej. Transhumani-
ści postulują osiągnięcie tego rodzaju nieśmiertelności za pomocą wgrania umysłu 
(uploading)37. Trzecia uwaga dotyczy następującej opinii: „Prawdziwym celem jest 
doskonałość, stąd być może dobrym odpowiednikiem enhancement byłoby «udo-
skonalanie». Pozytywny wydźwięk tego słowa mógłby jednak zaciemniać głęboką 
wymowę oryginału” (s. 274). Nie wiadomo właściwie, dlaczego słowo „ulepszanie” 
nie mogłoby być ostatecznie synonimiczne z „doskonaleniem”. Autorka nie zdra-
dza racji kryjących się za wyrażoną opinią. Wydaje się jednak, że doskonalenie 

36 A. Bugajska, „Religia” ulepszania: Od evantropii do nieśmiertelności, w: Ulepszanie człowieka. Per-
spektywa filozoficzna…, s. 261–279.

37 R.A. Koene, Uploading to Substrate-Independent Minds, w: The Transhumanist Reader…, s. 146–
156; N. Bostrom, Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, tłum. D. Konowrocka-Sa-
wa, Gliwice 2016.
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ludzkich cech – taki cel przyświeca transhumanistom – dobrze oddaje to, o co cho-
dzi w ulepszaniu. W punkcie wyjścia mamy do czynienia z człowiekiem zdrowym. 
Ingerencje postulowane przez transhumanistów mają więc na celu doskonalić to, 
co w punkcie wyjścia okazuje się dobre, po to, by w punkcie dojścia było jeszcze 
lepsze. Najciekawszą kwestią mogłaby się okazać analiza możliwości ulepszania 
duchowego, o czym autorka wspomina, lecz dyskusji na ten temat nie podejmuje 
(s. 276).

Książkę zamyka tekst Piotra Duchlińskiego Transhumanistyczny obraz świata. 
Próba spojrzenia na całość38. Artykuł stanowi streszczenie głównych tez głoszo-
nych przez transhumanistów i w tym sensie może być uznany za udaną „próbę 
spojrzenia na całość”. Zastrzeżeniem dotyczącym artykułu jest to, że autor, referu-
jąc poglądy transhumanistów, nie odwołuje się w przypisach do literatury przed-
miotu traktującej o ulepszaniu człowieka.

Podsumowując, należy podkreślić, że książka Ulepszanie człowieka. Perspek-
tywa filozoficzna dobrze wpisuje się w toczącą się w literaturze rodzimej debatę 
o transhumanizmie. Jednostronne spojrzenie na zagadnienie ulepszania człowie-
ka – to jest spojrzenie z perspektywy biokonserwatywnej – może pozostawiać pe-
wien niedosyt. Nie ukrywają tego redaktorzy opracowania: „Zasadniczo rzecz uj-
mując, niniejsza praca pisana jest bardziej z pozycji biokonserwatyzmu. Być może 
przez niektórych czytelników takie właśnie nachylenie książki zostanie odebrane 
jako jej nieprzezwyciężalna wada”39 (s. 17). Warto jednak zaznaczyć, że biokon-
serwatywny punkt widzenia wcale nie musi przemawiać na niekorzyść publikacji 
traktującej o ulepszaniu człowieka. W literaturze przedmiotu przeważają bowiem 
prace, które przedstawiają ideę ulepszania głównie z perspektywy transhumani-
stycznej. W każdym razie recenzowana książka spełnia swoje zadanie – przekonu-
je czytelnika do tego, że omawiane w niej problemy zasługują na zainteresowanie 
i dalszą debatę.
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KONTROWERSJE WOKÓŁ ULEPSZANIA CZŁOWIEKA. NA PODSTAWIE KSIĄŻKI 
ULEPSZANIE CZŁOWIEKA. PERSPEKTYWA FILOZOFICZNA

Streszczenie

Niniejsza praca jest recenzją książki Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna (pod. 
red. G. Hołuba i P. Duchlińskiego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Kra-
kowie, Kraków 2018). Zasadniczym celem tekstu jest krytyczny przegląd wybranych pro-
blemów oraz poglądów zamieszczonych w tej publikacji. Artykuł zawiera dopowiedzenia, 
komentarze, polemiki, jak również uwagi o charakterze metodologicznym, opierające się 
na rodzimej oraz anglojęzycznej literaturze przedmiotu.
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