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Tadeusz Ceynowa1

KS. PROF. DR HAB. EDWARD SIENKIEWICZ 
NAUKOWIEC I DUSZPASTERZ

1. Biogram

Edward Sienkiewicz, syn Władysława i Heleny zd. Szymanowska, urodził się 13 paź-
dziernika 1962 roku w Kołobrzegu. Miał siostrę Elżbietę i brata Andrzeja. W wieku 
15 lat osierocony przez ojca, wraz z młodszym rodzeństwem (6 i 3 lata) wychowywany 
był przez matkę. Edukację szkolną rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 4 im. I Armii 
Wojska Polskiego w Kołobrzegu. Kolejnym etapem jego edukacji było Państwowe Tech-
nikum Weterynaryjne im. Stanisława Staszica we Wrześni. Tam w 1982 roku otrzymał 
świadectwo dojrzałości i dyplom technika. W sierpniu 1982 roku rozpoczął pracę jako 
technik weterynarii w Gospodarstwie Rolnym w Górawinie w Zakładzie Produkcji 
Zwierzęcej. Jednocześnie studiował zaocznie teologię na Papieskim Wydziale Teologicz-
nym w Poznaniu. W 1983 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Koszalinie. Pierwszy rok studiów odbył jeszcze w Gościkowie–Paradyżu. Od 1984 
roku kontynuował studia w budującym się gmachu seminaryjnym w Koszalinie. WSD 
w Koszalinie zostało afiliowane w 1984 roku do Papieskiego Wydziału Teologicznego. 
Umożliwiło to zdobycie tytułu magistra przed zakończeniem studiów seminaryjnych. 
Pracę magisterską zatytułowaną Grzech jako źródło zniewolenia według nauczania 
Jana Pawła II napisał pod kierunkiem ks. lic. Franciszka Knutelskiego. Po pięciu latach 
studiów, 11 czerwca 1988 roku przyjął święcenia diakonatu, a rok później, 28 maja 1989 
roku, bp Ignacy Jeż udzielił mu święceń kapłańskich w kołobrzeskiej bazylice pw. Wnie-
bowzięcia NMP.

Jako wikariusz pełnił posługę duszpasterską w następujących parafiach: pw. MB 
Częstochowskiej w Łupawie (24.06.1989–30.07.1989); pw. św. Michała Archanioła 

1 Ks. dr Tadeusz Ceynowa, adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Archiwum 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, 
redaktor naczelny Rocznika Skrzatuskiego, współorganizator 6 rocznych cyklów „Kościelne Dzieje Piły”; ORCID: 
0000-0002-8105-8823. Adres do korespondencji: 75-817 Koszalin, ul. Seminaryjna 2, e-mail: tceynowa@interia.pl.
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w Jastrowiu (31.07.1989–28.08.1989); pw. MB Królowej Różańca Świętego w Słupsku 
(30.08.1989–29.08.1991); pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku (30.08.1991–
27.08.1992); pw. św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie (28.08.1992–27.08.1993); pw. MB 
Częstochowskiej w Lipiu (28.08.1993–24.08.1995); pw. św. Stanisława Kostki w Pile 
(24.08.1995–19.02.1997) i pw. NMP Gwiazdy Morza w Ustce (20.02.1997–27.08.1997).

Jako wikariusz w parafii pw. Wspomożenia Wiernych w Miastku uzyskał pozwolenie 
w 1992 roku na podjęcie studiów licencjackich, a następnie doktoranckich na Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Pracę doktorską napisaną pod kierunkiem  
ks. prof. Tomasza Węcławskiego, zatytułowaną Wolność w paradygmacie polskiej 
teologii wyzwolenia, obronił 18 czerwca 1997 roku, będąc jeszcze wikariuszem w parafii 
pw. NMP Gwiazdy Morza w Ustce. 

Biskup Marian Gołębiewski powierzył mu funkcje: redaktora diecezjalnej edycji Gościa 
Niedzielnego (28.08.1997–31.08.2005); rzecznika diecezjalnego (28.08.1997–30.09.2004); 
diecezjalnego korespondenta Katolickiej Agencji Informacyjnej (15.09.1997–30.09.2004); 
redaktora Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich (11.09.2003–31.03.2014). Biskup Kazi-
mierz Nycz powołał go na stanowisko dyrektora Instytutu Teologicznego w Koszalinie 
(1.09.2005–31.08.2008). Na polecenie władz diecezjalnych recenzował kilka pozycji 
książkowych w celu wydania nihil obstat.

W 2007 roku uzyskał stopień docenta (w Polsce tytuł dr. hab.) na Katolickim Uniwer-
sytecie w Rużomberku. Był wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Kosza-
linie, od 2004 roku pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego US. 
W 2015 roku uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych. Od 2019 roku był kierownikiem 
Katedry Teologii Systematycznej WT US. Jest autorem kilkunastu monografii, około stu 
artykułów w czasopismach i publikacjach zbiorowych, wypromował 14 magistrantów 
i dwóch doktorów. Mimo licznych obowiązków często chętnie angażował się w pracę 
duszpasterską na terenie diecezji i poza nią. Prowadził rekolekcje, służył w konfesjonale, 
wygłaszał okolicznościowe kazania.

Ks. prof. Edward Sienkiewicz zmarł 3 listopada 2020 roku w koszalińskim szpitalu. 
Mszy św. pogrzebowej 6 listopada 2020 roku w kościele pw. św. Wojciecha w Koło-
brzegu przewodniczył bp diecezjalny Edward Dajczak, kazanie wygłosił ks. prof. Janusz 
Lemański. Ciało zmarłego kapłana pochowano na miejscowym cmentarzu komunalnym.

Ks. E. Sienkiewicz zaczął publikować w 2000 roku. Poniżej został przedstawiony 
jego dorobek naukowy: samodzielne monografie, artykuły w pracach zbiorowych 
i czasopismach, opublikowane recenzje, wypromowane doktoraty, recenzje przy nad-
awaniu stopni naukowych i wypromowane magisteria. Organizował i brał czynny udział 
w sympozjach, konferencjach i sesjach naukowych. Jest autorem kilkuset artykułów 
popularno-naukowych opublikowanych w Gościu Niedzielnym – diecezjalnej edycji 
Wierzę. Wielokrotnie recenzował monografie naukowe i artykuły drukowane w wielu 
polskich periodykach naukowych. Był stałym recenzentem w następujących czasopis-
mach: Colloquia Theologica Ottoniana, Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii, 
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Studia Sandomierskie. Teologia–Filozofia–Historia, 
Symbolae Europaeae, Teologia w Polsce.
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2. Działalność naukowa

Monografie

Chrystus – sens dziejów narodu w polskiej refleksji wiary. Poznań: Uniwersytet im. A. Mic-
kiewicza, 2003, ss. 112.

Koncepcja „rewolucji wspólnotowej” w polskiej teologii uczestnictwa. Poznań: Wydawnic-
two Naukowe UAM, 2003, ss. 390.

Osoba ludzka w polskiej refleksji wiary. Ružomberk, 2006, ss. 335.
Utópia alebo tajomstwo? Nà dej podl`a Ernesta Blocha a Gabriela Marcela. Košice, 2006, 

ss. 107.
Już i jeszcze nie. Doczesny i eschatologiczny wymiar ludzkiej nadziei. Szczecin: Wydział 

Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, ss. 387.
O odwagę patrzenia w przyszłość. Nadzieja według wybranych filozofów. Szczecin: Wydaw-

nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, ss. 257.
Nie lękaj się, Europo. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, 

ss. 247.
Czy potrzebna jest polska teologia polityczna. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-

tetu Szczecińskiego, 2011, ss. 366.
Ateny i Jerozolima. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012, 

ss. 187.
Wspólnota Kościoła. Koszalin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013, 

ss. 495.
Od wspólnoty do wspólnoty i od Paschy do Paschy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego, 2014, ss. 276.
Nowa ewangelizacja w ponowoczesnym świecie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwer-

sytetu Szczecińskiego, 2015, ss. 360.
Miłosierdzie a sprawiedliwość. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, 2017, ss. 186.
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[Glaube Wahrheit – Toleranz. Das Christentum und die Weltreligionen], tłum. Ryszard 
Zajączkowski. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”, 2004, ss. 216 („Studia Koszalińsko-
-Kołobrzeskie” (2005), nr 10, s. 290–294).

10. Merton, Tomasz. Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji [The Inner Expe-
rience. Notes on Contemplation], tłum. Izabela i Piotr Zarębscy. Kraków: Wydawnictwo 
M, 2005, ss. 296 („Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2006), nr 11, s. 271–275).

11. Wojtczak, Adam. Uczennica i Matka. Wokół chrystocentryzmu mariologii Jana Pawła 
II. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Teologiczny, 2005, ss. 288 
(„Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2006), nr 11, s. 277–281).

12. Pietras, Henryk. Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków. Kraków: 
Wydawnictwo WAM 2007, ss. 156 („Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2007), nr 12, 
s. 227–230).

13. Ewertowski, Stefan. Europa na progu trzeciego tysiąclecia. Olsztyn: Studio Poligrafii 
Komputerowej „SQL”, 2007, ss. 271 („Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2007), nr 12, 
s. 323–326).

14. Łaszewski, Wincenty. Moja maryjna droga. Szczecinek: Fundacja „Nasza Przyszłość”, 
2012, ss. 183 („Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2012), nr 18, z. 1, s. 169–171).

15. Mochol, Henryk. „Na drodze do doskonałości”. Rola sakramentu pokuty w dążeniu do 
doskonałości według nauczania biskupa Piotra Gołębiowskiego. Radom, 2013, ss. 450 
(„Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 348–350).

16. Mariański, Janusz. Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Studium socjolo-
giczne. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2014, ss. 392 („Teologia 
w Polsce” 10 (2015), nr 2, s. 264–267).

17. Jagodziński Marek, Jarosław Wojtkun, red. Kościół wobec wyzwań współczesnych. 
Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej „Ave”, 2015, ss. 247 („Studia Koszalińsko-
-Kołobrzeskie” (2015), nr 22, s. 317–319).

18. Wojtyła, Wojciech. Alfabet Jana Pawła II. Radom: Spatium, 2018, ss. 238 („Teologia 
w Polsce” 12 (2018), nr 1, s. 209–212).

Recenzje wydawnicze

Książki
Moskałyk, Jarosław. Bóg dialogu. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział 

Teologiczny, 2010, ss. 121.
Kotkowska Elżbieta, Jarosław Moskałyk, red. Ja–Wspólnota – w teorii i praktyce. Poznań: 

WT UAM, 2010, ss. 175.
Łaszewski, Wincenty. Modlitewnik zatroskanych o Polskę. Szczecinek: Fundacja „Nasza 

Przyszłość”, 2012, ss. 199.
Bashobora, John Baptist. Jesteś obrazem Boga. Treści konferencji wygłoszonych podczas 

rekolekcji w Polsce w roku 2011, red. Tomasza Dorota Potrzebowska. Częstochowa: 
POMOC – Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, 2012, ss. 159.
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Łaszewski, Wincenty. Moja maryjna droga, Szczecinek: Fundacja „Nasza Przyszłość”, 2012, 
ss. 184.

Mochol, Henryk. Rola sakramentu pokuty w dążeniu do doskonałości według nauczania 
biskupa Piotra Gołębiowskiego. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej „Ave”, 2012, 
ss. 298.

Kudaszewicz, Tomasz. Św. Rafał od św. Józefa, Józef Kalinowski 1835–1907. Słupsk, 2012, 
ss. 32.

Bashobora, John Baptist. Jesteśmy ambasadorami Boga na ziemi. Konferencje wygłoszone 
podczas rekolekcji w Polsce w roku 2012. Częstochowa: POMOC Wydawnictwo Misjona-
rzy Krwi Chrystusa, 2013, ss. 132.

Preder, Bronisław. Kod miłości. Rozmowa ze św. Faustyną. Szczecinek: Fundacja „Nasza 
Przyszłość”, 2013, ss. 175.

Kowalczyk Marian, Mirosław Mejzner, red. Św. Wincenty Pallotti apostoł wiary. Warszawa: 
Wydawnictwo UKSW, 2013, ss. 486.

Bashobora, John Baptist. Uwierz Bogu sercem. Konferencje wygłoszone podczas rekolekcji 
w Polsce w roku 2013. Częstochowa: POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, 
2014, ss. 214.

Z góry dziękuję! O sile uwielbienia, zaufania i instrukcji obsługi charyzmatów. Z ks. Rafałem 
Jarosiewiczem rozmawia Marcin Jakimowicz. Częstochowa: POMOC Wydawnictwo 
Misjonarzy Krwi Chrystusa, 2014, ss. 144.

Jarosiewicz, Rafał. Ewangelizacja bez granic – czyli 144 tysiące sposobów głoszenia Pana. 
Kraków: „Paganini”, 2014, ss. 128.

Jarosiewicz, Rafał, Marcin Jakimowicz. Słodkie kłamstwa 24 godziny na dobę. Kraków: eSPe, 
2014, ss. 65.

Plucner, Magdalena. Umiłowana, czyli kobieta z klasą. Częstochowa: POMOC Wydawnictwo 
Misjonarzy Krwi Chrystusa, 2015, ss. 144.

Jagodziński, Marek, Jarosław Wojtkun, red. Kościół wobec wyzwań współczesnych. Radom: 
Wydawnictwo Diecezji Radomskiej „Ave”, 2015, ss. 247.

Bashobora, John Baptist. Jesteś posłany przez Boga. Konferencje wygłoszone podczas 
rekolekcji w Polsce w roku 2014. Częstochowa: POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi 
Chrystusa, 2015, ss. 144.

Jagodziński, Marek. Trynitarno-komunijna teologia stworzenia. Lublin: Wydawnictwo KUL, 
2015, ss. 175.

Bashobora, John Baptist. Zaufaj miłosierdziu Boga. Konferencje wygłoszone podczas reko-
lekcji w Polsce w roku 2016. Częstochowa: POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi 
Chrystusa, 2017, ss. 176.

Sochaj, Andrzej. Romski modlitewnik i śpiewnik. Szczecinek: Związek Romów Polskich, 
2017, ss. 176.

Wojtyła, Wojciech. Alfabet Jana Pawła II. Radom: Spatium, 2018, ss. 238.
Góźdź, Krzysztof. Teologia spełnieniem myśli ludzkiej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019, 

ss. 596.
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Przewody profesorskie
Recenzja dorobku naukowego i książki profesorskiej ks. dr. hab. Janusza Szulista, prof. UMK 

pt. Teologia państwa w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Toruń 2016; w postę-
powaniu o nadanie tytułu profesora nauk teologicznych.

Przewody habilitacyjne
1. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego – Sylwester Jaśkiewicz, Escha-

tologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego. W posoborowej eklezjologii włoskiej, 
Radom 2013; Kolokwium habilitacyjne – Warszawa UKSW (2 czerwca 2014 r.).

2. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego – Zbigniew Werra, Współczesne 
próby anihilacji chrześcijańskiej tożsamości Polaków na przykładzie zbrodni katyńskiej. 
Studium historyczno-społeczne, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 
Koszalin 2015, ss. 275; Posiedzenie komisji habilitacyjnej – Wrocław PWT (10 czerwca 
2016 r.).

3. Opinia członka komisji, na podstawie recenzji, w postępowaniu habilitacyjnym Elżbiety 
Kotkowskiej, Nicejskie ὁμοούσιος w procesie inkulturacji wiary w Bóstwo Syna. Studium 
teologiczno-fundamentalne na tle tradycji, Wydział Teologiczny UAM – Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań 2015; Posiedzenie komisji habilitacyjnej – Wrocław PWT (22 grudnia 
2016 r.).

Prace doktorskie
ks. mgr lic. Henryk Mochol, Rola sakramentu pokuty w dążeniu do doskonałości według 

nauczania biskupa Piotra Gołębiowskiego. Studium dogmatyczno-moralne. Obrona: 
UKSW – Warszawa 5 czerwca 2011 r.

ks. mgr lic. Jan Bójko, Pastoralne idee antropologiczne w nauczaniu Kościoła po Soborze 
Watykańskim II. UKSW – Warszawa 7 grudnia 2011 r.

ks. mgr lic. Piotr Janusz, Teologia wiary u Josepha Ratzingera. UKSW – Warszawa 8 maja 
2013 r.

mgr lic. Elżbieta Bugajna, Tajemnica Boga Ojca w kaszubskiej poezji religijnej, UKSW – 
Warszawa 8 października 2013 r.

ks. mgr lic. Krzysztof Węsierski, Dogmat Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w wybranej polskiej literaturze teologicznej do 2010 r., UKSW – Warszawa 22 listopada 
2013 r.

mgr lic. Daniel Daszkiewicz, Teologia misterium według Josepha Ratzingera, UKSW – War-
szawa 13 stycznia 2014 r.

mgr Miłosz Szulc, Tomaszowa koncepcja duszy wobec neuronauk. Wybrane aspekty, UAM 
– Poznań 4 listopada 2015 r.

mgr lic. Magdalena Jóźwik, „De universali vocatione ad sanctitatem in Ecclesia” (KK 39–42) 
w polskiej eklezjologii posoborowej (1965–2015), UŚ – Katowice 10 maja 2017 r.

ks. mgr Wojciech Maciążek, Grzech pierworodny a grzech świata, KUL – Lublin 19 czerwca 
2017 r.
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ks. mgr Paweł Jasina, Chrystocentryzm jako droga odnowy państwa i Kościoła w nauczaniu 
kard. Augusta Hlonda, KUL – Lublin 25 września 2018 r.

Informacja o wypromowanych doktorach2

A) Ks. mgr lic. Marian Knut – diecezja pelplińska
Temat pracy doktorskiej: Chrystocentryzm jako podstawowa zasada antropologiczna w teo-

logii Księdza Profesora Jerzego Buxakowskiego
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski;
Ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Kowalczyk
Obrona: na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (14 listopada 2012 r.)
B) Ks. mgr lic. Sebastian Kowal – diecezja koszalińsko-kołobrzeska
Temat pracy doktorskiej: Modlitwa o uwolnienie w misji Kościoła katolickiego. Studium 

krytyczno-teologiczne
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Henryk Wejman;
Ks. dr hab. prof. UKSW Marek Jagodziński
Obrona: na Wydziale Teologicznym US w Szczecinie (6 czerwca 2013 r.)

Prace magisterskie
1. Bulczak, Teresa. Sakrament pokuty w świetle „Reconciliatio et paenitentia”. Poznań, 

2001.
2. Pęcherzewski, Andrzej. Sacrum w kontemplacji – próba rekonstrukcji doświadczenia 

religijnego w ujęciu Thomasa Mertona. Szczecin, 2007.
3. Pawłowska, Anna. Miłosierdzie Boże podstawą chrześcijańskiej doskonałości w świetle 

„Dzienniczka” s. Faustyny Kowalskiej. Szczecin, 2008.
4. Zimna, Iwona. Chrześcijański sens cierpienia w świetle Listu apostolskiego Jana Pawła 

II „Salvifici Doloris”. Szczecin, 2008.
5. Shershan, Alena. Kult maryjny w Zgromadzeniu Sióstr Matki Miłosierdzia. Szczecin, 

2008.
6. Szauer, Remigiusz. Chrystus – Mądrość Boża w ujęciu Yvesa Congara. Szczecin, 2009.
7. Andryszczak, Dawid. Wiara jako odpowiedź człowieka na wezwanie Boże w ujęciu 

Karla Rahnera. Szczecin, 2010.
8. Stwora, Robert. Obraz człowieka w hinduizmie. Szczecin, 2010.
9. Szanel, Renata. Absolutny charakter prawdy według Platona i św. Augustyna. Szczecin, 

2010.
10. Kamińska, Iwona. Chrześcijańska wizja Europy według Czesława S. Bartnika. Szczecin, 

2011.

2 Ks. prof. Edward Sienkiewicz był promotorem pracy doktorskiej ks. Bolesława Leszczyńskiego Chrześcijańska 
idea pokoju jako podstawa wolności i tożsamości narodu w polskiej teologii. Niestety przedwczesna śmierć 
uniemożliwiła finalizację.
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11. Książak, Małgorzata. Duchowość i posługa Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej w Kościele 
koszalińsko-kołobrzeskim. Szczecin, 2011.

12. Białkowska, Agnieszka. Godność i powołanie kobiety w świetle listu apostolskiego 
„Mulieris dignitatem”. Szczecin, 2012.

13. Ostrowski, Gracjan. Przyczyny kryzysu tożsamości chrześcijańskiej według nauczania 
papieża Benedykta XVI. Szczecin, 2013.

14. Głuszak, Jerzy. Matka miłosierdzia Bożego w świetle encykliki „Redemptoris Mater”. 
Szczecin, 2017.

Sympozja, konferencje, sesje

Udział czynny z wygłoszonym referatem
 − konferencja zorganizowana przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Koszalinie 

(25 września 1999 r.); temat wygłoszonego wykładu: Problem wolności w dziejach 
narodu polskiego;

 − inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie 
Teologicznym w Koszalinie 1999/2000 (23 października 1999 r.) – wykład inaugura-
cyjny Polski paradygmat wolności;

 − sympozjum zorganizowane przez Komitet Integracji Europejskiej, Słupskie Centrum 
Wspomagania Organizacji Pozarządowych i Polską Fundację im. Roberta Schumana 
(25 listopada 1999 r.) na temat: „Rozwój regionu słupskiego poprzez wzmocnienie 
organizacji pozarządowych i ich współpracy z samorządami lokalnymi”; temat wygło-
szonego wykładu: Chrześcijańska tożsamość narodu polskiego w kontekście integracji 
z Unią Europejską;

 − konferencja zorganizowana przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Grzybowie 
koło Kołobrzegu (9 lutego 2001 r.); temat wygłoszonego wykładu: Deklaracja „Domi-
nus Iesus” świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa;

 − „Dni Prymasowskie”; temat: Trzy Dni z Prymasem Tysiąclecia. Seria wykładów 
i konferencji w różnych instytucjach naukowych w Koszalinie, Słupsku i Szczecinku 
(16–21 października 2001 r.);

 − konferencja „Koszalińskie Dni Prymasowskie w Roku Prymasa Tysiąclecia” w Kosza-
linie (18 października 2001 r.); temat wygłoszonego wykładu: Naród w perspektywie 
wiary w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia;

 − konferencja zorganizowana przez Instytut Katolickiej Nauki Społecznej, przy Miejskim 
Oddziale Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana” w Koszalinie, Politechnikę 
Koszalińską i Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku (24 kwietnia 2002 r.) 
na temat: „Kryzys pracy w regionie dotkniętym strukturalnym bezrobociem”; temat 
wygłoszonego wykładu: Praca a etyka „Solidarności”;

 − sympozjum zorganizowane przez Politechnikę Koszalińską, Instytut Katolickiej Nauki 
Społecznej, przy Miejskim Oddziale Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana” 
w Koszalinie i Prezydenta Miasta Koszalin (10 czerwca 2003 r.) na temat: „Tożsamość 
wspólnoty lokalnej a trendy globalizacyjne i integracyjne”; temat wygłoszonego 
wykładu: Polskie zmagania z wolnością w kontekście globalizacji;
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 − sympozjum zorganizowane przez Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego 
w Koszalinie; temat wygłoszonego wykładu: O znaczeniu poszukiwania prawdy w życiu, 
w filozofii i w teologii (2–3 lutego 2007 r.);

 − Dni Kultury Chrześcijańskiej w Słupsku (10–19 października 2007 r.) przebiegające 
pod hasłem: „Przypatrzcie się powołaniu waszemu” i podczas otwarcia wystawy pt. 

„Rozpoznawać, wykrywać, zapobiegać – pod okiem SB”, zorganizowanej przez Instytut 
Pamięci Narodowej w Gdańsku (16 października 2007 r.); temat wygłoszonego wykładu: 
Godność człowieka i narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego;

 − konferencja zorganizowana przez Wielkopolski Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej 
w Pleśnej koło Koszalina (19–21 października 2007 r.); temat wygłoszonego wykładu: 
Godność osoby ludzkiej w kontekście współczesnych przemian w Polsce i w Europie;

 − konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teologii Dogmatycznej Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (21 listopada 2007 r.) na temat: „Joseph 
Ratzinger – teolog uniwersalny”; temat wygłoszonego wykładu: Chrześcijańska tożsa-
mość Europy. Po konferencji prowadzenie dyskusji panelowej;

 − sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu – diecezja zielonogór-
sko-gorzowska (8 stycznia 2008 r.) – na temat encykliki Benedykta XVI Spe salvi; temat 
wygłoszonego wykładu: Nadzieja wierzących w Chrystusa;

 − zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Koszalinie (16–18 września 2008 r.); 
temat zjazdu: „Teologia polska na przykładzie twórczości ks. prof. Czesława S. Bart-
nika”; temat wygłoszonego referatu: Teologia rzeczywistości ziemskich;

 − międzynarodowa sesja naukowa w Koszalinie (14–15 listopada 2008 r.) na temat: „Poli-
tyka w refleksji wiary”; temat wygłoszonego na konferencji wykładu: Czy potrzebna jest 
polska teologia polityczna?;

 − sesja naukowa zorganizowana przez Katedrę Egzegezy i Teologii Biblijnej WT US 
w ramach obchodów „Roku św. Pawła” w Wyższym Seminarium Duchownym w Kosza-
linie (24 stycznia 2009 r.) na temat: „Pawłowa Ewangelia o Jezusie – inna od Jezusowej?”; 
temat wygłoszonego wykładu: Apostoł Paweł – pierwszy teolog chrześcijański;

 − konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teologii Fundamentalnej Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (6 maja 2009 r.) na temat: „Współczesne 
poszukiwania sacrum”; temat wygłoszonego na konferencji wykładu: Sacrum a „wspól-
nota ducha” jednoczącej się Europy;

 − konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Teologii Fundamentalnej – Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (13 maja 2009 r.) na 
temat: „JA–WSPÓLNOTA. Perspektywa teologii fundamentalnej”; temat wygłoszo-
nego wykładu: „Communio personarum” jako rozwiązanie sporu między jednostką 
a społeczeństwem;

 − Dni Kultury Chrześcijańskiej: „Ottoniana 2009” w Kamieniu Pomorskim (29 czerwca 
2009 r.); temat wygłoszonego wykładu: Duchowe owoce pierwszej pielgrzymki Jana 
Pawła II do Ojczyzny;
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 − konferencja naukowa zorganizowana przez Teologiczne Koło Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego w Koszalinie oraz Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej Diecezji 
Koszalińsko-Kołobrzeskiej (28 listopada 2009 r.) na temat: „Godność osoby ludzkiej 
w świetle dokumentu Dignitas Personae”; temat wygłoszonego wykładu: Godność 
osoby ludzkiej w wymiarze antropologii filozoficznej;

 − konferencja naukowa w Koszalinie zorganizowana przez Katedrę Teologii Fundamen-
talnej, przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (8 maja 
2010 r.) na temat: „Kościół po transformacji systemowej w Polsce”; temat wygłoszonego 
na konferencji wykładu: Kościół a polskie znaki czasu w dobie przełomu;

 − konferencja naukowa zorganizowana w Koszalinie przez Katedrę Egzegezy i Teologii 
Biblijnej – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego (22 stycznia 2011 r.) na 
temat: „Kościół domem i szkołą komunii”; temat wygłoszonego wykładu: Kościół jako 

„communio personarum” w polskiej teologii uczestnictwa;
 − konferencja naukowa zorganizowana przez OFKS – „Civitas Christiana” w Koszalinie 

(5–6 lutego 2011 r.), pod hasłem: „Kultura polska a chrześcijaństwo”; temat wygłoszo-
nego wykładu: Chrześcijańskie korzenie kultury polskiej;

 − konferencja naukowa w Koszalinie (5 listopada 2011 r.) na temat: „Męczeństwo 
i świadectwo w Kościele XX wieku”; temat wygłoszonego wykładu: Męczeństwo jako 
świadectwo Prawdzie;

 − konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu 
i Katedrę Teologii Współczesnej (17 listopada 2011 r.) na temat: „Wobec nowego ate-
izmu”; temat wygłoszonego wykładu: Nauczanie posoborowego Magisterium Kościoła 
na temat ateizmu;

 − konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej 
Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu (29 listopada 2011 r.) na temat: „Rok 1089 – 
konsekwencje. Demokracja – pluralizm – uczestnictwo”; temat wygłoszonego wykładu: 

„Communio Ecclesiae” jako najważniejsza korekta uczestnictwa w kontekście transfor-
macji systemowej w Polsce. Przewodniczenie II sesji wykładów i dyskusji;

 − sympozjum zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 
w Koszalinie (20 stycznia 2012 r.) na temat: „Świadectwo chrześcijan w przestrzeni 
publicznej”; temat wygłoszonego wykładu: Wartości chrześcijańskie w działalności 
publicznej;

 − konferencja naukowa w Zielonej Górze zorganizowana przez Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Szczecińskiego i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” (22 paź-
dziernika 2012 r.) na temat: „Homo politicus. W trosce o dobro wspólne”; temat wygło-
szonego wykładu: Nasze problemy z demokracją. Przewodniczenie I sesji wykładów 
i dyskusji;

 − konferencja naukowa w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-
-Kamiennej, zorganizowana przez Katedrę Teologii Współczesnej – Instytut Teolo-
giczny UKSW w Radomiu. Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego 
i Rycerzy Kolumba (9 listopada 2012 r.) na temat: „Wiara w świetle dokumentów Soboru 
Watykańskiego II”; temat wygłoszonego referatu: Wierzę w święty Kościół powszechny;
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 − konferencja naukowa w parafii pw. św. Idziego w Suchej k. Pionek zorganizowana przez 
Katedrę Teologii Współczesnej – Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu i Radomski 
Oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego (10 listopada 2012 r.) na temat: „Święty 
Idzi a tajemnica życia”; temat wygłoszonego referatu: Współczesne zagrożenia życia.

 − konferencja naukowa w Gorzowie Wielkopolskim – Pałac Biskupów (27 kwietnia 2013 r.) 
na temat: „Wiara i wspólnota wiary” oraz kierownictwo w ramach Katedry Teologii 
Fundamentalnej WT US; temat wygłoszonego wykładu: Wiara Kościoła i wiara osoby;

 − sesja naukowa zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 
w Koszalinie i Katedrę Teologii Fundamentalnej WT US (7–8 września 2013 r.) 
w Koszalinie; na temat: „Doktryna społeczna Kościoła katolickiego”; temat wygłoszo-
nego referatu: Katolicka etyka społeczna;

 − międzynarodowa konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Świd-
nicy – Wałbrzychu (16–18 września 2013 r.), na temat: „Duch Kościoła – Kościół 
Ducha”; temat wygłoszonego referatu: Communio w Bogu a wspólnota Kościoła jako 
dzieło Ducha Świętego. Udział w dyskusji;

 − sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego w Rokitnie (18–21 września 
2013 r.), na temat: „Wierzyć z Maryją i jak Maryja”; temat wygłoszonego referatu: 
Maryjna perspektywa Nowej Ewangelizacji;

 − sesja naukowa zorganizowana przez Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej i Kate-
drę Teologii Fundamentalnej WT US (16–17 listopada 2013 r.) w Koszalinie na temat: 

„Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro”; temat wygłoszonego referatu: Kościół katolicki 
a polski patriotyzm;

 − sesja naukowa zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 
w Szczecinku (12 grudnia 2013 r.) na temat: „Kardynał Stefan Wyszyński – prymas 
niezłomny”; temat wygłoszonego referatu: Nauczanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
o naprawie państwa;

 − konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu 
(27 lutego 2014 r.) na temat: „Raz jeszcze o wierze. Wokół encykliki Lumen fidei papieża 
Franciszka”; temat wygłoszonego referatu: Wiara w świetle absolutnej prawdy – reflek-
sja na kanwie encykliki papieża Franciszka „Lumen fidei”. Moderowanie pierwszej 
części konferencji (I i II) oraz prowadzenie dyskusji;

 − II Ogólnopolskie Spotkanie Gnieźnieńskie „Stąd Nasz Ród” i XXI Pielgrzymka Kato-
lickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do Grobu Św. Wojciecha (11–12 kwietnia 
2014 r.); temat wygłoszonego referatu: Naród chrześcijański – aktualność przesłania 
Prymasa Wyszyńskiego w kontekście przygotowań do Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu 
Polski;

 − konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teologii Fundamentalnej przy 
współudziale Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana” w Koszalinie (17 maja 
2014 r.) na temat: „Nowa ewangelizacja w kontekście cywilizacji chrześcijańskiej” oraz 
kierownictwo w ramach Katedry Teologii Fundamentalnej WT US; temat wygłoszonego 
wykładu: Społeczeństwo chrześcijańskie;
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 − III Miasteckie Dni Kultury Chrześcijańskiej zorganizowane przez parafie: pw. Miło-
sierdzia Bożego, pw. Wspomożenia Wiernych i pw. św. Włodzimierza i Olgi w Miastku 
oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Miastku (20–22 czerwca 
2014 r.); temat wygłoszonego wykładu: Państwo i naród – aktualność nauczania Pry-
masa Wyszyńskiego;

 − międzynarodowa konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Rze-
szowie (15–17 września 2014 r.), na temat: „Człowiek istota (po)znana? Antropologia 
teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności”, temat wygłoszonego referatu: 
Byt ludzki w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury i kultury człowieka. 
Udział w dyskusji;

 − konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu 
(22 kwietnia 2015 r.) pt. „Współczesne zagrożenia wiary”, temat wygłoszonego referatu: 
Kryzys poznawczy jako przyczyna kryzysu wiary we współczesnym kontekście kulturo-
wym. Udział w dyskusji;

 − konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teologii Fundamentalnej Wydziału 
Teologicznego US w Szczecinie i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie (16 maja 
2015 r.) pt. „Nowa apologia w służbie nowej ewangelizacji”, temat wygłoszonego refe-
ratu: Człowiek ponowoczesny jako podstawowy problem nowej ewangelizacji. Udział 
w dyskusji;

 − konferencja naukowa zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” – Miastko (27 czerwca 2015 r.), pt. „Katolicy w życiu publicznym”, temat 
wygłoszonego referatu: Koncepcja państwa według św. Augustyna. Udział w dyskusji;

 − konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Teologiczny US, Muzeum Diecezji 
Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział 
Okręgowy Koszalin (Kołobrzeg 13 maja 2016 r.) pt. „Znaczenie Chrztu Polski w dziejach 
ewangelizacji Pomorza Środkowego – historia i nowe wyzwania”, temat wygłoszonego 
referatu: Ewangelizacja między historią a współczesnymi wyzwaniami w uniwersali-
stycznej i partykularnej perspektywie;

 − konferencja naukowa zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Wyższego Semi-
narium Duchownego w Radomiu, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II – Instytut 
Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny oraz Wydział Ekono-
miczno-Prawny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu i Polskie 
Towarzystwo Teologiczne (Wąchock 14 maja 2016 r.), pt. „Średniowiecze i nauka”; temat 
wygłoszonego referatu: Znaczenie średniowiecznej filozofii w rozwoju nauk;

 − Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Wydziale Teologicznym US (3 paź-
dziernika 2016 r.) Szczecin. Wykład inauguracyjny; temat: Aktualne i zobowiązujące 
dziedzictwo „Solidarności” w kontekście chrześcijańskiej idei miłosierdzia.

 − konferencja naukowa w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie zorganizo-
wana przez Katedrę Teologii Fundamentalnej oraz Katedrę Egzegezy i Teologii Biblijnej 
Wydziału Teologicznego US (19 listopada 2016 r.) na temat: „Miłosierdzie a sprawiedli-
wość”; temat wygłoszonego referatu: Teologia Bożego miłosierdzia w społeczno-poli-
tycznym sporze o sprawiedliwość;
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 − konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teologii Fundamentalnej, Wydział 
Teologiczny US, i Klub Społeczny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 
Oddział Okręgowy Szczecinek (26 września 2017 r.) na temat: „Anomia społeczna 
a państwo obywatelskie”. Temat wygłoszonego referatu: Czy współczesny świat jest 
dotknięty anomią społeczną?;

 − ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez: Wyższe Seminarium 
Duchowne w Radomiu, Zakład Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk 
Społecznych – Katedra Edukacji i Kultury SGGW w Warszawie, Polskie Towarzystwo 
Teologiczne (23 listopada 2017 r.) na temat: „W hołdzie wobec myśli Jana Pawła II”. 
Temat wygłoszonego referatu: Jana Pawła II teologia „Solidarności”;

 − międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „Religio – interiorità ed esteriorità”, 
Wydział Teologiczny US (12–13 czerwca 2018 r.). Temat wygłoszonego referatu: Uwew-
nętrznienie Bożego prawa w chrześcijaństwie a zewnętrzne przepisy rytualne;

 − interdyscyplinarna konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Teologii 
Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu na temat: 

„«Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa». Aktualność przesłania 
św. Hieronima dla Kościoła i społeczeństwa” (Gniezno 30 marca 2019 r.). Temat wygło-
szonego referatu: Eschatologiczne kryterium w myśli św. Hieronima.

Udział czynny bez wygłoszonego referatu
 − konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Bydgoszczy (21–23 

września 2015 r.); temat: „Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicz-
nej”. Prowadzenie przedpołudniowej sesji oraz dyskusji 23 września 2015 r.

Organizacja
 − sympozjum naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie (7 maja 

1998 r.) na temat: „Zjednoczona Europa wyzwaniem dla państwa i Kościoła”. Udział 
w dyskusji bez autorskiego wykładu;

 − współorganizacja „Dni Prymasowskich”; temat: „Trzy Dni z Prymasem Tysiąclecia” 
oraz seria wykładów i konferencji w różnych instytucjach naukowych w Koszalinie, 
Słupsku i Szczecinku (16–21 października 2001 r.);

 − współorganizacja konferencji wraz z Instytutem Katolickiej Nauki Społecznej przy 
Miejskim Oddziale Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana” w Koszalinie, 
Politechniką Koszalińską i Pomorską Akademią Pedagogiczną w Słupsku (24 kwietnia 
2002 r.) na temat: „Kryzys pracy w regionie dotkniętym strukturalnym bezrobociem”;

 − współorganizacja sympozjum: „Tożsamość wspólnoty lokalnej a trendy globalizacyjne 
i integracyjne”, zorganizowanego przez Politechnikę Koszalińską, Instytut Katolickiej 
Nauki Społecznej, przy Miejskim Oddziale Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Chri-
stiana” w Koszalinie i Prezydenta Miasta Koszalin (10 czerwca 2003 r.);

 − konferencja naukowa w ramach Katedry Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Szczecińskiego (21 listopada 2007 r.) na temat: „Joseph Ratzinger 
teolog uniwersalny”;
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 − zjazd i konferencja Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Koszalinie (16–18 września 
2008 r.); temat zjazdu: „Teologia polska na przykładzie twórczości ks. prof. Czesława 
S. Bartnika”;

 − międzynarodowa sesja naukowa, organizacja i kierownictwo (Koszalin, 14–15 listopada 
2008 r.) na temat: „Polityka w refleksji wiary”;

 − konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Teologii Fundamentalnej Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (6 maja 2009 r.) na temat: „Współczesne 
poszukiwania sacrum”;

 − konferencja naukowa w Koszalinie (8 maja 2010 r.) na temat: „Kościół po transformacji 
systemowej w Polsce”;

 − konferencja naukowa w Koszalinie (5 listopada 2011 r.) na temat: „Męczeństwo i świa-
dectwo w Kościele XX wieku”;

 − konferencja naukowa w Gorzowie Wielkopolskim – Pałac Biskupów (27 kwietnia 
2013 r.) na temat: „Wiara i wspólnota wiary” oraz kierownictwo w ramach Katedry 
Teologii Fundamentalnej WT US;

 − konferencja naukowa w Koszalinie przy współudziale Katolickiego Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana” Oddział Okręgowy Koszalin (17 maja 2014 r.) na temat: „Nowa 
ewangelizacja w kontekście cywilizacji chrześcijańskiej” oraz kierownictwo w ramach 
Katedry Teologii Fundamentalnej WT US i moderowanie pierwszej części konferencji;

 − konferencja naukowa w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie (16 maja 
2015 r.) na temat: „Nowa apologia w służbie nowej ewangelizacji” oraz kierownictwo 
w ramach Katedry Teologii Fundamentalnej WT US;

 − konferencja naukowa w Kołobrzegu (13 maja 2016 r.), przy współudziale Muzeum 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 
Oddział Okręgowy Koszalin, na temat: „Znaczenie Chrztu Polski w dziejach ewangeli-
zacji Pomorza Środkowego – historia i nowe wyzwania”;

 − konferencja naukowa w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie, przy współ-
pracy z Katedrą Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego US (19 listopada 
2016 r.), na temat: „Miłosierdzie a sprawiedliwość”.
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THE BOOK OF JUDITH IN THE WORKS 
OF CLEMENT OF ALEXANDRIA AND ORIGEN

Abstract

The biblical book of Judith, a product of Jewish culture, belongs to the Greek canon of the Sep-
tuagint. The present study focuses on early interpretations of this book in the Eastern Christian 
tradition, particularly in the works of Clement of Alexandria and Origen. Through occasional 
quotations, both show how creatively and wisely Eastern Christianity of the second and third 
centuries CE understood the figure of this biblical, unique heroine.

Keywords: book of Judith, fathers of the Church, Clement of Alexandria, Origen, history 
of biblical interpretation

KSIĘGA JUDYTY W DZIEŁACH KLEMENSA Z ALEKSANDRII 
I ORYGENESA

Streszczenie

Biblijna księga Judyty, będąca wytworem kultury żydowskiej, należy do greckiego kanonu 
Septuaginty. Niniejsze studium koncentruje się na wczesnych interpretacjach tej książki 
w tradycji wschodniego chrześcijaństwa, zwłaszcza w dziełach Klemensa z Aleksandrii 
i Orygenesa. Obydwa dzieła pokazują, jak twórczo i mądrze chrześcijaństwo wschodnie 
w drugim i trzecim wieku n.e. rozumiało postać tej tak wyjątkowej biblijnej bohaterki.

Słowa kluczowe: księga Judyty, ojcowie Kościoła, Klemens z Aleksandrii, Orygenes, 
historia interpretacji biblijnej
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Introduction

The biblical book of Judith is titled after the main character and heroine of the story: 
during the siege of her town by the Assyrians, she manages to enter the enemy camp, to 
gain the trust of commander Holofernes, and, finally, to kill him, an act that leaves the 
Assyrian army dazed without its leader and ultimately defeated by the Israelites.

An initial question for scholars concerns the language and textual tradition of this 
biblical book. Although the story was written for a Jewish audience, it is known only in 
the Greek textual form: no ancient Hebrew (or Aramaic) text has come down to us2. There 
is no trace of it neither among the Dead Sea Scrolls, nor among the works of Flavius 
Josephus and and the rabbis (Mishnah or Talmud). The latter will only take up interest in 
the story of Judith from the century XI CE onwards, when a flowering of Hebrew texts 
will begin, which are likely retroversions from Greek or Latin.

A second question concerns the interpretation of the story, especially in the Christian 
tradition: As the protagonist in the story, Judith proudly and consciously engages in 
deceit (cf. Jdt 11:5–6.18–20), seduction (cf. Jdt 10:1–4) and murder (cf. Jdt 13:1–6)3. How 
to reconcile such behavior with Christian ethics?

This study focuses on some of the earliest interpretations of the book of Judith in the 
Christian tradition, found in the works of two illustrious Fathers of the Church: Clement 
of Alexandria (ca. 150–215 CE) and Origen (ca. 185–254 CE). Neither dedicates himself 
to explicating a specific text in Judith, but both do cite this book occasionally in support 
of other arguments. Theirs, however, is the earliest testimony to a shared exegetical 
engagement with the book of Judith between Egypt and Palestine; that is, within early 
eastern Christianity the Old Testament was known in both Greek and Hebrew traditions. 
Both Clement and Origen, in fact, lived in Alexandria of Egypt where the books of the 
Hebrew Bible were first translated into Greek beginning in the 3rd c. BC, a translation 
commonly referred to as the Septuagint. The eastern Fathers therefore also knew the 
canon of the Hebrew Bible, in which the book of Judith, however, did not find space. The 
investigation into the writings of Clement and Origen allows us to understand if and how 
the eastern Christianity of the 2nd and 3rd c. CE has read this unparalleled book of the 
Old Testament.

2 Robert Hanhart, Judith, Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottin-
gensis editum, vol. VIII/4 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979). This critical edition is based on Codex 
Vaticanus, as it was for the editions of Cambridge (Alan E. Brooke and Norman McLean, The Old Testament in 
Greek according to the Text of the Codex Vaticanus, vol. III/1 (Esther, Judith, Tobit) (Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 1940) and of Henry Barclay Swete (Henry Barclay Swete, The Old Testament in Greek accord-
ing to the Septuagint, vol. II (Ioudith) (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 31907), 781–814). The 
edition of Rahlfs, afterwards revised by Hanhart, follows more closely the Codex Sinaiticus (Alfred Rahlfs, Robert 
Hahnart, Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Editio altera (Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft, 2006), spec. 973–1002). For further information on the philology and textual history of the book 
of Judith compare with Robert Hanhart, Text und Textgeschichte des Buches Judith, Mitteilungen des Septuaginta-
Unternehmens 14 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979).

3 Dionisio Candido, Giuditta. Nuova versione, introduzione e commento, I libri biblici. Primo Testamento 32 (Mi-
lano: Paoline, 2020), 208–216.
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1. Clement of Alexandria

The biography of Titus Flavius Clement (c. 150–215 CE) is still partly shrouded in 
mystery. He probably came from a pagan family originally from Athens, but travelled 
extensively, all of which he himself reports (cf. Stromata, I, 1, 11), and it is in Alexandria 
of Egypt where he ultimately establishes his scholastic agenda. The Alexandrian school, 
known for its affinity with Platonic and Neoplatonic philosophical thought and for the 
allegorical interpretation of Bible, will find in him a prominent proponent of this traditon.

Eusebius of Caesarea devotes significant space to Clement in the Ecclesiastical History 
(V, 11, 1–5)4, describing him as a disciple of Panthenus, who was simply recognized as the 
διδάσκαλος: in 180 CE Panthenus founded the School of Alexandria, the Διδασκαλείον, 
and directed it until he died around 200 CE, at which time Clement succeeded him (Stro-
mata, I, 11, 2); Origen then succeeded Clement.

Clement’s theology and biblical interpretation interact closely with Greek philosophy 
or, even better, with Hellenistic philosophy. In particular, inspired by the exegesis of Philo 
of Alexandria (ca. 20 BC–45 CE)5, Clement gives life to a hermeneutic of the Scriptures 
in which allegory is dominant.

1.1. Stromata, II

With the title Stromati (Στρωματεῖς), lit. “carpets”, “tapestry”, Clement indicates a work 
on various topics and without the concern for systematicity (cf. Stromata, VI, 1, 2, 1). His 
main agenda in the work is to almalgamate Christian faith with Greek philosophy, so in 
addition to the numerous citations of authors of classical Greekism, Stromata contains 
more than five thousand quotations from the Bible6. Clement specifically recalls the 
biblical character of Judith in two passages, II, 7 and IV, 8.

In Stromata II, 7 Clement is concerned with, among other things, the importance 
of φόβος, “fear”. Fear, he argues, is essential to religious faith and reasonable from 
a philosophical point of view because it is a prelude to the respect for divine law: fear 
is pedagogical, because it educates the believer in the observance of divine precepts. 
Clement makes his case by quoting Pro 1:7 with the following comment: “The principle 
of wisdom is the fear of the Lord (ἀρχὴ γὰρ σοφίας φόβος κυρίου), and good intelligence 
for those who practice it”. The law is capable of generating fear: therefore knowledge of 
the law is the way to wisdom (σοφίας): “There is no wisdom without law (καὶ οὐκ ἔστιν 
ἄνευ νόμου σοφός)” (Stromata, II, 7, 33, 2).

In contrast, Clement states that “those who despise the law are fools; and consequently 
they are considered atheists (ἄθεοι)” (Stromata, II, 7, 33, 3). Clement continues by 

4 Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, ed. Gustave Bardy, vol. I, Sources Chrétiennes 31 (Paris: Cerf, 311993), 
40–41.

5 In the nineteen essays of his allegorical Commentary on the Bible, Philo never mentions the book of Judith.
6 To be exact, it is 5.121, according to Marco Rizzi, “Introduzione”, in: Clemente di Alessandria, Gli Stromati. Note 

di vera filosofia (Milano: Paoline, 2006), IX.
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affirming that the law is like a παιδαγωγός, which leads to Christ (cf. Gal 3:24). Fear 
distracts from evil and encourages towards good. For the Lord does not want the death 
of the sinner, but that the sinner should desist from his ungodly behavior and resume 
life (cf. Ezek 33:11). It is therefore wrong to think that fear leads to death. Clement then 
inserts an allusion to the book of Judith when he writes7: “He who is close to the Lord 
is full of punishments” (ὁ ἐγγὺς κυρίου πλήρης μαστίγων) (Stromata, II, 7, 35, 4)8. These 
words are more a paraphrase or allusion than a literal quotation, since the text of Jdt 8:27 
reads: “Well, as he purified these to try their hearts, so he punished us: but the Lord 
strikes those who are close to him for spur them on” (ἀλλ̓  εἰς νουθέτησιν μαστιγοῖ κύριος 
τοὺς ἐγγίζοντας αὐτῷ). Clement then concludes by writes: “Truly those who approach 
knowledge suffer dangers, fears, adversities, afflictions, because of their desire for truth”.

Judith is evoked in Stromata II, 7 as an example of a proven faith. But Clement bends 
the biblical text to his purpose by means of allegory. The text used is in fact extrapolated 
from the broader context of Judith’s speech to the elders of the people in Jdt 8:9–27. Here 
Judith enters decisively into the quarrel with the leaders of the town of Bethulia regarding 
the strategy to be adopted in the current crisis (Jdt 8:9–10). The scenario that frames 
Judith’s speech is missing in Clement’s work, but he nevertheless uses it because of the 
proximity to the theme of divine testing, to which the Christian, too, is subjected.

1.2. Stromata, IV

Further on, in IV, 8, Clement explains at length and with unequivocal language that both 
men and women are called to be virtuous: “It is therefore demonstrated that, with regard 
to human characteristics, woman has no nature (φύσις) different from man, but the same; 
therefore she will also have [her] virtue (ἀρετή). If man’s own virtues are temperance and 
justice (σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη) and all the others with them, perhaps being virtuous 
is only of the virtuous man, while the woman is intemperate and unjust? To say such 
a thing would be improper” (Stromata, IV, 8, 59).

Despite their diversity, woman and man are both human beings called to follow virtue 
(ἀρετή). The question of who is virtuous is then taken up in IV 19 and 20; here Clement 
supplies a list of exemplary figures, especially women, both from the Scriptures and from 
pagan Greek literature. Here Clement urges his readers to praise these men and women of 
the Bible because they have provided proof of that perfection of which he had previously 
spoken (Stromata, IV, 19, 118)9.

Undoubtedly the first to remember is Moses, who had continued to intercede on behalf 
of God’s people even when they had succumbed to the sin of idolatry with the golden 
calf (Ex 32:1–34.35). Judith, too, was a mediator like Moses between God and the people, 

7 An analogous expression in Job 5:17–18: “Happy is the man whom God reproves! The Almighty’s chastening do 
not reject. For he wounds, but he binds up; he smites, but his hands give healing” (NASB).

8 Patrologia Graeca 8,969.
9 Clément d’Alexandrie, Le Stromates IV, ed. Anneweis van den Hoek, Sources Chrétiennes 463 (Paris: Cerf, 2001), 

252–254.
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putting herself in harm’s way for the sake her people. Clement states: “Even Judith, who 
became perfect among women (ἐν γυναιξὶ τελειωθεῖσα) during the siege of the city, faced 
with the pleading of the elders, advances towards the camp of foreigners, despising every 
danger for the good of the nation, she offers herself to the enemies trusting in God (ἐν 
πίστει θεοῦ), she soon accomplishes the feat, a woman distinguished by faith (τῆς πίστεως 
ἀριστεύσασα γυνὴ), against the enemy of faith and conquers the head of Holofernes”. The 
term τελειωθεῖσα, “made perfect”, reverberates with the Letter to the Hebrews, where it 
is used about Jesus: “Although he was a Son, he learned obedience from what he suffered 
and, made perfect (τελειωθεὶς), he became the cause of eternal salvation for all who obey 
him” (Heb 5:8–9).

In addition to the figure of Judith, Clement includes other illustrious female figures 
from the Old Testament: Esther, “the perfect in faith” (ἡ τελεία κατὰ πίστιν), is the first 
to be united with Judith for her commitment to the salvation of the people, as she herself 
says in her prayer (Esth C:12–30, according to the LXX version). Then Clement refers 
to Susanna, a character from the Greek version of Daniel (Dan 13:1–64, according to 
the version of the LXX): she has not renounced her moral integrity, even in the face of 
the danger of losing her life, and for this reason she is to be considered an “unshakable 
martyr of virginal purity” (κατακρινομένη μάρτυς ἁγνείας). Finally, Clement remembers 
Miriam, the sister of Moses, who after the passage of the Red Sea guides the women of 
Israel in a song of victory: “Being she who leads with wisdom the praiseworthy women 
of the Jews” (ἐξάρχουσα τῶν κατὰ σοφίαν παῤ  Ἑβραίοις εὐδοκίμων γυναικῶν).

The common denominator among Judith and the other women is the virtue of intrepid 
courage in the name of righteousness for the salvation of Israel. Clement then emblemat-
ically concludes the chapter by arguing that one should apply oneself with self-discipline 
to the virtues, like the exemplary figures his lists from the Old Testament: “Neither man 
nor woman can do anything without education, exercise and commitment (μὴ μαθήσει 
μηδὲ μελέτῃ τε καὶ ἀσκήσει). It has already been said that virtue (ἀρετή) does not depend 
on others but above all on ourselves” (Stromata, IV, 19, 124).

Clement therefore gives us an extraordinary lesson in biblical anthropology on “virtue” 
(ἀρετή) by re-reading female biblical figures such as Judith, and an instructive example of 
his extraordinary ability to investigate the biblical text and dialogue with pagan culture.

2. Origen

The intellectual and ethical stature of Origen (ca. 185–254 CE) undoubtedly went beyond 
the borders of the early eastern Christianity. His biography is essentially divided between 
Alexandria in Egypt (185–232 CE) and Caesarea in Palestine (232–254 CE). In Alexandria, 
his hometown, he experiences the tragic death of his father Leonidas, martyred around 
the year 202 CE during one of the persecutions of Roman emperor Septimius Severus 
(193–211 CE). Then in 203 CE, when he is still only eighteen years old, his extraordinary 
genius allow him to become the director of Διδασκαλείον, succeeding Clement; he will 
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hold this office until 231 CE. The following year, having been forcibly moved to Caesarea 
in Palestine, he founded a new school with the support of bishop Theoctistus, who also 
ordained him a priest.

His works, which range between Bible and theology, is substantial: from exegetical 
works, such as the philological masterpiece the Hexapla, to theological treatises, polemic 
writings, and other occasional writings.

2.1. The Prayer

The work The Prayer (Περὶ εὐχῆς), a small masterpiece of Christian theology and 
spirituality, dates back to around 233–234 CE, that is, at the beginning of the period of 
residence in Caesarea, when Origen had already been ordained a priest. Although it is 
dedicated to a specific issue, it is a truly accurate treatise on theology and spirituality. Not 
surprisingly, due to its content and the manner of its treatment it will have a notable echo 
in the Christianity of the centuries to come.

After the prologue (chs. 1–2), Origen illustrates in the first part (chs. 3–17) the impor-
tance of prayer itself, defending it in front of possible opponents. In the second part 
(chs. 18–30) he provides a detailed commentary on the Our Father10. Finally, in the last 
part (chs. 31–33), as an appendix, Origen offers some practical suggestions for prayer.

Within this work, Origen mentions the book of Judith five times. The first time is to 
affirm that Scripture is full of examples of prayers: “But what need is there to enumerate 
those who, by praying properly, obtained the greatest graces from God, each being able 
to choose several examples from the Scriptures? Anna obtained the birth of Samuel who 
was counted with Moses; as she had no children, she believed and prayed to the Lord; 
Hezekiah, childless, and learned from Isaiah that he was going to die, prayed and was 
included in the Savior’s genealogy. By now the people were about to succumb under 
a single edict, the fruit of Haman’s snares: but having heard the prayer and fasting of 
Mordecai and Esther, as well as the feast of Moses, they procured for the people ‘a day 
of Mordecai’s joy’. And also Judith, having addressed a holy prayer (ἁγίαν ἀνενεγκοῦσα 
προσευχὴν), with the help of God (μετὰ θεοῦ) won Holofernes, and a single Jewish woman 
marked the house of Nebuchadnezzar with a stigma” (Prayer 13, 2)11.

Origen intends to demonstrate the effectiveness of prayer. Thus Anna, mother of 
Samuel (cf. 1 Sam 1:1–2:10), King Hezekiah (cf. Isa 38:1–21), Mordecai and Esther (Esth 
C:9–10 according to LXX) are cited for their respective biblical prayers, which the Lord 
did not fail to hear. Regarding Judith’s prayer, Origen states that she alone managed to 
overcome the fearsome Assyrian army through her “holy prayer” (ἁγίαν (…) προσευχήν). 

10 On the allegory adopted by Origen in the interpretation of sacred scripture and its effects in the history of inter-
pretation, see the two articles by Henri De Lubac, “«Origene» e «Posterità origeniana»”, in: Esegesi medievale. 
I quattro sensi della Scrittura. Parte prima, Volume primo, Sezione quinta: Scrittura ed Eucaristia, Opera omnia 
17 (Milano: Jaca Book, 22006), 209–232.

11 Patrologia Graeca 11,454. Origene, La preghiera, ed. Normando Antoniono, Testi Patristici 138 (Roma: Roma, 
42008), 74.
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In doing so, he exalts Judith making her an exemplary figure because of her prayer (cf. Jdt 
9:1–14); in doing so, he also resolves any doubts about her virtue that may have been 
raised by the biblical text. Origen states: “On the other hand, how many enemies were not 
killed, even though they fought us with an immense number of hostile forces and wanted 
to detach ourselves from faith in God! Having trusted “these in the chariots, those in the 
horses, but we in the name of the Lord” (Psa 19:8), while praying we see that “indeed the 
horse is wrong to save” (Psa 32:17). He who has trusted in praise to God – in fact Judith 
means praise (Ἰουδὴθ γὰρ ἑρμηνεύεται αἴνεσις) – often wins the head of the enemies 
symbolized in the deceptive and persuasive word that throws terror even among those 
who were believed to have faith” (Prayer 13, 3).12

Using parenetic language, Origen intends to encourage believers who come up against 
the adversities of life. In this context, the explanation of her name – “Judith means praise” 
(αἴνεσις) – is more in function of his rhetorical strategy than an accurate philological 
assessment. Her name in fact recalls “Judea”, but it is also true that the book ends with 
a hymn of praise sung by Judith to the Savior God of Israel (Jdt 16:1–17).

The following lines once again mentions Judith: “We must in fact take care that our 
soul does not become sterile and infertile (ἄγονον ἢ στεῖραν), if we listen to the spiritual 
law with spiritual ears (ἀκούουσι τοῦ πνευματικουῦ ὠσὶ πνευματικοῖς), to cease to be 
sterile and infertile and to be heard like Anna and Hezekiah; and so that we may be 
freed like Mordecai, Esther and Judith from the wickedness of the spiritual enemies who 
threaten us” (Prayer, 13, 4)13.

Origen recalled the need for the person praying to live according to the spirit and not 
according to the flesh (cf. 2 Cor 10:3; Rom 8:13). He then cites the same biblical characters 
previously mentioned (Prayer 13, 2): Anna, Hezekiah, Mordecai, Esther and Judith. The 
list of names of famous people is a frequent literary genre not only in the work of Origen, 
and one can imagine that it served a necessary purpose in preaching14. Of the first two, he 
states that prayer provided the impetus for God to heal them of sterility and infertility; of 
the latter three, he states that their prayers of thanksgiving yielded them victory over “the 
spiritual enemies who set snares for us” (ἀπὸ ἐπιβουλευόντων ἐχθρῶν τῶν πνευματικῶν).

Here Origen’s interpretation is not only typological, but also partly allegorical. Such 
a tendency towards the spiritualization of the biblical characters mentioned above and 
their stories is even more evident in the following passage: “The soul of Anna (ἡ τῆς 
Ἄννης ψυχὴ), healed of another kind of sterility, was therefore more fruitful than her 

12 Origenes, Buch V–VIII gegen Celsus. Die Schrift vom Gebet, ed. Paul Koetschau, GCS 3 (Leipzig: J.C. Hinrich, 
1899), 327. Origene, La preghiera, 75.

13 Patrologia Graeca 11,456. Origene, La preghiera, 76.
14 “Le figure degli oranti veterotestamentari vengono ad occupare un posto centrale nella serie di argomenti addotti 

dall’Alessandrino a conferma dell’utilità della preghiera e della necessità della sua pratica. Egli riunisce le diverse 
figure, per ben quattro volte di seguito (Orat XIII, 2; XIII, 3; XIII, 4; XVI, 3), entro un «catalogo» che, nella sua 
articolazione più ampia, comprende i seguenti personaggi biblici: Anna (1 Sam 1, 9–13; 2, 1–10); Ezechia (Is 38); 
Mardocheo e Ester (Est 4, 17a–z LXX); Giuditta (Gdt 13, 4–5); i tre giovani ebrei Anania, Azaria e Misaele (Dn 3, 
24 ss. LXX); Daniele (Dn 6, 11); Giona (Gio 2); Samuele (1 Sam 12, 16–18); Elia (1 Re 17–18)” (Lorenzo Perrone, 
La preghiera secondo Origene. L’impossibilità donata (Brescia: Morcelliana, 2011), 143–144).
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body, which conceived Samuel (τὸ σῶμα, κυῆσαν τὸν Σαμουήλ); Hezekiah bore children 
in God more with mind (νοῦ) than with corporeal seed (ἐκ τοῦ σωματικοῦ σπέρματος); 
Esther and Mordecai and the people were freed from spiritual snares far more than from 
those of Haman and his conspirators; Judith destroyed more the strength of the prince, 
who wanted to kill his soul, than that of the famous Holofernes (τοῦ διαφθεῖραι τὴν ψυχὴν 
αὐτῆς θέλοντος ἄρχοντος τὴν δύναμιν διακεκόφει ἢ ἐκείνου τοῦ Ὀλοφέρνου). And who 
would not confess that on Ananias and his companions the spiritual blessing that reaches 
all the saints – that of which Isaac speaks to Jacob: “God give you dew from heaven” (Gen 
27:28) – has come down in a more abundant way of the material dew that extinguished 
Nebuchadnezzar’s flame? And invisible lions who could no longer affect his soul in any 
way did not shut their mouths before the prophet Daniel much more than the real lions we 
all know from reading Scripture? And who managed to escape the belly of the monster, 
tamed by Jesus our Savior, who devours God’s deserters, as well as Jonah, who became 
capable of receiving, as a holy man, the Holy Spirit?” (Prayer, 16, 3)15.

Origin states immediately that Anna’s “soul” (ἡ ψυχὴ) has a greater importance than 
her “body” (σῶμα). Regarding Hezekiah, he is even more poignant: “He bore children 
in God more with his mind than with bodily seed”. On the same line of spiritualization 
we continue citing Esther and Mordecai (cf. Esth C:1–30), as well as Ananias, Azarias 
and Misael (cf. Dan 3), Daniel (cf. Dan 6:2–29) and Jonah (cf. Jonah 2:2–10): all winners 
thanks to prayer. This is one of the solutions that Origen adopts to integrate the value of 
prayer from the Old Testament into Christian spirituality: he uses these biblical examples 
of prayers, whose real historicity was undisputed, to then move on to an allegorical level 
of meaning16.

He also reserves a similar treatment for Judith: “He destroyed more the strength of the 
prince who wanted to kill his soul than that of the famous Holofernes”. In other words, 
Origen believes that Judith’s true victory was not accomplished only on a material level 
against Holofernes, but rather on a spiritual level against the one who wanted to conquer 
his soul. The reasoning proceeds towards an ever more pronounced spiritualization and 
comes to configure prayer as the believer’s struggle against the spirit of evil.

Origen quotes Judith in another comment on the Our Father: “What therefore means 
the Savior’s command to pray not to lead us into temptation (εὔχεσθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς 
πειρασμὸν), since God himself almost makes us tempt (πειράζοντός πως πάντας τοῦ 
θεοῦ)? In fact Judith says, addressing not only the elders of her people, but to all those 
who would have read these words (πρὸς πάντας τοὺς ἐντυγχάνοντας αὐτῆς τῇ γραφῇ): 
‘Remember what he did with Abraham and what Isaac tried and everything that happened 
to Jacob who grazed the flock of Laban, his mother’s brother, in Mesopotamia of Syria; 
since he – the Lord – who scourges those who come to him to make amends will not 
punish us as he purified them to prove their hearts’ (Jdt 8:22–27). Even David, when he 

15 Patrologia Graeca 11,469. Origene, La preghiera, 89–90.
16 Maria-Barbara von Stritzky, “Die Theologie des Gebets”, in: Origenes, Über das Gebet, Origenes Werke mit 

deutscher Übersetzung 21 (Berlin–Boston–Freiburg–Basel–Wien: De Gruyter–Herder, 2014), 36.
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says: ‘Many are the afflictions of the righteous’ (Psa 33:20), confirms that this is true for 
all the righteous. The Apostle, in turn, says in Acts ‘because through many tribulations 
we must enter the kingdom of God’ (Acts 14:22)” (Prayer, 29, 3)17.

As a good philologist, as well as a fine theologian, Origen ponders the meaning of the 
request addressed to the Father, “not to lead us into temptation”: he in fact knows that 
both in the Old and New Testaments God clearly tempts believers. In this regard, before 
citing the Psalms and the Acts of the Apostles, he decides to quote a passage from the 
speech that Judith addresses the leaders of Bethulia (Jdt 8:9–36). As Clement had already 
done in Stromata (cf. II, 7, 35, 4), Origen uses the words of Judith to exhort believers of 
all times to stand firm in the trial and to trust in God’s saving work.

2.2. Commentary on the Gospel of John

Origen was likely to have been the first author who commented on the biblical books in 
their entirety18. The final draft of his Commentary on the Gospel of John dates to around 
235 CE, and in it he deals with both textual and exegetical questions with outstanding 
expertise. Only two passages seem to be taken from the book of Judith.

The first fleeting reference is part of his commentary on the words found in John 1:4: 
“Life was the light of men”. In his opinion, this should not be understood in restrictive 
sense. In fact, even the expression “God of Abraham, of Isaac and of Jacob” (cf. Ex 3:16; 
4:5; Acts 3:13) does not exclude that elsewhere God is a father figure to other characters: 
“He is also God of Elijah, – as Judith says – of his father Simeon, and God of the Jews” 
(Commentary on the Gospel of John, II, 22, 143). In this case, Jdt 9:2 is quoted, which 
contains the beginning of the prayer in Jdt 9:1–14: there the heroine addresses God before 
carrying out her feat and killing Holofernes. But in Origen’s commentary any reference 
to that episode is lost.

The second reference to Judith is found in the commentary on John 4:26–27, within the 
account of Jesus’ encounter with the Samaritan woman. Origen notes that the disciples 
are amazed that the Son of God talks to a woman. A little further on (Commentary on the 
Gospel of John, XIII, 28, 171) he argues that the disciples must have been amazed by the 
fact that the divine Logos lowered himself to a human soul (τοῦ λόγου συγκαταβαίνοντος 
ψυχῇ). This allows him to claim that the disciples of that time, as with the believers of 
today, easily forget the true identity of God, revealed in scripture: “We do not remember 
the one who forms in the womb [cf. Jer 1:5] and who forms each human heart. and who 
knows all their works [cf. Ps 32:15]. We do not take into account that he is the God of 
the humble, the helper of the little ones, the protector of the weak (ὅτι ταπεινῶν ἐστὶ θεὸς 

17 Patrologia Graeca 11,257 (C–D), col. 552. Origene, La preghiera, 158–159.
18 Manlio Simonetti, Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia dell’esegesi patristica, Studia Ephemeridis 

“Augustinianum” 23 (Roma: Institutum Patristicum “Augustinianum”, 1985), 74.
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καὶ ἐλαττόνων βοηθὸς ἀντιλήπτωρ ἀσθενούντων), defender of the desperate, John the 
defender of the desperate ones” (Commentary on the Gospel of John, XIII, 28, 168)19.

The expression “the God of the humble, the helper of the little ones, the protector of the 
weak” is taken verbatim from Jdt 9:11. Origen makes the most of this text, even though it 
is completely decontextualized from the prayer of Judith (Jdt 9:1–14). One can say, there-
fore, that while on the one hand Origen shows once again that he knows and appreciates 
the book of Judith, on the other hand, he relies on the biblical work for purposes other 
than a close and precise commentary.

2.3. Homily on Jeremiah XX

From a chronological point of view, the Homilies on the book of Jeremiah date back to 
around 242 CE. They are the only ones that have come to us in the original Greek20. In 
particular, the Homily on Jeremiah XX can be considered a true masterpiece of a original 
exegete and spiritual teacher. Origen’s commentary on the expression of Jer 20:7 is par-
ticularly profound and wise: “You seduced me, Lord, and I let myself be seduced”.

Origen immediately sets out his key to interpreting the passage: “Everything that is 
written about God, even if it were in itself absurd, must be considered worthy of a good 
God” (Homily on Jeremiah XX, 1). The Bible often attributes feelings such as anger or 
repentance to God; but these must be integrated into the overall profile of the biblical 
God. The same is true for the theme of seduction: “We must hold that God’s seduction is 
of a different nature from our seduction” (Homily on Jeremiah XX, 2).

In other words, Origen invites us to go beyond the surface of words: the certainty 
that God wants the good of his people must be reconciled with the stories that reveal his 
most disturbing feelings. In reality, God behaves as a father does towards a son who is 
still too young to understand, or as a doctor towards his resistant or ignorant patient. He 
deceives out of love (cf. Homily on Jeremiah XX, 3). With paradoxical reasoning, Origen 
then proposes some examples from the Bibl, in which deception was advantageous for 
the victims. The main idea is that it is God himself who seduces and not an evil character. 
In this case, one can gladly accept even being deceived: “Being convinced that it is God 
who speaks (πειθόμενος θεὸν εἶναι τὸν λέγοντα), I have lent myself to be seduced, and 
for this I say not only that you have done everything to seduce me, but that I let myself 
be seduced by you: for this I say you seduced me, Lord, and I was seduced” (Homily on 
Jeremiah XX, 4).

Then Origen comments on Jer 20:8, focusing on the prophet’s cry: “I will invoke infi-
delity and misfortune” (Ἀθεσίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπικαλέσομαι). He explains how it is 
possible for a prophet of the caliber of Jeremiah, a true man of God, to invoke “infidelity” 

19 Origene, Commento al Vangelo di Giovanni, ed. Vito Limone, Il Pensiero Occidentale (Milano: Bompiani, Milano, 
22013), 743.

20 Together with the Homily on 1 Sam 28:3–25, the episode of the meeting between Saul and the fortune teller of En-
dor. The remaining homilies have come down to us through the translation of Rufinus or Jerome (ca. 342/347–420 
CE).
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(ἀθεσία). He wonders whether it is plausible for a believer to be unfaithful or to break an 
agreement: the answer is yes, if the pact is wicked and would lead to perdition. In this 
regard he cites the relationship between Judith and Holofernes: “I would like to give an 
example, taken from Scripture, of a just lack of fidelity to a pact, to show how he invoked 
an infidelity in action. Judith made a pact with Holofernes, according to which for a cer-
tain number of days she would go out to pray to God and after these days she would lie 
with Holofernes. Holofernes accepted the pact. He granted Judith prayers outside the 
camp. What did Judith have to do? Respect the agreements or break them? It is agreed 
that he should not observe them: in fact, not keeping faith with the pacts entered into with 
Holofernes was a holy thing before God (τὰς γὰρ πρὸς Ὁλοφέρνην ἀθετῆσαι μακάριον 
ἦν ἐπὶ θεοῦ). Judith was not faithful to the pact with Holofernes and said: I will invoke 
infidelity. I too will invoke infidelity. And so he invoked infidelity (καὶ ἐπεκαλέσατό γε τὴν 
ἀθεσίαν). I too would have an advantage if I said I will invoke infidelity: and in fact I will 
invoke infidelity towards the serpent and towards the devil. When the snake made a pact 
with Eve, she became his friend and the snake the woman’s friend; but God, because He 
is good, managed to dissolve this covenant and to dispel this perverse friendship. Also, 
since he is a good God, he says: I will put enmity between you and the woman, between 
your offspring and her offspring. Let us therefore listen with a happy heart to how God 
places enmity between her and him, so that she may make friends with Christ. Indeed, 
it is impossible to make friends with opposite people (ἀδύνατον γὰρ ἅμα εἶναι φίλον τῶν 
ἐναντίων): just as no one can serve two masters, so no one can be a friend of God and 
Mammon, a friend of Christ and the serpent. Rather, it is inevitable that friendship with 
Christ produces enmity with the serpent” (ἀλλὰ ἀνάγκη καὶ τὴν φιλίαν τὴν πρὸς τὸν 
Χριστὸν ἔχθραν ποιῆσαι πρὸς πὸν ὄφιν causφιν, φιλίαν τὴν πρὸς τὸν ὄφιν ἔχθραν γεννῆσαι 
τὴν πρὸς τὸν Χριστόν) (Homily on Jeremiah XX, 7)21.

The theme of God’s seduction22 as key to understanding the situations in life in which 
the believer feels compelled by God, has become a spiritual theme in Origen’s thought. 
The biblical God reveals himself as the supporter of Judith, a biblical protagonist that 
actively deceives. Origen goes so far as to label that transgression as a blessed gesture: 

“Not keeping faith in the pacts entered into with Holofernes was a holy thing before God” 
(τὰς γὰρ πρὸς Ὁλοφέρνην ἀθετῆσαι μακάριον ἦν ἐπὶ θεοῦ).

In this way, Origen clears Judith’s morally questionable behavior without drawing 
upon allegorical methods of interpretation. The story of Judith is that of a woman who 
places God’s saving will before any other human logic. And in this sense, both Jeremiah 
and Judith are exemplary for the faith of every Christian.

21 Origène, Homélies sur Jérémie. Homélies XII–XX et Homélies latines, edd. Pierre Husson, Pierre Nautin, Sources 
Chrétiennes 238 (Paris: Cerf, 1977), 282–284.

22 Henri De Lubac, “Tu m’a trompé”, in: Recherches dans la foi. Trois études sur Origène, saint’Anselme et la 
philosophie chrétienne (Paris: Beauchesne, 1979), 9–11; see also 15–21.
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2.4. Letter to Africanus

Among the so-called “occasional” writings one can include the letter Origen wrote to 
reply to another letter from the writer and scholar Sestus Julius Africanus (ca. 170–240 
CE). He doubted the Jewish origin of the story of Susanna, which was handed down only 
in the Greek version of the book of Daniel (Dan 13). Origen tackles each objection with 
acumen, defending the canonicity of that specific text, but also of other texts exclusively 
found in the Greek version of the Old Testament23, as an integral part of the Scriptures 
considered sacred by Christians.

In this regard he recalls the book of Judith: “We must admit that the Jews use neither 
Tobias nor Judith. In fact, they do not have it in Hebrew (ἑβραϊστί), not even among the 
apocryphals (κἂν ἐν ἀποκρύφοις), as we have ascertained from them” (Letter to Africanus, 
19, 13)24. His clarification concerns the fact that the Jews do not recognize either the book 
of Tobit or that of Judith.

Incidentally, in his Ecclesiastical History (VI, 25), Eusebius of Caesarea transcribes 
what Origen would have written in his Commentary on Psalm 1. Here he would write 
down the names of the twenty-two books that made up the canon of the Hebrew Sacred 
Scriptures, which do not obviously count the book of Judith. On the basis of what Eusebius 
says, Origen was describing the position of the Jews, not that of the Christians. However, 
this data is important because it shows the awareness of the Fathers of the Church in 
Palestine on the discrepancy between the Hebrew Bible and the Christian Old Testament.

However, the very statement of Origen in the Letter to Africanus shows by contrast that 
he considers the book of Judith to be important, since the Christian community already 
made use of it25. Moreover, this corresponds to the position that Eusebius attributed to 
Origen also in Ecclesiastical History (VI, 16, 1), where he describes him as a scholar who 
was not limited to the Hebrew texts of the Old Testament, but who was interested in the 
Septuagint and the Greek revisions made in the 1st–2nd centuries CE by Aquila, Symma-
chus and Theodotion26. Origen knows and uses all the books of the Greek Old Testament: 

23 The prayer of Azariah and the Hymn of the Three Young Men in the furnace in Dan 3:25–90 and of the story of 
Bel and the Dragon in Dan 14:23–42.

24 Origène, Philocalie 1–20 sur les Écritures et la Lettre à Africanus sur l’histoire de Suzanne, ed. Nicholas de Lange, 
Sources Chrétiennes 302 (Paris: Cerf, 1983), 562–563.

25 “Il criterio adottato da Origene in EpAfr è dunque l’uso effettivo delle comunità cristiane, il che corrisponde alla 
sua posizione generale (Prin Praef. 2). Origene cita correntemente i deuterocanonici, ma gli capita di menzionare 
occasionalmente la loro assenza dal canone ebraico: così per una sezione greca di Dn (3, 25) e per Tb 3, 1 (Orat 
14, 4; ma in Orat 11 ha citato senz’altro Tobia come Scrittura e Dn 3, 50 tra altri testi biblici, senz’alcuna riserva), 
o per la Sapienza di Salomone (Prin 4, 4, 6; CIo 28, 122; ma in Prin 1, 2, 5 cita e commenta Sap 7, 25–26 come 
Scrittura divina). Egli segnala dunque che sebbene in certi ambienti cristiani la canonicità di tali testi sia discussa, 
egli personalmente l’accetta” (Enrico Norelli, “Canone”, in: Origene. Dizionario: la cultura, il pensiero, le opere, 
ed. Adele Monaci Castagno (Roma: Città Nuova, 2000), 55).

26 “Lo studio compiuto da Origene sulla parola divina fu così scrupoloso, che egli apprese anche la lingua ebraica 
(τὴν Ἑβραΐδα γλῶτταν) ed acquistò i testi originali in caratteri ebraici conservati presso gli ebrei (τάς τε παρὰ τοῖς 
Ἰουδαίοις φερομένας πρωτοτύπους αὐτοῖς Ἑβραίων στοιχείοις γραφὰς). Ricercò altresì le edizioni degli altri che, 
oltre ai Settanta (τοὺς ἑβδομήκοντα), avevano tradotto le Sacre Scritture, e, oltre alle traduzioni correnti, cioè 
quelle di Aquila, Simmaco e Teodozione (τὴν Ἀκύλου καὶ Συμμάχου καὶ Θεοδοτίωνος), ne trovò altre ancora  
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therefore there is no doubt that he also considered the book of Judith as canonical and 
inspired27.

2.5. Homily 27 on Numbers (Rufinus’ Translation)

The Homilies (Ὁμιλίαι) on the book of Numbers seems to be like little treatises, which 
Origen draws up when he is called to preach; their Sitz im Leben and the consequent 
literary genre is therefore liturgical. The Homilies on Numbers have come down to us 
only in the Latin translation made by Rufinus (ca. 345–411 CE). According to scholars 
these translations enjoy absolute respect for their fidelity to the original Origenian text.

In the twenty-seventh Homily on Numbers, out of a total of twenty-eight, Origen pre-
sents a quotation from the book of Judith: “Every rational nature needs to feed on its own 
and suitable foods. Now, the true food of rational nature is the word of God (Cibus autem 
verus naturae rationabilis sermo Dei est); but, as with regard to the nourishment of the 
body, we have just established that there are many differences, so also the rational nature, 
which feeds, as we have said, on the Logos and Word of God, does not feed entirely on the 
one and the same Word. So, like the example of the body, also in the word of God there is 
a food of milk (est aliqui etiam in verb Dei cibus lactis), that is, a more open and simple 
doctrine (apreor scilicet simpliciorque doctrina), like that of morality, which is usually 
offered to beginners in divine studies (qui initia habent in divinis studiis), who receive the 
first elements of spiritual science. Therefore, when a certain passage of the divine books 
is proclaimed to them, in which nothing obscure appears, they welcome it willingly, as 
for example the libretto of Esther, or Judith, or even Tobias, or the precepts of Wisdom; 
but if, on the other hand, the book of Leviticus is read to them, the soul is immediately 
scandalized, and refuses any food as not its own” (Homily 27 on Numbers, 1)28.

Just as the body is nourished by various foods according to its capacity, so too the soul 
acquires ideas according to its capacity: thus, the biblical books are also to be understood 
in relation to the soul’s capacity to appropriate them. The book of Judith is thus consid-
ered an easy-to-read biblical book, usable even by neophytes. It was likely because of its 
narrative style that Origen considers it a book capable of capturing the immediate interest 
of listeners: so, paradoxically, it is a book for neophytes. In this perspective, a deuteroca-
nonical book like that of Judith is not relegated to a diminished status or deemed useless, 
but rather can delight those who want to progressively enter the mysteries of the Christian 
faith.

e le portò alla luce traendole fuori da non so quali nascondigli in cui erano rimaste dimenticate da lungo tempo” 
(Eusebio di Cesarea, Storia Ecclesiastica, ed. Franzo Migliore, vol. II (Roma: Città Nuova, 2001), 46, 32).

27 Johannes Ruwet, “Les ‘Antilegomena’ dans les ouevres d’Origène”, Biblica 24 (1943): 18–58, spec. 19–20  
e 57–58; 23 (1942): 18.

28 Origenes, In Numeros Homilia XXVII, ed. Wilhelm Adolf Baehrens, GCS 7/1 (Leipzig: J.C. Hinrich, 1921). Ori-
gene, Omelie sui Numeri, ed. Maria Ignazia Danieli, Testi Patristici 76 (Roma: Città Nuova, 22001).
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2.6. Homily on Judges (Rufinus’ Translation)

Even the ninth Homily on Judges was saved in the Latin translation, which Rufino made 
around 400 CE. Here Origen focuses on the person of Judith, in parallel with that of Debora. 
The latter, in her role as judge, is the protagonist together with Jael of an extraordinary 
victory over the Canaanite army of Sisara (cf. Jdg 4–5): “What should I say about Judith, 
the admirable and very noble one among all women (magnificam et omnium feminarum 
nobilissimam memorem)? She who, when everything was now almost lost, was not afraid 
to hurry alone to help, to subject even her own head to death at the hands of the barbarian 
Holofernes (cf. Jdt 13:1–10), and went to war not trusting in military equipment or on war 
horses (cf. Jdt 9:7) but on the strength of the soul and on the confidence of faith. At the 
same time, with determination and courage she killed the enemy, and the woman restored 
to the country the freedom that men had lost” (Homily on Judges IX, 1)29.

The epithets with which Origen describes Judith are very flattering: “admirable and 
very noble among all women”30. Here, for the first time, we can see a reference to two 
similar expressions in the book of Judith, in which the heroine is greeted as “blessed 
among all women”: “Blessed are you, daughter, before the Most High God more than all 
women who live on earth” (Jdt 13:18; cf. 14:7). Origen recalls her deeds: the courage to 
challenge the enemy in total solitude (sola), the strength of spirit (in virtute animi) and 
the evident intimacy of faith with God (confidentia fidei). Even though the story is rooted 
in biblical tradition, and its historicity never questioned, Origen treats Judith and Debora 
typologically as an example for all believers called to fight evil.

Summary

The identification and investigation of the quotations from and allusions to the book of 
Judith in the writings of Clement of Alexandria and Origen allow us to shed new light on 
our initial questions.

From a textual point of view, both show that they know the Greek text of that book: 
they quote it and use it as a book that fully belongs to the canon of Christian scriptures31. 

29 Origène, Homélies sur les Juges, edd. Pierre Messié, Louis Neyrand, Marcel Borret, Sources Chrétiennes 389 
(Paris: Cerf, 1993), 210–212. Origene, Omelie sui Giudici. Testo della versione latina di Rufino, ed. Riccardo Pane 
(Bologna: Edizioni San Clemente – Edizioni Studio Domenicano, 2010), 47–49.

30 Il valore di questi epiteti è rilevato anche da Cornelius a Lapide, In librum IV Regum, I et II Paralipomenon, 
I et II Esdrae, Tobiae, Judith, Esther, I et II Machabaeorum, Commentaria in Scripturam Sacram t. IV (Parisiis: 
Ludovicus Vives, 1863), 315.

31 “Les derniers textes, s’ils n’ont pas à eux seuls une valeur absolument apodictique pour prouver que Judith, les 
Machabées, Dan 13 et 14 et les fragments d’Esther sont Écricture, nous disent tout au moins que l’auteur les 
connait, les estime et y puise comme à des sources de l’histoire juive. Mais ces sources de l’histoire juive lui 
sont fournies par la version grecque des Septante. Tous les livres cités avant et avec ces derniers, nous l’avons 
vu, sont pour Clément des livres inspirée. Pourquoi ces derniers livres ne le seraitent-ils pas comme les Septante 
don’t ils font partie? Nous ne voyons aucune raison d’en douter. Origène qui le premier nous signale l’existence 
de l’opinion contraire aux deutérocanoniques, non seulement ne la partage pas, mais la réfute résolument. Dans 
pareilles conditions il me paraît qu’on doit supposer que tous les deutérocanoniques, même ceux de la dernière 
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More precisely, Origen does not hide that he is aware of the difference between the Jewish 
and Christian Scriptures, but is also inclined to assert the principle of the use of the 
scriptures by the community; in this way, he in turn becomes the sounding board of 
a tradition of reading the Bible prior to him.

From the point of view of the content, we noted how the figure of Judith is completely 
absorbed by the allegorical and typological exegesis of Clement and Origen. In the pages 
of the Stromata Judith becomes the emblem of virtue (ἀρετή): thanks to faith in God, she 
bravely overcomes the test and is victorious for the good of her people. Along these lines 
Origen presents her as an example of how one ought to pray, as she is obedient only to 
God and blessed for her audacity. Any possible moral shadow thus disappears in the light 
of an exegesis that does not question the biblical figures, but shows them in ways that 
encourage the faith of believers.
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Abstract

Johann Jacob Schmidt, a pastor in eighteenth century Pomerania, was an author of five Biblical 
compendia intended as a help for a detailed study of the Bible. With the focus of the Holy 
Land, Schmidt provided in these compendia detailed description of the geography, history, 
customs, and natural knowledge including astronomy and medicine of Biblical times to show 
the veracity of the Bible and its relevance to any reader of any time, particularly in spiritual 
matters.
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Streszczenie

Johann Jacob Schmidt, pastor na Pomorzu w XVIII wieku, był autorem pięciu kompendiów 
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Introduction

Johann Jacob Schmidt (1691–1762), a son of a pastor, received some education in acade-
mies in Frankfurt an der Oder, Wittenberg, Halle, and in Silesia, and in 1718 he became 
a pastor in the village of Peest (Pieszcz) and from 1747 in Palow (Pałowo) in Pomerania, in 
today’s North-Eastern corner of West Pomeranian Voivodship (województwo zachodnio-
pomorskie) in Poland2. Today he is remembered as an author of five Biblical compendia 
which had a modicum of success in his times.

Since the Bible is the foundation of all truths, as he stated in the preface of his first 
compendium, investigating the Bible should be everyone’s occupation. However, because 
of the plethora of personal and geographical names, of references to long forgotten his-
torical events, to customs obscure to today’s readers, to objects of unclear functionality, 
Schmidt wanted to provide helpful texts to accompany readers in their Biblical studies.

1. Biblical historicus

The Biblical historicus was the first compendium, published in 1728 and then in 17403. 
Schmidt delineated the history and geography of the world with particular emphasis on 
the Biblical lands. For example, when speaking about the Tatars, Scythia, and Sarmatia, 
Schmidt wrote that Little Tartary was inhabited by Cimmerians whose name is derived 
from Japhet’s son, Gomer. Great Tartary in Asia together with Sarmatia or Moscow was 
called Scythia, that is, marksmen, because they lived from robbery; therefore, they always 
carried their bows and arrows with them. They come from Japhet’s son, Magog4 who 
moved also far North; thus, even Sweden considers him as its ancestor. In particular, it 
seems that the land of Magog, which is a part of Scythia, is situated beneath the Caucasus 
mountains between the Black Sea and Caspian Sea, which partially belongs to Moscow, 
and partially to Turkey. Some understand the myth of Prometheus, who was chained on 
the mountain Caucasus, as being about Magog, who, as the Scythian father, took his seat 
in these mountains and dug out metals of the mountains, and invented or renewed the 
art of smelting. Scythians also lived in Israel in the Maccabean period and built or took 
over the city of Beit She’an also called Scythopolis. In Scythia also lived Rhiphatheans, 
whose name comes from Japhet’s grandson’s name, Riphath. It is believed that the apostle 
Andrew evangelized Scythians. It can be added that Russians consider this apostle as the 
one who brought the Gospel to the Russian land. When the ten tribes of Israel were taken 

2 Johann Jacob Moser, Des Lexici der jetztlebenden Lutherisch- und Reformirten Theologen in und um Teutschland, 
zweyter Theil (Züllichau [= today’s Sulechów in Poland]: Benjamin Gottlob Frommann, 1741), 943–946; Johann 
Anton Trinius, Beytrag zu einer Geschichte berühmter und verdienter Gottesgelehten (Leipzig: Carl Ludwig 
Jacobi, 1751), 552–558; Wolfgang Eckart, “Die Wissenschftstheologie des Johann Jacob Schmid (1691–1762): 
Anmerkungen zur Literaturgeschichte Ostpommerns”, Pommern: Kunst, Geschichte, Volkstum 20, 4 (1982): 1–9.

3 Already in this book “he showed a skillful presentation, great diligence, and humility”, Auserlesene theologische 
Bibliothec, part 25 (Leipzig: Joh[ann] Friedr[ich] Brauns sel[igen] Erben, [1724–1736]), 1071.

4 Johann Jacob Schmidt, Biblischer historicus (Leipzig: Jacob Schuster, 1740), 18.
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away to Media, Armenia, and Iberia, they gradually moved further into the remote lands 
of Scythia and the Tartary; hence, some want to find there all the names of the tribes Dan, 
Naphtali, Zebulun, etc.5

Geographical descriptions were not detached reports on geography of various regions, 
but they carried a theological message. For example, Schmidt said that the description 
of Palestine shows God’s wisdom in distinguishing Israelites from other peoples, God’s 
providence in exact division of this land between tribes, God’s truth in keeping His 
promises made to Abraham, and God’s justice in punishing the evildoing of inhabitants6.

The chronological part of the Historicus contains a description of the way of measuring 
time, but also the chronology of Biblical events. For example, the reader learns that the 
world was created in fall, 1657 years before the flood and 4003 years before the birth of 
Christ7. The world was created in fall, since all was created perfect (as also later argued, 
although hesitatingly, in the Physicus8) and the land was full of food. Among the oldest 
nations the year started in the fall and so it did for the Israelites (Ex. 23:16)9. The flood 
also started in the fall10. Dec. 25 was chosen by the fathers of the church for the birth of 
Christ to make it easier for pagans to accept Christ since they considered 25th of Dec. 
natalis victus, the fest of the return of the sun. The date was falsely believed to be about 
Dionysius, so the Eastern fathers chose 6th of January, but Christ was probably born in 
the beginning of the fall11.

In discussing the Biblical genealogies, Schmidt said that because Matthew wanted to 
show how the Messiah was born from the promise, he started his genealogy of Christ 
from Abraham sometimes leaving out some members of the genealogy. Luke, on the other 
hand, wanted to show that Christ came from forefathers by flesh; thus, he started from Eli, 
Mary’s father and ended with Adam12. Joseph was 80 or 73, Mary was 15, he had been 
married before and had children. Cleophas married the widow of Alphaeus “who became 
Mary” so that Christ’s mother is called a sister (J. 19:25) and gave Cleophas three sons 
(Mt. 13:55). Her son from Alphaeus was Jacob/James Alphaeus, little Jacob (Mk. 15:40), 
called Christ’s brother (Gal. 1:19)13. Since Mary stemmed from Salomon, so Jesus was 
a prince14.

Schmidt provided also the universal history with a fair amount of information added 
from the lands neighboring Palestine: Greece, Egypt, Persia, etc., particularly from more 
recent times.

5 Schmidt, Biblischer historicus, 19.
6 Schmidt, Biblischer historicus, 94.
7 Schmidt, Biblischer historicus, 195, 199.
8 Schmidt, Biblischer historicus, 21.
9 Schmidt, Biblischer historicus, 200.
10 Schmidt, Biblischer historicus, 202.
11 Schmidt, Biblischer historicus, 233.
12 Schmidt, Biblischer historicus, 256–257.
13 Schmidt, Biblischer historicus, 264.
14 Schmidt, Biblischer historicus, 265.
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When speaking about writing, Schmidt considered Hebrew to have been the oldest 
language already spoken by Adam who also introduced the Hebrew alphabet which was 
being perfected until Moses15. The content of the Scriptures was revealed to the elected 
scribes and God “directed their plume/pen”16. The last statement does not quite square 
with his view that an error of the scribe is allowed, and thus, in Luke, there is Cainan/
Kenan between Arphachsad and Salah, the name which is removed from the Septuagint 
and from some New Testament codices17. Schmidt may contend that God directed the 
pen of the original writers of the Bible, but the generation of copyists was apparently not 
under direct divine supervision.

Schmidt also said that Homer took much material from the Bible to include it in the 
Iliad and Odyssey, also Numa, Pythagoras, Plato, Aristotle based at least some of their 
statements on the Bible18. This was not an unusually made claim, although the docu-
mented knowledge of the Greeks about the Jews is very late and dates to the times of 
Theophrastus, the successor of Aristotle in the Academy.

Schmidt described various Biblical personalities using mainly the information 
extracted from the Bible. For example, he said about Samuel that he was the son of Hanna 
and Elkana, whose name means “received from God by prayer”. At about the age of 5, 
Samuel became a servant of God in Silo. He was a good musician who passed this art 
to his children. From about the age of 12, he received a call from God and became His 
prophet19. At about the age of 30, after the death of the priest Eli, he became a judge 
in Israel. By the people’s demand, he anointed a king of Israel, who was Saul. Samuel 
lived in Ramah and was asked by people for advice. To his noteworthy acts belong his 
miracle-bringing prayer; his order concerning Levitical service20; and the anointment 
of Saul. He suffered because of the actions of his sons, because of the stubbornness of 
people, and because of the rejection of Saul. Samuel died at about the age of 70 and was 
buried in Ramah. After his death, satan appeared in his form to Saul. Samuel authored 
some books of the Bible (1 Chron. 29:29), although it is uncertain which ones, probably 
Judges21, Ruth22, and the two Samuel books23.

When performing a modicum of Biblical criticism, Schmidt said that Matthew’s gospel 
was written first24, which is the view largely rejected today. Mark’s gospel, he said, was 
written long after Matthew’s gospel and Mark did not rely on Peter; his gospel came 

15 Schmidt, Biblischer historicus, 612–613; cf. also the Geographus, 45–46.
16 Schmidt, Biblischer historicus, 615.
17 Schmidt, Biblischer historicus, 252.
18 Schmidt, Biblischer historicus, 630.
19 Schmidt, Biblischer historicus, 644.
20 Schmidt, Biblischer historicus, 645.
21 Schmidt, Biblischer historicus, 646.
22 Schmidt, Biblischer historicus, 648.
23 Schmidt, Biblischer historicus, 649.
24 Schmidt, Biblischer historicus, 769.
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directly from the Holy Spirit25. Luke wrote after Matthew and Mark26. Schmidt ascribed 
the authorship of the Epistle to the Hebrews to Paul27, which is the view accepted by the 
Eastern church.

Schmidt described various ancient customs; for example, he said that maidens in the 
Levant not only are withdrawn/secluded and live in separate rooms, but when they go 
out, they cover their faces and even the entire body and those who uncovered themselves 
in public were considered harlots. Usually all women had a separate room from men, 
whereby Bathsheba did not know that Adonijah proclaimed himself a king28. About 
buildings Schmidt said that the first houses were built by Cain when building the city 
of Enoch. Houses in the East were not built too close to one another and they were built 
primarily as shelters from the heat of the day. Roofs were flat, so that grass frequently 
grew on them. There was an easy access to them and they had a protective rail29. The 
beauty of the house was not in its adornments, but in its form. Well smelling wood was 
used for rich houses, such as cedar. Windows and doors were covered with curtains30.

In all this, Schmidt made a strong claim that in Moses’ books there is the essence 
(Inbegriff ) of all science: theology, jurisprudence31, medicine, metaphysics, physics: 
according to some, Moses discovered three principles of nature: materia prima (water), 
spiritus plasticus (natural power to do everything in everything), and the universal orga-
non (light of fire, the source of all movement); Moses also spoke about the principles of 
meteorology32, astronomy, lithology, zoology, mathematics33, mechanics, ethics, politics, 
economics34, history, philology, and logic35. In fact, the view that the Bible was in many 
respects ahead of science was frequently defended, very strenuously, for example, by 
Bernard Nieuwentijt.

2. Biblical physicus

Within three years, Schmidt published his Biblical physicus in 1731 which was reissued 
in 1748 and a Dutch translation came out in 176936. As he stated on the opening page of 
the preface, he was giving here a “small book” to shed some light on many Biblical verses 
with the help of natural sciences. An over 600-page book could be considered small when 

25 Schmidt, Biblischer historicus, 773.
26 Schmidt, Biblischer historicus, 776.
27 Schmidt, Biblischer historicus, 805.
28 Schmidt, Biblischer historicus, 887.
29 Schmidt, Biblischer historicus, 899.
30 Schmidt, Biblischer historicus, 900.
31 Schmidt, Biblischer historicus, 624.
32 Schmidt, Biblischer historicus, 625.
33 Schmidt, Biblischer historicus, 626.
34 Schmidt, Biblischer historicus, 627.
35 Schmidt, Biblischer historicus, 628.
36 Johann Jacob Schmidt, Biblischer physicus (Leipzig: Jacob Schuster, 1748).
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compared with the 1100 pages of the Historicus. As he continued in the preface, the 
book is a practical introduction to the knowledge of the Creator from the investigation 
of properties, to the uses and disadvantages of natural things, and also to the symbolic 
meaning of natural things used in similes37. In fact, the book presents Schmidt’s own 
views concerning primarily physics and astronomy.

As he wrote, the Bible contains truth and God could not, as some Cartesians claim, 
express Himself using the erroneous language of the mob. There are truths of the senses 
and scientific truths or truths of causes, the former fitting the Scriptures, the latter being 
of no concern to the Scriptures and thus should not be searched. The goal of the Bible is 
to direct people to happiness through the faith in Christ. “The Holy Scripture does not 
teach us that which is possible for us to learn through reason, but it leaves such effort 
to the sages, cf. Koh. 1:13”. Another goal is to show what by the investigation of nature 
cannot be learned38, e.g., the creation of the world, the creation of Eve from Adam’s rib, 
the fall, the flood, and the like39. The truth of the senses leads to the name “solar eclipse”, 
even though the sun is not really eclipsed. The Scripture calls the moon a light40, since 
this is the way it appears to the eye; it is the truth of the senses. There is only an apparent 
contradiction between the Ptolemaic system and the claims of “messieurs Copernicans” 
in respect to the motion of the sun since these are truths of two different categories41.

The existence of God can be inferred “from the makeup of the whole world, in par-
ticular, from the order in which time and space as to their general content are filled, 
after it can be without contradiction concluded by the light of reason that when a person 
perceives that the world in the appearance of its reality, i.e., as it had been brought about, 
is not a necessary but accidental entity”, and, as such, its cause is outside of it, the first and 
necessary cause, God. The world is a mirror of the divine perfection from which we can 
have natural knowledge of God42. It is also a mirror of the freedom of God’s will.

Time and space are infinitely divisible and each portion of time and space is filled with 
somethings, so the world is a mirror of an infinite and immeasurable knowledge of God43, 
a mirror of the most perfect wisdom of God44, of the infinite and immeasurable power 
of God45, of the goodness of God, of the justice of God, of the providence and the rule of 
God46.

37 One reviewer considered this book to be “useful to all Christians, particularly to beginning preachers”, Fortgesetzte 
Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen auf das Jahr 1733 (Leipzig: Joh[ann] Friedr[ich] Brauns 
sel[igen] Erben [1733]), 477.

38 Schmidt, Biblischer physicus, 4.
39 Schmidt, Biblischer physicus, 5.
40 Schmidt, Biblischer physicus, 6.
41 Schmidt, Biblischer physicus, 7.
42 Schmidt, Biblischer physicus, 12.
43 Schmidt, Biblischer physicus, 13.
44 Schmidt, Biblischer physicus, 14.
45 Schmidt, Biblischer physicus, 15.
46 Schmidt, Biblischer physicus, 16.
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The world does not have its being from itself and thus it cannot maintain itself47, so 
God constantly maintains its existence48, so that there is no natural principle guiding 
the world, for there is only the will of God49; there are no secondary causes, since the 
causality belongs to God only; God directly causes rain, lightening, the growth of plants 
and animals, the growth of a fetus. God causes all through natural means. The creation of 
the macro world is an image of new creation which the triune God undertakes daily with 
the micro world, a man50.

Because of the omnipresence of God, all natural events and phenomena are really 
manifestations of God’s presence. For example, through the changes of the four seasons 

“we can see and feel how God extraordinarily frequently rules over the course of nature 
and through weather, as it were, directly reveals his presence”. There are fruitful and 
fruitless years depending on weather, but it is unknown why God makes one or the other51.

Snow comes out from “frozen mists/vapors that in mild air becomes soft and when 
they become fluid, and when they solidly fall together, they fall down in large groups”. 
Heavy snow comes from the break of a cloud. The Bible says that snow is maintained 
by God; that snowflakes are a wonderful artwork of God; that it is cold; that water from 
snow purifies the skin52; that snow is throughout the year on mountaintops. The Bible 
also states that snow is useful since it brings rain to which it can be added that in cold 
countries it covers the ground to protect seeds. The Biblical testimony says that because 
of its coldness, snow can be harmful; that God used it to punish the godless; that it is an 
image of transitoriness53.

Thunder and lightening are a wonderful work of the majestic God, of His power, wis-
dom, rule, and providence; God uses them as a warning, scare, and punishment54. They 
are the work of His wrath and justice, and goodness when they cool down temperature. 
Uses exceed harms55.

When natural phenomena such as thunder come from natural causes, they carry no 
meaning of God’s grace or wrath, since it is against God’s perfect wisdom to set natural 
signs which man for no reason should see as a connection between things and guess 
the meaning as he sees that clouds are the sign of rain; the Scriptures already very con-
vincingly speak about good and evil; reason also teaches us that God rewards virtue 
and punishes vice; no need to announce it through atmospheric phenomena; it is against 
God’s wisdom to show a sign everywhere when it would be directed against a particular 

47 Schmidt, Biblischer physicus, 23.
48 Schmidt, Biblischer physicus, 24.
49 Schmidt, Biblischer physicus, 24.
50 Schmidt, Biblischer physicus, 25.
51 Schmidt, Biblischer physicus, 72.
52 Schmidt, Biblischer physicus, 102.
53 Schmidt, Biblischer physicus, 103.
54 Schmidt, Biblischer physicus, 118.
55 Schmidt, Biblischer physicus, 119.
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state, city, or person56. Nothing certain can be derived from experience and there is 
nothing in the Scripture about such phenomena being signs; it even speaks against such 
superstition57. God uses some phenomena to punish sinners, but these phenomena are not 
signs of God’s wrath; it is people who ascribe such a meaning to them58.

Water points to God’s omnipotence: the distribution of water over the earth; if its 
particles were smaller, it would be like air and no fish could live in there, no ship travel 
would be possible59. Water shows God’s wisdom60: if there were more clouds, air would 
be colder, there would be more rain and snow, land would be flooded; if there were fewer 
clouds, there would be droughts and lack of fruits, etc. Water points to God’s goodness 
since water is used for drinking61, washing, it is a place for the fish, etc.62 It is not quite 
clear where water in sources and wells comes from. Nothing is annihilated in nature and 
water just circulates (Koh. 1:7), although it is not exactly known how63. Most likely, water 
comes from dew, rain and snow and from vapors coming from underground channels64. 
The existence of underground channels as the primary source of water in sources, rivers, 
and wells was promoted in the 18th century, the channels that guided water from the 
seas to these sources. Various mechanisms were proposed as to how this water became 
desalinated along the way.

God’s blessing is visible in the flora of the earth and Schmidt described many uses of 
various plants. On this occasion, he also touched upon the two trees in the Eden. In his 
view, the tree of life was created to strengthen like medicine human innate immortality 
or to maintain humans in constant health and keep weaknesses and the accidents of the 
old age away from them. The tree of the knowledge of good and evil or of perceiving/
sensing good and evil was for man to look at and to remind him what is good in order to 
keep God’s commandments65.

God’s hand is also clearly manifested in the fauna. “The body of animals, as in humans, 
scrutinized not only in its entirety, but also in particular parts, is an incomparable artwork 
of the almighty Creator, the omniscient Maker of all things, [it is] a hydraulic-pneumatic 
machine, such an air- and water-craft, which shows before our eyes the perfections of 
God in clear mirror and extols them”. For example, the eye infinitely surpasses what 
humans could build, although Schmidt did not back it up by a description of the eye as 
often done in physico-theological books66.

56 Schmidt, Biblischer physicus, 136.
57 Schmidt, Biblischer physicus, 127.
58 Schmidt, Biblischer physicus, 128.
59 Schmidt, Biblischer physicus, 147.
60 Schmidt, Biblischer physicus, 148.
61 Schmidt, Biblischer physicus, 149.
62 Schmidt, Biblischer physicus, 150.
63 Schmidt, Biblischer physicus, 158.
64 Schmidt, Biblischer physicus, 160.
65 Schmidt, Biblischer physicus, 303–331.
66 Schmidt, Biblischer physicus, 404.
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No creature should be despised, since it is a creation of God. “The smallest worm 
shows the knowledge and wisdom and omnipotence of the Creator no less than the largest 
animals and other bodies of this world”. We admire the work of God not only in the 
elephant but also in an ant and in a worm67. And yet, as he let slip out, nothing is more 
contemptuous than a flea68.

3. Biblical mathematicus

The Biblical mathematicus, published in 1736 and then in 174969 is discussing the use of 
numbers in various areas primarily as measuring units and to see whether the numbers 
used in the Bible in various contexts can be trusted. In all this, he wanted to show that 

“Christian philosophers well recognize that [the Bible] in no way contradicts philosophi-
cal and mathematical truths”70. However, Schmidt started with a philosophical discussion 
of numbers with a fair dosage of mystical insights.

Familiarity with numbers is inborn71. Zero is nothing by itself, but when 1 is put in 
front of it, there is number 1072: we are nothing by ourselves, but when God writes “to 
our natural zeros a 1 or 2 or more”. we become something73. Following Pythagoras, it is 
stated that “one is the beginning and the end of all numbers, so it measures all numbers, 
but itself is not a number; it is neither even nor odd and it is and makes both: it is not 
generated by any other [number] and generates none other (namely through Multiplica-
tion)”74. It is an image of the Divinity; “one” leads us to God. God is one75. Two is the 
first number derived from one76; it is an image of man who comes from God, the true 
one(ness). Through Christ, the two become one, God and man, Christ and the soul77. 
Three is the first perfect odd number; it has the beginning, the middle, and the end, each 
as large as the others and leads with number 7 among pagans to the title of holiness. It is 
the number of the triune God, a perfect number. There are 3 primary Christian virtues 
(1 Cor. 13:13), 3 powers of the soul (intellect, will, and memory), and 3 major sins78. Four 
has two halves, 2 and 2, which added or multiplied give 4 and thus it is the first perfect 
even number. The name of God has 4 letters in many languages; there are 4 corners 

67 Schmidt, Biblischer physicus, 545.
68 Schmidt, Biblischer physicus, 576.
69 Johann Jacob Schmidt, Biblischer mathematicus (Züllichau: Gottlob Benjamin Frommann, 1736).
70 Schmidt, Biblischer mathematicus, 160.
71 Schmidt, Biblischer mathematicus, 2.
72 Schmidt, Biblischer mathematicus, 90, 93.
73 Schmidt, Biblischer mathematicus, 94.
74 Johann Ludwig Hocker, Mathematische Seelen-Lust, part 1 (Frankfurt: Samuel Tobias Hocker, 1712), 93.
75 Schmidt, Biblischer mathematicus, 12.
76 Schmidt, Biblischer mathematicus, 13.
77 Schmidt, Biblischer mathematicus, 14.
78 Schmidt, Biblischer mathematicus, 15.
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of the world, 4 main winds, 4 temperaments, etc.79 Five multiplied by an odd number 
generates 5 in the unit part, 3∙3 = 15, 5∙7 = 35, etc.80 Six is in 10 the first perfect number 
since 1+2+3 = 6 proclaiming the perfection of the works of the Creator since the world 
was created in 6 days81. 666 is the number of the beast; 6 is the number of man created in 
the likeness of God, so 6 is an image of 3, since it is composed from numbers 3, i.e., from 
3 and 3, so is man created on the 6th day the most perfect artwork of God, an image of 
the triune God. 6 is also the number of the beast since man after the fall fell into bestial 
crudeness for which Christ was sentenced at the 6th hour of the 6th day (J. 19:14–16). As 
to the interpretation of 666, the number underscores the monstrosity of the beast which 
is described as having 7 heads, 10 horns with 10 crowns; thus, the beast has 6 additions 
heads (Ap. 13:1), each head has 10 horns, 60 in total in these additional heads, and each 
horn has 10 crowns, 600 in total in these heads, hence 666, and the beast is no particular 
person but “a large crowd and the society of the godless”82. Seven in 10 is the only number 
that is not generated by any number and does not generate any, i.e., it is not divisible by 
any number (never mind 1) and does not divide any number ≤ 10, so 7 has no mother and 
no children being born from 1, the source of all numbers83. Eight is the first cube, [8 = 23] 
and it is the symbol of death since the second digits of the sums of the digits forming its 
first 8 multiples decrease: 8 and 8, 16 and 1+6 = 7, 24 and 2+4 = 6, 32 and 3+2 = 5, 40 = 
4+0 = 4, 48 = 4+8 = 12 and 1 is discarded, 56 and 5+6 = 11, and 1 is discarded, 64 and 
6+4 = 10 and 1 is again discarded (today, we would say that the sum of the two digits is 
divided modulo 10)84. Nine is the first square of an odd number, which is 3 [9 = 32]. 9 is 
the symbol of stability since the sum of the digits forming its first 9 multiples add up to 
9: 9 and 9, 18 and 1+8 = 9, 27 and 2+7 = 9, etc.85 Ten is the borderline stone marker of all 
digits; 10 = 1+2+3+4; it is the number of perfection86.

Schmidt included many numerical investigations related to various events or phenom-
ena. For example, in 215 years in Egypt, Israelites grew from 70 to 600 thousand males, 
which is ca. 3 million people87; the other 215 years were spent on pilgrimage in and 
outside Egypt88. Is such a population explosion possible? If in 50 years, each man would 
have 10 sons, then from 55 grandsons of Jacob there would be in 200 years 550 thousand 

79 Schmidt, Biblischer mathematicus, 18.
80 Schmidt, Biblischer mathematicus, 19.
81 Schmidt, Biblischer mathematicus, 20.
82 Schmidt, Biblischer mathematicus, 20, 30.
83 Schmidt, Biblischer mathematicus, 22.
84 Schmidt, Biblischer mathematicus, 28.
85 Schmidt, Biblischer mathematicus, 29.
86 Schmidt, Biblischer mathematicus, 30.
87 Schmidt, Biblischer mathematicus, 40.
88 Schmidt, Biblischer mathematicus, 39.
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males (= 55∙104)89. If each man had 5 sons in 30 years, then in 7th generation (210 years) 
there would be 55∙57 ≈ 4.3 million males90. So, yes, it is possible.

There are more blessings than the number of the grains of sand in the volume of the 
entire earth91. There is a spiritual message derived from it: “Stand still here, my soul, and 
admire in the deepest humility your great inability to comprehend the multitude of God’s 
blessings. Oh, how large a sum/amount it is for you! If you should count it, it would be 
larger than the sand” (Ps. 139:17–18). You have to find out an incomprehensible number, 
the number which exceeds in quantity not only the sand by the sea, but all the smallest 
particles of the whole earth. But not only the earth is full of the goodness of the Lord 
(Ps. 34:5) and his kindness (Ps. 104:24), but his goodness extends as far as the heavens 
(Ps. 36:5); it is above the heavens, says David (Ps. 57:11)”92. In fact, Schmidt referred to 
the assessment provided by Archimedes in the Sand reckoner, which says that there are 
1063 grains of sand in the universe as known to Archimedes (36). However, only God 
knows an exact number of the grains of sand93.

There is a problem with the size of the sea, a large vessel used in the tabernacle. The 
Biblical assessment says that its diameter was 10 cubits and the circumference was 
30 cubits, which would make the number π to be equal to 3. Noteworthy, Nieuwentijt 
thought that the sea was of hexagonal shape. Schmidt proposed that the circumference 
was measured with the cord that was not taken around the top, but around the middle of 
the outer surface of the bell-shaped sea94 since the rim was covered with bumps95.

Some numerical aspects of events are deflected by not treating them literally. For 
example, the problem, how could David put on his head a crown of 1 talent = 200 pounds 
was solved by proposing that this was possible if it was the way of saying that the crown 
was worth 1 talent of gold (2 Sam. 12:30)96.

Among the many numerical investigations, many of them are of serious and interesting 
value, for example, how many animals were offered each year97 or how much stuff came 
to Solomon’s court annually98, but occasionally they became somewhat frivolous, for 
instance, what was the weight of Absalom’s hair cut once a year (2 Sam. 14:26)99 or can 
eyes have bewitching power100.

89 Schmidt, Biblischer mathematicus, 43.
90 Schmidt, Biblischer mathematicus, 40.
91 Schmidt, Biblischer mathematicus, 99, 101.
92 Schmidt, Biblischer mathematicus, 103.
93 Schmidt, Biblischer mathematicus, 39.
94 Schmidt, Biblischer mathematicus, 160.
95 Schmidt, Biblischer mathematicus, 161.
96 Schmidt, Biblischer mathematicus, 207.
97 Schmidt, Biblischer mathematicus, 46.
98 Schmidt, Biblischer mathematicus, 52.
99 Schmidt, Biblischer mathematicus, 208.
100 Schmidt, Biblischer mathematicus, 597.
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Astronomy shows God’s providence and leads people to greater appreciation of God’s 
omnipotence101. The investigation of the indescribably large space and of the number 
of stars makes people realize how small they are102. In the Physicus, Schmidt stated 
that the majesty of God was manifested in the infinity of space in the world103. Now, in 
the retraction of this statement, he said that the world was not infinite. The size of the 
universe shows that the earth is not the only reason for the existence of this universe nor 
was the universe created for humans alone as was thought before. Therefore, there must 
be other creatures for whom other planets and stars were created even though the Bible 
is silent about it104.

The Copernican system was accepted in Schmidt’s times by most scholars105, but the 
Copernicans did not show that this system is the only one possible and there are some 
doubts cast on the system, “so we find ourselves not yet forced to come to its side all the 
more that the Sacred Scripture agreed with no system thought out and constructed by 
humans”, but speaks about heavens so that people can praise God, not that they should 
resolve their philosophical differences106.

Heaven is a subtle, fluid entity much rarer than air107. The heaven is likely spherical 
since sphere is the most perfect figure108. God resides with angels in the empyrean, the 
third heaven, Abraham’s womb109. Closer to earth, there is the moon on which, there is 
water, rivers, seas, thick air110, vegetation, animals, and inhabitants111. Also, the planets 
in the solar system are inhabited112. In fact, the stars are the suns with their own planets 
which are also inhabited and these inhabitants recognize the Creator and praise His 
wonders113, the rational beings, who, like humans had been created on the sixth day, as 
remarked in the Physicus114. In the 18th century, the view of the multiplicity of inhabited 
worlds was fairly popular as opposed to earlier times, and the argument was that precisely 
this plurality pointed to God’s power and wisdom at the cost of rejecting the special status 
of humanity in the cosmos.

101 Schmidt, Biblischer mathematicus, 389.
102 Schmidt, Biblischer mathematicus, 390.
103 Schmidt, Biblischer mathematicus, 26.
104 Schmidt, Biblischer mathematicus, 397.
105 Schmidt, Biblischer mathematicus, 399.
106 Schmidt, Biblischer mathematicus, 400, 438; the sentiment already expressed in the Historicus, 178.
107 Schmidt, Biblischer mathematicus, 401; cf. the Physicus, 28.
108 Schmidt, Biblischer mathematicus, 406.
109 Schmidt, Biblischer mathematicus, 410.
110 Schmidt, Biblischer mathematicus, 456.
111 Schmidt, Biblischer mathematicus, 457.
112 Schmidt, Biblischer mathematicus, 465.
113 Schmidt, Biblischer mathematicus, 430, 474; the Physicus, 21.
114 Schmidt, Biblischer mathematicus, 21.
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4. Biblical geographus

The Biblical geographus focuses on the geography of the Holy Land and of the world. 
Geography was already presented in the Biblical historicus on some 180 pages. Schmidt 
basically rewrote this part by adding significantly more material and also maps that were 
lacking in the Historicus, producing an almost 900-page book115.

He opened the book with some wide perspective concerning the earth. He said that 
the earth is the most eminent celestial body on which God applied most time and effort116, 
which is an attempt to give the earth and humanity a special status in the cosmos, although 
it is not quite clear what this special status would be. This time, the tree of life and the tree 
of the knowledge of good and evil were probably forests117. By looking at the latter, man 
should be reminded about keeping God’s commandments118.

The geographical material from the Geographus is included, but largely reworked. For 
example, about the Tartars and the Scythians we read now that the land of Uzbeks at the 
Caspian Sea with the main city of Maracanda/Samarkand was considered to be the land 
of Great Tartary119 and that the Great Tartary was ruled by China120. The land from the 
Black Sea and Caspian Sea extending North up to the Arctic Ocean was called Scythia. 
Their name may come from Persian saca or may mean marksmen since they used arrows 
in hunting and robbing. Their forefather was Magog, a son of Japhet, so Scythians are 
meant by the land of Magog. Magog first settled in the region of Caucasus Mountains and 
his descendants spread northwards. The myth of Prometheus is sometimes understood 
to be about Magog who mined metals in these mountains. Scythia was later divided into 
Sarmatia and Scythia121.

5. Biblical medicus

The Biblical medicus is the final installment in Schmidt’s series of his compendia122. He 
regarded it, as he stated in the preface, as the second part of the Biblical physicus in 
which he presented God’s marvels in the flora and the fauna, with only a few mentions 
of humans, and humans became the topic of the Medicus, the humans who are the last 

115 Johann Jacob Schmidt, Biblischer geographus (Züllichau: Gottlob Benjamin Frommann, 1740). By the time of the 
publication of the Geographus, Schmidt is considered “well known in the world of scholars”, Neue Zeitungen von 
gelehrten Sachen auf das Jahr 1739 42 (1739): 376.

116 Schmidt, Biblischer geographus, 5.
117 Schmidt, Biblischer geographus, 40.
118 Schmidt, Biblischer geographus, 41.
119 Schmidt, Biblischer geographus, 449.
120 Schmidt, Biblischer geographus, 478.
121 Schmidt, Biblischer geographus, 850–851.
122 Johann Jacob Schmidt, Biblischer medicus (Züllichau: Johann Jacob Dendeler, 1743; followed by a 1776 Dutch 

translation).



62

Adam Drozdek

and most perfect creation of God, an artwork of the Master of all that is beautiful, the 
microcosm123.

Animals are brought from the earth with their souls, so the souls are particles of 
earth124, but the human soul has its origin directly from God125. New souls are generated 
by humans126; “the soul of the body is the fruit reproduced by the soul [singular] of the 
procreating parents”127. The soul has no parts, and thus it is immortal, but God could 
destroy it128. Another proof of the soul’s immortality is the fact that people are born with 
the desire for immortality129, and presumably, a good God could not instill in human souls 
such a desire if it were not possible to fulfil it.

When describing the wondrous makeup of the human body, in spite of the sentiment 
that “Man is nothing whose body is a representation of death”130, Schmidt considered the 
head to be “the main seat of the soul and the workshop of intelligence, memory, and all 
affective motions”131 and the brain, “the precious seat of the souls, the right workshop of 
senses”132. The face is the mirror of the soul133, and the eye “is undoubtedly one of the 
noblest parts of the body, and there is almost nothing in the whole anatomy that is so 
artful and admirable as the beautiful structure of the human eye, so that it is a real marvel 
of the almighty Creator, and can be called an artful masterpiece of his divine wisdom”134. 
Interestingly, genitals are “an astonishing work of art and masterpiece of the almighty 
Creator, from which his extraordinary wisdom and goodness shine, all the more since 
they are the tools by which are conceived and born more and more people as the noblest 
and most perfect creatures of God and what is still more, such souls, who live under him 
here and there in his kingdom and serve him”135.

Before the flood, “Nature was one among themselves [people], and also the first 
inhabitants of the earth were freed from all the internal diseases with which the human 
race was afflicted after that time”136 (665). Sin is the main cause of illnesses137 (365) 
and as such, they belong to the kingdom of satan and of darkness, so they are often the 
work of impure spirits; after all, satan is called the spirit of illness (Lk. 13:11)138; the 

123 Schmidt, Biblischer medicus, 10.
124 Schmidt, Biblischer medicus, 41.
125 Schmidt, Biblischer medicus, 42.
126 Schmidt, Biblischer medicus, 44.
127 Schmidt, Biblischer medicus, 45.
128 Schmidt, Biblischer medicus, 48.
129 Schmidt, Biblischer medicus, 49.
130 Schmidt, Biblischer medicus, 355.
131 Schmidt, Biblischer medicus, 169.
132 Schmidt, Biblischer medicus, 174.
133 Schmidt, Biblischer medicus, 178.
134 Schmidt, Biblischer medicus, 187, 200.
135 Schmidt, Biblischer medicus, 289.
136 Schmidt, Biblischer medicus, 665.
137 Schmidt, Biblischer medicus, 365.
138 Schmidt, Biblischer medicus, 367–368.
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secondary causes of illnesses are passions139, bad air140, the quality and amount of food141. 
Descriptions of innumerable illnesses are provided. For example, dysentery “is, in fact, 
a real eating up and deterioration of the intestines, which often forces man to defecate, 
whereby he gives off a lot of slimy matter, blood and pus with great pain and violent belly 
ache”142. Although “the beginning of our well-being and recovery must be originated by 
him, the only good God, from whom all good gifts come down to us”143, true to the title 
of the book, some remedies are provided144.

As in the Physicus, Schmidt wanted to show that the developments of science, in par-
ticular in the human anatomy and physiology and in medicine, not only did not prove the 
Bible wrong, but accentuated its veracity and proved the Bible deniers wrong145.

Summary

As a theologian, Schmidt saw the Bible as the primary way leading people to God. 
Although he devoted so much attention to science of his times, he treated it as a means to 
a better understanding of the Bible. Not infrequently, however, particularly in the Physi-
cus and the Medicus, he used the tone of physico-theology that was interested in proving 
the existence and the attributes of God from the structure and orderliness of the universe 
and everything in it. For physico-theologians the makeup of the universe and everything 
in it was the primary, even only, proof of the existence of God and consequently, the 
proof of God’s attributes. For Schmidt, the existence of God did not require any proof. 
Physico-theology was for him the means of bringing his readers closer to God by making 
them appreciate God’s wise and providential work in nature and also to appreciate the 
profundity and the wisdom of the Bible146. He wanted his readers to explore the Bible and 
give them a hand in understanding its statements related to the mundane aspects of life 
and to the lofty spiritual life, the statement which may be couched in the language that 
required philological elucidation, which Schmidt generously provided, in the context of 

139 Schmidt, Biblischer medicus, 369.
140 Schmidt, Biblischer medicus, 370.
141 Schmidt, Biblischer medicus, 372.
142 Johann Hübner, Curieuses und reales Natur- Kunst- Berg- Gewerck- und Sadlungs-Lexicon ([Leipzig]: Joh[ann] 

Fried[rich] Gleditsch, 1714), 501.
143 Christian Friedrich Richter, Die höchst-nöthige Erkenntniß des Menschen, sonderlich nach dem Leibe und natür-

lichem Leben (Leipzig: Joh[ann] Friedrich Gleditschen, 1737), 890; Schmidt, Biblischer medicus, 751.
144 See also Gisela Dehmel, Die Arzneimittel in der Physikotheologie (Münster: Lit Verlag, 1996), ch. 7.
145 “In particular, it deserves much praise the effort that Mr. Schmidt made to illuminate and justify according to the 

physical and medical principles the biblical truths, which scoffers of the revelation attacked and thought to have 
weakened using arguments from medical science”, Pommerische Nachrichten von gelehrten Sachen 1, 84 (1743): 
693.

146 As hoped by a reviewer of the Medicus, this work will serve the readers “who allow themselves be inspired to 
greater worship God”, [Gottlob Benjamin Frommann], Zuverläßige Nachricht von den Büchern der Privilegirten 
Buchhandlung des Waysenhauses zu Züllichau, nach deren Inhalt, Absicht und Nutzen hinlänglich ertheilet 
(Züllichau: Weisenhaus, 1740), 79.
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local customs, which Schmidt explained at length, and in reference to natural knowledge 
which, in his view, when contrasted with the 18th century scholarship, withstands any 
scrutiny. Science thus should be enlisted in the service of theology, the rationality of 
science should not be treated as a potential enemy of religion since reason is in no 
conflict with Christianity, because “what is truly Christian is also supremely rational 
(hochvernünfftig)”147.

The understanding of natural events and phenomena enhanced the understanding of 
the Bible also in that metaphors that include such events can be better understood. The 
Biblical text thus does not have to be, and should not be, always understood literally. So, 
it is possible that the interpretation of the Bible can vary depending on the level of natural 
knowledge. This knowledge also allows for seeing miracles as supernatural phenomena, 
the province of the Biblical hyperphysicus, which Schmidt discussed in the last chapter 
of his Physicus. On the other hand, how about the Biblical text? In that respect, Schmidt 
could not settle on a consistent view. As mentioned, in the Historicus, Schmidt viewed 
the Biblical text as recorded under the direct divine supervision148, and thus inerrant and 
yet scribes could make mistakes149. However, in the Mathematicus he stated that “true 
theology does not allow an introduction of such corruption [as writing 40 instead of 4], 
even in the smallest points of the foundational text”150: no scribal errors are possible.

Schmidt was a pastor, not an active scholar or a physician, and in all his information he 
relied on the published scholarly literature. He listed his sources for his books, sometimes 
even for particular parts of his books and he referred to his sources in footnotes. However, 
it is never clear how much information comes from particular sources. As it turns out 
he did not use his sources as references, but he simply copied entire paragraphs or even 
pages never indicating them as quotations151. This is particularly visible in the Physicus in 
which he used two voluminous works written in Latin from which he extensively included 
translated fragments152. His third source of the Physicus was Scheuchzer, Schmidt’s 
favorite scholar who made an appearance in all his compendia. However, the readers 
almost certainly would not notice it (and none of the reviews mentioned plagiarism) and 
if they did, they may not have been concerned about it satisfied with the fact of having 
in one book information culled from variety of sources and focusing on the spiritual 
message that Schmidt wanted to convey.

147 Johann Jacob Schmidt, Christlich-vernünfftige Gedancken von dem Natürlichen Lebens-Ziel, und der Praedesti-
nation (Züllichau: Gottlob Benj[amin] Frommann, 1733), 2.

148 Schmidt, Biblischer historicus, 615.
149 Schmidt, Biblischer historicus, 252.
150 Schmidt, Biblischer mathematicus, 60.
151 The sources of some of his quotations are indicated above in the footnotes in this article.
152 Samuel Bochart, Hierozoicon (Londini: Roycroft Martyn, 1663); Matthaeus Hiller, Hierophyticon (Trajecti ad 

Rhenum: Ex libraria J. Broedelet, 1725).
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um Teutschland, zweyter Theil. Züllichau: Benjamin Gottlob Frommann, 1741.
Richter, Christian F. Die höchstnöthige Erkenntniß des Menschen. Leipzig: Jo[hann] 

Fried[rich] Gleditsch, 1710.
Schmidt, Johann Jacob. Biblischer geographus. Züllichau: Gottlob Benjamin Frommann, 
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Schmidt, Johann J. Biblischer physicus. Leipzig: Jacob Schuster, 1748.
Schmidt, Johann J. Christlich-vernünfftige Gedancken von dem Natürlichen Lebens-Ziel, und 
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OPIS STWORZENIA (RDZ 1,1–2,3): PYTANIE 
O POTENCJALNĄ WCZEŚNIEJSZĄ WERSJĘ 
I PÓŹNIEJSZE SUPLEMENTY

Streszczenie

Rdz 1,1–2,3 to perykopa traktowana zwykle jako tekst jednorodny literacko, przypisywany 
w całości autorom kapłańskim (P). Jako taka łączona jest też z – istniejącym początkowo 
niezależnie – dokumentem P (tzw. Grundschrift-P) i uznawana za jego tekst programowy. 
Współczesne analizy krytycznoliterackie tego tekstu pozwalają jednak dostrzec w nim wiele 
niekonsekwencji i w związku z tym doszukiwać się w nim trzeba co najmniej trzech etapów 
wzrostu literackiego.

Słowa kluczowe: opis stworzenia, dokument kapłański, krytyka literacka

CREATION DESCRIPTION (GEN 1:1–2:3): ASKING 
FOR A POTENTIAL EARLIER VERSION AND LATER 
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Abstract

Gen 1:1–2:3 is a pericope usually treated as a uniform literary text, entirely assigned to priestly 
authors (P). As such, it is also combined with the – initially independently existing – document 
P (so-called Grundschrift-P) and considered as its programming text. Contemporary literary 
criticism of this text, however, allows us to see many inconsistencies in it and, therefore, it is 
necessary to look for at least three stages of literary growth.
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Wstęp

Tekst Rdz 1,1–2,3 zgodnie przypisywany jest autorom kapłańskim (P)2. Uważa się 
go wręcz za tekst flagowy, programowy dla tego środowiska. Jakkolwiek dokument/
materiał P uznaje się obecnie za jeden z najlepiej rozpoznawalnych w kontekście badań 
nad Pięcioksięgiem, to dyskusja na temat pierwotnego kształtu tego dokumentu (PG), 
powodów oraz zakresu kolejnych, późniejszych uzupełnień (PS), stanowi do dzisiaj 
przedmiot ożywionej dyskusji3, nie mniej problematyczne jest domniemane zakończenie 
dokumentu P (Pwt 34: śmierć Mojżesza; Wj 40: zakończenie budowy sanktuarium? 
Jakiś moment w Księdze Liczb? Księdze Jozuego?4). Wydaje się jednak, że odniesienia 
do Rdz 1 można znaleźć jedynie w wydarzeniach na Synaju, zaś w przypadku Pwt 34 
całkowicie ich brakuje. Pierwotnym celem teologicznym P było więc prawdopodobnie 
powiązanie opisu stworzenia z koncepcją sanktuarium, którego wzniesienie stanowi 
szczytowy moment kapłańskiego opowiadania5.

Kapłańska „prehistoria” uznawana jest za w miarę koherentne i jednolite opowiadania 
z nielicznymi tylko glosami uzupełniającymi. Dyskusja nad ewentualnymi uzupełnie-
niami przybiera jednak czasem skrajne pozycje. W przypadku Rdz 1,1–2,3 widać to 
choćby w fakcie, że dla jednych6 tekst ten w swojej pierwotnej, kapłańskiej edycji (tzw. 
Vorlage) był z czasem uzupełniany licznymi wtórnymi kapłańskimi dodatkami, a dla 
innych7 w ogóle nie znajdował się w pierwotnej wersji dokumentu kapłańskiego.

2 W prehistorii biblijnej P przypisuje się – najogólniej rzecz ujmując – następujące teksty: Rdz 1,1–2,3 (stworzenie nie-
ba i ziemi); 5,1–27.28*.30–32 (tôledôt Adama); 6,9–22; 7,6–7.11.13–16a.17a*.18–21.24; 8,1–2a.3–5.13a.14–19; 
9,1–18a(19?).28–29 (tôledôt Noego); 10,1–7.20.22–23.31–32 (tôledôt synów Noego i tablicę narodów); 11,10–26 
(tôledôt Sema). Rdz 2,1; 7,24; 8,3b; 9,16; 10,4b uznaje się za późniejsze glosy kapłańskie, zaś przynależność 8,19 
do P jest sporna; porównaj: Jan C. Gertz, Das erste Buch Mose (Genesis). Die Urgeschichte Gen 1–11, ATD 1 
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018), 8.

3 Porównaj dla przykładu: The Strata of the Priestly Writings, red. Sarah Shectman, Joel S. Baden, AThANT 
95 (Zürich: Theologische Verlag, 2009); Abschied von der Priesterschrift? Zum Stand der Pentateuchdebate, 
red. Friedhelm Hartenstein, Konrad Schmid, VWGTh 40 (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2015); The 
Post-Priestly Pentateuch, red. Federico Giuntoli, Konrad Schmid, FAT 101 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2015); 
Book-Seams in the Hexateuch I, red. Christoph Berner, Harald Samuel, FAT 120 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2018).

4 Janusz Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 1–11, NKB.ST I/1 (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2013), 
61–66; Marcin Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na 
powstanie Pięcioksięgu (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II, 2018), 99–106.

5 Wskazane przez część badaczy związki pomiędzy koncepcją podboju Kanaanu (Joz 18,1; 19,51) i Bożym nakazem 
czynienia sobie ziemi poddaną (Rdz 1,28) nie przekonują do tego, by zakończenie P widzieć w koncepcji objęcia 
w posiadanie Ziemi Obiecanej; tak sugerują: Norbert Lohfink, „Die Priesterschrift und die Geschichte”, w: Studien 
zum Pentateuch, SBA.AT 4 (Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1988), 215–253; Ernst A. Knauf, „Buchschlüsse 
in Josua”, w: Les dèrniers rédeactions du Penateuque, de l’Hexateuque et de l’Ennéateuque, BETL 203 (Leuven: 
Peters, 2007), 217–227, zwł. 219. Zadanie panowania nad ziemią opisuje w Rdz 1,28 zakres władzy człowieka 
mającego panować nad zwierzętami zamieszkującymi wraz z nim ziemię. Koncepcja ta nie jest więc tym samym, 
co wzięcie w posiadanie ziemi Kanaan; tak słusznie: Gertz, Das erste Buch, 8 przypis 11.

6 Christoph Levin, „Tatbercht und Wortbericht in der priesterschriftlischen Schöpfungserzählung”, Zeitschrift für 
Theologie und Kirche 91 (1994): 115–133.

7 Bill T. Arnold, „The Holiness Redaction of the Primeval History”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 
129 (2017): 483–500. Arnold uważa, że tzw. szkoła świętości (H) odpowiedzialna była za powiązanie P i nie-P 
w prehistorii biblijnej (Rdz 1–11) i to jej zawdzięcza się przepracowanie obu opisów stworzenia (Rdz 1 || 2–3). 
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Dziś przeważa przekonanie, że tekst Rdz 1,1–2,3 miał jakąś swoją pierwotną wersję 
(wspomniane Vorlage), ale jej precyzyjne odtworzenie i granice są już obecnie niemoż-
liwe do zrekonstruowania. Z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że ta pier-
wotna wersja była nawet dziełem P8. Sukcesywnie, etapami lub jednorazowo poszerzono 
ją potem, czy to w kontekście tej samej szkoły kapłańskiej, czy przez jakąś kolejną, inną 
generację teologów, aż tekst osiągnął obecną, kanoniczną formę.

W poniższym artykule autor chce przyjrzeć się aktualnym badaniom natury krytyczno-
literackiej nad Rdz 1,1–2,3 i na podstawie wyciągniętych z tego przeglądu wniosków pod-
jąć się próby odtworzenia pierwotnej wersji tego tekstu, jak i etapów oraz przyczyn jego 
poszerzenia.

1. Rdz 1,1–2,3 jako koherentna kompozycja z pewnymi zakłóceniami

Rdz 1 to jeden z najlepiej znanych fragmentów Biblii hebrajskiej. Trudno współcześnie 
określić, jaki gatunek literacki reprezentuje ten tekst9. Jego forma imituje szereg elemen-
tów typowych dla poezji, choć w istocie czytelnik ma do czynienia z tekstem narratyw-
nym10, określanym przez niektórych badaczy mianem „a kind of elevated and solemn 
prose”11. Taką klasyfikację sugeruje szereg rytmicznych powtórzeń, czego przykładem 
jest już styl wypowiedzi z pierwszych wierszy całego opisu:

I rzekł Bóg: niech stanie się światło, 
I stało się światło. 
I widział Bóg, że światło było dobre, 
I oddzielił Bóg światło od ciemności, 
Nazwał Bóg światło dniem, 
A ciemność nazwał On nocą (Rdz 1,3–5).

PG, według tego badacza, zaczynało się dopiero od genealogii (Rdz 5,1). Obejmowało oprócz niej zasadnicze 
elementy opisu potopu (jeszcze bez prologu i epilogu z Rdz 6,9–22; 9,1–17 = H) oraz tablicy narodów.

8 Gertz, Das erste Buch Mose, 10.
9 Chodzi o to, że tekst w swojej aktualnej formie nie ma żadnej paraleli w regionie. Traktowanie go jako „mitu” 

lub „opowiadania” z jednej strony wymaga doprecyzowania pierwszego z określeń, co nie jest wcale takie łatwe, 
a z drugiej utrudnia taką klasyfikację fakt, że w tekście nie ma wątku narratywnego. Tekst przypomina bliskow-
schodnie „kosmologie”, ale w tym wypadku także brakuje mu wielu typowych elementów dla tego rodzaju 
tekstów. Na ten temat porównaj: John H. Walton, Genesis 1 as Ancient Cosmology (Winona Lake: Eisenbrauns, 
2011); John H. Walton, „Reading Genesis as Ancient Cosmology”, w: Reading Genesis 1–2. An Evangelical 
Conversation, red. J. Daryl Charles (Peabody: Hendricksons Publisher, 2013), 141–169. Rdz 1 najbliżej jest do 
starożytnych onomastykonów. Można bowiem potraktować tę perykopę jako teologiczne spojrzenie na aktualną 
autorom biblijnym wiedzę naturalną o świecie ożywionym, stąd, jak pisze jeden z badaczy: „handelt es sich um 
eine theologische Abhandlung über die grundlegenden Ordnungen der Welt”; porównaj: Gertz, Das erste Buch 
Mose, 33–34, cytat 34.

10 Na ten temat: Mark S. Smith, The Priestly Version of Genesis 1 (Minneapolis: Fortress Press, 2010), 186–187. 
Janusz Lemański, „Rdz 1,1–2,3 na nowo odczytane? Czyli pytanie o to, czy możliwe jest nowe spojrzenie na 
kapłański opis stworzenia?”, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 25 (2016): 71–105, zwł. 72–74.

11 Thomas Krüger, „Genesis 1:1–2:3 and the Development of the Penatetuch”, w: The Pentateuch, red. Thomas 
B. Dozeman, Konrad Schmid, Baruch J. Schwarz, FAT 78 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2011), 125–138, zwł. 125.
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Czytając dalej, nietrudno zauważyć szereg powtarzających się formuł, które nie tylko 
podkreślają poziom koherencji całego tekstu, ale i jego walory estetyczne12. Tak więc 
w opisie z Rdz 1 można przeczytać nieustannie:

I rzekł Bóg… i stało się tak 
I widział Bóg, że to było dobre

Bóg nazwał… 
Bóg pobłogosławił… 
I był to wieczór i był to poranek, dzień x.

Z koncepcją stworzenia słowem, jak widać, nierozerwalnie związana jest tu formuła 
wydarzenia „i stało się tak” (Rdz 1,7.9.11.15.24.30) oraz oceny (Rdz 1,4.10.12.18.21.25.31). 
Pierwsza to swoisty raport o wykonaniu rozkazu, może zatem nawet zastąpić cały opis 
wypełnienia słowa Bożego (Rdz 1,9) lub tam, gdzie rozkaz i raport o wykonaniu wyka-
zują różnice w detalach, zostać podporządkowaną raportowi (Rdz 1,7b.30)13. W formule 
oceny znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko wyraz odpowiedzialności rzemieślnika 
za swoje dzieło, które sprawdza on po jego ukończeniu14, ale i ocena funkcjonalności 
samego dzieła, jego przydatność. Kapłański koncept interpretacyjny widoczny jest także 
w formule nadawania nazw i formule błogosławieństwa.

Kolejna, zauważana już od czasów św. Augustyna, prawidłowość to przyporządko-
wanie pierwszym trzem dniom stworzenia następujących po nich kolejnych trzech dni:

dzień 1.  dzieło 1.: światło, czas || 
dzień 4. dzieło 5.: światło, czas, zarządzanie

dzień 2.  dzieło 2.: firmament, niebiosa || 
dzień 5. dzieło 6.: stworzenia morskie, ptaki

dzień 3.  dzieło 3.: suchy ląd, morze || 
dzieło 4.: rośliny

dzień 6.  dzieło 7.: zwierzęta lądowe || 
dzieło 8.: ludzie, zarządzanie, rośliny jako pokarm

dzień 7. odpoczynek

Tak więc dni pierwszy i czwarty odnoszą się do światła i czasu (dzień i noc, miesiące 
i lata). W dniu drugim i trzecim stworzone zostają fundamentalne elementy przestrzenne – 
niebo, sucha ziemia, morze, które zostają potem wypełnione żywymi stworzeniami 

12 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 125.
13 Potencjalne przykłady formuły wydarzenia/wykonania w Sdz 6,38 i 2 Krl 7,20; 15,12 porównaj: Walter Bührer, 

Am Anfang… Untersuchungen zur Textgenese und zur relativ-chronologschen Enordnung von Gen 1–3, FRLANT 
256 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014), 48–78.

14 Werner H. Schmidt, Die Schöpfungsgeschichte der Priesterschrift. Zur Überlieferungsgeschichte von Genesis 
1,1–2,4a und 2,4b–3,24, WMANT 17 (Neukirchen–Vluyn: Neukirchener Verlag, 31973), 62; Gertz, Das erste 
Buch Mose, 32–33.
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w dniu piątym i szóstym. Dzień trzeci stanowi paralelę dla dnia szóstego w tym, że w obu 
tych dniach ma miejsce podwójne dzieło stworzenia. Na końcu dnia trzeciego wyrastają 
trawa, drzewa przynoszące owoce, przeznaczone na pokarm dla ludzi i zwierząt pod 
koniec dnia szóstego. Ta struktura sześciu dni stworzenia ma potem swoje obramowanie 
w prologu opisującym stan początkowy poprzedzający akty stwórcze (Rdz 1,1–2) i epilogu 
(Rdz 2,1–3) opisującym zakończenie aktywności stwórczej Boga w dniu siódmym, który 
to dzień Stwórca uświęcił i pobłogosławił. Całość imituje bezsprzecznie siedmiodniowy, 
tygodniowy rytm upływu czasu, z wieńczącym go szabatem – dniem odpoczynku.

Mimo że struktura tego rodzaju wydaje się świadczyć o wyjątkowej koherencji tekstu, 
to przy bardziej uważnej analizie nietrudno zauważyć w niej szereg niekonsekwencji. 
Narzucający się jako koherentny schemat 6+1 wykazuje wiele drobnych różnic. Zauważali 
to już starożytni tłumacze, dokonując przy tym różnych korekt. Widać je na przykładzie 
pierwszych czterech dzieł stworzenia15. Wszystkie one zaczynają się od słów: „I rzekł 
Bóg”. Za tym zdaniem znajduje się wypowiedź w hebrajskiej formie jussivus, opisująca 
to, co ma być lub się wydarzyć. W pierwszym przypadku zaraz potem pojawia się raport 
o wykonaniu polecenia „i stała się światłość”. W trzecim i czwartym ma już jednak 
formułę „i tak się stało”. Te stwierdzenia łączą ze sobą odpowiednio opis stworzenia 
światła (dzieło pierwsze) i suchej ziemi (dzieło trzecie). W dziele czwartym zaś formuła 
ta następuje po tym, jak ziemia wydała z siebie trawę i drzewa przynoszące owoce. 
W dziele drugim z kolei formuła „i tak się stało” poprzedzona zostaje opowiadaniem 
o tym, jak Bóg uczynił to, co chciał, by zaistniało. W dziele pierwszym ponadto Bóg 
nazywa światło dobrym, zanim jeszcze nazwie je dniem, a ciemność nocą. W dziele 
trzecim jest odwrotnie. Bóg nazywa suchy ląd ziemią i wody morzem, zanim oceni je 
jako dobre. W dziele drugim ewaluacja tego rodzaju zostaje w ogóle pominięta. W dziele 
czwartym i kolejnych Bóg natomiast już nie nadaje nazw swoim stworzeniom. Część 
z tych „wariacji” znika potem w tłumaczeniu Septuaginty (LXX; por. 1,6.8.9.20)16. 
Tym razem formuła „i stało się tak” znajduje się pomiędzy wyrażeniem woli Boga i jej 
wykonaniem nie tylko w czwartym dziele stworzenia, ale również w drugim i trzecim. 
Dodatkowo w dziele trzecim LXX dodaje zdanie opisujące, w jaki sposób wody pod nie-
bem zebrały się i pojawił się suchy ląd. Tej wypowiedzi brak w tekście masoreckim (dalej  
TM). Niemniej i w greckiej wersji znaleźć można szereg anomalii obecnych w wersji TM.

Taki stan rzeczy pozwala zatem na dwie możliwe konkluzje. Albo tłumacze LXX 
(lub edytorzy tekstu hebrajskiego, który tłumacze mieli przed sobą) „ulepszyli” tekst 
zachowany potem w wersji TM, albo tzw. hebrajskie Vorlage LXX reprezentuje starszą 
i „lepszą” wersję tekstu niż TM17. Niemniej wspomniane różnice dowodzą, że pod koniec 
III wieku przed Chrystusem istniała inna, alternatywna wersja tekstu Rdz 1 niż ta zacho-
wana potem w TM.

15 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 126–127.
16 Smith, The Priestly, 169–171; Bührer, Am Anfang, 25–37.
17 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 127–128.
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Druga rzecz to liczba ośmiu dzieł stworzenia dokonanych w ciągu sześciu dni. Cho-
ciaż są one logicznie i symetrycznie umiejscowione, to nie da się ukryć, że nie pasuje 
to dobrze do schematu 6+1. Przy czym stworzenie człowieka w szóstym dniu, jako 

„ukoronowanie” całego stworzenia, ewidentnie domaga się jakiegoś osobnego dnia na 
dokonanie tego dzieła.

Kolejne detaliczne analizy dokonane w ostatnich latach pozwalają wręcz domnie-
mywać, że opis z Rdz 1,1–2,3 może w ogóle mieć dłuższą historię literacką (swoistą 
prahistorię) i znane współcześnie wersje z LXX i TM mogą stanowić jedynie jej ostanie 
etapy18. Nawet jeśli fakt, że w ciągu sześciu dni dokonuje się osiem dzieł stworzenia, 
można sensownie wyjaśnić ich przemyślaną dystrybucją w opowiadaniu o stworzeniu, 
to nie ulega wątpliwości, że mimo wszystko zakłóca to rytmikę tekstu. Niemniej dziwne 
wydaje się również to, że w czwartym dniu Bóg stwarza „światła”, aby świeciły nad 
ziemią i oddzielały dzień od nocy, tak jakby światło nie zostało już stworzone, a noc 
i dzień nie zostały już oddzielone w dniu pierwszym19.

W porządku przestrzennym niebo zostaje stworzone w dniu drugim, zaś suchy ląd 
i morza w dniu trzecim. Rodzi się kolejne logiczne pytanie: czemu oba te bliskie sobie 
tematycznie akty – podział wód górnych i dolnych oraz rozdzielenie morza i lądu – 
rozdysponowane zostało na dwa dni? Potem w dniu piątym, zaraz po istotach żyjących 
w wodzie, zostają stworzone ptaki, zaś zwierzęta lądowe stworzone zostają w dniu 
szóstym, razem z ludźmi. Uderza w końcu fakt, że Bóg błogosławi wodne stworzenia, 
ptaki i ludzi, a nie błogosławi zwierząt lądowych. Oczywiście wszystkie te spostrzeżenia 
dają się wyjaśnić logiką opowiadania o stworzeniu, niemniej stanowią zarazem anomalię 
zakłócającą schemat strukturalny tekstu.

W Rdz 1 zauważyć można jeszcze bardziej poważne napięcia, choćby pomiędzy 
raportem o stworzeniu w ciągu sześciu dni i okalającym go prologiem oraz epilogiem. 
Jak rozumieć, dla przykładu, pierwsze zdanie i jak je tłumaczyć?20 Tradycyjnie w sensie 
„Na początku (czy „Najpierw” tak w LXX) Bóg stworzył…”, czy raczej „Jako pierwsze 
(…) Bóg stworzył”21 lub nawet „Kiedy Bóg zaczął stwarzać (…) niebo i ziemię”22?

Kolejny problem to opis z Rdz 1,2. Można go zrozumieć zarówno jako pierwotny stan 
stworzenia po pierwszym akcie stwórczym (por. w. 1), jak i jako opis pierwotnego stanu 
rzeczy poprzedzającego stworzenie23. Tekst wydaje się jednak mówić, że ziemia już była, 
zanim jeszcze Bóg zaczął ją stwarzać. Patrząc na tekst pod tym względem, bardziej 
logiczne wydaje się rozumienie wiersza 2 jako opisu pierwszych efektów stworzenia. 

18 Smith, The Priestly, 175–192; Lemański, „Rdz 1,1–2,3”, 75–84; Bührer, Am Anfang, 21–141.
19 Szereg ciekawych uwag w tej kwestii porównaj: Krzysztof Napora, „Czas w kapłańskim opowiadaniu o stworze-

niu: dzień czwarty (Rdz 1,14–19)”, Verbum Vitae 37, 2 (2020): 11–29.
20 Porównaj dyskusję w: Bührer, Am Anfang, 87–92.
21 Wolfgang Oswald, „Das Erstlingswerk Gottes: Zur Übersezung von Gen 1,1”, Zeitschrift für die alttestamentliche 

Wissenschaft 120 (2008): 417–421, zwł. 421: „Jako swe pierwsze dzieło Bóg stworzył niebo i ziemię”.
22 Smith, The Priestly, 43–48.
23 Janusz Lemański, „Standardowe i specyficzne rozumienia słowa «rûah» w Księdze Rodzaju i Księdze Wyjścia”, 

Verbum Vitae 37, 1 (2020): 11–34, zwł. 17–25.
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Jednak takie rozwiązanie nie kończy problemu. Istnieje dalsze logiczne napięcie pomię-
dzy wierszem 2 i wierszami 9–10, gdzie mowa jest o tym, że ziemia została stworzona 
dopiero w dniu trzecim. Podobnie zresztą jest z niebem, o stworzeniu którego mowa jest 
w wierszach 6–8 (drugi dzień), jeśli wiersz 1 rozumiany jest w sensie „na początku Bóg 
stworzył…”.

Inny problem pojawia się potem w epilogu. W Rdz 2,1 mowa jest o tym, że dzieło 
stworzenia zostało ukończone (w dniu szóstym). W wierszu 2 zaraz potem informuje 
się, że „ukończył Bóg siódmego dnia swe dzieło, które uczynił i zaprzestał (š-b-t) czynić 
w dniu siódmym wszystkich swych dzieł, które wykonał”. Problem ten można rozwiązać, 
rozumiejąc czasownik wajkal (waw + klh – piel imperfectum) jako czas przeszły doko-
nany, w sensie „było ukończone”. Inna możliwość to sugerowana przez krytykę tekstu 
korekta: „dzień szósty” zamiast „dzień siódmy” (tak w LXX i Pięcioksięgu Samarytań-
skim)24. Retoryczna funkcja wiersza 1 w obecnej wersji wydaje się skonstruowana tak, 
aby zaakcentować, że mimo wszystko Bóg „pracował” jedynie przez sześć dni.

Rdz 2,1: Zostały ukończone (wajkullû – klh pual) niebiosa i ziemia oraz wszystkie ich zastępy.
Rdz 2,2: Ukończył (wajkal – klh piel) Bóg w dniu siódmym swe dzieło, które wykonał i przestał 
czynić w dniu siódmym całe swoje dzieło, które wykonał.

Czytelnik ma z jednej strony do czynienia z tekstem, który wyraźnie pokazuje nam 
okazywaną przez autora(-ów) biblijnego chęć do uzyskania dobrego i koherentnego 
schematu, a z drugiej szereg napięć logicznych oraz innych podejrzanych fenomenów 
lingwistycznych, które zakłócają to poczucie literackiej i logicznej harmonii w kanonicz-
nej wersji tekstu. Do tego dodać należy zauważone różnice pomiędzy TM i LXX.

Mimo tego, że współcześni badacze preferują raczej synchroniczne podejście do 
tekstu z Rdz 1,1–2,325, to wskazane powyżej elementy sugerują, że można tu mieć do 
czynienia z jakąś wcześniejszą tradycją i wersją tekstu, które zostały podjęte przez 
autora kapłańskiego i przepracowane w celu podporządkowania ich nowej koncepcji 
teologicznej. Idąc za propozycją W.H. Schmidta26, taka wersja przed – P mogła zachować 
się na przykład w Rdz 1,2.4b.7.9(LXX).12.16.21.25.26–27a; 2,2–3. Według tego badacza 
została ona potem podjęta i literacko przeformowana przez P. Trzeba jednak przyznać, 
że współczesne propozycje badań krytycznoliterackich nad Rdz 1,1–2,3 sugerują raczej 
kapłańskie pochodzenie takiego pierwotnego Vorlage tej perykopy27.

24 Problemów krytycznoliterackich jest w tych dwóch wierszach o wiele więcej porównaj: Bührer, Am Anfang, 
111–123.

25 Smith, The Priestly, 175–182; ostatnio także: Bührer, Am Anfang, 21–141, zwł. 141 (= Fazit).
26 Schmidt, Die Schöpfungsgeschichte, 161.
27 Istnieje szereg propozycji wyodrębnienia takiego podstawowego, pierwotnego tekstu P, który przepracowywali 

potem kolejni autorzy kapłańscy. Poza wspomnianym już Christophem Levinem, „Tatbericht und Wortbericht 
in der preisterschriftlischen Schöpfungserzählung”, Zeitschrift für Theologie und Kirche 91 (1994): 115–133; 
porównaj także: Peter Weimar, „Chaos und Kosmos: Genesis 1–2 als Schlüssel einer älteren Fassung der Priester-
schrifttlichen Schöpfungserzählung”, w: Mythos im Alten Testament und seiner Umwelt, red. Armin Lange i in., 
BZAW 278 (Berlin: de Gruyter, 1999), 196–211 = Studien zur Priesterschrift, FAT 56 (Tübingen: Mohr Siebeck, 
2008), 135–150; Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 130–138.



74

Janusz Lemański

Pierwsze, co narzuca się przy lekturze Rdz 1 i pozwala na proponowanie hipotez 
odnośnie do drogi literackiego wzrostu tej perykopy, to fakt, że występuje w niej raz ze 
stwarzaniem „słowem”, a raz „czynem”. Najprostsze wyjaśnienie sugerowało, że w pierw-
szym wypadku akcent padał na rozciągnięcie w czasie aktu stwórczego, a w drugim 
na jeden moment stwórczy28. Niemniej rodzi się pytanie: skoro P zakłada, że punktem 
wyjścia jest boskie słowo, które potem zostaje wykonane, to czy „czyny” stwórcze Boga 
nie powinny również być poprzedzone takim boskim słowem? Czy może stworzenie 

„słowem” stanowi jednak novum z czasów wygnania i po nim, przeciwstawione tu star-
szej wersji, w której Bóg działał w akcie stwórczym na sposób rzemieślniczy? Mogą to 
sugerować inne teksty, w których mowa jest o stworzeniu słowem (Ps 33,4.6.9; 148,5; Iz 
48,13; Lm 3,37) i powygnaniowy rozwój tej koncepcji teologicznej29.

2. Hipotetyczna rekonstrukcja „pierwotnej” wersji Rdz 1

Na podstawie powyższych obserwacji można zatem sobie wyobrazić, że istniała jakaś – 
wspominana już – kapłańska wersja wyjściowa tekstu złożona z siedmiu lub ośmiu aktów 
stworzenia. Oczywiście, zakres takiej wersji, ustalenie tego, czy chodzi o ustny, czy 
raczej o jakiś pisemny pierwowzór, a wreszcie o samą jej treść, stanowią nieustannie 
przedmiot dyskusji i kontrowersji. Większość egzegetów uważa jednak, że to samo P jest 
odpowiedzialne za podstawowy materiał znajdujący się w Rdz 1,1–2,3. W istocie relacja 
o stworzeniu ledwo daje się wpasować w bliskowschodnie tradycje kreacyjne i wyjaśnić 
jedynie jako krytyczna korekta tych tradycji, dokonana przez P. Koncepcja „rozdziela-
nia” (Rdz 1,4b.6.7.14.18) ma swoje odniesienie do mitów opowiadających o pierwotnym 
podziale, ale stanowi jedynie ich dalekie echo. Czasownik bdl, zastosowany na opisanie 
tej czynności w Rdz 1, stanowi część słownictwa charakterystycznego tylko dla P. Nie 
ma wreszcie żadnej pewności, że wiersz 9 należy odtwarzać za wersją LXX, jak to 
sugeruje Schmidt, gdyż chodzi tu raczej o poszerzenie pod wpływem wierszy od 15 do 
1730. P zakłada raczej jakiś „zastany” już świat, którego zdatne do życia przestrzenie, 
a potem rodzajowe, gatunkowe i płciowe klasyfikacje żywych stworzeń, należy dopiero 
ukierunkować. Takie podejście mieści się w starożytnej, bliskowschodniej tradycji list 
klasyfikujących aktualną wiedzę. Tego rodzaju inwentaryzacja pojedynczych przestrzeni 
życia oraz ich opisy w formie zwięzłych wyjaśnień i częściowo wielojęzycznych list lek-
sykalnych (np. egipskie onomastykony) można uznać za swego rodzaju „pierwotną formę 
wiedzy naturalnej” pozwalającej na opanowanie świata (niem. Urform einer naturkun-

28 Odil Hanes Steck, Der Schöpfungsbericht der Priesterschrift Studien zur literarkritischen und überlieferungs-
geschichlichen Problematik von Genesis 1,1–2,4a, FRLANT 115 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975), 70.

29 Schmidt, Die Schöpfungsgeschichte, 175–178; Bührer, Am Anfang, 320–326.
30 Gertz, Das erste Buch Mose, 27 przypis 9; 32 przypis 27; porównaj też: Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 1–11, 

137 przypis d.
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dlichen Weltbewältigung) (por. 1 Krl 5,12–13; Ps 148)31. Problem tkwi jednak – jak już 
częściowo autor zauważył – w szczegółach.

Posłużono się tu propozycją Thomasa Krügera, która wydaje się obecnie najpełniej 
obejmować spektrum trudności natury krytycznoliterackiej, związanych z lekturą Rdz 
1,1–2,3. Pierwszy problem stanowi schemat sześciu dni stworzenia (1,3–31) i dodany 
do niego dzień siódmy (2,2–3). Problem łatwo rozwiązać, usuwając ostatnie wiersze 
jako późniejszy dodatek, a z Rdz 1 z kolei wykreślając powtarzające się zdanie: „i tak 
upłynął wieczór i poranek, dzień x”. Zdaniem Thomasa Krügera32 łatwo jest dowieść 
redakcyjnego charakteru schematu: sześć dni pracy + siódmy dzień odpoczynku, patrząc 
na inne części Pięcioksięgu. Schemat tego rodzaju nie ma swoich paraleli w mitologiach 
kreacyjnych starożytnego Bliskiego Wschodu. Obcy wydaje się nawet wcześniejszej 
tradycji kreacyjnej z Biblii hebrajskiej (por. Ps 104)33.

Rdz 1 uważane jest dziś – jak wspomniano – generalnie za tekst kapłański. Mimo 
dynamicznych zmian w podejściu do badań nad powstaniem Pięcioksięgu badacze nadal 
zgadzają się w tej kwestii i traktują go jako część tzw. dokumentu kapłańskiego (= P), 
bądź jako jedną z jego warstw literackich. Idąc za tym dokumentem/warstwą P, można 
znaleźć dalej genealogię Adama (Rdz 5) i własną, kapłańską wersję opowiadania o poto-
pie (Rdz 6–8*), zakończonego rewizją pierwotnego porządku w ramach stworzenia (Rdz 
9*). W tej podstawowej linii narracyjnej P – zauważa T. Krüger – nie znajduje się żadne 
odniesienie do połączenia stworzenia i szabatu ustanowionego w Rdz 1,1–2,3. Wręcz 
przeciwnie, w Wj 16 autorzy P wydają się wprowadzać szabat jako coś zupełnie nowego, 
odkrytego przez Izraelitów na pustyni. Powiązanie stworzenia i szabatu powraca potem 
dopiero w Wj 20,11 (Dekalog) i Wj 31,17b (wytyczne związane z przygotowaniami do 
budowy Przybytku). W przypadku Dekalogu panuje aktualnie konsensus, że występuje 
z późniejszym uzupełnieniem starszej wersji Dekalogu34. Badacze są także w zasadzie 
zgodni w tym, że Dekalog nie stanowił pierwotnie części dokumentu kapłańskiego 
(rozumianego zarówno jako tekst podstawowy, tzw. PG, jak i jako późniejszy suplement, 
tzw. PS)35.

Również Wj 31,12–17 stanowi prawdopodobnie późniejszy dodatek do P (PS)36. 
W ramach tego dodatku wiersz 17b może być jeszcze późniejszym uzupełnieniem, gdyż 
z jednej strony wychodzi poza ramy tego fragmentu, stanowiące o tym, że szabat jest 
znakiem pomiędzy Jhwh i Izraelem (ww. 13.17a), a z drugiej brak go w paralelnym 
fragmencie z Wj 35,1–3. Sama idea „odpoczynku” Boga (Wj 20,11: rdzeń czasownikowy 
nwḥ) i Jego „wytchnienia” Wj 31,17b: rdzeń czasownikowy npš) – zdaniem Krügera – 

31 Gertz, Das erste Buch Mose, 32.
32 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 130.
33 Lemański, „Rdz 1,1–2,3”, 82–84.
34 Janusz Lemański, „Prawo Pana doskonałe – krzepi życie” (Ps 19,8a). Kilka refleksji na temat istoty prawa 

i sprawiedliwości w Starym Testamencie, Studia i Rozprawy 54 (Szczecin: Wydawnictwo US, 2019), 243–250.
35 Poza autorami cytowanymi na poparcie tej opinii w: Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 131 przypis 12; porównaj również: 

Rainer Albertz, Exodus 19–40, ZBK.AT 2.2 (Zürich: TVZ Theologischer Verlag, 2015), 12–13, 52–53, 60–65.
36 Albertz, Exodus 19–40, 14.
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także lepiej pasuje do sceny z Rdz 3,8, gdzie mowa jest o tym, że Bóg „przechadzał się 
w ogrodzie podczas chłodnej pory dnia”, niż do koncepcji Boga prezentowanej przez 
P w Rdz 1–9. W konsekwencji uzasadnione wydaje się przekonanie, że połączenie 
stworzenia i szabatu, które zachodzi w Rdz 2,2–3; Wj 20,11; 31,17b, to idea późniejsza 
w ramach P lub nawet post-P, stanowiąca warstwę redakcyjną Pięcioksięgu. Motywacją 
do włączenia szabatu w ramy stworzenia mogła być chęć przedstawienia praw zawartych 
w Torze jako „racjonalnych” i „naturalnych” (por. Pwt 4,5–8)37. Do tej argumentacji 
wspomnianego badacza dodać można także jeszcze jeden inny element. A mianowicie 
odniesienia do Ps 104, gdzie w poetyckiej formie można znaleźć opis stworzenia bardzo 
podobny do późniejszego, quasi-poetyckiego opisu kapłańskiego, ale bez sześcio- czy 
siedmiodniowego schematu38.

Samo usunięcie elementów tworzących schemat 6+1 i powiązania szabatu z opi-
sem stworzenia nie rozwiązują jeszcze wszystkich napięć istniejących w tym opisie. 
Nadal bowiem można odnieść wrażenie, że niebo, ziemia i światło(-a) stworzone są 
niejako dwa razy. Wrażenie to zniknie – uważa T. Krüger39 – jeśli usunie się z opisu 
pierwsze trzy dzieła stworzenia (Rdz 1,3–10). W tych zdaniach właśnie ustalony 
zostaje wspomniany już schemat oparty na powtarzalnych potem zdaniach: „Bóg 
rzekł… i stało się tak” itd. Schemat ten zresztą można potem usunąć także z kolej-
nych „dni”, uzyskując – jak to ujmuje wskazany badacz – „a basic creation account”  
(Rdz 1,1–2.12*.16*17.21*.22.25*.27*.28*.29; 2,1). Krüger40 słusznie wątpi, że jest w stanie – 
on czy ktokolwiek inny – dosłownie odtworzyć taką „oryginalną” wersję opowiadania 
o stworzeniu („basic stratum of the text”), ale uważa, że przytoczone przez niego wiersze 
lub fragmenty wierszy (zaznaczone gwiazdką) oddają przynajmniej fundamentalną treść 
i zawartość takiej pierwotnej wersji tekstu. Niewątpliwie taka zrekonstruowana wersja 
musi pasować do domniemanego kapłańskiego dokumentu podstawowego (PG). Nawet 
jeśli jego zakres jest obecnie ciągle przedmiotem debaty, to nie można wykluczyć tezy 
zaproponowanej przez Krügera, podzielanej zresztą przez wielu innych współczesnych 
badaczy41, że PG zaczynał się od opisu stworzenia i kończył odpowiadającym mu opisem 
budowy sanktuarium w Księdze Wyjścia. Kosmos jako sfera sakralna (kosmiczne sank-
tuarium Boga) i człowiek (’ādām) jako „obraz Boga” to dwie fundamentalne tezy autorów 
kapłańskich42. Ponieważ świat może ulec zepsuciu z powodu przemocy żywych stworzeń 

37 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 131–132.
38 Richard E. Averbeck, „A Literary Day, Inter-Textual and Contextual Reading of Genesis 1–2”, w: Reading Gen-

esis 1–2. An Evangelical Conversation, red. J. Daryl Charles (Peabody: Hendricksons Publisher, 2013), 17–27; 
Lemański, „Rdz 1,1–2,3”, 82–84.

39 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 132.
40 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 133.
41 Klasyczne opracowanie tej tezy w: Bernd Janowski, „Tempel und Schöpfung: Schöpfungstheologische Aspekte 

der priesterschriftlische Heiligtumskonzeption”, Jahrbuch für Biblische Theologie 5 (1990): 37–69 = Gottes 
Gegenwart in Israel: Beiträge zur Theologie des Alten Testaments (Neukirchen–Vluyn: Neukirchener Verlag, 
1993), 214–246. W polskiej literaturze zwłaszcza: Majewski, Pięcioksiąg, 141–152. 

42 Janusz Lemański, „W poszukiwaniu źródeł i znaczenia pewnej biblijnej koncepcji antropologicznej”, w: Powst-
anie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. Tomasz Maziarka (Kraków: Copernicus Center Press, 2019), 
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(„wszelkie ciało”), Bóg wydaje dyspozycje budowy sanktuarium, przybytku, w którym 
będzie mógł zamieszkać pośród Izraela i zarazem Namiotu Spotkania, w którym będzie 
spotykał się z Mojżeszem oraz Izraelitami, aby ich uświęcać (Wj 29,42–46).

PG wydaje się zatem postulować następujący bieg zdarzeń: koncepcja stworzenia 
człowieka jako imago Dei, skracająca dystans pomiędzy transcendencją Boga (Rdz 1,1) 
i Jego immanentną obecnością w ramach stworzenia (poprzez słowo, błogosławieństwo); 
zepsucie świata; zamieszkanie Boga w sanktuarium wydzielonym w przestrzeni tego 
zepsutego świata, które zapobiega wycofaniu się Stwórcy z tej przestrzeni i pozwala na 
jej uświęcanie. Krüger43 sugeruje tu podobieństwa z egipską księgą Niebiańskiej Krowy, 
choć nie oznacza to dla niego hipotezy o jakiejkolwiek literackiej zależności obu tekstów.

Badacze zgadzają się w tym, że kapłański (P) opis stworzenia swoją kontynuację znaj-
duje potem w Rdz 5 (genealogia Adama). Słowo ’ādām (wyjątek to w. 2: imię własne) jest 
w nim używane jak rzeczownik nazywający pojedynczą osobę. W Rdz 1,27–30 (potem 
także w Rdz 7; 9) ma on tymczasem sens kolektywny: ludzkość, ludzie. Krüger44 sugeruje 
zatem, że P oryginalnie myślał o stworzeniu prototypów wszelkich żywych stworzeń 
i tym samym o parze każdego z nich. W perspektywie androgenicznej jednak wspo-
mniany jest wyłącznie męski egzemplarz, od którego postuluje się rozmnożenie samego 
siebie. W konsekwencji ’ādām w opisie stworzenia ma taki sam sens, jak w Rdz 5,1.3–5 
i oznacza tam pojedynczego osobnika:

To jest księga pokoleń Adama. Kiedy Bóg stworzył ’ādām, uczynił go na podobieństwo Boga. 
Kiedy ’ādām przeżył 130 lat, stał się ojcem syna podobnego do niego, jak jego obraz, i dał mu 
na imię Set…

Rdz 1,1 i 2,1 obramowujące opis stworzenia akcentują fakt, że stworzenie świata 
zostało zakończone. Bóg nie tylko stworzył, ale i pobłogosławił świat, dając mu tym 
samym siłę do trwania w istnieniu i samoreprodukcji, a wręcz do rozwoju i ekspansji. 
Gdyby zwierzęta i ludzie nie zaczęli zabijać i zjadać się nawzajem (Rdz 6,11–13 i potem 
Rdz 9,1–7), Bóg nie miałby powodów interweniować w bieg zdarzeń na ziemi. Opis stwo-
rzenia 1,1–2,1* (bez fragmentu o szabacie i struktury dni 6+1) został więc poszerzony 
o nowe elementy (Rdz 1,3–5.6–8.8*.9–10–11.12*.14–18.20.21*.24–25.26.27*.28–30.31*)45. 
W pierwotnej wersji opowiadania ziemia została od razu oddzielona od wód morza, bra-
kowało na niej jedynie flory i fauny stworzonej sukcesywnie w kolejnych odsłonach aktu 
stworzenia. Nie ma pewności, czy powód był tu taki sam, jak w Rdz 2,5–7 (ponieważ 
była sucha? – por. Ps 104,10–13). Poszerzona już wersja pierwotnego tekstu wydaje się 
jednak sugerować, że ziemia pokryta jest nadal wodami, które zostaną dopiero za chwilę 
usunięte tak, by pojawił się suchy ląd (por. Ps 104,6–9). Ta nowa „hydro-kosmologiczna” 
koncepcja pokrywa się z mezopotamskimi wyobrażeniami o początkach świata (Mit 

121–154.
43 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 133. Na temat egipskiego tekstu porównaj: Erik Hornung, Der ägyptische Mythos von 

der Himmelskuh: Eine Ätiologie des Unvollkommenen, OBO 46 (Freiburg: Edition Universitaires, 21991).
44 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 133.
45 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 134–135.
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o Lugal [= królowie] czy Enuma eliš; por. Ps 74,12–17; 77,17–21; 89,10–13)46 oraz egipską 
ideą prapagórka wyłaniającego się z pierwotnej otchłani wód (Nun), z którego potem 
wyewoluował cały kosmos47.

Cechą charakterystyczną poszerzonej wersji jest również akcent położony na akty 
separacji (b-d-l hifil) dominujące teraz w opisie stworzenia. Bóg rozdziela światło od 
ciemności, wody górne od dolnych, tworzy ciała niebieskie, oddzielając dzień od nocy48. 
Działanie polegające na oddzielaniu jest potem często przywoływane w Pięcioksięgu. 
Po Rdz 1 czasownik opisujący ten akt pojawi się ponownie w Wj 26,33, potem jede-
naście razy w Księdze Kapłańskiej i Liczb oraz pięć razy w Księdze Powtórzonego 
Prawa. W tekstach klasyfikowanych jako P służy on gradacji różnych stopni świętości 
oraz rytualnej czystości (por. Wj 26,33; Kpł 10,10; 11,47; 20,25), oddzieleniu lewitów 
od pozostałych Izraelitów (Lb 8,14; 16,9), pobożnych od niepobożnych (Lb 16,19), 
Izraelitów od innych narodów (Kpł 20,24.26). Ten ostatni temat powraca potem także 
u Ezdrasza (Ezd 6,21; 9,1; 10,11) i Nehemiasza (Ne 9,2; 10,29; 13,3). Jeśli zatem PG 
w istocie kończył się na Księdze Wyjścia, to większość (11 z 12) zastosowań kapłańskich 
tego czasownika poza Rdz 1 znajdowałaby się w tzw. suplementach do P (PS). Można 
zatem podejrzewać, że również w przypadku Rdz 1 motyw ten należy do tej wtórnej 
warstwy literacko-teologicznej49.

Z motywem rozdzielania związana jest również powtarzalna informacja, że Bóg stwo-
rzył rośliny i zwierzęta, każde „według swego rodzaju (mîn)” (Rdz 1,11–12.21.24–25; por. 
też 6,20; 7,14). W sumie rzeczownik mîn pojawia się w tekście dziesięć razy, potem jeszcze 
siedem razy w opowiadaniu o potopie, jedenaście razy w Kpł 11 i cztery razy w Pwt 14. 
W dwóch ostatnich przypadkach chodzi o przepisy dotyczące kwestii pokarmów czy-
stych i nieczystych. Zagadnienia te związane są z PS. Rodzi się zatem podejrzenie, że 
tekst PG w Rdz 1 mógł być uzupełniony przez PS. Słuszność tych podejrzeń wzrasta 
dzięki dwóm obserwacjom z kapłańskiej wersji opisu potopu. Według P Noe zabrał ze 
sobą do arki jedynie po parze wszystkich stworzeń, zaś według nie-P (Rdz 7,1–5) było 
po siedem par zwierząt czystych i po jednej parze zwierząt nieczystych. Z dużym praw-
dopodobieństwem można dziś sądzić, że nie-P to w istocie wersja post-P, a przynajmniej 

46 Othmar Keel, Silvia Schroer, Schöpfung. Biblische Theologien im Kontext altorientalischer Religionen (Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002), 184–188.

47 Klaus Koch, Geschichte der ägyptischen Religion (Stuttgart: Kohlhammer, 1993), 112–116.
48 Marek Karczewski, „Oddzielanie jako działanie Boga Stwórcy w Rdz 1,1–24A”, Forum Teologiczne 9 (2008): 

5–16. Ellen van Wolde [Ellen van Wolde, „Why the Verb «b-r-’» Does Not Mean «to Create» in Genesis 1,1–2,4a”, 
Journal for the Study of the Old Testament 34 (2009): 3–23] sugeruje, że również czasownik b-r-’ może mieć 
tu sens „oddzielać”. Krytyczne odniesienia do tej propozycji porównaj: Bob Becking, Mario C.A. Korpel, „To 
Create, to Separate or to Construct An Alternative for a Recent Proposal as to the Interpretation of «b-r-’» in Gen 
1,1–2,4a”, Journal of Hebrew Scriptures 10 (2010): 1–21, dostęp 4.11.2019, https://journals.library.ualberta.ca/jhs/
index.php/jhs/article/view/11258/8602. Ostatni dwaj badacze zwracają uwagę, że stworzenie nieba i ziemi to nie 
to samo, co oddzielenie światła od ciemności. Czasownik b-r-’ dla P – zastępuje zaś czasownik b-n-h, aby ominąć 
antropomorfizację.

49 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 135–136.
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korekta późniejsza niż P50. Argumentem jest tu ofiara Noego (z czystego zwierzęcia) 
w Rdz 8,20 (nie-P)51 oraz pozwolenie na spożywanie mięsa w Rdz 9,3 (P). Obie wersje 
nie tyle stoją względem siebie w sprzeczności, ile druga z nich stanowi logiczną korektę 
pierwszej. Może więc być owocem rozwiniętej w stosunku do koncepcji PG refleksji 
dokonanej przez późniejsze środowisko kapłańskie (PS), zainteresowane już rozróżnie-
niem pomiędzy tym, co czyste i nieczyste52. Trzeba bowiem podkreślić, że przyzwolenie 
na spożywanie mięsa (Rdz 9,3 = P) nie zawiera jeszcze takiego rozróżnienia (por. Kpł 
11; Pwt 14).

Drugim argumentem jest wyraźna duplikacja w tekście P z Rdz 6,11–1253:

Ziemia zaś była zepsuta w oczach Boga i napełniona była ziemia przemocą (w. 11).
Bóg ujrzał ziemię, a oto była ona zepsuta, ponieważ wszelkie ciało zepsuło swą drogę na ziemi 
(w. 12).

Wiersz 12a stanowi wyraźnie aluzję do Rdz 1,31a, który to wiersz – jak zakłada w swej 
hipotezie Krüger – przynależy do drugiej, redakcyjnej warstwy w Rdz 1:

I widział Bóg, wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre.

W konsekwencji można uznać, że glosator (w. 12a) uzupełnił tu opowiadanie o przy-
czynach potopu, dobitniej akcentując kontrast pomiędzy stanem ziemi tuż po ukończeniu 
stworzenia (PS) a sytuacją poprzedzającą potop.

Wersja suplementarna w Rdz 1 w stosunku do podstawowej wreszcie nie tylko uwydat-
niła aspekt oddzielania i rozróżniania w procesie stwarzania, ale dodatkowo powiązała 
stworzenie z władzą i dominacją (por. Ps 33,9). Trwanie stworzenia wspomagane jest 
przez władzę i dominację ciał niebieskich (Rdz 1,16.18) oraz człowieka – stworzonego 
na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1,26.28), aby Boga reprezentował na ziemi. Krüger54 
czyni w tym miejscu słuszną uwagę, że dla PS kobieta również jest takim reprezentantem 
Boga, choć nie zostaje to powiedziane explicite. W stwierdzeniu jednak, że Bóg stworzył 
człowieka (ludzi) jako mężczyznę i kobietę (Rdz 1,27b), podobnie jak w paralelnym 
wobec tej deklaracji Rdz 5,2, wybrzmiewa to przekonanie. Mogło ono zostać dodane do 
Rdz 1 (oraz w Rdz 5,2) wraz z powiązaniem tego tekstu z opowiadaniem o Edenie (Rdz 
2–3), gdzie mowa jest o „’ādām i jego żonie”55.

50 Jean L. Ska, „The Story of the Flood: a Priestly Writer and Some Later Editorial Fragments” (1994), w: The 
Exegesis of the Pentateuch, FAT 66 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2009), 1–22; Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 
1–11, 367–371.

51 Janusz Lemański, „Od optymizmu do realizmu, czyli jak Jahwista koryguje kapłańską wersję przymierza 
(Rdz 8,20–22; 9,1–17)”, Zeszyty Naukowe KUL 48 (2005): 39–58.

52 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 136.
53 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 136.
54 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 137.
55 Krüger, „Genesis 1:1–2:3”, 137.
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Zakończenie – wyniki

Aktualne wyniki analizy krytycznoliterackiej Rdz 1,1–2,3 sugerują, że tekst tej perykopy 
był uzupełniany co najmniej w dwóch etapach redakcji. Kwestia tego, czy wyjściową 
wersję perykopy należy przypisać autorom kapłańskim, czy przedkapłańskim, jest nadal 
przedmiotem dyskusji. Teologiczna treść tej pierwotnej wersji pozwala myśleć jednak 
o autorach kapłańskich i fragmencie tzw. Grundschrift-P. Opierając się na przedstawio-
nej powyższej analizie, można zaproponować przedstawiony poniżej proces literackiego 
wzrostu badanej tu perykopy56. Pogrubionym drukiem będzie zaznaczona pierwsza, 
domniemana jej wersja. Kursywą pierwszy etap jej poszerzenia, zaś normalnym drukiem 
końcowy etap jej wzrostu.

Rdz 1,1–2,3:
1. Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. 2. Ziemia zaś była bezkształtna 

i pusta, i ciemność [zalegała] nad powierzchnią praoceanu. Duch Boży unosił się nad 
powierzchnią wód. 3. I rzekł Bóg: „Niech się stanie światło”. I stało się światło, 4. Bóg 
zaś widział, że światło jest dobre i dokonał podziału pomiędzy światłem i ciemnością. 
5. Po czym nazwał Bóg światło dniem, ciemności zaś nazwał nocą. A był [to] wieczór 
i był [to] poranek, dzień pierwszy.

6. Następnie rzekł Bóg: „Niech stanie się sklepienie po środku wód i niech rozdzieli 
wody od wód”. 7. I uczynił Bóg sklepienie, oddzieliwszy wody, które były na dole skle-
pienia, od wód, które były ponad sklepieniem. Tak też się stało. 8. Po czym nazwał Bóg 
sklepienie niebem. A był [to] wieczór i poranek, dzień drugi.

9. I rzekł Bóg: „Niech zbiorą się w jednym miejscu wody pod niebem i niech się pojawi 
sucha powierzchnia”. Tak się też stało. 10. I Bóg nazwał suchą powierzchnię ziemią, 
a zgromadzenie wód nazwał morzami. I widział Bóg, że [było to] dobre. 11. I rzekł Bóg: 

„Niech ziemia wyda świeżą zieleń; rośliny wydające nasienie i drzewa owocowe rodzące 
owoce na ziemi, każde według swego rodzaju, zgodnie z nasieniem, które się w nich 
znajduje”. I tak też się stało. 12. Ziemia wydała świeżą zieleń: rośliny rodzące nasie-
nie według ich rodzaju i drzewa przynoszące owoce, według znajdującego się w nich 
nasienia, każde według swego rodzaju. Bóg zaś widział, że [to] było dobre. 13. A był [to] 
wieczór i był [to] poranek, dzień trzeci.

14. I rzekł Bóg: „Niech będą światła na sklepieniu nieba, aby oddzielić dzień od nocy. 
Będą one znakiem dla pór roku, dni i lat”. 15. Pojawiły się więc światła na sklepieniu 
nieba, aby świecić nad ziemią. I tak też się stało. 16. A uczynił Bóg dwa wielkie światła. 
Światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą, a także 
gwiazdy. 17. Po czym umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią i aby 
rządziły dniem i nocą, 18. oraz aby oddzielały światło od ciemności. I widział Bóg, że to 
było dobre. 19. A był [to] wieczór i był [to] poranek, dzień czwarty.

20. I rzekł Bóg: „Niech wody zaroją roje żywych istot, a ptaki niech fruwają nad 
ziemią, pod sklepieniem nieba”. 21. I stworzył Bóg wielkie morskie potwory i wszelkie 

56 Tłumaczenie własne na podstawie tekstu opublikowanego w: Lemański, Księga Rodzaju rozdziały 1–11, 135–136.
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żywe istoty zdolne się poruszać, które zaroiły wody według ich rodzaju, oraz każdego 
skrzydlatego ptaka według jego rodzaju. I Bóg widział, że były dobre. 22. I błogosławił 
im Bóg, mówiąc: „Bądźcie płodne i rozmnażajcie się oraz zapełnijcie wody w morzu, 
a ptaki niech rozmnażają się na ziemi. 23. A był [to] wieczór i był [to] poranek, dzień 
piąty.

24. I rzekł Bóg: „Niech ziemia wyda żywe istoty według ich rodzaju: bydło, gady 
i zwierzęta polne według ich rodzaju”. Tak też się stało. 25. I uczynił Bóg polne zwie-
rzęta według ich rodzaju i bydło według ich rodzaju oraz wszelkie gady ziemi według 
ich rodzaju. A widział Bóg, że były dobre. 26. Po czym rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na 
nasz obraz, jako nasze podobieństwo, niech panuje nad rybami morskimi i nad ptakami 
powietrznymi oraz nad zwierzętami i nad całą ziemią, jak również nad gadami pełzają-
cymi po ziemi”. 27. I stworzył Bóg człowieka (’ādām) na swój obraz, na obraz Boży go 
stworzył, mężczyzną i kobietą ich stworzył. 28. Po czym błogosławił ich Bóg i rzekł 
do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełnijcie ziemię i podporządkujcie ją 
sobie oraz panujcie nad rybami morskimi, nad ptakami powietrznymi i nad wszelkimi 
żywymi istotami, które poruszają się po ziemi”. 29. Rzekł też Bóg: „Oto daję tobie 
wszystkie rośliny zielone wydające nasiona, które są na powierzchni całej ziemi, 
oraz każde drzewo, które ma w sobie owoce drzewa rodzące nasiona. Niech one będą 
dla was pokarmem. 30. Dla wszystkich zaś istot żywych na ziemi i dla każdego ptaka 
w powietrzu oraz dla wszystkiego, co porusza się na ziemi, i jest w nim oddech życia, 
pokarmem [będzie] każda zielona trawa”. I stało się tak. 31. I spojrzał Bóg na wszystko, 
co uczynił, a oto było bardzo dobre. I był [to] wieczór i był [to] poranek, dzień – ten szósty.

1. Zostały ukończone niebiosa i ziemia oraz wszystkie ich zastępy. 2. Ukończył 
Bóg w dniu siódmym swe dzieło, które wykonał, i przestał czynić w siódmym dniu całe 
swoje dzieło, które wykonał. 3. Po czym pobłogosławił Bóg dzień siódmy i uświęcił go, 
ponieważ w nim odpoczął od całej swej pracy, którą stworzył swoim działaniem.
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„EUNUCHOWIE ZE WZGLĘDU NA KRÓLESTWO 
NIEBIOS”: BIBLIJNE PODSTAWY CELIBATU – 
ANALIZA LITERACKO-EGZEGETYCZNA  
MT 19,10–12

Streszczenie

Treścią artykułu jest analiza literacko-egzegetyczna Mt 19,10–12. Perykopa ta porusza 
tematykę bezżeństwa. Jezus mówiąc o bezżennych używa słowa „eunuchowie”. Wyróżnia 
trzy grupy (kategorie) eunuchów, z których dwie pierwsze istnieją z przyczyn naturalnych 
(defekty od urodzenia, kastracja), natomiast trzecią grupę stanowią ci, którzy sami siebie 
uczynili eunuchami ze względu na królestwo niebios. Termin „eunuchowie” jest tu rozu-
miany w znaczeniu metaforycznym, przez co podkreśla się, że bezżeństwo i wybór życia 
w celibacie, który podejmują niektórzy wybrani, nie są dla wszystkich zrozumiałe. W mowie 
Jezusa występują typowe dla semickiego sposobu wyrażania się struktury i formy literackie, 
między innymi spiralna struktura frazy (w. 12a–c), która jest typowa dla formy maszal, co 
może wskazywać na ipsissima verba Jesu. Badana perykopa stanowi materiał własny Ewan-
gelii Mateusza. Doskonale wpisuje się w strukturę i zamysł redakcyjny rozdziałów 19 i 20. 
Opracowanie ukazuje ewangeliczne zakorzenienie celibatu, którego źródłem jest sam Jezus.
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“EUNUCHS FOR THE SAKE OF THE KINGDOM OF HEAVEN”: 
THE BIBLICAL BASICS OF CELIBACY – LITERARY-EXEGETICAL 
ANALYSIS MT 19:10–12

Abstract

The content of the article is a literary-exegetical analysis of Mt 19:10–12. This pericope deals 
with the subject of celibacy. When Jesus speaks of the unmarried, he uses the word “eunuchs”. 
He distinguishes three groups of eunuchs, the first two of which do not raise any doubts. 
However, the most surprising is the third group, as they are the ones who made themselves 

“eunuchs” for the sake of the kingdom of heaven. We are dealing here with a metaphorical 
approach to the celibate. It is emphasized that this state of life is not understandable for every-
one, but only for the chosen ones, for those who do it for the sake of the kingdom of heaven. In 
Jesus’ speech, we find traces of typically Semitic literary structures and figures. We are dealing 
here with the spiral structure of the phrase (Mt 19:12a–c), which is typical of the Semitic form 
of mashal, which confirms that we are dealing with ipsissima verba Jesu. The researched per-
icope constitutes its own material, characteristic only for the Gospel of Matthew. It perfectly 
fits the structure and editorial concept of chapters 19 and 20. The study shows the biblical, 
evangelical rooting of celibacy, the source of which is Jesus himself.

Keywords: unmarried, celibacy, eunuchs, kingdom of heaven, mashal

Wstęp

Temat bezżeństwa i celibatu w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w przestrzeni publicznej, 
jest poruszany przede wszystkim w kontekście osób porzucających kapłaństwo lub życie 
zakonne, czy też oskarżeń o wykroczenia natury seksualnej popełniane przez osoby 
duchowne. Obecnie obserwuje się wzmożony atak środowisk antykościelnych oraz 
antyklerykalnych na czystość i życie bezżenne. Zarzuca się celibatowi, że uniemożliwia 
zdrowy i pełny rozwój osobowy oraz nie pozwala być w pełni człowiekiem2. Ogranicza 
się sprawy związane z celibatem jedynie do wymiaru prawno-dyscyplinarnego, do 
postanowień hierarchii Kościoła, co jest uproszczeniem i zredukowaniem tego zagad-
nienia jedynie do jednego wymiaru3. Tymczasem celibat jest aktem wolnego wyboru 
osoby, która chce swoje życie poświęcić Bogu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowa-
nym, stanowi odpowiedź człowieka gotowego pójść za wezwaniem Chrystusa (zob. Mt 
19,12). Temat celibatu jest zatem wciąż aktualny, dlatego warto go podejmować również 
na płaszczyźnie religijnej, zwłaszcza w kontekście jego źródeł biblijnych. Istotą celibatu 
jest bliska i osobowa relacja z Jezusem Chrystusem. On sam żył w stanie bezżennym 

2 Raniero Cantalamessa, Czystego serca, tłum. Maria Ausilia Gołębiowska (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Lore-
tanek, 2003), 10.

3 Grzegorz Ryś, „Wychowanie do celibatu”, w: Sztuka bycia księdzem. Poradnik, red. Józef Augustyn (Kraków: 
Wydawnictwo WAM, 2010), 231.
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i zachęcał do podjęcia takiego zobowiązania. Treścią niniejszego opracowania jest ana-
liza literacko-egzegetyczna Mt 19,10–12, gdzie Jezus, wyliczając różne przyczyny życia 
w bezżeństwie, mówi o tych, którzy „sami siebie uczynili eunuchami ze względu na 
królestwo niebios”.

1. Charakterystyka literacka tekstu

Badana perykopa Mt 19,10–12, w której Jezus mówi o bezżeństwie, jest materiałem 
własnym Ewangelii Mateusza. Jej tekst z punktu widzenia krytyki tekstu nie budzi 
większych wątpliwości. Jedynie dwa słowa, mianowicie autou („Jego”) w wersecie 10 
oraz touton („to”) w wersecie 11, nie występują w najstarszych kodeksach, stąd niektórzy 
uczeni nie są całkowicie przekonani o ich autentyczności4.

1.1. Kontekst

Należy podkreślić, że pomimo wielu problemów komentatorzy nie ustają w wysiłkach 
podania całościowej struktury Ewangelii Mateusza. Większość zgadza się z wydziele-
niem trzech podstawowych części: Ewangelii Dzieciństwa, Publicznej Działalności oraz 
Ewangelii Męki i Zmartwychwstania. Podziały wewnątrz tych części napotykają na wiele 
rozbieżności. Proponowano w odniesieniu do dwóch ostatnich części między innymi 
podział składający się z dwóch, trzech lub sześciu członów5. Dziś wśród występujących 
różnych sugestii wyróżnia się trzy podstawowe rozwiązania, których inne są ich modyfi-
kacjami, są to: model chiastyczny, model punktu zwrotnego i model pięciu ksiąg6.

W kontekście bliższym widoczne jest to, że Jezus jest w drodze (Mt 19,1–2.15), dlatego 
też kryterium drogi wyznacza najbliższe otoczenie badanej perykopy7. Bezpośrednio 
poprzedza ją Mt 19,3–9, gdzie Jezus prowadzi dyskusję z faryzeuszami na temat mał-
żeństwa i rozwodów. Natomiast po badanej perykopie występuje fragment Mt 19,13–15, 
który dotyczy Jezusa i przynoszonych do Niego dzieci. Widać, że tematyka wszystkich 

4 Zobacz: Nowy Testament Grecki i Polski, red. Roman Bogacz, Roman Mazur = tekst grecki: Nestle Eberhard, 
Edwin Nestle, tekst grecki: Nestle Eberhard, Nestle Edwin, Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland wyd. 28, 
red. Kurt Aland i in. = tekst polski: Biblia Tysiąclecia (Poznań: Pallottinum, 52017), 60.

5 Stanisław Gądecki, Wstęp do Ewangelii synoptycznych (Gniezno: Gaudentinum, 1992), 67–68.
6 Antoni Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 1–13, t. 1, cz. 1, Nowy Komentarz Biblijny. 

Nowy Testament (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2005), 32; John L. McKenzie, „The Gospel accord-
ing to Matthew”, w: The Jerome Biblical Commentary, red. Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland 
E. Murphy (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1968), 66; Adrian Leske, „Ewangelia według św. Mateusza”, w: 
Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny, red. William R. Farmer, Sean 
McEvenue, Armando J. Levoratti, David L. Dungan (Warszawa: Verbinum, 2001), 1136; Hugolin Langkammer, 
Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament. Ewangelia wg św. Mateusza. Ewangelia 
wg św. Marka (Poznań: Pallottinum, 2014), 37–36.

7 Stanisław Jankowski, „Bezżenność w Piśmie Świętym i nauce Kościoła”, w: Celibat znakiem płodności duchowej 
w Chrystusie. W 40-lecie encykliki „Sacerdotalis caelibatus”, red. Ireneusz Werbiński, Scripta Theologica Thoru-
niensia 7 (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009), 31; Giacomo, Perego, Nowy 
Testament a życie konsekrowane, tłum. K. Stopa (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2010), 134.
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trzech perykop jest ze sobą w pewien sposób powiązana i dotyczy zagadnień, które 
ogólnie należy określić jako rodzinne. Mt 19,3–9 ma bezpośredni związek z Mt 19,10 ze 
względu na kontynuowanie zagadnienia małżeństwa. Analizowany logion znajduje się 
w części narracyjnej: Nauczanie podczas podróży i w Jerozolimie (Mt 19–23), w ramach 
której można wyróżnić cztery odrębne fragmenty. Interesująca nas perykopa znajduje się 
w pierwszej części: Pouczenia dla rodzin i domów (Mt 19,1–20,28)8. Inni tę część nieco 
poszerzają (o Mt 20,29–34), nadając jej nazwę: W drodze do Jerozolimy9 lub Uczniowie 
i nagroda10. Na rozdziały 19 i 20 należy spojrzeć łącznie i całościowo, jako na część 
strukturalnie spójną: W drodze do Jerozolimy (Mt 19,1–20,34)11. Propozycja podziału na 
perykopy tych dwóch rozdziałów, właściwsza i oddająca charakter Mateuszowego dzieła, 
jest modyfikacją ujęcia Antoniego Paciorka12.

Wstęp: Początek podróży do Jerozolimy (Mt 19,1–2)   
 A Małżeństwo i rozwód (Mt 19,3–9) 
  B Dobrowolna bezżenność uczniów Jezusa (Mt 19,10–12)
 A’ Jezus i dzieci (Mt 19,13–15) 
G Bogaty młodzieniec (Mt 19,16–22)  
 C Bogaty a królestwo Boże (Mt 19,23–26) 
  D Uczniowie Jezusa, którzy wszystko zostawili i ich zapłata (Mt 19,27–30)
 C’ Przypowieść o hojnym właścicielu winnicy (Mt 20,1–16) 
G’ Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania (Mt 20,17–19)  
 E Prośba matki synów Zebedeusza (Mt 20,20–23) 
  F Służba uczniów Jezusa (Mt 20,24–28)
 E’ Prośba dwóch niewidomych (Mt 20,29–34) 

Analiza struktury Mt 19,1–20,34 wskazuje, że występują trzy triady. W każdej triadzie 
w centrum jest perykopa mówiąca o tych, którzy poszli za Jezusem w radykalny sposób: 
uczynili się eunuchami ze względu na królestwo niebios (Mt 19,10–12), ci co wszystko 
zostawili i poszli za Jezusem otrzymają stokroć więcej i życie wieczne (Mt 19,27–30), 
gdzie istotą pójścia za Jezusem jest służba (Mt 20,24–28). Pierwszą triadę (A-B-A’) 
tworzy tematyka: małżeństwo – bezżeństwo – dzieci, natomiast drugą triadę (C-D-C’): 
zbawienie możliwe tylko u Boga – dostaną życie wieczne – Bóg daje zbawienie (denara), 
zaś trzecią triadę (E-F-E’): prośba – służba – prośba. Triady te są oddzielone od sie-
bie dwoma perykopami (G, G’), co też wydaje się nie bez znaczenia13. Trzy centralne 
perykopy z każdej triady tworzą także triadę (B-D-F), w której centralną jest perykopa 
mówiąca o zapłacie dla uczniów (Mt 19,27–30). Należy także podkreślić, że każda z triad 

8 Antoni Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, Nowy Komentarz Biblijny. 
Nowy Testament (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2008), 242–302.

9 Leske, „Ewangelia według św. Mateusza”, 1136; 1185–1188.
10 Alberto Mello, Evangelo secondo Matteo. Commento midrashico e narrative (Bose: Edizioni Qiqajon, 1995), 

333–334.
11 Leske, „Ewangelia według św. Mateusza”, 1136.
12 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 244–302.
13 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 1–13, t. 1, cz. 1, 67.
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wykazuje strukturę chiastyczną, podkreślając tym samym centralną perykopę14. Za taką 
oceną struktury Mt 19,1–20,34 przemawia upodobanie Mateusza do liczb, zwłaszcza 
liczby trzy15.

1.2. Delimitacja

Wśród badaczy nie ma zgody co do tego, czy Mt 19,10–12 traktować jako odrębną jed-
nostkę tekstu, czy fragment większej całości. Część autorów traktuje ją jako jedną całość 
z Mt 19,1–12 (względnie Mt 19,3–12), z jednoczesnym podkreśleniem jej autonomii lub 
jako jednostki strukturalnej niższego rzędu16. Inni natomiast zwracają uwagę, że wersety 
10–12 wyraźnie odbiegają od tych, które je poprzedzają, zarówno pod względem osób, 
jak i treści. Dlatego też traktują wersety 10–12 jako odrębną perykopę, stanowiącą auto-
nomiczną całość równorzędną z Mt 19,1–917.

Za wydzieleniem perykopy Mt 19,10–12 jako oddzielnej jednostki przemawiają przede 
wszystkim występujące w niej osoby oraz treść. W Mt 19,3–9 Jezus prowadzi rozmowę 
z faryzeuszami. Natomiast w Mt 19,10–12 słuchaczami Jezusa są tylko Jego uczniowie18. 
Zmieniło się miejsce, otoczenie i nie ma już faryzeuszy. Sugerować może to fakt, że 
uczniowie zazwyczaj na osobności prosili o wyjaśnienia poruszanych wcześniej przez 
Mistrza kwestii19. W wersecie 10 uczniowie zwracają się do Jezusa, stwierdzając, że nie 
warto się żenić. Redakcyjne pochodzenie tego wersetu nie budzi wątpliwości20. Wypo-
wiedź uczniów jest swoistego rodzaju wprowadzeniem do krótkiej mowy o bezżeństwie, 

14 Gądecki, Wstęp do Ewangelii synoptycznych, 60.
15 Gądecki, Wstęp do Ewangelii synoptycznych, 62; Wstęp do Nowego Testamentu, red. Ryszard Rubinkiewicz 

(Poznań: Pallottinum, 1996), 179; Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 1–13, t. 1, cz. 1, 32, 
67.

16 Dale C. Allison, „Matthew”, w: The Gospels. The Oxford Bible Commentary, red. John Muddiman, John Barton 
(Oxford: Oxford University Press, 2010), 30; Józef Homerski, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
w przekładzie z języków oryginalnych. Ewangelia według św. Mateusza. Tłumaczenie, wstęp i komentarz (Lublin: 
Wydawnictwo KUL, 1995), 113–114; McKenzie, „The Gospel according to Matthew”, 96; Mello, Evangelo 
secondo Matteo. Commento midrashico e narrative (Bose: Edizioni Qiqajon, 1995), 333–338; Leske, „Ewangelia 
według św. Mateusza”, 1185–1186; Urlich Luz, Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament. Das 
Evangelium nach Matthäus. I/3 (Düsseldorf–Zürich–Benziger: Patmos Verlag, 1997), 88; Henry Wansbrough, 

„St Matthew”, w: A New Catholic Commentary on Holy Scripture, red. Reginald C. Fuller, Leonard Johnston, 
Conleth Kearns (New York: Nelson, 1979), 937.

17 Warren Carter, Households and Discipleship. A Study of Matthew 19–20 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 
1994), 69; Gądecki, Wstęp do Ewangelii synoptycznych, 75; Langkammer, Komentarz teologiczno-pastoralny do 
Biblii Tysiąclecia, 176; Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 253–254; 
Kazimierz Romaniuk, Augustyn Jankowski, Lech Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1 
(Poznań–Kraków: Pallottinum, 1999), 113.

18 Francis J. Moloney, „Matthew 19:2–12 and celibacy. A redactional and form critical study”, Journal for the Study 
of the New Testament 2 (1979): 46; Francis J. Moloney, A Hard Saying: The Gospel and Culture (Collegeville: The 
Liturgical Press, 2011), 42–43.

19 Donald A. Hagner, Word Biblical Commentary: Volume 33B: Matthew 14–28 (Grand Rapids: Zondervan 1995), 
550.

20 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 254; Luz, Evangelisch-katholischer 
Kommentar zum Neuen Testament, 91.
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ale też jest łącznikiem z poprzednią perykopą21. Za przypisaniem tego wersetu do oma-
wianego logionu przemawia przede wszystkim zmiana osób zwracających się do Jezusa, 
stąd można stwierdzić, że perykopa Mt 19,10–12 zaczyna się od słów narratora: „Mówią 
Mu uczniowie” (w. 10a).

O odrębności Mt 19,10–12 świadczy także paralelizm w strukturze rozdziału Mt 19 
i Mk 10. Mk 10,2–9 jest paralelny do Mt 19,3–9 (dyskusja Jezusa z faryzeuszami o mał-
żeństwie), a także Mk 10,13–16 jest paralelny do Mt 19,13–15 (błogosławieństwo dzieci). 
Perykopa Mk 10,10–12, tak jak w Mt 19,10–12, jest kontynuacją tematu poruszonego 
w czasie rozmowy Jezusa z faryzeuszami, jednak tu wyraźnie jest podkreślone, że zmie-
niają się miejsce i osoby: „W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to” (Mk 10,10)22.

Należy zwrócić uwagę, że Mateusz Ewangelista poruszając temat bezżenności oparł się 
na wcześniejszych przekazach, które obejmowały werset 12. Jezus mówi tu o celu i funk-
cji życia wcelibacie23. Argumentem za wydzieleniem tej perykopy jako oddzielnej jed-
nostki jest też użycie przez Jezusa słowa „eunuchowie” (eunouchoi), które ma wyraźnie 
zabarwienie pejoratywne, co także sugeruje zmianę scenerii i osób, które są adresatami 
Jego nauczania. Główną tematyką jest tu bezżeństwo ze względu na królestwo niebios, 
w przeciwieństwie do wcześniejszego nauczania o małżeństwie i rozwodach. Werset 11 
wydaje się w tym wypadku łączyć z wersetem 10, który jest dziełem ewangelisty, a tym 
samym wskazuje, że cała perykopa jest wyraźnie autonomiczną całością zamierzoną 
przez redaktora24.

Większych trudności nie sprawia wydzielenie końcowej granicy tej perykopy, gdyż 
wyznaczają ją słowa Jezusa o charakterze konkludującym: „Kto może pojąć, niech poj-
muje!” (w. 12d). Wyraźne i niebudzące zastrzeżeń jest też rozpoczęcie kolejnej perykopy: 

„Wtedy przyniesiono Mu dzieci” (Mt 19,13). Pojawia się nowa scena, nowe osoby i inna 
tematyka.

1.3. Przekład

We wszystkich ważniejszych współczesnych polskich przekładach Nowego Testamentu 
(Biblia Tysiąclecia, Biblia Paulistów, Biblia Pierwszego Kościoła, Biblia Poznańska, 
Biblia Warszawsko-Praska) w przypadku badanej perykopy zauważalna jest ogólna 
tendencja do bardziej interpretacyjnego tłumaczenia tekstu, co prawdopodobnie jest 
związane z pozbyciem się niezręcznych słów występujących w tekście, mianowicie 
rzeczownika „eunuchowie” oraz czasownika „czynić eunuchem”, tj. kastrować, w nauce 

21 William A. Heth, Gordon J. Wenham, Jesus and Divorce: The Problem with the Evangelical Consensus (Nashville: 
Thomas Nelson Publishers, 1984), 54.

22 Marian Wolniewicz, „Bezżeństwo dla Królestwa Bożego (Mt 19,10–12)”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1, 10 (1957): 
23; Roman Bartnicki, „Pouczenie uczniów o dobrowolnej bezżenności (Mt 19,10–12)”, w: Stworzył Bóg człow-
ieka na swój obraz. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Mariana Gołębiewskiego w 65. rocznicę urodzin, 
red. Waldemar Chrostowski (Warszawa: Vocatio, 2002), 53.

23 Moloney, „Matthew 19:2–12 and celibacy”, 42, 47; Moloney, A Hard Saying, 36, 44; Perego, Nowy Testament 
a życie konsekrowane, 133–140.

24 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 254.



91

„EUNUCHOWIE ZE WZGLĘDU NA KRÓLESTWO NIEBIOS”…

Jezusa, a zastąpienia ich terminami „bezżenni” oraz „niezdatni/niezdolni do małżeń-
stwa”. Tego rodzaju praktyka może być zrozumiała z punktu widzenia współczesnego 
odbiorcy, jednak warto wrócić do oryginalnego brzmienia perykopy, ponieważ dzięki 
tym mocnym i dosadnym słowom Jezusa można lepiej zrozumieć głębię Jego myśli 
i nauki.

Tłumaczenie perykopy Mt 19,10–12 przedstawia się następująco25:
10 „Mówią Mu uczniowie [Jego]:
 «Jeśli tak ma się sprawa mężczyzny z żoną, nie opłaca się żenić».

11 On zaś powiedział im:
 «Nie wszyscy pojmują słowo [to], lecz ci, którym zostało dane.

12 Są bowiem eunuchowie, którzy z łona matki takimi się urodzili;
 i są eunuchowie, których ludzie uczynili eunuchami;
 i są eunuchowie, którzy sami siebie uczynili eunuchami ze względu  
 na królestwo niebios.
 Kto może pojąć, niech pojmuje!»”.

1.4. Gatunek

Pod względem literackim Mt 19,10–12 jest rozmową wpisaną w szerszy kontekst nar-
racyjny: W drodze do Jerozolimy (Mt 19,1–20,34)26. Dialog Jezusa z uczniami składa 
się z dwóch części: najpierw pytanie – wypowiedź uczniów (w. 10), a następnie dłuższa 
odpowiedź Jezusa (ww. 11–12)27.

Mowa Jezusa jest przykładem gatunku literackiego maszal. Najogólniej, jest to przy-
powieść, chociaż mająca znacznie szersze znaczenia niż w klasycznym ujęciu. Może 
mieć charakter przysłowia, mądrościowej sentencji, bajki, alegorii czy też zagadki28. 
Występująca tu spiralna struktura frazy (w. 12a–c) jest typowa dla tego gatunku literac-
kiego29, którego istotą jest język obrazowy. Jest to egzemplifikacja, która pozwala zrozu-
mieć głębsze treści. Posługując się formą maszal, Jezus dołącza do powszechnie znanego 
znaczenia słowa „eunuchowie” jego sens metaforyczny30, który ukazuje prawdziwe 

25 Podstawą zaproponowanego przekładu własnego perykopy Mt 19,10–12 jest wydanie krytyczne tekstu greckiego 
w: Nowy Testament Grecki i Polski, red. Roman Bogacz, Roman Mazur = tekst grecki: Nestle Eberhard, Edwin 
Nestle, Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland wyd. 28, red. Kurt Aland, Barbara Aland, Johannes Karavi-
dopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger = tekst polski: Biblia Tysiąclecia (Poznań: Pallottinum, 52017), 
60–61.

26 Leske, „Ewangelia według św. Mateusza”, 1136.
27 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 254.
28 Jankowski, „Bezżenność w Piśmie Świętym i nauce Kościoła”, 33; Antoni Paciorek, Przypowieści Jezusa. 

Wprowadzenie i objaśnienie (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2013), 19, 77–83; Anna Świderkówna, 
O przypowieściach, św. Pawle i Apokalipsie (Kraków: Wydawnictwo M, 2014), 5–6.

29 Moloney, „Matthew 19:2–12 and celibacy”, 50; Moloney, A Hard Saying, 47–48.
30 Hagner, Word Biblical Commentary, 551; Stephen C. Barton, Discipleship and Family Ties in Mark and Matthew 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 201.
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znaczenie radykalnego pójścia za Nim. Słowo „eunuchowie” (w. 12c) jest przykładem 
synekdochy31. Eunuchem jest w tym wypadku nie tylko Jezus, ale też każdy uczeń, który 
decyduje się za Nim iść w całkowitym oddaniu się Jemu.

Za gatunkiem maszal przemawiają charakterystyczne dla niego i semickiego kręgu 
kulturowego zastosowane w perykopie figury literackie32. Zastosowano tu pewnego 
rodzaju paralelizm charakterystyczny dla hebrajskiej poezji33. Wydaje się, że jest to, choć 
nieco zmodyfikowany, paralelizm klimaktyczny (klimaks – gradacja, stopniownie)34, 
gdzie jak po drabinie wchodzi się na kolejne poziomy rozumienia, kim są eunuchowie. 
Trzykrotne odwołanie się do słowa „eunuchowie” wskazuje na hebrajskie upodobanie 
do liczb35. Ponadto użycie tego słowa wskazuje na zastosowanie retorycznego środka 
wyrazu, jakim jest anafora, czyli powtórzenie jednego wyrazu na początku kolejnych 
części zdania. Posłużenie się taką figurą literacką pozwala na wzmocnienie siły wyrazu, 
sensu jego znaczenia w przypowieści.

W mowie Jezusa można zauważyć także figury literackie oparte na brzmieniu. Są 
to: aliteracja, czyli powtarzanie się tego samego dźwięku spółgłoskowego na początku 
kolejnych wyrazów – chōrein chōreitō (Mt 19,12d)36 oraz figura etymologiczna (odmiana 
paronomazji), która polega na zestawieniu ze sobą słów na podstawie brzmienia – euno-
uchoi eunouchisthēsan (w. 12b), eunouchoi eunouchisan (w. 12c), chōrein chōreitō 
(w. 12d)37. Jest to niejako gra słów, która zmusza słuchacza do refleksji, co jest istotne 
w maszalu.

Powyższe figury, a także struktura spiralna, wskazują na dynamikę oraz rytmikę 
tekstu w Mt 19,12, co jest jedną z głównych cech poezji semickiej38. Jest to ślad ust-
nego przekazu, który następnie został spisany. Treść wersetu 12 jest raczej echem 
źródła, czyli nauczania Jezusa i tradycji ustnego przekazu, a nie redakcyjnym zabiegiem 
autora Ewangelii. Na takie rozumienie wskazuje też fakt, że rytmika była zabiegiem 
pedagogicznym ułatwiającym zapamiętywanie, utrwalenie danych treści, co było ważne 
w przypowieściach39.

Rozmowa z badanej perykopy doskonale wpisuje się w narracyjną część Ewangelii 
Mateusza. Czytelnik ma tu do czynienia z gatunkiem literackim maszal, co podkreślają 
również użyte figury literackie. Mowa Jezusa jest spięta w klamry inkluzji (ww. 11b 
i 12d), co pomaga zamknąć Jego myśl, a tym samym niejako w chiastycznym układzie 

31 Stanisław Bazyliański, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010), 148–149.
32 Moloney, „Matthew 19:2–12 and celibacy”, 50; Moloney, A Hard Saying, 47–48.
33 Gądecki, Wstęp do Ewangelii synoptycznych, 59–60; Wstęp do Nowego Testamentu 181; Paciorek, Ewangelia 

według Świętego Mateusza. Rozdziały 1–13, t. 1, cz. 1, 67.
34 Bazyliański, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego, 137–146.
35 Gądecki, Wstęp do Ewangelii synoptycznych, 62; Wstęp do Nowego Testamentu 179; Paciorek, Ewangelia według 

Świętego Mateusza. Rozdziały 1–13, t. 1, cz. 1, 66–67.
36 Bazyliański, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego, 138.
37 Bazyliański, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego, 138–139.
38 Moloney, „Matthew 19:2–12 and celibacy”, 50; Gądecki, Wstęp do Ewangelii synoptycznych, 62; Moloney, 

A Hard Saying, 48.
39 Wstęp do Nowego Testamentu, 182.
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wskazać, że to, co jest w środku, jest najważniejsze40. Wskazuje to wyraźnie na semicki 
charakter wypowiedzi Jezusa – ipsissima verba Jesu41.

1.5. Struktura

Omawiana perykopa jest krótka i składa się z trzech wersetów. Tworzą one dwie 
podstawowe części: A – pytanie uczniów, czy ich stwierdzenie, na temat małżeństwa 
(Mt 19,10) oraz B – odpowiedź Jezusa, która jest nieco dłuższa, a wręcz ma charakter 
krótkiej mowy (Mt 19,11–12)42. Proponuje się następującą strukturę Mt 19,10–12, będącą 
uszczegółowieniem propozycji A. Paciorka43:

A1 narrator (w. 10a)
 A2 wątpliwości uczniów na temat małżeństwa (w. 10b)
B1 narrator (w. 11a)
 B2 odpowiedź Jezusa – mowa o eunuchach (ww. 11b–12):
  b1 rozpoczęcie wypowiedzi – tajemnica bezżeństwa (w. 11b)
  b2 rozwinięcie wypowiedzi – kategorie eunuchów (w. 12a–c)
   b2a eunuchowie z narodzenia (w. 12a)
   b2b eunuchowie uczynieni przez ludzi (w. 12b)
   b2c eunuchowie ze względu na królestwo niebios (w. 12c)
  b3 zakończenie wypowiedzi – zachęta do zrozumienia (w. 12d)

Należy pokreślić, że mowa Jezusa o eunuchach (B) jest wyraźnie trzyczęściowa. 
Pierwsza część (b1: w. 11b) jest rozpoczęciem wypowiedzi i wskazaniem na tajemnicę 
bezżeństwa. Druga część (b2: w. 12a–c) jest złożona z trzech stychów, które zawierają 
kategorie eunuchów (b2a-b2b-b2c). Natomiast trzecia część – zakończenie mowy – 
zawiera parenetyczną formułę końcową (b3: w. 12d), która doskonale współgra z pierw-
szą częścią, w czym można dopatrzeć się redakcyjnej ingerencji autora Ewangelii44. 
Zaproponowana struktura pozwala na dostrzeżenie semickiego ducha badanej perykopy 
oraz jej wewnętrznego bogactwa strukturalnego: maszal (b2) ze spiralną strukturą frazy 
(b2a-b2b-b2c) objęty klamrą inkluzji (b1 i b3).

40 Gądecki, Wstęp do Ewangelii synoptycznych, 59–60; Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 
1–13, t. 1, cz. 1, 67.

41 Moloney, „Matthew 19:2–12 and celibacy”, 42, 47; Moloney, A Hard Saying, 36, 44; Perego, Nowy Testament 
a życie konsekrowane, 133–140.

42 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 254.
43 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 254.
44 Bartnicki, „Pouczenie uczniów o dobrowolnej bezżenności”, 53.
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2. Analiza egzegetyczna tekstu

Analiza egzegetyczna Mt 19,10–12 została poprowadzona na podstawie przyjętych struk-
tur składających się z dwóch głównych części: wątpliwości uczniów na temat małżeństwa 
(w. 10) i mowa o eunuchach (ww. 11–12), która z kolei została podzielona na trzy jednostki 
strukturalne niższego rzędu.

2.1. Wątpliwości uczniów na temat małżeństwa (Mt 19,10)

Pierwszy werset badanego logionu składa się z krótkiej wstawki narracyjnej (w. 10a) oraz 
wypowiedzi uczniów (w. 10b), co jest kontynuacją tematyki małżeństwa i rozwodów 
z poprzedniej perykopy (zob. Mt 19,3–9), przy czym nie pojawiają się tu już faryzeusze. 
Rzecz dzieje się w zamkniętym gronie Jezusa i Jego uczniów, którzy mieli w zwyczaju 
komentować i prosić Mistrza o wyjaśnienia na osobności, co było wówczas powszechnym 
zwyczajem panującym wśród uczniów, zwłaszcza w sytuacjach, gdy chodziło o jakieś 
trudne lub kontrowersyjne zagadnienia45.

Wypowiedź uczniów wydaje się nie być do końca jasna. Wysłuchali wcześniej 
pouczenia Jezusa o trwałości, jedności i nierozerwalności małżeństwa (zob. Mt 19,4–6). 
Jezus ograniczył możliwość oddalenia żony, zawężając ją tylko do sytuacji nierządu 
(por. Mt 19,9). Wskazał także w tym przypadku na zakaz powtórnego małżeństwa. Zdaje 
się, że uczniowie nie uchwycili radykalnego charakteru nauczania Jezusa. Sądząc po ich 
komentarzu, widzieli to w dość wąski sposób. Może wręcz dziwić niezrozumienie myśli 
Jezusa, a nawet szokować pragmatyzm uczniów46. W tym ujęciu wypowiedź uczniów 
traktuje się jako pewnego rodzaju sprzeciw wobec radykalnego nauczania Jezusa 
o rozwodzie47.

W greckim tekście wypowiedzi uczniów pojawia się rzeczownik aitia, który we 
wszystkich współczesnych polskich przekładach jest tłumaczony jako „sprawa”. Jedynie 
Remigiusz Popowski oraz Michał Wojciechowski tłumaczą go jako „odpowiedzialność”48. 
Generalnie do przyjęcia jest takie tłumaczenie, ale słowo to ma znacznie szerszy zakres 
znaczeniowy, mianowicie „powód, związek, relacja”. Gdy uwzględni się bogactwo 
znaczeniowe tego rzeczownika, to wówczas dopiero widać, że uczniom chodzi nie 
tyle o sprawę, co raczej o relację i związek mężczyzny (anthrōpos) z kobietą (gynē). 
W tym kontekście niebezpieczeństwo zawarcia nierozerwalnego związku małżeńskiego 
z kobietą, z której mąż nie byłby zadowolony, stanowiłoby w mniemaniu uczniów zbyt 

45 Hagner, Word Biblical Commentary, 550.
46 Hagner, Word Biblical Commentary, 550; Zdzisław Żywica, „Małżeństwo a dobrowolna bezżenność uczniów 

Jezusa (Mt 19,1–12)”, Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 69 (2004): 73; Élian Cuvillier, „Torah Observance 
and Radicalization in the First Gospel. Matthew and First-Century Judaism. A Contribution to the Debate”, New 
Testament Study 55 (2009): 156; Jankowski, „Bezżenność w Piśmie Świętym i nauce Kościoła”, 32.

47 Heth, Wenham, Jesus and Divorce, 54.
48 Grecko-Polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym, z kodami Stronga i Popowskiego 

oraz pełną transliteracją greckiego tekstu, tłum. Remigiusz Popowski, Michał Wojciechowski (Warszawa: Voca-
tio, 2014), 103.
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duże ryzyko49. Z tego powodu, skoro rozwód jest niedopuszczalny, to uczniowie stwier-
dzają, że ou symferei gamēsai, „nie opłaca się żenić” (Mt 19,10b). Czasownik symferō 
z przeczeniem występujący łącznie z czasownikiem w bezokoliczniku (gamēsai, „żenić 
się”) tłumaczy się jako „(nie) jest korzystne, pożyteczne, lepsze dla kogoś”, a nawet „(nie) 
jest zyskowne, opłacalne”. Wskazuje on na pragmatyczne myślenie uczniów, którzy w ten 
sposób ograniczyli wypowiedź Jezusa50. Wpisuje się to jednak w żydowskie pojmowanie 
małżeństwa jako umowy, kontraktu, który w razie potrzeby można rozwiązać.

Niektórzy uczeni jednak zwracają uwagę, że wypowiedź uczniów z wersetu 10 
ma charakter przejściowy i jej sens mógłby być interpretowany w nieco inny sposób. 
Otóż należałoby przyjąć, że uczniowie, wypowiadając swoją opinię, wyciągnęli 
wniosek w odniesieniu do bezżeństwa i celibatu z nauczania Jezusa znajdującego się 
w poprzedniej perykopie. Przemawia za tą opinią fakt, że Jezus, po uwadze uczniów, 
nie wraca do tematu małżeństwa, ale podejmuje kwestie celibatu w mowie o eunuchach 
(Mt 19,11–12)51. Na wypowiedź uczniów, że ou symferei gamēsai, „nie opłaca się żenić” 
(w. 10b) można także spojrzeć z innej perspektywy niż pragmatyczna. Takie stwierdze-
nie mogło być rezultatem wzbudzenia wewnętrznej odpowiedzialności, którego domaga 
się każdy ważny wybór życiowy52. Biorąc pod uwagę różne możliwości interpretowania 
wypowiedzi uczniów, że „nie opłaca się żenić”, wydaje się, iż najbardziej przekonujące 
jest rozumienie jej jako rezultatu pragmatycznego patrzenia uczniów na rygorystyczne 
nauczanie Jezusa o małżeństwie.

Uwaga narracyjna (w. 10a), która stwierdza, że jest to wypowiedź uczniów, wskazuje 
na pracę redaktora. Zastosowanie figury literackiej, jaką jest brachylogia, tj. zwięzłość, 
w stwierdzeniu: „Jeśli tak ma się sprawa mężczyzny z żoną, to nie opłaca się żenić” 
(w. 10b)53, może również świadczyć o redakcyjnym pochodzeniu. Ponieważ wypowiedź 
ta jest skondensowana, treść całego wersetu 10 powinno się traktować jako sumaryczne 
zebranie myśli uczniów. W takim rozumieniu wypowiedź uczniów w wersecie 10 
doskonale wkomponowuje się w strukturę perykopy Mt 19,10–12, stanowiąc jednocze-
śnie łącznik z poprzednią perykopą (Mt 19,3–9) oraz punkt wyjścia do mowy Jezusa 
o eunuchach (Mt 19,11–12)54.

2.2. Mowa o eunuchach (Mt 19,11–12)

Analiza mowy o eunuchach (Mt 19,11–12) zostanie omówiona w trzech paragrafach, 
które odzwierciedlają trzy części mowy Jezusa: rozpoczęcie – tajemnica bezżeństwa 

49 Allison, „Matthew”, 60; Hagner, Word Biblical Commentary, 550; Jankowski, „Bezżenność w Piśmie Świętym 
i nauce Kościoła”, 32.

50 Romaniuk, Jankowski, Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, 113.
51 Allison, „Matthew”, 60.
52 Perego, Nowy Testament a życie konsekrowane, 135.
53 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 254; Luz, Evangelisch-katholischer 

Kommentar zum Neuen Testament, 91.
54 Heth, Wenham, Jesus and Divorce, 54.
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(Mt 19,11), rozwinięcie – kategorie eunuchów (Mt 19,12a–c) i zakończenie – zachęta do 
zrozumienia (Mt 19,12d).

2.2.1. Tajemnica bezżeństwa (Mt 19,11)

Werset 11 w swojej aktualnej formie, składający się z narracyjnego wprowadzenia 
i początku mowy Jezusa, prawdopodobnie jest dziełem redakcyjnym ewangelisty55. 
Początek wypowiedzi Jezusa: ou pantes chōrousin ton logon [touton], „Nie wszyscy 
pojmują słowo [to]” (w. 11b) stanowi Jego odpowiedź na wcześniejsze stwierdzenie 
uczniów (w. 10). Czasownik chōreō może być tłumaczony jako „iść”, „odchodzić”, 

„opuścić”, „postępować”. Jednak w badanej perykopie, występując z biernikiem, przy-
biera znaczenie „pojmować”, „rozumieć”. Czynność „pojmowania” oznacza nie tylko 
poznanie intelektualne, ale również pociąga za sobą skuteczną postawę woli, która 
akceptuje i wprowadza w życie poznaną prawdę56. Centralnym punktem wersetu 11 jest 
wyrażenie ton logon [touton], „słowo [to]”, w którym zaimek touton, „to”, nie występuje 
we wszystkich kodeksach, wskazując, że został wprowadzony przez kopistów dla lep-
szego zrozumienia tekstu. W interpretacji wersetu 11 problemem jest to, do czego odnosi 
się wyrażenie „słowo [to]”, gdyż egzegeci wskazują na trzy możliwości, mianowicie: (1) 
do Mt 19,19,3–9 lub Mt 19,9, a więc do nauczania Jezusa o rozwodzie; (2) do Mt 19,10, 
czyli wnioskowania uczniów wynikającego z nauczania Jezusa; (3) do Mt 19,12, a więc 
wprowadza mowę o eunuchach57.

Niektórzy uczeni uważają, że wyrażenie „słowo [to]” odnosi się do Mt 19,3–9, lub też 
do Mt 19,958. W żydowskim społeczeństwie sens rozwodu dostrzegano w możliwości 
powtórnego małżeństwa. Jezus odrzucał taką możliwość, co dla uczniów było trudne 
i stąd ich jednoznaczne stwierdzenie, że w tych okolicznościach „nie warto się żenić” 
(w. 10b)59. W tej perspektywie Jezus stara się pogłębić temat poruszany w Mt 19,3–9, 
a zwłaszcza w wersecie 9 tej perykopy. Z tego punktu widzenia właściwe zrozumienie 
nauczania Jezusa w sprawie małżeństwa jest możliwe tylko dla tych, którym „zostało 
dane” (dedotai). Werset 11 może sugerować, że nauka Jezusa o małżeństwie i rozwodzie 
jest przyczyną podziału: niektórzy są w stanie ją przyjąć i realizować w swoim życiu, 
natomiast niektórzy jej nie przyjmują60. W takim ujęciu należałoby Mt 19,12 rozumieć 
w ten sposób, że bezżennymi ze względu na królestwo niebios są ci, którzy po uza-

55 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 254.
56 Wolniewicz, „Bezżeństwo dla Królestwa Bożego”, 26.
57 Allison, „Matthew”, 60; Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 254–255; 

Perego, Nowy Testament a życie konsekrowane, 137.
58 Np. Dom J. Dupont, Mariage et divorce dans l’Evangile. Matthieu 19:3–12 et parallèles (Paris: Desclée de 

Brouwer, 1959), 166–174.
59 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 255.
60 Heth, Wenham, Jesus and Divorce, 54–55; Ben Witherington III, Matthew. Bible Commentary (Macon: Smyth & 

Helwys Publishing, 2006), 364; Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 255.
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sadnionym oddaleniu żony pozostają bezżenni61. Niektórzy egzegeci uważają, że takie 
rozumienie jest mało prawdopodobne, ponieważ wtedy treść wersetu 12 dotyczyłaby 
tylko tych, którzy zostawili swoje żony, przy jednoczesnym nakazie pozostania samot-
nymi. Bezżeństwo jest jednak czymś wyjątkowym, czymś, co jest do zaakceptowania 
tylko przez niektórych, podczas gdy nauczanie Jezusa o rozwodzie z pewnością jest dla 
wszystkich. Bezżeństwo nie jest nakazem, a propozycją, rekomendacją62.

Część uczonych sądzi, że bardziej prawdopodobne jest odniesienie wyrażenia „słowo 
[to]” do Mt 19,10, a więc do wniosku o bezżenności, jaki uczniowie wyciągnęli z nauki 
Jezusa o małżeństwie i rozwodzie (zob. Mt 19,3–9)63. Należy podkreślić, że Jezus nie 
wraca do tematu małżeństwa, ale podejmuje kwestię celibatu, na co zwracają uwagę 
uczniowie, stwierdzając, że „nie opłaca się żenić” (w. 10). Jezus podejmuje i rozwija wątek 
poruszony przez uczniów. Jednak główny nacisk został położony na kontrast między 
uogólnieniem uczniów, a odrzuceniem przez Jezusa powszechnego stosowania. Wyraża 
się to użyciem przez Jezusa kwantyfikatorów: ou pantes, „nie wszyscy” (w. 11), all’ hois 
dedotai, „lecz ci, którym zostało dane” (w. 11) oraz ho dynamenos chōrein chōreitō, „kto 
może pojąć, niech pojmuje!” (w. 12d). Przez nagromadzenie tych kwantyfikatorów pod-
kreśla się prawdę o tym, że Jezus sprzeciwia się propozycji uczniów. Mowa o eunuchach, 
zwłaszcza o ich trzecim rodzaju, ma potwierdzić bezżeństwo jako szczególne wezwanie, 
powołanie. Można się zastanowić, czy nie ma pewnego przeakcentowania tego zagadnie-
nia we wspólnocie ewangelisty. Z całą pewnością w świecie hellenistycznym wzrastało 
zamiłowanie do ascezy, w tym także do celibatu64.

Wreszcie są egzegeci, którzy wyrażenie „słowo [to]” (w. 11) odnoszą bezpośrednio do 
Mt 19,12a–c, czyli traktują je jako wprowadzenie do mowy o eunuchach65. Stwierdzenia 
odnoszące się do „pojmowania/rozumienia”, mianowicie „nie wszyscy pojmują” (w. 11) 
oraz „kto może pojąć, niech pojmuje!” (w. 12d), stanowią inkluzję dla tej mowy66.

Poszukując odpowiedzi na pytanie, do czego odnosi się wyrażenie „słowo [to]”, 
wydaje się, że najwłaściwsze spojrzenie na nie powinno obejmować łączne odwołanie 
się do Mt 19,10 oraz Mt 19,1267. W takim rozumieniu Jezus wykorzystując wypowiedź 
uczniów „nie warto się żenić” (w. 10b) do niej odnosi wyrażenie „słowo [to]”, ale jedno-
cześnie jako punkt wyjścia dla mowy o eunuchach, to samo wyrażenie dotyczy również 
eunuchów dla królestwa niebios68. W tym świetle badana perykopa Mt 19,10–12 jawi się 
jako odrębna, autonomiczna jednostka tekstualna. Perykopa Mt 19,3–9 mówiła niejako 

61 Luz, Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament, 107; Perego, Nowy Testament a życie konse-
krowane, 136–137.

62 Allison, „Matthew”, 60; Heth, Wenham, Jesus and Divorce, 56.
63 Heth, Wenham, Jesus and Divorce, 55.
64 Allison, „Matthew”, 60.
65 Josef Blinzler, „eisin eunouchoi”, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren 

Kirche 48 (1957): 254–270.
66 Jankowski, „Bezżenność w Piśmie Świętym i nauce Kościoła”, 33.
67 Cuvillier, „Torah Observance and Radicalization in the First Gospel”, 156.
68 Hagner, Word Biblical Commentary, 550.
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o drodze małżeństwa, tu natomiast mamy do czynienia z drogą bezżeństwa. Za takim 
rozumieniem przemawia stwierdzenie, że pojąć, a co za tym idzie również realizować 
w swoim życiu, mogą jedynie ci, którym pełne zrozumienie „zostało dane (dedotai)” 
(w. 11b). Czasownik didōmi został tutaj użyty w stronie biernej, co może wskazywać 
na działanie samego Boga (tzw. passivum divinum), a mianowicie może świadczyć 
o łasce powołania przez Boga69. Istota tajemnicy bezżeństwa tkwi w tym, że jest ono 
darem. Wybór takiego sposobu życia, pójście tą drogą jest czymś wyjątkowym, staje się 
szczególnym darem jedynie dla nielicznych, dla wybranych. Nie wszyscy są w stanie to 
zrozumieć, nie wszyscy też to uznają i przyjmują. O ile nauczanie Jezusa o małżeństwie 
jest dla wszystkich, o tyle wezwanie do bezżeństwa dotyczy tylko niektórych. Bezżen-
ność nie jest ucieczką przed małżeństwem, co może sugerować wypowiedź uczniów, ale 
będąc darem staje się łaską ofiarowaną przez Boga wybranym70.

Należy stwierdzić, że werset 11 w swej obecnej formie jest dziełem redakcyjnym ewan-
gelisty71. Za taką opinią może przemawiać próba połączenia wersetu 10 z wersetem 12 
poprzez wyrażenie „słowo [to]”, aby ukazać jedność i autonomię całej badanej perykopy. 
Ponadto zastosowane figury literackie mogą dowodzić redakcyjnej pracy nad tym werse-
tem. Widoczna brachylogia (w. 11b) wskazuje na zwięzłe ujęcie danego zagadnienia, aby 
następnie przejść do głównej myśli (w. 12a–c). Użycie inkluzji (ww. 11 oraz 12d) może 
wskazywać zarówno na ingerencję redakcyjną, jak i potwierdzać autonomiczny charak-
ter mowy Jezusa o eunuchach, która jest charakterystyczna dla wypowiedzi semickiej72.

2.2.2. Kategorie eunuchów (Mt 19,12a–c)

Jezus mówi o trzech kategoriach eunuchów, przy czym wydaje się, że dwie pierwsze 
(w. 12a–b) stanowią swoistego rodzaju wprowadzenie do trzeciej kategorii, ponieważ 
to właśnie na tych, którzy „sami siebie uczynili eunuchami ze względu na królestwo 
niebios” (w. 12c), spoczywa główny akcent całej mowy. Grecki termin eunouchos 
etymologicznie oznacza „tego, który strzeże łoża (małżeńskiego)”, a więc „stróża łoża 
(małżeńskiego)”, a później przybrał znaczenie „kastrat, rzezaniec”. Występuje 8 razy 
w Nowym Testamencie, z tego aż trzy razy w badanej perykopie (Mt 19,12), a pozostałe 
przypadki w Dziejach Apostolskich (Dz 8,27.34.36.38.39)73. Natomiast w Septuagincie 
występuje 31 razy, stając się określeniem tych, którzy zajmują wysoką pozycję na dworze 
królewskim, cieszą się zaufaniem władcy (a więc oznacza „dworzanina, urzędnika”), 
a niekiedy prowadzili nadzór nad haremem władcy pełniąc rolę szambelana, dozorcy 
komnaty sypialnej74.

69 Hugolin Langkammer, „Biblijne podstawy ślubu czystości”, Quaestiones Selectae 4, 3 (1996): 44.
70 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 255.
71 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 254.
72 Gądecki, Wstęp do Ewangelii synoptycznych, 59–60; Wstęp do Nowego Testamentu, 181; Paciorek, Ewangelia 

według Świętego Mateusza. Rozdziały 1–13, t. 1, cz. 1, 67.
73 Hagner, Word Biblical Commentary, 551.
74 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 255.
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Ważny w w. 12 jest czasownik eunouchidzō, „czynić eunuchem; kastrować, trzebić”. 
Gdy jest użyty w czasie przeszłym dokonanym w stronie biernej (aoristus passivum; 
tj. eunouchisthēsan), wówczas znaczy „zostali uczynieni eunuchami (przez kogoś)”, 
tj. „zostali wykastrowani” (w. 12b). Natomiast gdy ten czasownik jest użyty w czasie 
przeszłym dokonanym w stronie czynnej (aoristus activum; tj. eunouchisan) z zaimkiem 
w bierniku (heautous), wówczas całe wyrażenie znaczy „zrobili eunuchami samych 
siebie”, tj. „wykastrowali samych siebie”75.

Jezus w swojej mowie wymienia trzy grupy eunuchów. W przypadku dwóch 
pierwszych, a więc „tych, którzy się takimi urodzili” oraz „tych, których ludzie takimi 
uczynili” (w. 12a–b), ich dosłowne rozumienie nie wzbudza żadnych wątpliwości, czy 
też dyskusji, gdyż były to kategorie osób obecnych w środowisku żydowskim76. Można 
byłoby spodziewać się podobnego zrozumienia słuchając mowy Jezusa w odniesieniu do 
trzeciej grupy eunuchów. Początkowo odnosi się takie wrażenie, gdy słyszy się o męż-
czyznach, którzy samych siebie uczynili eunuchami, a więc sami się wykastrowali. Gdy 
jednak w drugiej części tej wypowiedzi podana jest motywacja takiego postępowania, 
mianowicie dia tēn basileian tōn ouranōn, „ze względu na królestwo niebios” (w. 12c), 
wówczas następuje radykalna zmiana rozumienia, polegająca na przejściu z płaszczyzny 
literalnej na metaforyczną. Słowo eunouchos, „eunuch, kastrat”, które zwykle przybiera 
negatywne konotacje, zwłaszcza w kulturze żydowskiej, przybiera tutaj znaczenie pozy-
tywne, co w konsekwencji wywołuje semantyczne napięcie, które może być rozwiązane 
jedynie przez metaforyczną interpretację wypowiedzi Jezusa w Mt 19,12c. Negatywna 
siła emocjonalna, która jest związana z tym terminem należącym do kategorii tabu, 
zostaje tu przekształcona w siłę pozytywną poprzez odwrócenie kategorii. Ta niezwykle 
mocna – wręcz ekstremalna – metafora, która jest skierowana do uczniów Jezusa (i tych, 
którzy się z nimi identyfikują), podkreśla, że królestwo niebios wymaga podjęcia przez 
człowieka radykalnych decyzji. Podobnie jak skrajna jakość tej metafory, jej retoryczny 
zamiar, który zaskakuje i szokuje, tak samo wymagania królestwa zmuszają do prze-
kroczenia tradycyjnie rozumianego życia społecznego, więzi rodzinnych, poprzez życie 
w bezżeństwie, celibacie77.

Pierwszą kategorię eunuchów stanowią osoby, które urodziły się niezdolne do podjęcia 
aktywności seksualnej, na przykład poprzez wrodzony defekt ciała (w. 12a). Drugą kate-
gorię stanowią ci, których ludzie uczynili eunuchami, czyli niezdolnymi do założenia 
rodziny i posiadania potomstwa (w. 12b)78. W tradycji biblijnej występuje zróżnicowane 
podejście do tego zagadnienia. Z jednej strony tolerowano praktykę bliskowschodnich 
dworów królewskich, gdzie eunuchowie dochodzili do wysokich stanowisk i władzy, byli 

75 Langkammer „Biblijne podstawy ślubu czystości”, 44; Grecko-Polski Nowy Testament, 103.
76 Barton, Discipleship and Family Ties, 201; Hagner, Word Biblical Commentary, 551; Bartnicki, „Pouczenie 

uczniów o dobrowolnej bezżenności”, 56; Jankowski, „Bezżenność w Piśmie Świętym i nauce Kościoła”, 33.
77 Barton, Discipleship and Family Ties, 201.
78 Allison, „Matthew”, 60; Barton, Discipleship and Family Ties, 201; Moloney, „Matthew 19:2–12 and celibacy”, 

50–51; Moloney, A Hard Saying, 48–49; Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, 
cz. 2, 256; Perego, Nowy Testament a życie konsekrowane, 136.
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zaufanymi władców i cieszyli się wielkim szacunkiem. Z drugiej zaś strony niekiedy 
wyrażano opinię, że eunuchowie nie powinni być dopuszczani do sprawowania różnych 
form kultu (zob. Pwt 23,2), a nieraz pojawiały się tendencje zaprzeczające tego rodzaju 
postawy dotyczącej eunuchów (np. Iz 56,3–5; Mdr 3,14)79.

Cały ciężar wersetu 12, jak również całej badanej perykopy (Mt 19,10–12), spoczywa 
na trzeciej grupie eunuchów. Podczas gdy w dwóch pierwszych przypadkach bezżenność 
nie jest przedmiotem wolnego wyboru (w. 12a–b), tak w trzecim przypadku nie podej-
muje się współżycia seksualnego w rezultacie decyzji podjętej z własnej woli, ze względu 
na królestwo niebios (w. 12c). Zaskakujące wydaje się użycie słowa „eunuch, kastrat” 
w kontekście królestwa niebios. Być może Jezus celowo używa właśnie tego słowa, które 
posiadało pośród współczesnych Jemu słuchaczy konotacje pejoratywne, gdyż było 
echem takiego obelżywego nazywania Jego samego i uczniów przez przeciwników. Za 
takim rozumieniem mogłoby wskazywać podobne użycie obraźliwych określeń „pijak 
i żarłok” w odniesieniu do Jezusa (Mt 11,19). W kontekście przekonania, że zawarcie 
związku małżeńskiego jest obowiązkiem moralnym (zob. Rdz 1,28), określenie „eunuch” 
było bardzo obraźliwe. Zapewne chodzi tutaj o metaforyczne ujęcie bezżenności, 
o wyraźnie ironicznym zabarwieniu80.

Właściwe zrozumienie wyboru trzeciej grupy, jako stylu życia, trzeba oprzeć na 
motywacji bezżenności, mianowicie dia tēn basileian tōn ouranōn, „ze względu na kró-
lestwo niebios” (w. 12c). Przyimek dia może być rozumiany w dwojaki sposób. Może on 
przybierać znaczenie przyczynowe: „z powodu, ze względu”, a wtedy królestwo niebios 
staje się motywacją, która skłania do podjęcia życia w celibacie, do wstrzemięźliwości. 
Pragnąc stać się uczestnikami królestwa niebios „eunuchowie”, którzy sami siebie takimi 
uczynili, są przepełnieni radością popychającą ich do podjęcia tak radykalnej decyzji81. 
Możliwe jest również rozumienie przyimka dia w znaczeniu celowym: „dla”, a wówczas 
zostanie eunuchem staje się świadomym wyborem podjętym w tym celu, aby królestwo 
niebios uczynić widocznym, żyjąc jego wymiarami. Królestwo jest kluczowym zagad-
nieniem w nauczaniu Jezusa, w którym jawi się jako rzeczywistość nadprzyrodzona, 
duchowa i przekraczająca świat, z jednej strony obecna tu i teraz, a z drugiej wciąż 
wyczekiwana i dopiero nadchodząca. Podczas gdy dla osiągnięcia tej rzeczywistości 
i stania się jej uczestnikiem każdy człowiek jest wezwany do dokonania wyboru, to 
niektórzy podejmują radykalną decyzję życia w celibacie, aby całkowicie poświęcić się 
Bogu i stać się uczniem Chrystusa.

Wypowiedź Jezusa o „eunuchach”, którzy sami uczynili się takimi ze względu na 
królestwo niebios, może bulwersować. Nikt w świecie żydowskim, jak i w środowisku 
chrześcijańskim, nie używał podobnej metafory na określenie bezżenności czy też 

79 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 256.
80 Josef Bliznler, „Justinus Apol. I, 15,4 und Matthäus 19:11–12”, w: Mélanges Bibliques, red. Béda Rigaux (Duc-

ulot: Gembloux, 1970), 45–55; Cantalamessa, Czystego serca, 16; Andrew Apostoli, Celibat. Wezwanie do miłości, 
tłum. Anna Nowak, Beata Śmietana (Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2005), 79–89; Perego, Nowy Testament a życie 
konsekrowane, 138.

81 Perego, Nowy Testament a życie konsekrowane, 137.
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celibatu. Tekst w Mt 19,10–12 jest jedynym w Biblii i literaturze pozabiblijnej, gdzie 
termin eunouchos, „eunuch, kastrat”, został użyty do wyrażenia pozytywnej rzeczy-
wistości duchowej. Użycie tego rodzaju metafory – mocnej i szokującej – jest typową 
dla semickiego sposobu wyrażania się praktyką stosowania przejaskrawienia, hiperboli 
zastosowanej w celu uwypuklenia potrzeby radykalizmu oraz wyjątkowości takiej drogi 
życia. Podobna praktyka jest stosowana w innych miejscach, gdzie Jezus mówi o niena-
wiści ojca i matki (Łk 14,29), utracie życia (Mt 10,39), czy też o konieczności wydłubania 
oka i odcięcia ręki (Mt 5,29.30). Jedynym elementem dosłownego rozumienia terminu 

„eunuch” w kontekście królestwa niebios (Mt 19,12) jest brak współżycia z kobietą, a co 
za tym idzie, brak potomstwa82.

Metaforyczne rozumienie terminu „eunuchowie” ze względu na królestwo niebios 
(Mt 19,12c) oznacza bezżennych. Dlatego bezżeństwo lub celibat przede wszystkim 
należy określić jako stan rezygnacji z małżeństwa. Takie znaczenie trzeba uwypuklić, 
ponieważ często bezżeństwo/celibat utożsamia się z czystością, czyli wstrzymywaniem 
się od pożycia seksualnego, lub też z dziewictwem. Chociaż niektórzy zwracają uwagę, 
że terminy te można stosować zamiennie, bez czynienia różnic między nimi, ponieważ 
w gruncie rzeczy oznaczają tę samą rzeczywistość albo co najmniej ten sam stan życia83, 
to jednak warto mieć na uwadze tę różnicę, która istnieje nie tylko na płaszczyźnie 
terminologicznej, a co za tym idzie, warto być precyzyjnym w posługiwaniu się takimi 
pojęciami jak bezżenność, celibat, czystość, dziewictwo. Warto zwrócić uwagę, że 
nauczanie Jezusa na temat bezżeństwa podejmuje św. Paweł w 1 Kor 7,1–40, gdzie używa 
słowa agamos, „nieżonaty, bezżenny”84.

Wyrażenie „eunuchowie, którzy sami siebie uczynili eunuchami ze względu na kró-
lestwo niebios” (Mt 19,12c) należy rozumieć jako określenie tych, którzy zrezygnowali 
z małżeństwa, podobnie jak uczynił to sam Jezus, ale też Jan Chrzciciel, Paweł apostoł85, 
gdzie priorytetem jest praca dla królestwa niebios w obecnej ziemskiej rzeczywistości. 
W ten sposób królestwo niebios ma pierwszeństwo przed zobowiązaniem do zawarcia 
małżeństwa i posiadania dzieci (por. Rdz 1,28)86.

2.2.3. Zachęta do zrozumienia (Mt 19,12d)

Mowę o eunuchach Jezus kończy wyrażeniem: ho dynamenos chōrein chōreitō, „kto 
może pojąć, niech pojmuje!” (Mt 19,12d). Formuła ta wprost odwołuje się do wersetu 11, 
z którym tworzy inkluzję, która obramowuje i uwypukla mowę o kategoriach eunuchów.

Metaforyczna część mowy (w. 12c) dotycząca tych, którzy dla królestwa niebios stali 
się eunuchami, bezżennymi, jest możliwa do zrozumienia tylko dla niektórych – „kto 

82 Jankowski, „Bezżenność w Piśmie Świętym i nauce Kościoła”, 34; Perego, Nowy Testament a życie konsekrowane, 
136.

83 Cantalamessa, Czystego serca, 15.
84 Janusz Czerski, Pierwszy List do Koryntian (Wrocław: Wydawnictwo Tum, 2009), 339–424.
85 Żywica, „Małżeństwo a dobrowolna bezżenność uczniów Jezusa (Mt 19,1–12)”, 74.
86 Hagner, Word Biblical Commentary, 551.
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może pojąć” (w. 12d). Zastosowany tu czasownik chōreō („pojmować”, „rozumieć”) 
za drugim razem użyty jest w trybie rozkazującym chōreitō „niech pojmuje!” (w. 12d). 
Zastosowanie tego trybu podkreśla, że od tych, którym została ukazana tajemnica bez-
żeństwa wymaga się jej zrozumienia, a w kolejnym kroku suwerennego i szczodrego 
przyjęcia. Dla tych, którym zostało to dane, którzy w wolności i w pełni świadomie 
dokonali takiego wyboru.

To Bóg udziela łaski, zdolności do akceptacji braku małżeństwa, podążania tą drogą. 
Dlatego też niektórzy rezygnują z małżeństwa, żony, dzieci, aby całkowicie i niepodziel-
nie wszystkimi siłami pracować dla królestwa niebios. Tak więc dla uczniów Jezusa są 
możliwe dwie drogi: przyrodzona, czyli małżeństwo bez opcji rozwodu (zob. Mt 19,3–9) 
lub nadprzyrodzona, czyli celibat ze względu na królestwo niebios87. Mogąca szokować 
wypowiedź Jezusa o eunuchach ma zmusić do myślenia i skłonić do przyjęcia Jego 
orędzia88.

Zakończenie

Mt 19,10–12 jest odrębną i autonomiczną jednostką strukturalną w obrębie Ewangelii 
Mateuszowej, charakterystyczną tylko dla niej. Mamy tu do czynienia z gatunkiem 
literackim maszal, czyli przypowieścią, z charakterystyczną spiralną strukturą frazy 
(w. 12a–c)89. Główny trzon mowy Jezusa dodatkowo został zamknięty w klamry inkluzji 
(ww. 11b i 12d), ukazując tym samym niejako w chiastycznym układzie najważniejszą 
część całej wypowiedzi. Ponadto zastosowane formy literackie, typowe dla semickiego 
sposobu wyrażania się, mogą wskazywać, że wypowiedź należy traktować jako ipsis-
sima verba Jesu90. Analiza literacka Mt 19,10–12 pozwoliła wyodrębnić dwie główne 
części, które stały się podstawą przeprowadzonej egzegezy: wątpliwości uczniów na 
temat małżeństwa (w. 10) i mowa o eunuchach (ww. 11–12).

Część pierwsza jest sumarycznym zebraniem pragmatycznych myśli uczniów na temat 
nauczania Jezusa o małżeństwie. Mt 19,10 stanowi jednocześnie łącznik z poprzednią 
perykopą (Mt 19,3–9) i punkt wyjścia do mowy Jezusa o eunuchach (Mt 19,11–12)91.

W ramach części drugiej wyodrębniono trzy jednostki strukturalne niższego rzędu: 
tajemnica bezżeństwa (w. 11), kategorie eunuchów (w. 12a–c) i zachęta do zrozumienia 
(w. 12d). Treść w. 11 jest dziełem redakcyjnym ewangelisty, w którym łączy ze sobą wer-
sety 10 oraz 12, podkreślając jednocześnie jedność i autonomię całej perykopy92. Zwięzłe 
ujęcie zagadnienia (w. 11b) ma na celu przejście do głównej myśli Jezusa (w. 12a–c), 
w której wyróżnia trzy kategorie eunuchów. Dwie pierwsze grupy stanowią osoby, które 

87 Langkammer „Biblijne podstawy ślubu czystości”, 44; Hagner, Word Biblical Commentary, 551.
88 Bartnicki, „Pouczenie uczniów o dobrowolnej bezżenności”, 58.
89 Moloney, „Matthew 19:2–12 and celibacy”, 50; Moloney, A Hard Saying, 47–48.
90 Moloney, „Matthew 19,2–12 and celibacy”, 42, 47; Moloney, A Hard Saying, 36, 44.
91 Heth, Wenham, Jesus and Divorce, 54.
92 Paciorek, Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdziały 14–28, t. 1, cz. 2, 254.
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stały się eunuchami z powodu naturalnych defektów organizmu lub kastracji (w. 12a–b). 
Trzecia grupa eunuchów jest reprezentowana przez tych, którzy sami siebie uczynili 
eunuchami ze względu na królestwo niebios (w. 12c). Występuje tu metaforyczne rozu-
mienie eunuchów. Jezus posługuje się hiperbolą i celowo używa słowa o zabarwieniu 
pejoratywnym, a nawet obraźliwym, aby wzmocnić swoją wypowiedź. Podkreśla w ten 
sposób, że stan bezżenny nie jest dla wszystkich i nie wszyscy go rozumieją. Przesłaniem 
całej perykopy Mt 19,10–12 jest to, że życie w celibacie, czyli rezygnacja z założenia 
rodziny, to dar dla wybranych, którzy podejmują się go ze względu na królestwo niebios.
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ZBAWCZE DZIAŁANIE JEZUSA WOBEC 
CHORYCH JAKO FUNDAMENT USTANOWIENIA 
SAKRAMENTU NAMASZCZENIA CHORYCH

Streszczenie

Sakrament namaszczenia chorych nie jest ujęty w Ewangeliach w żadnym zapisie, który by 
jednoznacznie wskazywał, że Jezus go bezpośrednio ustanowił. Stąd teologowie reformacyjni 
kwestionowali sakramentalność tego obrzędu. Sobór Trydencki potwierdził namaszczenie 
chorych jako prawdziwy sakrament, odwołując się do tekstów Mk 6,13 i Jk 5,14–15. 
W niniejszym artykule dokonana została próba ukazania szerszego tła ustanowienia tego 
sakramentu w postaci całej działalności Jezusa wobec chorych. Tok tego rozumowania przed-
stawiony jest w trzech częściach. Pierwsza omawia gesty i słowa Jezusa w aktach uzdrow-
ienia jako pierwotny model dla sakramentalnej posługi wobec chorych. Druga wskazuje na 
duchowe aspekty uzdrowień dokonywanych przez Jezusa jako otwarcie na łaskę. Trzecia zaś 
na bazie tego materiału jest interpretacją zapisu Mk 6,13 jako pewnego archetypu praktyki 
namaszczenia chorych. Dodatkowo czwarta część artykułu wskazuje na różne inne teorie 
teologiczne będące próbą rozwiązania tego problemu, które stanowią pewne uzupełnienie 
przeprowadzonego tutaj wnioskowania upatrującego w zbawczym działaniu Jezusa wobec 
chorych fundamentu ustanowienia tegoż sakramentu.

Słowa kluczowe: namaszczenie chorych, sakramenty, ustanowienie sakramentu chorych, 
uzdrowienia Jezusa
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JESUS’ SALVIFIC ACTION TOWARDS THE SICK AS THE FOUNDATION 
FOR THE INSTITUTION OF THE SACRAMENT OF ANOINTING THE 
SICK

Abstract

For the Sacrament of the Anointing of the Sick no record in the Gospels can be found which 
would indicate clearly that Jesus instituted it directly. Hence the Reformation theologians 
questioned the sacramentality of this rite. The Council of Trent confirmed the Anointing of the 
Sick as a true sacrament, referring to the words of Mark 6:13 and James 5:14–15. This article 
attempts to provide a broader background for the institution of this sacrament, in the form of 
the entire Jesus’ activity toward the sick. The line of this reasoning is presented in three parts. 
The first one deals with the gestures and words of Jesus in the acts of healing as the original 
model for the sacramental service to the sick. The second part points to the spiritual aspects 
of Jesus’ healings, as an opening to grace. The third part, based on the material from the first 
two ones, is an interpretation of Mk 6:13 as a certain archetype of the practice of anointing 
the sick. In addition, the fourth part of the article indicates various other theories that attempt 
to solve this problem – they constitute a certain complement to the reasoning performed here, 
which sees in the salvific action of Jesus towards the sick the foundation of this sacrament’s 
institution.

Keywords: anointing the sick, sacraments, instituting the sacrament of the sick, the healings 
by Jesus

Wstęp

Problem sakramentalności namaszczenia chorych pojawił się z całą ostrością, jak 
nigdy wcześniej, wraz z wystąpieniem Marcina Lutra, który zakwestionował ją wprost 
w swoim wczesnym, programowym dziele z 1520 roku De captivitate Babylonica 
ecclesiae (O niewoli babilońskiej Kościoła), będącym fundamentalnym wyznaczni-
kiem protestanckiego myślenia o sakramentach2. W ostatnim rozdziale tej pracy (De 
sacramento extramae unctionis3) podważa on przede wszystkim podstawy biblijne do 
uznania namaszczenia chorych za sakrament, gdyż w jego opinii nie jest on ustanowiony 
przez Chrystusa. Odpowiedzią Kościoła katolickiego na te zarzuty był dekret Soboru 
Trydenckiego z 1551 roku Nauka o sakramencie ostatniego namaszczenia, będący jedną 
z najważniejszych wypowiedzi doktrynalnych na temat tego sakramentu w historii 
Kościoła. Sobór zawarł w nim bardzo istotne orzeczenie odnośnie do podstaw biblijnych 

2 James F. White, The Sacraments in Protestant Practice and Faith (Nashville: Abingdon Press, 1999), 17–18, 
23–24.

3 Martin Luther, De captivitate Babylonica ecclesiae/Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, Lateinisch/
Deutsch, tłum. Hans-Hermann Tiemann (Stuttgart: Reclam, 2016), 272–287 (WA 6, 567–573). To stanowisko 
zostało podtrzymane i rozwinięte w późniejszych wypowiedziach Reformatorów – Gerhard Ludwig Müller, 
Dogmatyka katolicka, tłum. Wiesław Szymona (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2015), 751.
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ustanowienia tegoż sakramentu, zawierające wyraźne rozróżnienie pomiędzy źródłem 
tego sakramentu wypływającym z autorytetu Chrystusa a instrumentalną jedynie w tym 
zakresie rolą apostoła Jakuba4: „To święte namaszczenie chorych zostało ustanowione 
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jako prawdziwy i we właściwym znaczeniu sakra-
ment Nowego Testamentu, o którym wspomina (insinuatum) św. Marek (Mk 6,13), lecz 
poleca (commendatum) go wiernym i ogłasza (promulgatum) Jakub Apostoł i brat Pana”5. 
Jednomyślnie jako najważniejszy tekst biblijny o sakramencie chorych przytaczane jest 
tu właśnie świadectwo z Listu św. Jakuba 5,14–15, trzeba jednakże pamiętać, że nie jest 
to tekst o ustanowieniu tego sakramentu lecz nowotestamentalna relacja precyzyjnie 
informująca o funkcjonowaniu tejże praktyki w czasach apostolskich. Tylko Chrystus, 
a nie apostołowie, mógł ustanawiać sakramenty dla swego Kościoła. Apostołowie 
przekazali Kościołowi Jego wolę, polecenie sprawowania konkretnych obrzędów jako 
znaków uobecniających zbawcze działanie Pana. Świadectwo apostoła Jakuba może 
tu być jedynie potwierdzeniem tego ustanowienia przez Chrystusa, które dokonało się 
wcześniej. Nie mamy jednak takiej bezpośredniej relacji ewangelicznej o namaszczaniu 
chorych olejem przez Chrystusa, lecz należy tu pamiętać, że ustanowienie sakramentu to 
nie jakiś akt prawny, lecz działanie wyrastające z dzieła zbawczego Chrystusa i w tym 
sensie dzisiejsza teologia w swoich badaniach kładzie bardziej akcent na ukazywanie 
Jezusa Chrystusa jako fundamentu sakramentów niż jako ich fundatora6. W Ewangeliach 
znajdujemy liczne opisy, w których Jezus bardzo wyraźnie objawia zbawcze działanie 
wobec chorych przez swoje, wyrażające się w różnych gestach symbolicznych, akty 
prowadzące do uzdrowienia7. Patrząc szerzej na te ewangeliczne sceny, można zauważyć, 
że Jezus w swoim zbawczym działaniu wobec chorych dawał im coś więcej niż tylko 
uzdrowienie ciała, przez co zapowiadał, iż zbawienie, jakie przynosi ludzkości, jest 
uzdrowieniem człowieka w do głębi integralnym znaczeniu, które definitywnie zrealizuje 
się w zmartwychwstaniu8. Tym samym możemy stwierdzić, że ustanowienie tego sakra-
mentu przez Chrystusa zawarte jest w Ewangeliach implicite9, a potwierdzenie tej tezy 
sugeruje właśnie zapis Mk 6,13, który choć nie podaje żadnych szczegółów rytualnych 

4 Bernard Sesboüé, L’onction des malades (Lyon: Profac, 1972), 43.
5 Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński, polski, t. IV/1, oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras, 

(Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007), 502–503. Należy pamiętać, że nie jest to jedynie jakaś hipoteza eg-
zegetyczna ojców soborowych, ale orzeczenie soborowe zawarte w doktrynie i potwierdzone kanonem, czyli 
obowiązująca wykładnia interpretacji słów Pisma ze strony Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.

6 Bernard Sesboüé, Invitation à croire. Des sacrements crédibles et désirables (Paris: Cerf, 2009), 229. Podobnie 
Karl Rahner, Pisma wybrane, t. 1 (Kraków: WAM, 2005), 107, 110, gdzie odwołuje się on do idei Chrystusa jako 
prasakramentu.

7 Morris Maddocks, The Christian Healing Ministry (London: SPCK, 71985), 60; autor ten stwierdza nawet: „Final-
ly it will be noted that Jesus’ healing methods were largely sacramental in nature”.

8 Paweł Sambor, „Sakrament namaszczenia chorych”, w: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, 
red. Krzysztof Porosło, Robert J. Woźniak (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2018), 421.

9 Jean-Philippe Revel, Traité des sacrements. VI. L’onction des malades: rédemption de la chair et par la chair 
(Paris: Cerf, 2009), 11–12; Sesboüé, L’onction des malades, 34, pisze: „Il n’est donc pas étonnant que l’Eglise ait 
vu dans les gestes de guérison du Christ l’annonce des sacrements et leur ait emprunté un certain nombre de rites 
sacramentels”.
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tego obrzędu, to jednak wprost mówi o namaszczaniu chorych olejem przez Dwunastu 
posłanych przez Jezusa, a więc czyniących to, jak można w pełni zasadnie przypuszczać, 
z Jego polecenia10. Taki stan rzeczy sprawia, że źródeł biblijnych dla samego ustano-
wienia sakramentu chorych należy szukać zdecydowanie bardziej niż w tekście z Listu 
św. Jakuba w ewangelicznych relacjach o uzdrowieniach dokonywanych przez Jezusa, 
a tekst Jk 5,14–15 traktować zasadniczo jako źródło informacji o tym, jak sprawować 
namaszczenie chorych.

1. Ewangeliczne relacje o uzdrowieniach jako pierwotny model 
struktury sakramentalnej posługi wobec chorych – gesty i słowa 
Jezusa

Na kartach Ewangelii uzdrowienia są swoistym znakiem rozpoznawczym działalności 
Jezusa (Mt 4,23; por. Mt 8,16–17 w odniesieniu do Iz 53,4) – tak też relacjonuje to później 
św. Piotr w jednej ze swoich pierwszych katechez (Dz 10,38). Jezus przez ewangelistów 
przedstawiany jest jako ten, w którego misję wpisane jest w sposób zasadniczy uzdrawia-
nie (therapeo11) chorych (np. Mt 4,23–24). W najstarszej Ewangelii – autorstwa Marka – 
umieszczenie całej serii uzdrowień na początku działalności Jezusa ma charakter wręcz 
programowy12. Trzeba tu jednak pamiętać, że kiedy Jezus stosuje wobec siebie określenie 

„lekarz” (iatros), to ma ono tu znaczenie nie tyle w rozumieniu klasycznej medycyny, 
co nade wszystko soteriologiczne (zob. Mk 2,17, por. Wj 15,26)13. Jak zauważa wybitny 
teolog Bernard Sesboüé: „Właśnie na podstawie uzdrowienia i zdrowia Jezus otwiera 
swych słuchaczy na zbawienie, zgodnie z pewną ciągłością sensu, jaka istnieje implicite 
pomiędzy uzdrowieniem a faktem zbawienia w znaczeniu absolutnym i definitywnym”14. 
Przestrzeń ludzkiej słabości w doświadczeniu choroby staje się więc w działalności 

10 Jerzy Stefański, Sakrament Chorych w dziejach i życiu Kościoła (Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo 
Gaudentinum, 2000), 32; Andrew Cuschieri, Anointing of the Sick. A Theological and Canonical Study (Lanham–
New York–London: University Press of America, 1993), 61–62.

11 Słowo therapeo jest najczęstsze u Mateusza, natomiast np. u Łukasza częstszym określeniem jest iaomai – 
Remigiusz Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu (Warszawa: Vocatio, 21995), 280 
(therapeo), 286 (iaomai).

12 Piotr Łabuda, „«Wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali» (Mk 6,13)”, w: Sakramenty Kościoła. Sakramenty 
uzdrowienia. Sakramenty w służbie komunii, red. Piotr Łabuda (Tarnów: Biblos, 2019), 112.

13 Gerhard Ludwig Müller, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, Podręcznik teologii dogmatycznej, Traktat V, 
tłum. Wiesław Szymona (Kraków: Wydawnictwo M, 1998), 174; Jean-Claude Larchet, Terapia chorób duchowych. 
Wstęp do tradycji ascetycznej Kościoła prawosławnego, tłum. Nikołaja Aleksiejuk (Hajnówka: Bratczyk, 2013), 
7, 245, 250–251; Janusz Lekan, „Namaszczenie chorych czy ostatnie namaszczenie?”, Roczniki Teologiczne 64, 
2 (2017): 137; Roberto Antonio Bianchi, Uzdrowieni i zbawieni. Jezus leczy nasze rany, tłum. Joanna Ganobis 
(Kraków: Esprit, 2018), 89–96. Szerzej nt. rozwinięcia motywu Chrystusa-lekarza u ojców Kościoła – Michael 
Dörnemann, „Einer ist Arzt, Christus. Krankheitsdeutung in den Schriften der frühen griechischen Kirchenväter”, 
w: Krankheitsdeutung in der postsäkularen Gesellschaft. Theologische Ansätze im interdisziplinären Gespräch, 
red. Günter Thomas, Isolde Karle (Stuttgart: Kohlhammer, 2009), 247–260.

14 Bernard Sesboüé, Jezus Chrystus na obraz ludzi. Krótki przegląd przedstawień Jezusa na przestrzeni historii, tłum. 
Piotr Rak (Kraków: Wydawnictwo M, 2006), 146; jest to w tym miejscu odniesienie autora do Komentarza do 
Ewangelii Marka autorstwa E. Drewermanna.
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Jezusa miejscem spotkania z Bogiem, ale to ostatecznie dar zbawienia, który On głosi, 
przywraca integralność ciała naruszoną przez chorobę15. Takie ujęcie przezwycięża zatem 
pokusę redukcji Jezusa jedynie do roli uzdrowiciela. Sam Jezus interpretował dokony-
wane przez siebie uzdrowienia jako znaki legitymizujące jego mesjańskie posłannictwo 
(Mt 11,2–5; Łk 4,17–21 w odniesieniu do Iz 61,1–2) oraz zapowiedź bliskości królestwa 
Bożego (Mt 10,7–8)16.

Analizując działania uzdrowicielskie Jezusa w kontekście próby poszukiwania pier-
wotnego źródła dla sakramentu chorych, warto tu najpierw zauważyć, że Jezus przy 
uzdrowieniach stosował charakterystyczne gesty i słowa, często tworzące ze sobą pewną 
całość17. Pośród gestów wykonywanych przez Jezusa przy uzdrowieniach trzy z nich 
jawią się jako zasadnicze. Pierwszym charakterystycznym gestem Jezusa wobec chorych 
jest dotyk. Jezus bardzo często przy uzdrowieniach dotyka chorego lub nawet dokładniej 
chorej części ciała (np. Mk 1,41; Łk 14,4; Mt 9,29). Pierwszorzędne znaczenie tego gestu 
to wyraz międzyosobowego spotkania Jezusa z chorym poprzez konkretny kontakt 
fizyczny, komunikacja poprzez zmysły, bo wszak dotyk to jeden z pięciu zmysłów. 
W głębszym sensie to wyraz współczucia, gest złagodzenia bólu, a także przełamywania 
samotności – wyrwania z izolacji w chorobie, co w sposób szczególny dotyczyło przy-
padków dotykania trędowatych, którzy byli społecznie wykluczeni18.

Drugi gest w działaniach Jezusa wobec chorych to nałożenie rąk będące bardziej 
rytualną formą dotyku (np. Łk 4,40; 13,13; Mk 6,5; 8,25)19. Gest ten Jezus stosował także 
jako akt błogosławieństwa (Mk 10,13.16). W późniejszej praktyce pierwotnego Kościoła, 
wedle danych nowotestamentowych, gest ten używany był już nie tylko przy uzdrowie-
niach, ale stał się także gestem epikletycznym wyrażającym udzielanie Ducha Świętego 

15 Müller, Dogmatyka katolicka, 747.
16 Revel, Traité des sacrements, 13, 29–30; Sesboüé, L’onction des malades, 33–34; Stefański, Sakrament Chorych 

w dziejach i życiu Kościoła, 28–30; Marek Pyc, Znaki trynitarnej bliskości. Teologalny wymiar sakramentów 
świętych (Poznań: RW UAM Wydział Teologiczny, 2007), 170; Alfons Weiser, „«Die Gabe, Krankheit zu heilen». 
Jesus und die Kranken”, Bibel und Kirche 43, 1 (1988): 2–4; Edouard Cothenet, „Healing as a Sign of the Kingdom, 
and the Anointing of the Sick”, w: Temple of the Holy Spirit. Sickness and Death of the Christian in the Liturgy, 
tłum. Matthew J. O’Connell (New York: Pueblo Publishing Company, 1983), 35–37.

17 Zobacz katalog miejsc biblijnych opisujących poszczególne gesty i słowa Jezusa przy uzdrowieniach – Reiner 
Kaczynski, „Feier der Krankensalbung”, w: Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft, Teil 7,2: 
Sakramentliche Feiern I/2, red. Hans Bernard Meyer i in. (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 1992), 252; Alfons 
Skowronek, Chorzy i ich sakrament, Sakramenty wiary t. 4 (Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, 
1997), 78; Daniel B. Hinshaw, Touch and the Healing of the Word (Yonkers NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 
2017), 37–59; Bianchi, Uzdrowieni i zbawieni, 164–188; Weiser, „«Die Gabe, Krankheit zu heilen». Jesus und die 
Kranken”, 2 – tu katalog wszystkich chorób, z jakich uzdrowił Jezus.

18 Revel, Traité des sacrements,13–14; Łabuda, „«Wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali» (Mk 6,13)”, 117. 
Szerzej: Hinshaw, Touch and the Healing of the Word, 53–59; Artur Malina, „Chrystus uzdrawiający w Ewangelii 
według św. Marka”, w: W Jego ranach nasze zdrowie. Teologia sakramentów uzdrowienia, red. Krzysztof Porosło 
(Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2015), 30–32.

19 Gest nałożenia rąk jako akt rytualny był głęboko zakorzeniony w tradycji judaistycznej już od czasów patriarchów. 
Jednak nigdzie w ST nie ma relacji o posługiwaniu się tym gestem przy uzdrowieniach; Otto Knoch, „Die Funktion 
der Handauflegung im Neuen Testament”, Liturgisches Jahrbuch 33, 4 (1983): 223. 
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oraz stosowanym przy ordynacji20. I choć już od czasów apostolskich nie jest to w prak-
tyce Kościoła gest specyficzny jedynie dla posługi wobec chorych, to jednak ma za sobą 
obietnicę Chrystusa Zmartwychwstałego: „w imię moje (…) na chorych ręce kłaść będą, 
i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,18). Stąd może warto w tym kontekście odczytywać go 
w jego łącznym znaczeniu jako akt modlitwy o uzdrowienie i umocnienie przez Ducha 
Świętego oraz błogosławieństwa chorego.

Trzeci gest stosowany przez Jezusa przy uzdrowieniach to podniesienie. Dotyczył 
on przypadków, gdy chory musiał leżeć i polegał na ujęciu go za rękę i podniesieniu 
(Mk 1,31; 5,41). Ma on charakter bardzo ekspresyjny – przejście od pozycji leżącej 
symbolizującej śmierć do pozycji stojącej symbolizującej życie sprawia, że niesie on 
w sobie symbolikę zmartwychwstania. Potwierdza to zastosowany tutaj na oznaczenie 
czynności podnoszenia grecki czasownik egeíro, który znajdujemy także u Marka (16,6) 
użyty w odniesieniu do zmartwychwstania21.

Poza tym w kilku przypadkach Jezus przy uzdrowieniach posługiwał się gestami 
bardziej złożonymi, np.: „włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka” (Mk 7,33), 

„zwilżył mu oczy śliną i położył ręce na niego” (Mk 8,23), „splunął na ziemię, uczynił 
błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź obmyj się w sadzawce 
Siloam” (J 9,6–7)22. We wszystkich tych sytuacjach można tłumaczyć zastosowanie 
śliny przez Jezusa jako rodzaj uznawanego w tamtej kulturze środka o właściwościach 
medycznych oraz symbolu przekazu życia23.

Jeśli idzie o słowa, jakie Jezus wypowiadał uzdrawiając, to można je podzielić na 
cztery grupy ze względu na sposób użycia tych słów przy uzdrowieniach. Przede 
wszystkim są to słowa towarzyszące opisanym gestom, które zazwyczaj wyjaśniały 
działanie Jezusa. Czasami również w tych sytuacjach Jezus czynił aluzje do wiary cho-
rego. Następna grupa to uzdrowienia, kiedy Jezus działał tylko poprzez samo słowo, bez 
wykonywania jakiegoś gestu względem chorego (np. Mk 3,5; J 5,8). Tutaj manifestuje się 
szczególnie stwórcza moc słowa Jezusa będącego Wcielonym Słowem Bożym. Ujawnia 
się ona w tych aktach poprzez stworzenie na nowo tego, co zniszczyła choroba. Trzecia 
specyficzna grupa to perykopy ewangelijne, w których Jezus, uzdrawiając, rozkazuje 
demonom (np. Mk 1,25; 5,6–13). Słowo Jezusa jest tych wypadkach egzorcyzmem. Tutaj 

20 Szerzej nt. gestu nakładania rąk przez Jezusa i stosowania go w czasach apostolskich: Knoch, „Die Funktion der 
Handauflegung im Neuen Testament”, 224–234; Franco Boscione, Gesty Jezusa, tłum. Krystyna Kozak (Kraków: 
WAM, 2004), 65–77; Revel, Traité des sacrements, 14–15.

21 Revel, Traité des sacrements, 15.
22 Błoto można tu odczytywać także jako element materii służącej za znak, który wyraża działanie słowa Jezusa, 

a zatem jest to rodzaj zapowiedzi działania sakramentalnego – Hinshaw, Touch and the Healing of the Word, 41. 
Nt. użycia błota i jego właściwości w świetle współczesnej wiedzy medycznej – Bianchi, Uzdrowieni i zbawieni, 
182–185.

23 Revel, Traité des sacrements, 15–16. W świecie antycznym przypisywano ślinie także moc uzdrawiającą oraz 
znaczenie egzorcyzmujące i apotropeiczne: Jeffrey John, „Anointing in the New Testament”, w: The Oil of 
Gladness. Anointing in the Christian Tradition, red. Martin Dudley, Geoffrey Rowell (London–Collegeville: 
SPCK – Liturgical Press, 1993), 48; Sigurd Kaiser, Krankenheilung. Untersuchungen zu Form, Sprache, 
traditionsgeschichtlichem Hintergrund und Aussage von Jak 5,13–18 (Neukirchen–Vluyn: Neukirchener Verlag, 
2006), 179; Kaczynski, „Feier der Krankensalbung”, 252; Boscione, Gesty Jezusa, 79–81.
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dotykamy szerszego problemu, a mianowicie w wielu relacjach ewangelicznych o uzdro-
wieniach dokonywanych przez Jezusa granica pomiędzy opętaniem a chorobą jest dość 
płynna. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy opisane w Ewangelii przypadki wskazują 
na objawy epilepsji (Mt 17,14–18 i par.). Trudno tutaj wyraźnie oddzielić działanie 
uzdrawiające Jezusa od egzorcyzmu24. Tłem tej dwuznaczności było rozpowszechnione 
w ówczesnym Izraelu przekonanie, że przyczyną choroby jest oddziaływanie złych 
duchów. Jezus swoim działaniem w tych sytuacjach pokazuje przede wszystkim, że 
uzdrawia całego człowieka, nie tylko jego dolegliwości fizyczne czy psychiczne, lecz 
uwalnia go od źródeł jego cierpienia25. W końcu czwarta grupa to sceny, w których Jezus 
uzdrawia swoim słowem na odległość, gdy sam chory nie jest obecny, jedynie ktoś prosi 
o jego uzdrowienie (Mt 8,5–13; J 4,46–53; w pewien sposób także Łk 17,12–14). Tu znów 
akcent jest położony na wszechmoc słowa Jezusa26.

2. Elementy duchowego wymiaru uzdrowień dokonywanych przez 
Jezusa – otwarcie na łaskę

Oprócz wymiaru zewnętrznego, wyrażającego się w gestach i słowach, które odnosiły się 
przede wszystkim do ciała chorej osoby, opisy uzdrowień dokonywanych przez Jezusa 
eksponują również ich wymiar duchowy. Tutaj warto zresztą zauważyć, że antropologii 
biblijnej zasadniczo obcy był grecki dualizm dość mocno separujący duszę od ciała 
w ludzkiej egzystencji – w Biblii element cielesny i duchowy widziane są bardziej jako 
dwa aspekty jednej, złożonej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Ten wymiar duchowy 
uzdrowień dokonywanych przez Jezusa odgrywa tu niezwykle istotną rolę, gdyż jedno-
znacznie uwidacznia, że nie mamy w tym przypadku do czynienia z jakąś formą medy-
cyny niekonwencjonalnej, opartej na siłach naturalnych, czy też z aktami magicznymi, 
lecz uzdrowienia te wynikają z działania Bożej mocy, są łaską wiodącą ku zbawieniu, na 
którą człowiek otwiera się poprzez wiarę27.

I to właśnie wiara jest ewidentnie najbardziej fundamentalnym wyrazem tego 
duchowego wymiaru uzdrowień w Ewangelii – uzdrowienia dokonywane przez Jezusa 
zakładają wiarę. Tu znów można wskazać swoiste grupy opisów ewangelicznych, które 
prezentują różne typy relacji pomiędzy wiarą a uzdrowieniem. Po pierwsze są to uzdro-

24 Weiser, „«Die Gabe, Krankheit zu heilen». Jesus und die Kranken”, 2–3, gdzie wskazuje opisy uzdrowień (np. Mt 
12,22), w których ewangeliści stosują wobec jednego przypadku wymiennie słownictwo związane z opętaniem 
i uwolnieniem od demonów oraz uzdrowieniem.

25 Kaczynski, „Feier der Krankensalbung”, 251–252; John, „Anointing in the New Testament”, 46–48.
26 Revel, Traité des sacrements, 16–19.
27 Tę myśl bardzo celnie ujął Hans Urs von Balthasar, „Zdrowie między nauką a mądrością”, Communio (PL) 188, 4 

(2014): 140: „Jezus nie przedstawia się ani jako super lekarz, ani jako szarlatan, ani jako cudotwórca, ale jako ten, 
który chce przynieść ludziom zbawienie [Heil]. Zbawienie, które reprezentuje nieskończenie więcej niż cielesne 
uzdrowienie [Heilung] czy zdrowie; Jezus uzdrawia ciało, aby człowiek zrozumiał, że zbawienie dotyczy i duszy, 
i ciała”. Podobnie: Revel, Traité des sacrements, 23–24; John, „Anointing in the New Testament”, 48–49; Bianchi, 
Uzdrowieni i zbawieni, 144–146; Müller, Dogmatyka katolicka, 748; Lekan, „Namaszczenie chorych czy ostatnie 
namaszczenie?”, 137.
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wienia, w których akt wiary chorego jest warunkiem wstępnym, na którym Jezus opiera 
swoje działanie (np. Mk 10,52; Mt 9,22; oraz Mt 9,28–29). Druga grupa to uzdrowie-
nia, w których akt wiary wobec Jezusa wyrażony jest nie bezpośrednio przez samego 
chorego, ale przez jego bliskich proszących o uzdrowienie (np. Mt 15,28; Mk 2,1–12; 
5,36). W tych sytuacjach objawia się wspólnotowy aspekt wiary – wiara potrzebna do 
uzdrowienia nie jest tu jedynie aktem indywidualnym, ale można powiedzieć, reinterpre-
tując te opisy z dzisiejszej perspektywy, jest także zakorzeniona w komunii eklezjalnej. 
Trzecia kategoria to sytuacje, w których brak wiary staje się przeszkodą do zbawczego 
działania Jezusa (Mt 13,58) – tutaj w odwróconym sensie mamy potwierdzenie wymogu 
wiary jako przesłanki tworzącej przestrzeń dla zbawczego działania Jezusa28. Osobną, 
specyficzną grupę tworzą przypadki uzdrowień, w których obserwujemy przejście od 
niedowiarstwa do wiary, gdzie wiara osób proszących o uzdrowienie niejako rozwija 
się etapami w trakcie działania Jezusa (Mk 9,14–25; J 4,46–53). W końcu szczególny 
casus na tym tle znajdujemy w Ewangelii Janowej w opisie uzdrowienia niewidomego 
przy sadzawce Siloam (J 9,1–37)29. W tym przypadku wiara jest rezultatem uzdrowienia, 
co więcej, cała inicjatywa uzdrowienia pochodzi od samego Jezusa, a nie od chorego. 
Wiara niewidomego rozwija się tu również stopniowo. Jej zaczątki widzimy już wtedy, 
gdy ufając Jezusowi, wykonuje on Jego polecenie, by obmyć się w sadzawce Siloam. Po 
uzdrowieniu broni Jezusa, stawiając opór faryzeuszom, aż w końcu składa uroczyście 
wyznanie wiary wobec Jezusa. Ten przegląd relacji pomiędzy wiarą a uzdrowieniem 
uświadamia nam, że choć Jezus oczekuje wiary od chorych, których uzdrawia, to jednak 
wiara sama w sobie nie jest bezpośrednią przyczyną uzdrowienia, ale aktem otwarcia się 
na Boże działanie. Źródłem uzdrowienia jest tu zawsze sam Bóg, który uzdrawiając ciało, 
uzdrawia także duchową sferę człowieka, pomnażając jego wiarę30.

Jeszcze mocniej ten duchowy wymiar uzdrowień Jezus eksponuje, wiążąc je z odpusz-
czeniem grzechów. Szczególnie czytelna jest tu scena uzdrowienia paralityka (Mt 9,2–7 
i par.), gdzie uzdrowienie cielesne jest widzialnym znakiem uzdrowienia duchowego. 
Jezus uzdrawia całego człowieka, nie tylko jego ciało, ale wyraźnie w tym przypadku 
sugeruje, że wymiar duchowy uzdrowienia ma znaczenie pierwszorzędne. W tym miej-
scu rysuje się złożony problem powiązania przyczynowego pomiędzy grzechem a cho-
robą. W Starym Testamencie nierzadko pojawiają się sugestie, że choroby są skutkiem 
grzechu, są karą za nieposłuszeństwo Bogu i takie przekonanie było rozpowszechnione 
w judaizmie czasów Jezusa31. Jezus jednak w innym fragmencie Ewangelii (J 9,2–3) 
wyraźnie stwierdza, że nie należy przyczyn każdej choroby dopatrywać się w bezpośred-

28 Malina, „Chrystus uzdrawiający w Ewangelii według św. Marka”, 33.
29 Szersza interpretacja sceny J 9,1–6 – Hinshaw, Touch and the Healing of the Word, 37–42.
30 Revel, Traité des sacrements, 24–27.
31 Szerzej na ten temat: John Wilkinson, The Bible and Healing. A Medical and Theological Commentary 

(Edinburgh–Grand Rapids: The Handsel Press Ltd.–Wm.B. Eerdmans Publishing Co., 1998), 32–52; John 
C. Kasza, Understanding Sacramental Healing: Anointing and Viaticum (Chicago–Mundelein: Hillenbrand 
Books, 2007), 12–13; Stefański, Sakrament Chorych w dziejach i życiu Kościoła, 27–28; Skowronek, Chorzy i ich 
sakrament, 25–26.
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nich skutkach osobistych grzechów – choroba na płaszczyźnie relacji z Bogiem nie jest 
karą za konkretny grzech cierpiącego człowieka bądź też dziedzictwem kary za grzechy 
jego przodków32. Bardziej kładzie On tu akcent na to, że uzdrowienie i przebaczenie 
grzechów są manifestacją chwały Bożej wyrażającej się w zwycięstwie nad siłami zła, 
a tym samym są one również pewną antycypacją doświadczenia nowego Stworzenia (zob. 
Ap 21,5; por. Iz 35,4–6)33.

Ten wątek relacji pomiędzy chorobą a grzechem rozwija na inny sposób epizod 
ewangelijny relacjonujący uzdrowienie chorego przy sadzawce Betesda (J 5,2–14), gdzie 
w jakiś czas po tym wydarzeniu Jezus spotyka w świątyni tego uzdrowionego człowieka 
i mówi do niego: „Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się co gorszego nie 
przydarzyło” (w. 14). Słowa te wydają się sugerować, że Jezus tym ostrzeżeniem podziela 
jednak owo ówczesne przekonanie rabinistyczne, że kolejny grzech będzie skutkował 
karą, jaką może być jeszcze gorsza choroba. Tymczasem słowa „nie grzesz więcej” 
w domyśle suponują tu przede wszystkim fakt odpuszczenia grzechów (por. J 8,11) 
wraz z uzdrowieniem. W istocie ta wypowiedź Jezusa zawiera w sobie przesłanie, że 
grzech wprowadza człowieka na płaszczyźnie duchowej w stan choroby dużo cięższej 
niż schorzenia i ułomności cielesne. Jest to więc ukazanie pewnego podobieństwa mię-
dzy chorobą a grzechem, ale jednocześnie istotnej różnicy jakościowej – w radykalnie 
różnym stopniu choroba i grzech są manifestacją wpływu na człowieka złych mocy. 
Dlatego przebaczenie grzechów stanowi w uzdrowieniu główną płaszczyznę zwycięstwa 
Chrystusa nad działaniem sił zła34.

3. Interpretacja zapisu Mk 6,13 jako relacji o archetypicznej formie 
praktyki namaszczania chorych

W świetle tak całościowo widzianej zbawczej działalności Jezusa wobec chorych 
możemy dopiero w pełni odczytać niezmiernie lakoniczną relację ewangeliczną 
o posłaniu Dwunastu przez Jezusa z misją, podczas której apostołowie „wielu chorych 
namaszczali olejem i uzdrawiali (etherapeuon)” (Mk 6,13). Tekst ten unaocznia nam 
przede wszystkim, że Jezus nie chce ograniczać tylko do siebie tych zbawczych aktów 
wobec chorych, a wręcz przeciwnie, przekazuje władzę uzdrawiania (Mk 6,7, por. Łk 9,1, 
Mt 10,1) apostołom, bo chce, by przez nich to Jego działanie trwało potem w Kościele. 
Ten wymiar zapisu Mk 6,13 możemy dokładniej dostrzec, umieszczając go w kontekście 
relacji innych ewangelistów o posłaniu Dwunastu35.

32 Jean-Caulde Larchet, The Theology of Illness (Crestwood NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2002), 33–39; Pyc, 
Znaki trynitarnej bliskości, 164, 175; Weiser, „«Die Gabe, Krankheit zu heilen». Jesus und die Kranken”, 6.

33 Pyc, Znaki trynitarnej bliskości, 176.
34 Revel, Traité des sacrements, 28–29; Stefański, Sakrament Chorych w dziejach i życiu Kościoła, 29–30; Kaczynski, 

„Feier der Krankensalbung”, 252.
35 Revel, Traité des sacrements, 31–32.
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U Mateusza mamy zapis, że Jezus, posyłając Dwunastu z misją głoszenia Dobrej 
Nowiny o królestwie Bożym, udzielił im „władzy nad duchami nieczystymi, aby je 
wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 10,1). Można tu odnieść 
wrażenie, trochę podobnie jak w tekście Mk 6,13, że Jezus niejako bezpośrednio łączy 
wypędzanie złych duchów i posługę wobec chorych. Jednak nieco dalej w rozwinię-
ciu posłania misyjnego w wersji Mateusza oba te elementy są wyraźnie rozdzielone 
(Mt 10,8). Potwierdza to opis tej sceny u Łukasza, gdzie najpierw Jezus przekazuje Dwu-
nastu „moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób” (Łk 9,1), 
lecz później ewangelista aż dwukrotnie łączy uzdrawianie chorych tylko z głoszeniem 
Ewangelii (Łk 9,2.6). Podobnie jest nieco dalej, gdy Jezus posyła 72 uczniów (Łk 10,1–12), 
gdzie również podstawowym zadaniem posłanych jest głoszenie Ewangelii i uzdrawia-
nie chorych (w. 9). Widzimy więc, że przedłużenie zbawczego działania Jezusa wobec 
chorych wpisane jest w samo centrum posłannictwa apostołów, co potwierdzają liczne 
świadectwa o ich późniejszej działalności opisane w Dziejach Apostolskich (np. Dz 5,12; 
8,7; 9,32–34; 14,3.8–10; 19,11–12; 28,8–9)36.

Jednakże tylko w relacji Marka (6,13) ta posługa uzdrawiania podczas pierwszej misji 
apostołów związana jest z czynnością namaszczenia olejem, która stanie się później 
podstawą rytu sakramentu chorych. Część biblistów podważa historyczność tego zapisu 
w Ewangelii Markowej ze względu na brak wzmianki o namaszczeniu w paralelnych 
tekstach synoptycznych i uznaje tę informację za późniejsze uzupełnienie redakcyjne 
będące odbiciem już popaschalnej praktyki w gminie wczesnochrześcijańskiej. Jednak 
w nowszych badaniach biblijnych przeważa opcja uznająca wiarygodność historyczną 
tego tekstu o namaszczaniu chorych przez apostołów właśnie ze względu na to, że 
wiemy, iż taka praktyka znana była w Kościele pierwotnym (por. Jk 5,14–15)37. Mocnym 
argumentem popierającym tę opinię jest tu skrupulatność w zachowywaniu tradycji 
apostolskiej poświadczana wielokrotnie w pismach nowotestamentowych38.

Użycie oleju w celach medycznych w świecie antycznym było bardzo powszechnym 
zjawiskiem39. Także w Biblii mamy takie świadectwa (np. Iz 1,6; Łk 10,34), lecz Stary 
Testament poza specyficznym obrzędem oczyszczenia trędowatych przez kapłana 
(Kpł 14,15–18), którzy de facto już byli wolni od choroby, nie zna rytualnego namaszcze-

36 Kaczynski, „Feier der Krankensalbung”, 252–253.
37 Kaiser, Krankenheilung, 182; Cothenet, „Healing as a Sign of the Kingdom, and the Anointing of the Sick”, 38; 

John, „Anointing in the New Testament”, 50.
38 Hugolin Langkammer, Ewangeliczna tradycja o Jezusie w Liście św. Jakuba. Komentarz teologiczno-pastoralny 

(Wrocław: TUM, 2011), 107–109.
39 Wilkinson, The Bible and Healing, 249; Józef Wiesław Rosłon, „Co oznacza obrzęd namaszczenia i jakie są 

biblijne podstawy tej praktyki?”, Collectanea Theologica 45, 1 (1975): 109. Szerzej Elie Mélia, „The Sacrament 
of the Anointing of the Sick: Its Historical Development and Current Practice”, w: Temple of the Holy Spirit. 
Sickness and Death of the Christian in the Liturgy, tłum. Matthew J. O’Connell (New York: Pueblo Publishing 
Company, 1983), 129–131; Kaiser, Krankenheilung, 145–149, gdzie autorka szeroko omawia także ówczesne 
zastosowanie oleju do namaszczeń w pielęgnacji ciała, kosmetyce oraz w sporcie (142–145), a także w rytuałach 
pogańskich, magii i egzorcyzmach (149–158); Bianchi, Uzdrowieni i zbawieni, 173–178.
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nia chorych olejem – to wyraźna nowość Ewangelii40. Owszem, rytualne namaszczenia 
osób były często stosowane w Izraelu, ale dotyczyły jedynie nadania władzy kapłańskiej 
bądź królewskiej41. W przypadku apostołów namaszczenie chorych olejem nie opierało 
się też na wykorzystywaniu naturalnych, leczniczych właściwości oleju, gdyż relacje 
ewangeliczne jednoznacznie wskazują, że uzdrawiali oni władzą daną przez Jezusa. Było 
to więc bezspornie działanie terapeutyczne o naturze symbolicznej, a nie medycznej, 
a z bardzo wielkim prawdopodobieństwem, bo nie ma wprost takiego zapisu w Ewange-
lii, można uznać, że opisane przez Marka namaszczanie chorych olejem miało w jakiejś 
formie charakter rytualny42. Nie musiało ono już w tym momencie być rytuałem o okre-
ślonej strukturze liturgicznej, ale bez wątpienia, jak na to wskazuje werset poprzedzający, 
który zawiera wezwanie do nawrócenia, było powiązane z wyraźnym odniesieniem do 
Boga, do słowa Jego obietnicy43. Idąc dalej tym tropem, wolno przypuszczać, że u pod-
staw zastosowania przez apostołów takiego nowego rytu namaszczenia chorych leżało 
właśnie wyeksponowanie tego, iż ich posługa uzdrawiania dokonuje się w imię Jezusa, 
który ich posłał44. Trudno też sobie wyobrazić, żeby apostołowie sami wprowadzili taki 
innowacyjny obrzęd i to podczas swojej pierwszej misji, a zatem była to zapewne w pełni 
inicjatywa Jezusa, który znając symboliczną i religijną funkcję oleju w kulturze żydow-
skiej, wybrał znak namaszczenia, nadając mu nową funkcję i znaczenie w posłudze 
wobec chorych45. Potwierdzeniem takiej tezy wydaje się fakt, że we wszystkich relacjach 
synoptycznych o pierwszej misji apostołów nie ma żadnej wzmianki o używaniu przez 
nich gestu nakładania rąk, tak charakterystycznego dla uzdrowień dokonywanych przez 
Jezusa. A zatem wiele przesłanek wskazuje na to, że ryt namaszczenia pełnił w tym 
przypadku funkcję zewnętrznego znaku łaski uzdrowienia, której źródłem jest sam 

40 Kaiser, Krankenheilung, 162–165, 196.
41 Kaiser, Krankenheilung, 158–162; Sesboüé, L’onction des malades, 31–33; Wilkinson, The Bible and Healing, 

250–251; Rosłon, „Co oznacza obrzęd namaszczenia i jakie są biblijne podstawy tej praktyki?”, 110–111; Ignace 
de la Potterie, „Namaszczenie”, w: Słownik teologii biblijnej, red. Xavier Leon-Dufour (Poznań: Pallottinum, 
31990), 517.

42 Kaiser, Krankenheilung, 182–184 oraz 167–170; Langkammer, Ewangeliczna tradycja o Jezusie w Liście 
św. Jakuba, 107–108; Franz Mußner, Der Jakobusbrief (Freiburg–Basel–Wien: Herder, 31975), 220; Kaczynski, 

„Feier der Krankensalbung”, 253; John, „Anointing in the New Testament”, 50; Revel, Traité des sacrements, 39; 
autorzy ci wskazują, że już judaizm nadawał olejowi znaczenie symbolu eschatologicznego zbawienia.

43 Malina, „Chrystus uzdrawiający w Ewangelii według św. Marka”, 35. Pewną poszlaką przemawiającą za taką tezą 
może być też informacja, iż w Septuagincie synonimem użytego tu na oznaczenie czynności namaszczania ciała 
czasownika aleifō jest czasownik chriō, który relatywnie częściej stosowany jest tam w odniesieniu do czynności 
sakralnych. W NT aleifō używane jest jako oznaczenie realnej czynności namaszczenia a chriō tylko w znaczeniu 
symbolicznym-przenośnym jako namaszczenie przez Boga – Kaiser, Krankenheilung, 139–142, 276; Wilkinson, 
The Bible and Healing, 248–249, 251.

44 John, „Anointing in the New Testament”, 51; Łabuda, „«Wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali» 
(Mk 6,13)”, 123.

45 Herbert Vorgrimler, Buße und Krankensalbung, Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. IV/F. 3 (Freiburg–Basel–
Wien: Herder, 1978), 216–217; Potterie, „Namaszczenie”, 516.
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Jezus46. W tak opisanym przez Marka znaku namaszczenia chorych mielibyśmy zatem 
do czynienia z podstawowymi elementami struktury sakramentalnej47.

Oczywiście można uznać powyższe rozumowanie jako zbyt daleko idącą spekulację, 
jak na tak niezwykle lakoniczny zapis źródłowy. W takim kierunku idzie krytyka fran-
cuskiego teologa J.-Ph. Revela, który uznaje za błędną taką metodę, która w relacji Marka 
widzi już pierwszy zaczątek sakramentu chorych i autentyczny etap jego ustanowienia. 
Natomiast on sam, idąc za wypowiedzią Trydentu, która stwierdza, że św. Marek jedynie 
tu „wspomina (insinuatum)”48 o sakramencie namaszczenia chorych, jako zasadniczy 
punkt odniesienia dla jego ustanowienia wskazuje zbawcze gesty Chrystusa uzdrawia-
jącego chorych, które zapowiadają ten sakrament w sposób szerszy i bardziej bezpo-
średni49. Trzeba tu jednak zauważyć, że przedstawiona powyżej interpretacja wzmianki 
o namaszczeniu chorych w tekście Mk 6,13 nie izoluje przecież opisanego tu działania 
apostołów od działań uzdrowicielskich Jezusa, a wręcz przeciwnie, cała wcześniejsza 
argumentacja osadza działanie apostołów w zbawczych aktach Jezusa wobec chorych 
i ustawia je w jednej linii tradycji apostolskiej wiodącej do kontynuacji dzieła Jezusa 
w Kościele. Poza tym ten Markowy zapis o namaszczeniu chorych, choć lapidarny i jed-
nostkowy, nie jest jakimś przypadkowym dodatkiem i domaga się czytelnej interpretacji, 
gdyż jednak stanowi istotny ślad funkcjonowania tej praktyki w czasie ziemskiej dzia-
łalności Jezusa. Owszem, to, co opisuje Marek, nie jest jeszcze sakramentem w sensie 
ścisłym, bo sakramenty to rzeczywistość popaschalna, uobecniająca w Kościele zbawcze 
działanie Chrystusa, które swoją pełnię osiągnęło w Jego misterium paschalnym, ale bez 
wątpienia możemy tu mówić o pewnym wyraźnym świadectwie praktycznego przygoto-
wania przez Jezusa elementów tego, co będzie stanowić ten sakrament i co następnie dla 
ewangelisty Marka było najprawdopodobniej oczywistym elementem praktyki własnej 
wspólnoty kościelnej50.

Jezus świadomie pragnął i konkretnie inicjował kontynuację swojego dzieła zbaw-
czego wśród apostołów, aby w Kościele realizowało się ono poprzez sakramenty51. Jak 
to trafnie ujął św. Leon Wielki w swojej słynnej maksymie: „To więc, co widzialne 
było w naszym Zbawicielu, przeszło w sakramenty”52. Patrząc zatem na namaszczenie 

46 Tak uważa w swoim komentarzu Hugolin Langkammer, Ewangelia według św. Marka. Tłumaczenie, wstęp 
i komentarz, Biblia Lubelska (Lublin: RW KUL, 1997), 65. Autor ten też dodaje tutaj: „przy czym można sobie 
wyobrazić, że czynności towarzyszy słowo, jak to miało miejsce przy uzdrowieniach dokonywanych przez Jezusa”.

47 Jean-Claude Pompanon, Le pardon ou la joie de Dieu. Histoire et théologie de la Réconciliation et de l’Onction 
des malades (Paris: François-Xavier de Guibert, 2010), 197; Revel, Traité des sacrements, 32–33; Cuschieri, 
Anointing of the Sick, 62; Stefański, Sakrament Chorych w dziejach i życiu Kościoła, 33; Skowronek, Chorzy i ich 
sakrament, 78–79. 

48 Dokumenty Soborów Powszechnych, 502–503. Warto tu jednak zauważyć, że wobec tego stwierdzenia dekretu 
soborowego tekst dołączonego do niego kanonu 1 o namaszczeniu chorych w sposób bardziej bezpośredni su-
geruje zapis Mk 6,13 jako podstawę biblijną ustanowienia tego sakramentu: Dokumenty Soborów Powszechnych, 
512–513.

49 Revel, Traité des sacrements, 33.
50 John, „Anointing in the New Testament”, 51–52.
51 Maddocks, The Christian Healing Ministry, 58–60.
52 Leon Wielki, Mowy, tłum. Kazimierz Tomczak (Poznań–Warszawa–Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1958), 356.



121

ZBAWCZE DZIAŁANIE JEZUSA…

chorych właśnie przez pryzmat rzeczywistości wcielenia, odkrywamy, że tutaj, jak 
w żadnym innym sakramencie, zbawienie przychodzi do człowieka przede wszystkim 
przez ciało i także dla ciała53, co też pięknie wyraził św. Maksym Wyznawca w sentencji: 

„Sam dał lekarstwa, które uzdrawiają i uleczył tych, którzy byli zranieni, jawiąc się sam 
jako będący jednym z nich”54. Widziane z tej perspektywy człowieczeństwo Wcielonego 
Logosu staje się w takim ujęciu istotnym argumentem za ustanowieniem przez Chrystusa 
znaku zbawienia odnoszącego się do ludzkiej natury człowieka, zwłaszcza bezpośrednio 
w jej cielesnym wymiarze55.

4. Przykłady teologicznych teorii rozwiązania problemu sposobu 
ustanowienia sakramentu namaszczenia chorych

Przedstawione powyżej w szerokiej panoramie dane biblijne wskazują wyraźnie na 
Jezusa jako źródło sakramentu namaszczenia chorych, aczkolwiek owszem, sprawą 
dyskusyjną pozostaje tu stale sam moment jego ustanowienia, gdyż przede wszystkim 
Ewangelie nie zawierają zapisu słów Jezusa odnoszących się bezpośrednio do tegoż 
sakramentu. Na ten temat teologowie scholastyczni wypracowali kilka różnych teorii56, 
jednak Sobór Trydencki nie opowiedział się za żadną z tych opinii teologicznych, pozo-
stawiając tę kwestię otwartą do dalszej debaty, a sformułował orzeczenie dogmatyczne 
stwierdzające jedynie sam fakt ustanowienia przez Chrystusa namaszczenia chorych 
jako sakramentu57. Spośród wspomnianych scholastycznych teorii na szczególną uwagę 
zasługuje tutaj oryginalny sposób wyjaśnienia tego zagadnienia przez św. Bonawenturę, 
do czego współcześnie nawiązuje znana niemiecka teolożka Dorothea Sattler w dialogu 
ekumenicznym z protestantami na temat tego sakramentu58. Otóż Bonawentura twierdził, 
że sakrament ten ustanowił nie bezpośrednio sam Chrystus, lecz Duch Święty poprzez 
apostołów, a św. Jakub go promulgował. Argumentował to w sposób następujący: bierz-
mowanie i namaszczenie są sakramentami oznaczającymi w sposób szczególny łaskę 
Ducha Świętego, dlatego w świetle słów Ewangelii (J 7,39), dopiero kiedy Duch został 
dany, mogły być one ustanowione. Chrystus je zapowiedział (insinuata), ale dopiero 
Duch Święty, aktualizując Jego nauczanie (J 16,12–13), ustanowił je poprzez kolegium 
apostołów, czego dowodem jest tu promulgacja namaszczenia przez apostoła Jakuba59.

53 Revel, Traité des sacrements, 9–10. Jeszcze mocniej podkreśla to teologia prawosławna, ukazując istotę uzdrowie-
nia człowieka na najgłębszym poziomie jego natury, gdzie poprzez wcielenie w Chrystusie ludzka natura jednoczy 
się z boską: Larchet, Terapia chorób duchowych, 251.

54 Homilie (Coll II), XXVI, 25; cytat za: Larchet, Terapia chorób duchowych, 254.
55 Sesboüé, L’onction des malades, 34.
56 Szerzej: Sambor, „Sakrament namaszczenia chorych”, 436–441.
57 Cuschieri, Anointing of the Sick, 58–61.
58 Dorothea Sattler, „Sakramententheologie heute. Eine Standortbestimmung in ökumenischer Perspektive”, Theolo-

gie und Glaube 101, 1 (2011): 12.
59 Bonaventura, Commentaria in quatuor libros Sententiarum magistri Petri Lombardi. In quartum librum Sen-

tentiarum, Opera omnia, t. IV (Ad Claras Aquas [Quaracchi-Florentia]: Typographia Collegii S. Bonaventurae, 
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Wydaje się, że mamy za mało danych biblijnych, by było możliwe kiedykolwiek 
wskazać jednoznacznie czas, określić czyn i słowa Jezusa będące takim momentem 
ustanowienia tego sakramentu. Zdecydowanie bardziej należałoby widzieć ten akt usta-
nowienia jako formę pewnego procesu obejmującego zbawczą działalność Jezusa wobec 
chorych i jej kontynuację w misji apostołów, tak jak prezentuje to powyższa analiza. 
W tym kontekście jako nowatorska jawi się teza wspomnianego już francuskiego teologa 
J.-Ph. Revela, który jako definitywny moment ustanowienia sakramentu chorych wska-
zuje scenę ostatniego rozesłania misyjnego apostołów przez zmartwychwstałego Jezusa 
tuż przed wniebowstąpieniem, zawartą w zakończeniu Ewangelii Marka (16,15–18). Pan 
Jezus, nakazując tutaj apostołom proklamację Ewangelii na całym świecie, jednocześnie 
daje im obietnicę: „Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,18). 
Autor ten uważa, że właśnie w tym momencie Zmartwychwstały powierza Kościołowi 
kontynuację swojego zbawczego działania wobec chorych, a więc ustanawia sakrament 
chorych. Potwierdzenie tej tezy Revel wskazuje w analogii do momentu promulgacji 
formuły chrztu zawartej w paralelnym tekście Mateusza (28,16–20). W nieco podobnej 
sytuacji, w relacji Jana, Zmartwychwstały ustanawia sakrament pojednania (J 20,21–23). 
Co prawda w tej scenie u Marka Chrystus nie wspomina nic o geście namaszczenia 
olejem, lecz mówi o nakładaniu rąk, to jednak francuski teolog uważa, że nakładanie rąk 
na chorych jest tu gestem sakramentalnym komplementarnym do namaszczania olejem60. 
Przekonywujące w tej teorii Revela jest kompleksowe ujęcie ustanowienia sakramentów 
w ramach ostatecznego posłania apostołów przez Zmartwychwstałego Pana. Jednak jeśli 
przeanalizujemy tutaj dokładniej ten tekst Marka, to zdecydowanie bardziej uzdrawia-
nie chorych należy tu do katalogu znaków o charakterze charyzmatycznym, mających 
potwierdzać głoszoną Ewangelię61. Z drugiej strony wydaje się, że na tym etapie, kiedy 
apostołowie mają jedynie dotychczasowe doświadczenie z ziemskiej działalności Jezusa, 
trudno im bezwzględnie jednoznacznie rozdzielić w aktach uzdrowienia to, co jest 
znakiem zbawienia o charakterze cudu, od elementów tworzących przygotowanie do 
sakramentalnego uobecnienia zbawczego działania Jezusa wobec chorych w posłudze 
Kościoła62.

1889), 591–592 (IV, d. XXIII, a. 1, q. 2); Sambor, „Sakrament namaszczenia chorych”, 437–438; Dorothea Sattler, 
„Einsetzung der Sakramente”, w: Neues Lexikon der katholischen Dogmatik, red. Wolfgang Beinert, Bertram 
Stubenrauch (Freiburg im Br.: Herder, 2012), 154; Cuschieri, Anointing of the Sick, 58.

60 Revel, Traité des sacrements, 33–34; Cothenet, „Healing as a Sign of the Kingdom, and the Anointing of the Sick”, 
38. Zbieżna opinia: Dionisio Borobio, „Annäherung an die Heilungssalbung in der Alten Kirche”, Concilium (D) 
27 (1991): 118, gdzie autor wskazuje na komplementarność pomiędzy rytem namaszczenia, który lepiej wyraża 
wymiar uzdrawiający, a gestem nałożenia rąk, który mocniej wskazuje na źródło i autorytet Chrystusa, od którego 
pochodzi uzdrowienie.

61 Langkammer, Ewangelia według św. Marka, 156.
62 Pyc, Znaki trynitarnej bliskości, 170; Lekan, „Namaszczenie chorych czy ostatnie namaszczenie?”, 137.



123

ZBAWCZE DZIAŁANIE JEZUSA…

Zakończenie

Poprzez takie poszukiwania teologiczne możemy w pewien sposób zbliżyć się do usta-
lenia, jak i kiedy został ustanowiony sakrament namaszczenia chorych. Ale na pewno 
z tych wszystkich teologicznych interpretacji zapisów ewangelicznych wynika jedno, że 
taka praktyka była inicjatywą Jezusa i przez Niego została przygotowana oraz zlecona 
apostołom, a potwierdzeniem kontynuacji tej tradycji apostolskiej w Kościele jest świa-
dectwo zawarte w Liście św. Jakuba (5,14–15)63. Nie ma żadnych przesłanek biblijnych, 
aby apostołowie samodzielnie wprowadzili taką praktykę i stała się ona tak szybko 
czymś tak oczywistym w życiu wspólnot chrześcijańskich, jak na to wskazuje ten jej 
nowotestamentowy opis, tym bardziej że tekst Jk 5,14–15, mimo swojej lapidarności, bez 
mała już kompletnie określa kształt, skutki oraz charakter rytu namaszczenia chorych64. 
Przy czym nie wolno zapominać, że liturgia w czasach apostolskich miała formy w dużej 
mierze improwizowane, co jednak nie oznacza, że zupełnie dowolne, gdyż od samego 
początku Kościół miał świadomość, że jako akt wyrażający dzieło zbawienia działanie 
liturgiczne nie jest wytworem wspólnoty, lecz rzeczywistością w swojej podstawowej 
treści i strukturze otrzymaną w przekazie Tradycji wywodzącej się ostatecznie od 
Jezusa (por. 1 Kor 11,23)65. A zatem w pełni zasadnie za Soborem Trydenckim możemy 
twierdzić, że „to święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa jako prawdziwy i we właściwym znaczeniu sakrament Nowego Testa-
mentu”, gdyż praktyka ta niepodważalnie stanowi uobecnienie w Kościele Jego zbaw-
czego działania realizowanego w posłudze wobec chorych poprzez nawiązanie do gestów 
i słów w aktach uzdrowienia zawartych w relacjach ewangelicznych66. Nauczanie Soboru 
Trydenckiego odnośnie do ustanowienia tego sakramentu zostało wprost powtórzone 
przez Katechizm Kościoła Katolickiego67, ale co więcej, w tej współczesnej prezentacji 
doktryny Kościoła jasno wskazuje się również na „Jezusa–lekarza”, nie tylko jako na 
paradygmatyczny wzór zbawczej posługi wobec chorych, ale również na Tego, który 
apostołów „czyni uczestnikami swej posługi współczucia i uzdrawiania (Mk 6,12–13)”68, 
a to pośrednio potwierdza tezę zawartą w tytule artykułu i zbieżność linii przedstawionej 
tu argumentacji z aktualną wykładnią Magisterium.

63 Mußner, Der Jakobusbrief, 224; Langkammer, Ewangeliczna tradycja o Jezusie w Liście św. Jakuba, 107; 
Cothenet, „Healing as a Sign of the Kingdom, and the Anointing of the Sick”, 40.

64 Müller, Dogmatyka katolicka, 749.
65 Maciej Zachara, Krótka historia Mszału Rzymskiego (Warszawa: PROMIC, 2014), 14–18. Szerzej na temat 

elementów kultu w pismach nowotestamentalnych i dyskusji wokół interpretacji tych świadectw: Paul 
F. Bradshaw, W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego. Źródła i metody badań wczesnej liturgii, tłum. 
Piotr Kaznowski, Michał Koza (Kraków: Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, 2016), 97–114.

66 Pyc, Znaki trynitarnej bliskości, 174.
67 Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań, Pallottinum, 22002), nr 1511.
68 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1503–1507.
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PNEUMATOLOGICZNY WYMIAR 
SAKRAMENTÓW UZDROWIENIA KOMUNII

Streszczenie

Kościół jest sakramentem zbawienia w komunii i wszystkie sakramenty są sakramentami 
komunii – trynitarną ekonomią zbawienia urzeczywistnianą liturgicznie w siedmiu znakach 
ewangelicznych o charakterze żywej komunii między Bogiem a człowiekiem. „Nowe przy-
chodzenie Chrystusa za sprawą Ducha Świętego i jego stała obecność i działanie w życiu 
duchowym dokonują się w rzeczywistości sakramentalnej (…) Kościół jest widzialnym 
szafarzem świętych znaków, podczas gdy Duch Święty działa jako niewidzialny szafarz 
życia, które one oznaczają (…) Chrystus rozprzestrzenia się w sposób sakramentalny w mocy 
Ducha–Parakleta” (Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem, 61–64). Do sakramentów uzdro-
wienia komunii należą sakramenty pokuty i namaszczenie chorych. Wina i grzech są zakłó-
ceniami komunikacji i ranami zadanymi komunii. Duch Święty stawia ludzi w obecności 
Chrystusa i umożliwia im poznanie prawdy, by mogli żyć z nią w zgodzie. Zmartwychwstały 
Chrystus wzywa do nawrócenia i przemiany myślenia, a inicjatywa szukania i wychodzenia 
naprzeciw Chrystusowi należy też do Ducha Świętego. Proces wyzwalania się człowieka 
z niewoli grzechu i nieprawości dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania pod wpły-
wem Ducha Świętego, który oczyszcza i przemienia wszystkich ogniem swojej obecności. 
Każdy człowiek jest narażony na chorobę i jej konsekwencje wyłączające ze społeczności. 
Wczesnochrześcijańskie modlitwy poświęcenia przypisują uzdrawiające działanie w sferze 
cielesnej i duchowej olejowi świętemu, który otrzymuje moc od Ducha Świętego przyzy-
wanego w modlitwie epikletycznej Kościoła. Skutkiem przyjęcia sakramentu namaszczenia 
chorych jest szczególny dar Ducha Świętego – łaska umocnienia, pokoju i odwagi w prze-
zwyciężaniu trudności związanych z ciężką chorobą lub niedołęstwem starości, odnowienie 

1 Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński, diecezja radomska, teolog dogmatyk, Katedra Teologii Prawosławnej w Sekcji 
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lizuje się w teologii komunikacji i komunii. Ostatnio wydane monografie: Zarys mariologii komunijnej (Lublin: 
Wydawnictwo KUL, 2019); Eschatologia w perspektywie komunii (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019); ORCID: 
0000-0002-6957-1034. Adres do korespondencji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25; e-mail: ksemjot@tlen.pl.
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ufności i wiary w Boga oraz umocnienie przeciw pokusom złego ducha, zniechęceniu 
i trwodze przed śmiercią oraz uzdrowienie duszy i ciała. Słowa Listu św. Jakuba 5,14–15 
były pierwotnie modlitwą wstawienniczą prezbiterów gminy nad chorym połączoną z sym-
bolicznym nałożeniem rąk – solidarnym działaniem wiernych w komunikacyjnym słowie 
i niewerbalnym symbolu komunikacyjnym mającym na celu wyproszenie u Boga uratowania 
ciężko chorej osoby ze sfery śmierci jako załamania się komunikacji oraz przedłużenia życia 
w komunii z Bogiem i z ludźmi. Modlitwa przy namaszczeniu dotyczy także przetrwania 
chorego poza granicą choroby i śmierci w dającym życie Duchu Świętym oraz we wspólnocie 
ze zmartwychwstałym Chrystusem. Namaszczenie chorych jest świętowaniem uniwersalnej 
obecności posłannictwa Syna i Ducha Świętego w człowieku i w Kościele ponad chorobą 
i śmiercią.

Słowa kluczowe: Duch Święty, komunia, sakramenty uzdrowienia, sakrament namaszczenia 
chorych, sakrament pokuty i pojednania

PNEUMATOLOGICAL DIMENSION OF THE SACRAMENTS  
OF THE HEALING OF COMMUNION

Abstract

The Church is the sacrament of salvation in communion and all the sacraments are the sacra-
ments of communion – the Trinitarian economy of salvation liturgically realized in the seven 
evangelical signs that are in the nature of living communion between God and man. “New 
coming of Christ by the power of the Holy Spirit, and his constant presence and action in 
the spiritual life are accomplished in the sacramental reality. (…) The Church is the visible 
dispenser of the sacred signs, while the Holy Spirit acts in them as the invisible dispenser of 
the life which they signify. Together with the Spirit, Christ Jesus is present and acting. (…) 
The fullness of the salvific reality, which is Christ in history, extends in a sacramental way 
in the power of the Spirit Paraclete” (John Paul II, Dominum et Vivificantem, 61–64). The 
sacraments of the healing of communion are the Sacrament of Penance and the Sacrament 
of the Anointing of the Sick. Guilt and sin are disruptions of communication and wounds 
inflicted on communion. The Holy Spirit places people in the presence of Christ and enables 
them to know the truth so that they can live in harmony with it. The risen Christ calls us to 
conversion and change of thinking, and the initiative to seek and reach out to Christ belongs 
also to the Holy Spirit. The process of liberating man from the bondage of sin and iniquity is 
always done in the Sacrament of Penance and Reconciliation under the influence of the Holy 
Spirit, who purifies and transforms all with the fire of his presence. Everyone is at risk of 
disease and its consequence is exclusion of society. Early Christian prayers of consecration 
attribute the healing effect in the bodily and spiritual realms to the holy oil, which receives 
power from the Holy Spirit invoked in the epicletic prayer of the Church. The effect of receiv-
ing the Sacrament of the Anointing of the Sick is a special gift of the Holy Spirit – the grace 
of strengthening, peace and courage in overcoming the difficulties associated with a serious 
illness or inadequacy of old age, renewing trust and faith in God and strengthening against the 
temptations of the evil spirit, discouragement and fear of death, and healing of soul and body. 
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The words from the Letter of St. James 5:14–15 were originally a prayer of intercession of the 
priests of the community over the sick, combined with the symbolic laying on of hands – the 
solidarity of the faithful in a communicative word and a non-verbal communication symbol 
aimed at asking God to save a seriously ill person from the sphere of death as a breakdown in 
communication and to prolong life in communion with God and people. The anointing prayer 
also concerns the survival of the sick beyond the borders of sickness and death in the life-giv-
ing Holy Spirit and in communion with the risen Christ. The anointing of the sick celebrates 
the universal presence of the mission of the Son and the Holy Spirit in man and in the Church 
beyond sickness and death.

Keywords: the Holy Spirit, communion, sacraments of healing, the Sacrament of Anointing 
of the Sick, the Sacrament of Penance and Reconciliation

Wstęp

Katechizm Kościoła Katolickiego (dalej KKK) bardzo realistycznie mówi o człowieku: 
„Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie 
w Chrystusie. Przechowujemy jednak to życie «w naczyniach glinianych» (2 Kor 4,7). 
Obecnie jest ono jeszcze «ukryte z Chrystusem w Bogu» (Kol 3,3). Jesteśmy jeszcze 
w «naszym przybytku doczesnego zamieszkania» (2 Kor 5,1), poddani cierpieniu, cho-
robie i śmierci. To nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można 
je utracić przez grzech” (KKK nr 1420). W odwiecznych planach Stwórcy istniała 
możliwość ponownego sprowadzenia i upodobnienia do Niego tych wszystkich, którzy 
zostali poczęci i wydani na świat w grzechu, a potem bez przerwy upadali. Ta możliwość 
powrotu do utraconej komunii nazywa się w Biblii drogą pokuty i nawrócenia (por. KKK  
nr 1426–1427)2. 

Lekarstwem na zerwanie i zagrożenie nawiązanej po chrzcie komunii z Bogiem  
i ludźmi jest na pewno sakrament pokuty i pojednania. Komunia z Bogiem bywa jednak 
zagrożona nie tylko następstwami grzechu, lecz także chorobą i niebezpieczeństwem 
śmierci. KKK nr 1421 stwierdza: „Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, 
który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała3, chciał, by Kościół 
mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje 
także jego członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty 
i namaszczenia chorych”. Sakrament namaszczenia chorych można więc potraktować 
także jako sakrament uzdrowienia komunii4, tym bardziej że w katalogach siedmiu 

2 Kazimierz Romaniuk, Sakramentologia biblijna: zarys teologii sakramentów dla teologów, katechetów, 
duszpasterzy (Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1994), 67–75.

3 Porównaj: Mk 2,1–12.
4 Czesław Stanisław Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. II (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003), 613: „Pokuta pozwala 

nam pogłębiać lub regenerować komunię z Bogiem i Kościołem”.
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sakramentów wymieniany był zawsze obok sakramentu pokuty, a Sobór Trydencki 
omawiał je łącznie i nazwał namaszczenie chorych „dopełnieniem pokuty”5.

Artykuł podejmuje kwestie ważne tak dla sakramentologii, jak i dla pneumatologii 
oraz teologii komunii. Najpierw ukaże pneumatologiczne wymiary wszystkich sakra-
mentów komunii, a potem pneumatologiczno-komunijne aspekty sakramentu pojednania 
i pokuty oraz sakramentu namaszczenia chorych.

1. Pneumatologiczne wymiary sakramentów komunii

Współczesna sakramentologia ukazuje, że nie tylko sakramenty święceń i małżeństwa 
służą komunii (jak ujmuje to KKK), lecz że wszystkie są prawdziwie sakramentami 
komunii. Bardzo podkreśla się dzisiaj w teologii związek sakramentów z wiarą będącą 
czynnikiem podmiotowym i personalnym. W konsekwencji coraz wyraźniej wyróżnia 
się personalistyczne rozumienie sakramentów, które dowartościowuje prawdę, iż są 
one wydarzeniami realnej, aktualnej i historycznej komunikacji Osób Bożych z osobą 
człowieka. Ujęcie to ukazuje prawdę o więzi ludzi z Trójcą Świętą poprzez sakramenty, 
o Bożej ekonomii zbawienia i wcielenia oraz zmierza do rekapitulacji i syntezy prze-
ciwstawnych nieraz ujęć dotychczasowych. Wymiary osobowe nadają znakom sakra-
mentalnym realność, znaczenie i sens jako empirycznym, świętym znakom liturgicznym, 
wiążącym człowieka z Chrystusem przynoszącym zbawienie: „sakrament to objawiona 
trynitarna Ekonomia Zbawienia urzeczywistniana na sposób uobecnienia liturgicznego 
w siedmiu swoich znakach ewangelicznych o charakterze żywej komunii między Bogiem 
a człowiekiem”6.

Posoborowa teologia katolicka dostrzegła zbawcze i eklezjotwórcze działanie Ducha 
Świętego w udzielaniu i owocowaniu sakramentów. Szczególnie inspirujące słowa dla 
pneumatologicznej interpretacji sakramentów zawiera encyklika Jana Pawła II Dominum 
et Vivificantem: „Duch Święty sprawia, że Chrystus, który odszedł, przychodzi – teraz 
i zawsze – w nowy sposób. To nowe przychodzenie Chrystusa za sprawą Ducha Świętego 
i jego stała obecność i działanie w życiu duchowym dokonują się w rzeczywistości sakra-
mentalnej” (nr 61). Papież wyjaśnia dalej, że ta „posługa sakramentów nosi w sobie za 
każdym razem tajemnicę Chrystusowego «odejścia» przez Krzyż i Zmartwychwstanie, 
w mocy którego przychodzi Duch Święty. Przychodzi i działa: «daje życie». (…) Kościół 
jest widzialnym szafarzem świętych znaków, podczas gdy Duch Święty działa jako 
niewidzialny szafarz życia, które one oznaczają” (nr 63). Inaczej mówiąc, „pełnia owej 
zbawczej rzeczywistości, jaką jest (…) Chrystus, rozprzestrzenia się w sposób sakramen-

5 Sobór Trydencki, „Nauka o świętych sakramentach pokuty i ostatniego namaszczenia” (25 listopada 1551 r.), 
w: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. IV, red. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras (Kra-
ków: Wydawnictwo WAM, 2004), 501. Lothar Lies nazywa te sakramenty „zachowującymi Kościół” (Sakramen-
tentheologie. Eine personale Sicht (Graz–Wien–Köln: Styria Verlag, 1990), 351). Marek Jagodziński, Sakramenty 
w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne (Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2008), 369–370.

6 Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. II, 593–595.
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talny w mocy Ducha–Parakleta” (nr 64). Za Jego sprawą i wewnątrz Jego posłannictwa 
Kościół wyrasta stale z paschalnej tajemnicy Chrystusowego „odejścia”, a równocześnie 
żyje stale no wym przychodzeniem Chrystusa w sprawowanych misteriach (por. nr 63)7.

Reforma liturgiczna przynosi wyraźny wzrost świadomości udziału Ducha Świętego 
w sprawowaniu sakramentów. Są one wypełnione Duchem Świętym i uczestniczą w Jego 
przekazywaniu. Duch Święty jest „medium” liturgicznej obecności Pana. Oparte na dziele 
zbawczym Chrystusa sakramenty są strukturalnie zakorzenione w działaniu Ducha, na 
którym spoczywa inicjatywa i wspieranie działania Kościoła. Odkąd wskrzesił Jezusa, 
urzeczywistnia dalej Jego cielesność odpowiednio do warunków czasu i przestrzeni. 
On uobecnia Jezusa ludziom i przysposabia ich do przyjmowania Jego orędzia, inicjuje 
spotkanie z Nim, podtrzymuje, wspiera i urzeczywistnia. Posługuje się także ludzką 
aktywnością jako środkiem i narzędziem8. Jest przyczyną sprawczą komunii Chrystusa 
z ludźmi przyjmującymi sakramenty9.

Pojawiają się próby spoj rzenia na sakrament jako na rzeczywistość epikletyczną, czyli 
jako owoc kościelnego wołania o przyjście Ducha Świętego10. Przychodzący Duch urze-
czywistnia sakrament, jest Dawcą sakramentu i daje sam siebie – jest Darem sakramen tu. 
Urzeczywistniany w sakramentach udział człowieka w „rzeczach świętych”, w Chrystu-
sie i Jego propozycji zbawienia, realizuje się przez wzajemne oddanie osobowe lub wręcz 
jako wspólnota wzajemnego oddania osobowego. Za sadą tego wzajemnego oddania jest 
Duch Święty. Ten, który miał udział w oddaniu się Jezusa na krzyżu, ma również udział 
w sakramentalnym uobecnieniu tego oddania, z drugiej zaś strony wyzwala człowieka 
do oddania się Chrystusowi, budzi chęć w człowieku i uzdalnia go do coraz większego 
upodobnienia się do Chrystusa11.

Sakramentalne pośrednictwo w udzielaniu się Boga ludziom dokonuje się przy pomocy 
Kościoła, który – będąc Kościołem Jezusa Chrystusa – w mocy Jego Ducha przeka-
zuje na sposób znaku wcieloną obecność Bożego zbawienia. Inkarnacyjna struktura 
wydarzenia zbawczego przedłuża się w eklezjalnym działaniu słowa i symbolu, a Duch 
Święty wykorzystuje to działanie jako narzędzie w uobecnianiu Chrystusa w Jego dzia-
łaniu zbawczym12. W takiej perspektywie można ujmować sakramenty jako widoczne 
i uchwytne znaki prawdziwej bliskości i obecności Boga, komunikacji i komunii, dialogu 

7 Andrzej Czaja, Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posobo-
rowej teologii niemieckiej (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003), 171–176.

8 Na temat ars celebrandi w Duchu Świętym zobacz: Krzysztof Gąsecki, Jesteśmy napełnieni Duchem Chrystusa 
w sakramentach Kościoła. Pneumatologia a sakramentologia (Pelplin: Bernardinum, 2018), 117–119.

9 Czaja, Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej 
teologii niemieckiej, 176–178. 

10 Gąsecki, Jesteśmy napełnieni Duchem Chrystusa w sakramentach Kościoła. Pneumatologia a sakramentologia, 
57–61, 99–108.

11 Czaja, Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej 
teologii niemieckiej, 178–180.

12 Herbert Vorgrimler, Sakramententheologie (Düsseldorf: Patmos Verlag, 21990), 88–89.
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i wspólnoty z Bogiem, które mają jednocześnie zadanie tworzenia komunii i komunikacji, 
dialogu i wspólnoty między ludźmi13.

Droga do wspólnoty z Bogiem prowadzi przez wspólnotę Boga z ludźmi, którą jest 
Chrystus w swojej Osobie. Jezus Chrystus – Bóg-człowiek – sam jest osobową komunią 
Bóstwa i człowieczeństwa. Spotkanie z Chrystusem powoduje powstanie wspólnoty 
z Nim i Ojcem w Duchu Świętym, która łączy także ludzi między sobą i prowadzi ku 
doskonałej radości Ducha. Komunia ma więc charakter teologiczny, chrystologiczny, 
pneumatologiczny, historiozbawczy i eklezjologiczny, a także zawiera w sobie sakramen-
talny wymiar bliskości Boga14. Wszystko, co wydarza się między Bogiem a ludźmi ma 
charakter komunijny, a zbawienie urzeczywistnia się jako zbawienie w komunii. Wejście 
na drogę Chrystusa dokonuje się jednak nie tylko dzięki Niemu samemu, lecz także – i to 
w równym stopniu – dzięki darowi Ducha Świętego15.

Wspólnota Kościoła realizuje się w istotny sposób w sakramentach, a każdy z nich 
rozwija specyficzny sposób komunii komunikacyjnej. Dlatego w każdym z nich chodzi 
o komunikację ukierunkowaną na komunię16. Komunikacja sakramentalna jest tak zróż-
nicowana, jak zróżnicowane są sakramenty jako różne formy komunikacji dokonującej 
się w różnych sytuacjach komunikacyjnych17. Eklezjalne akty komunikacji mają moc 
odtwarzania w nowych warunkach historycznych i osobowych wiekuistego wydarzenia 
Komunii Ojca, Syna i Ducha Świętego, które uobecnia się w kościelnej komunikacji, 
ożywiając dynamikę aktualnie przeżywanej komunii (która przechodzi znowu w komu-
nikację), w której Kościół jako znak i narzędzie Bożej komunii sam staje się „sakramen-
tem powszechnej komunii miłości”18.

Ponieważ wszystkie sakramenty jako akty komunikacyjne służą budowaniu komunii, 
ich charakter komunikacyjno-komunijny można ukazać w grupach „wtajemniczenia 
w komunię”, „uzdrowienia komunii” i „służby komunii”. Sakramentami uzdrowienia 
komunii są sakrament pojednania i pokuty oraz sakrament namaszczenia chorych.

13 Raimund Lachner, „Communio – eine Grundidee des christlichen Glaubens. Ein Beitrag zur Elementarisierung im 
Fach Dogmatik”, w: Qualitätsmanagement in der Theologie. Chancen und Grenzen einer Elementarisierung im 
Lehramtsstudium, red. Lachner, Egon Spiegel (Kevelaer: Butzon & Bercker Verlag, 2003), 230.

14 Lachner, „Communio – eine Grundidee des christlichen Glaubens. Ein Beitrag zur Elementarisierung im Fach 
Dogmatik”, 247–248.

15 Gisbert Greshake, Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie (Freiburg–Basel–Wien: Herder Verlag, 1997), 
363–370.

16 Hans Otmar Meuffels, Kommunikative Sakramententheologie (Freiburg–Basel–Wien: Herder Verlag, 1995), 309.
17 Lies, Sakramententheologie. Eine personale Sicht, 309.
18 Lies, Sakramententheologie. Eine personale Sicht, 355–360. „Personalne zrozumienie roli Ducha Świętego rewi-

duje nie tylko statyczny obraz Boga, ale także umiejscowienie immanentnej Trójcy Świętej w ekonomii zbawienia. 
Historiozbawcza funkcja Boga w Du chu Świętym polega na tym, że ludzkie doświadczenie wspólnoty czyni 
symbolem Boskiej Communio et Communicatio. Wówczas sakramenty (…) dzięki pneumatologicznej dynamice 
można (…) postrzegać jako dialogiczno-komunikatywne działania tych, którzy w sposób podmio towy stali się 
uczestnikami wspólnoty życia i miłości z Trójjedynym Bogiem. Sakramentalny kult zatem – w tak wyraźnej 
personalno-dialogicznej optyce – bez komunikacji nie jest możliwy” (Gąsecki, Jesteśmy napełnieni Duchem 
Chrystusa w sakramentach Kościoła. Pneumatologia a sakramentologia, 132).
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2. Pneumatologiczno-komunijny wymiar sakramentu pojednania 
i pokuty

Na temat „wielkiego sakramentu” pokuty i pojednania w adhortacji Reconciliatio et 
paenitentia Jan Paweł II napisał, że „władzę odpuszczania grzechów Jezus przekazuje 
przez Ducha Świętego zwykłym ludziom, którzy sami podlegają zasadzkom grzechu, 
czyli swoim Apostołom: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20,22)”. Dodał przy tym, że 
każdy z sakramentów, poza właściwą sobie łaską, jest także znakiem pokuty i pojedna-
nia19 – a więc „sakramentem miłosierdzia”20.

Katechizm Kościoła wyjaśnia, iż użyte w Ewangelii św. Jana słowa „związać” i „roz-
wiązać” oznaczają, „że ten, kto zostanie wyłączony z waszej komunii, zostanie także 
wyłączony z komunii z Bogiem; a ten, kto na nowo zostanie przyjęty do waszej komunii, 
zostanie również przyjęty przez Boga do komunii z Nim. „Pojednanie z Kościołem 
łączy się nierozerwalnie z pojednaniem z Bogiem” (KKK nr 1445). Sakrament pokuty 
przeznaczony jest dla wszystkich grzeszników, ale przede wszystkim dla tych, który po 
chrzcie utracili przez grzech łaskę chrztu i zadali ranę komunii kościelnej – daje im nową 
możliwość nawrócenia i odzyskania łaski usprawiedliwienia jako jakby „druga deska” 
ratunkowa rzucona rozbitkom po katastrofie okrętu (por. KKK nr 1446).

W Starym i Nowym Testamencie istniało przekonanie, że grzech nie jest czymś indy-
widualnym, lecz dotyka całej wspólnoty. Dla teologii Starego Testamentu było oczywiste, 
że ponieważ Bóg zawarł przymierze z całym ludem i cała wspólnota została uświęcona, 
jednostka może być uświęcona pod warunkiem przynależności do świętej społeczności 
Boga. Nowy Testament rozumie wspólnotę dwupoziomowo: jednostka osiąga wspólnotę 
z Bogiem, stając się członkiem Kościoła pojętego jako ciało Chrystusa. Kiedy chrześci-
janin grzeszy, nie tylko zrywa więź przymierza z Bogiem, ale narusza także świętość 
wspólnoty ludzkiej i sam się z niej wyklucza. Dlatego w Nowym Testamencie można 
znaleźć ślady działań do odzyskania utraconego brata czy siostry i usunięcia grzechu. 
O świadomości tego, że grzech godzi we wspólnotę, świadczy też wczesna praktyka 
ekskomuniki. Wyjaśnienie owej postawy wobec grzechu znajdujemy w teologicznej 
wizji Kościoła jako „świętej wspólnoty”21.

Nowotestamentalne wypowiedzi na temat pojednania i pokuty zawierają także wątki 
pneumatologiczne i komunijne. Św. Paweł mówił nie tylko o pojednaniu ludzi z Bogiem, 
lecz także o usunięciu wszelkich barier między nimi. Jezus „obie części [ludzkości] 
uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. (…) A przyszedłszy 

19 Jan Paweł II, Adhortacja „Reconciliatio et paenitentia”, 27–28.
20 Jagodziński, „Sakramenty miłosierdzia”, w: Oblicza miłosierdzia, red. Elżbieta Matulewicz (Warszawa: Wydaw-

nictwo UKSW, 2010), 74-82; Jagodziński, „Komunijna wizja sakramentu pokuty i pojednania”, w: Czy można 
dzisiaj wzywać do nawrócenia i pokuty? Chrześcijańska odpowiedź wiary, red. Marcin Składanowski, Tadeusz 
Syczewski, Jacek Połowianiuk (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015), 74–75.

21 Krzysztof Guzowski, Duch dialogujący. To dialegomenon Pneuma. Zarys pneumatologii dialogalnej (Lublin: 
Wydawnictwo KUL, 2016), 248–249.
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zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego 
jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca” (Ef 2,14.17n)22. Nawrócenie 
i pokuta zawierają w sobie ideę powrotu do Boga, ale najpierw trzeba odwrócić się od 
zła: „Nawróćcie się (…) i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na 
odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego…” (Dz 2,38). 
Zbawienie już w Starym Testamencie miało kształt społeczny, tworzący nierozdzielną 
jedność odniesienia do Boga i ludzi (por. prawo Dekalogu Pp 5–6), a grzech oznaczał 
zakłócenie bosko-ludzkich odniesień wspólnotowych (por. Rdz 20,6; 42,22; Sdz 11,27; 
Ps 51,6) jako fundamentalny defekt komunikacji i komunii (por. Iz 59,2). Odpowiednio 
do tego pokuta i pojednanie były też sprawą całej wspólnoty (por. Sdz 20,26; 1 Sm 7,6; 
Jer 36,6–9; Jl 2,13–17; Oz 14,2–4), a rytuały pokutne przenikała (werbalna i niewerbalna) 
struktura komunikacyjna.

II Sobór Watykański przywrócił sakramentowi pokuty i pojednania jego zapomniane 
wymiary personalne i eklezjalne (por. KKK nr 1499). Wina i grzech są zakłóceniami 
komunikacji i ranami zadanymi komunii w całości odniesień między Bogiem, człowie-
kiem i światem. Trzeba więc systematycznie ukazać, jak ludzka komunikacja i działanie 
Ducha Świętego pomagają ludziom w rozpoznaniu konieczności nawrócenia. Duch 
Święty w komunikacji miłości stawia ludzi w obecności Chrystusa i umożliwia im 
poznanie prawdy, która otworzyła się w Nim dla nich, by mogli żyć z nią w zgodzie. Tak 
w odnajdywaniu prawdy, jak i w symbolicznej komunikacji ludzi zagubionych w winie 
oraz odnawiających się w prawdzie chodzi o podtrzymywane przez Ducha Świętego 
dokonania wspólnoty eklezjalnej, w którą włączone są poszczególne podmioty23.

W sakramentalnym akcie pokuty przedłuża się niejako paschalny wymiar chrztu. 
Umarły duchowo człowiek zmartwychwstaje na nowo. Zmartwychwstały Chrystus 
wzywa do nawrócenia i przemiany myślenia, a inicjatywa szukania i wychodzenia 
naprzeciw Chrystusowi należy też do Ducha Świętego. Proces wyzwalania się człowieka 
z niewoli grzechu i nieprawości dokonuje się zawsze pod wpływem Ducha Świętego, 
który oczyszcza i przemienia ogniem swojej obecności. Dlatego sakrament pokuty urze-
czywistnia się pod Jego tchnieniem stwórczym. Odnowiony obrzęd pokuty wprowadził 
formułę absolucji, która nie ma już charakteru czysto deklaratywnego, lecz zawiera 
elementy epikletyczne i mówi także o zesłaniu Ducha Świętego „na odpuszczenie grze-
chów”. W samym centrum pokuty sakramentalnej znajdujemy więc istotne odniesienie 
do oczyszczającej i uświęcającej funkcji Ducha Świętego. Już św. Augustyn przypisywał 
odpuszczenie grzechów Duchowi Świętemu oraz Kościołowi zjednoczonemu przez 

22 Romaniuk, Sakramentologia biblijna: zarys teologii sakramentów dla teologów, katechetów, duszpasterzy, 80.
23 Wolfgang Beinert, „Versöhnung als Lebensvollzug der Kirche”, w: Theorie der Sprachhandlung und heutige 

Ekklesiologie. Ein philosophisch-theologisches Gespräch, red. Peter Hühnermann, Richard Schaeffler (Freiburg–
Basel–Wien: Herder Verlag, 1980), 114–152; Meuffels, Kommunikative Sakramententheologie, 320–325; 
Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, 378; Jagodziński, „Komunijna 
wizja sakramentu pokuty i pojednania”, 76–88; KKK, nr 1440.
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Niego w jedności, pokoju i miłości. Dar Ducha Świętego – nieodłączny od sakramentu 
chrztu – uobecnia się również w sakramencie pokuty24.

Odpuszczenie grzechów jest wyjątkowym dziełem Ducha Świętego. Chrystus udzielił 
apostołom poczwórnego daru: pokoju, misji, Ducha Świętego i władzy odpuszczania 
grzechów. Głównym celem posłannictwa Jezusa było „zgładzenie grzechów świata” oraz 
dar zbawienia (por. J 1,29; 3,16; 12,47; 10,10). Odpuszczając grzechy, Duch Święty nie 
czyni ludzi nowym stworzeniem w sposób magiczny czy automatyczny, gdyż grzech 
nie jest faktem czysto jurydycznym, lecz aktem osobowym, w wyniku którego nastę-
puje odrzucenie planu Bożego i zamknięcie się na Boga. Dlatego penitent potrzebuje 
nawrócenia, czyli ponownego otwarcia na miłość Bożą i opowiedzenia się za Bogiem. 
Sakrament pojednania jest zatem owocem Ducha Świętego, który udziela daru nawróce-
nia serca i zapoczątkowuje nową egzystencję. Jezus usuwa grzech ze świata, ponieważ 
jest najświętszym Barankiem, napełnionym Duchem i dającym Ducha. Dar Ducha 
Świętego jest łaską paschalną – to dzięki Niemu wchodzimy w tajemnicę chwalebnej 
śmierci i zmartwychwstania, poprzez które Chrystus pokonał grzech i wszelkie rozdarcie. 
W sakramencie pojednania Duch Święty udziela daru jedności w Chrystusie i dlatego 
władza odpuszczenia grzechów staje się bezowocna bez nawrócenia człowieka i miłości 
do Boga. Każdy sakrament należy rozumieć osobowo jako proces rozwoju przyjaźni 
z Chrystusem w Duchu Świętym. Wszelki automatyzm czy jurydyczne traktowanie 
sakramentów jest następstwem braku żywej relacji z Osobą Ducha Świętego mieszkają-
cego w ochrzczonych25.

W sakramencie pokuty Duch Święty od dnia Paschy nie przestaje przekonywać 
świata „o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16,8). O grzechu – z powodu braku 
wiary w Chrystusa, o sprawiedliwości – gdyż zajaśniała ona w Jego zmartwychwstaniu 
i wywyższeniu, o sądzie – ponieważ wszelka wrogość wobec Chrystusa już została 
osądzona (por. J 16,9–11). Sakrament pokuty stoi więc pod znakiem osądzającej mocy 
Ducha Świętego. Ten sam Duch jest jednak także Pocieszycielem udzielającym ludz-
kiemu sercu łaski pokuty i nawrócenia (KKK nr 1433). Przemiana ludzkiego serca jest 
zawszy czymś największym i najtrudniejszym, i dlatego jest dziełem Tego, którego 
chrześcijanie wyznają jako „Pana i Ożywiciela”. Pokuta jest łaską i darem, a trud oczysz-
czenia prowadzi do oświecenia, pocieszenia i radości pochodzącej od Parakleta (por. Ga 
5,22). On „przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, 
jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić 

24 Wacław Hryniewicz, Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej – tom 2 (Lublin: TN 
KUL, 1987), 341–343. Mało znana formuła rozgrzeszenia zbiorowego zawiera wyraźne wezwanie skierowane 
do Parakleta: „Duch Pocieszyciel, dany nam na odpuszczenie grzechów, w którym mamy dostęp do Ojca, niech 
oczyści wasze serca i oświeci swym blaskiem, abyście głosili dzieła potęgi Tego, który was powołał z ciemności 
do swojego przedziwnego światła” (René Laurentin, Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia 
i Jego Osoby, tłum. Maria Tarnowska (Kraków: Znak, 1998), 418).

25 Guzowski, Duch dialogujący. To dialegomenon Pneuma. Zarys pneumatologii dialogalnej, 250.
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słowami” (Rz 8,26). Wacław Hryniewicz komentuje to pięknym stwierdzeniem: „Epi-
klezie ludzkiej odpowiada epikleza samego Ducha Wspomożyciela”26.

Katechizm Kościoła Katolickiego zauważa, że „mimo zmian, którym w ciągu wie-
ków ulegały układ i celebracja tego sakramentu, można dostrzec tę samą podstawową 
strukturę. Obejmuje ona dwa istotne elementy: z jednej strony akty człowieka, który 
nawraca się pod działaniem Ducha Świętego (…), a z drugiej strony działanie Boże za 
pośrednictwem Kościoła. Kościół, który przez biskupa i jego prezbiterów udziela w imię 
Jezusa Chrystusa przebaczenia grzechów i ustala sposób zadośćuczynienia, modli się 
także za grzesznika i pokutuje razem z nim. W ten sposób grzesznik jest uzdrowiony 
i ponownie przyjęty do komunii kościelnej” (KKK nr 1448). Sakrament pokuty „nie 
tylko leczy (…) powracającego do komunii kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła, 
który cierpiał z powodu grzechów jednego ze swych członków. Grzesznik przywrócony 
do komunii świętych lub utwierdzony w niej zostaje umocniony przez wymianę dóbr 
duchowych między wszystkimi pielgrzymującymi jeszcze żywymi członkami Ciała 
Chrystusa, a także tymi, którzy już doszli do ojczyzny niebieskiej” (KKK nr 1469).

3. Pneumatologiczno-komunijny wymiar sakramentu namaszczenia 
chorych

Bogactwo metaforycznego znaczenia namaszczenia olejem wynika z szerokiej użytecz-
ności oleju oliwkowego w życiu ludzi Bliskiego Wschodu, gdzie był środkiem pokar-
mowym, odświeżał i czynił sprawnym ciało, leczył rany, podtrzymywał płomień lampy, 
był wyrazem błogosławieństwa, symbolem radości, przyjaźni i miłości. Według Księgi 
Henocha olej będzie służył zbawionym do podtrzymywania ich w nieśmiertelności27. 
Namaszczenie olejem jest znakiem, że Duch Święty chce napełnić nowym życiem szcze-
gólną sytuację chorego oraz na nowo zespala go z cierpiącym i zmartwychwstałym Chry-
stusem oraz Jego Kościołem28. Sakrament namaszczenia chorych został potraktowany 
przez autorów nowotestamentowych bardzo skromnie, a nieliczne wypowiedzi są na 
dodatek dość wieloznaczne29, toteż dane biblijne wymagają tu uzupełnienia nauczaniem 
Kościoła. Według Soboru Trydenckiego namaszczenie wyraziście reprezentuje łaskę 
Ducha Świętego, przez którego dusza człowieka zostaje niewidzialnie namaszczona30.

Każdy człowiek bez wyjątku jest narażony na chorobę i jej konsekwencje: „Człowiek 
doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba 
może łączyć się z przewidywaniem śmierci. Choroba może prowadzić do niepokoju,  

26 Hryniewicz, Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej – tom 2, 343–344.
27 Romaniuk, Sakramentologia biblijna: zarys teologii sakramentów dla teologów, katechetów, duszpasterzy, 

101–102.
28 Czaja, Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej 

teologii niemieckiej, 196.
29 Romaniuk, Sakramentologia biblijna: zarys teologii sakramentów dla teologów, katechetów, duszpasterzy, 114.
30 Guzowski, Duch dialogujący. To dialegomenon Pneuma. Zarys pneumatologii dialogalnej, 257.
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do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu…” (KKK 
nr 1500 i nast.). Kościół w czasach apostolskich znał specjalny obrzęd przeznaczony dla 
chorych, a Tradycja uznała go za jeden z siedmiu sakramentów Kościoła (por. KKK nr 
1510), w których „Chrystus nadal nas «dotyka», aby nas uzdrowić” (KKK nr 1504)31.

Choroba wyłącza człowieka ze społeczności: maleje jego aktywność, staje się uzależ-
niony od innych, brakuje mu możliwości dysponowania sobą, autonomii, niezależności. 
Chory czuje, że jest obcy, przeszkadza, a nawet niszczy, jest obcym ciałem w swoim 
otoczeniu, jest świadomy dezintegracji. Zniszczeniu podlega jego poczucie włączenia 
w świat społeczny, czuje, że budzi lęk u zdrowych32. Reakcja ludzi jest często najprostsza 
i prowadzi do usunięcia i wyizolowanie chorego ze społeczeństwa (często u podstaw tego 
znajduje się lęk przed zarażeniem). Zabiera się w ten sposób choremu przynależność do 
społeczności, do życia33. Nauczanie Kościoła o łączności chorych z całą wspólnotą jest 
w tej kwestii bardzo jasne: „Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały 
Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił 
(por. Jk 5,14–16), a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią 
Chrystusa (por. Rz 8,17, Kol 1,24, 2 Tm 2,11–12, 1 P 4,13), przysparzali dobra Ludowi 
Bożemu” (KKK nr 1499)34.

„Jeśli sakrament namaszczenia chorych udzielany jest wszystkim, którzy cierpią 
z powodu ciężkiej choroby i niedołęstwa, to tym bardziej jest on przeznaczony dla tych, 
którzy zbliżają się do kresu życia (...). Namaszczenie chorych dopełnia rozpoczęte przez 
chrzest dzieło naszego upodobnienia się do misterium Śmierci i Zmartwychwstania 
Chrystusa. Jest ono ostatnie w szeregu świętych namaszczeń, które wyznaczają etapy 
życia chrześcijanina (…) otacza koniec naszego ziemskiego życia jakby ochroną, 
zabezpieczającą nas na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca” (KKK nr 1523). 
Wczesnochrześcijańskie modlitwy poświęcenia uzdrawiające działanie w sferze ciele-
snej i duchowej przypisują olejowi świętemu, który otrzymuje moc od Ducha Świętego 
przyzywanego w modlitwie epikletycznej Kościoła35.

W nowym rytuale sakramentu namaszczenia Kościół przybliżył się do takiego jego 
rozumienia, które przyjęte było od dawna w prawosławiu. Szczególne znaczenie ma 
odniesienie łaski namaszczenia do Ducha Świętego: „Przez to święte namaszczenie 
i swoje najłaskawsze miłosierdzie niech Pan wspomoże cię łaską Ducha Świętego, aby 
wyzwoliwszy cię z grzechów ocalił i łaską swą podźwignął”. Wymiar chrystologiczny 
łączy się w tej formule z wymiarem pneumatologicznym i epikletycznym. W całym 

31 Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, 382.
32 Hans-Joachim Höhn, spüren… Die ästhetische Kraft der Sakramente (Würzburg: Echter Verlag, 2002), 94–95.
33 Höhn, spüren… Die ästhetische Kraft der Sakramente, 96.
34 Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, 382–383.
35 Hryniewicz, Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej – tom 2, 354. „Ześlij z niebios 

Twojego Ducha Świętego Pocieszyciela, by moc Jego przeniknęła ten olej (…), by ten olej stał się ochroną dla 
duszy i ciała każdego, kto będzie nim namaszczony” (schemat 1). Nałożeniu rąk towarzyszą następujące słowa: 

„Spraw, aby [nasz brat umocniony pełnią Ducha Świętego trwał niezachwianie w wierze (…) i świadczył o Twojej 
miłości]” (jedna z dwóch formuł do wyboru w schemacie 3) (Laurentin, Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego 
doświadczenia i Jego Osoby, 419).
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życiu chrześcijanin zdany jest na Chrystusa zmartwychwstałego i moc Jego Ducha – i to 
odnosi się także do całego Kościoła36. W Kościele prawosławnym także istnieje sakra-
ment chorych jako zbawczy środek uzdrowienia ciała i duszy. Epikleza tego sakramentu 
występuje przy poświęceniu oleju, dzięki czemu nabiera on właściwości pneumatofo-
rycznych – staje się nośnikiem Ducha Świętego. Początkowo namaszczenie chorych 
udzielane było w obecności wiernych – zwłaszcza siedmiu kapłanów trzymających 
siedem lamp oliwnych symbolizujących siedem darów Ducha Świętego – i stanowiło 
wprowadzenie do celebracji Eucharystii37.

Skutkiem przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych jest szczególny dar Ducha 
Świętego – „łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane 
ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świę-
tego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, 
przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią38. Wsparcie Pana przez moc Jego 
Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli 
taka jest wola Boża. Ponadto, «jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone» (Jk 5,15)” 
(KKK nr 1520), a przez zjednoczenie z męką Chrystusa „chory otrzymuje siłę i dar 
głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa. Jest on w pewien sposób konsekrowany, by 
przynosić owoc przez upodobnienie do odkupieńczej śmierci Zbawiciela. Cierpienie – 
następstwo grzechu pierworodnego – otrzymuje nowe znaczenie: staje się uczestnictwem 
w zbawczym dziele Jezusa” (KKK nr 1521). Łaska eklezjalna tworzy nową konfigurację 
w społecznej przestrzeni Kościoła: „Kościół w komunii świętych wstawia się w intencji 
chorego. Ze swej strony chory przez łaskę tego sakramentu przyczynia się do uświęcenia 
Kościoła i do dobra wszystkich ludzi, dla których Kościół cierpi i ofiaruje się przez 
Chrystusa Bogu Ojcu” (KKK nr 1522)39.

Życie człowieka nie wyczerpuje się w funkcjonowaniu organizmu, lecz jest przede 
wszystkim sprawą komunikacyjnych odniesień: wspólnoty z Bogiem we wspólnocie 
ludzi, doświadczenia bycia miłowanym i możliwości kochania, twórczej wymiany ze 
światem40. Chrześcijańska hermeneutyka sytuacji choroby podkreśla, że dezintegracja 
relacji życiowych u chorego zagraża dezintegracją relacji z Bogiem, a przecież jako 
chrześcijanin chory jest ukryty w Bogu i nic nie może mu zagrozić – żadne moce tego 
świata, ani choroba, ani śmierć41. Biblijna podstawa sakramentu namaszczenia chorych 
(Jk 5,14–15) była pierwotnie modlitwą wstawienniczą prezbiterów gminy nad chorym 
połączoną z symbolicznym nałożeniem rąk, a więc solidarnym działaniem wiernych 
w komunikacyjnym słowie i niewerbalnym symbolu komunikacyjnym, mającym na celu 

36 Hryniewicz, Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej – tom 2, 355–356.
37 Hryniewicz, Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej – tom 2, 357.
38 Porównaj: Hbr 2,15.
39 Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, 384.
40 Franz-Josef Nocke, Sakramententheologie. Ein Handbuch (Düsseldorf: Patmos Verlag, 1997), 232.
41 Höhn, spüren… Die ästhetische Kraft der Sakramente, 97–98.



139

PNEUMATOLOGICZNY WYMIAR SAKRAMENTÓW…

wyproszenie u Boga uratowania ciężko chorej osoby ze sfery śmierci – jako załamania się 
komunikacji – oraz przedłużenia życia w komunii z Bogiem i z ludźmi42.

Pierwszym znakiem ratowania zagrożonego życia i łączności jest obecność przy 
chorym43. Sakrament przynosi zamiast słownego pocieszenia gest czułości – namasz-
czenie czoła i rąk. W takiej sytuacji ciężko znaleźć słowa, trzeba bardzo strzec się przed 
jakąkolwiek nachalnością, potrzeba ogromnej wrażliwości. Wymaga to także przezwy-
ciężenia lęku przed cierpieniem i dotknięcia cierpienia. Dotknięcie ma swój rodowód 
jeszcze w przed-językowym urzeczywistnianiu kontaktu i komunikacji – ta „mowa ciała” 
jest najwcześniejszą formą komunikacji, daje podstawę do porozumiewania się także 
w stosunku do „abstrakcyjnych” spraw, tworzy most między odczuwaniem a myśleniem. 
Co więcej – intensywność relacji wyraża się w intensywności kontaktu dotykowego44.

W sakramencie tym nie ma mowy o zapobieganiu utracie zdrowia i piękna czy też 
o możliwości samouleczenia. Jest on włączony w proces komunikacji, który przeciw-
działa fizycznej, społecznej i religijnej dezintegracji chorych. Dementuje podejrzenie 
o opuszczeniu ich przez Boga i ludzi (por. Jk 5,14). Odróżnia się od taniego pocieszania 
tym, że nie lekceważy bólu i cierpienia. Nazywa po imieniu to, co niesie nieszczęście, nie 
budzi pochopnych nadziei na uleczenie, a zło staje się widoczne dla wszystkich45.

II Sobór Watykański skoncentrował się w kwestii tego sakramentu na akcentach ekle-
zjalnych i chrystologicznych: „Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów 
cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął 
i zbawił (…), a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa 
(…) przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (KKK nr 1499)46. Namaszczenie i modlitwa 
nie tworzą tylko komunikacji między dwoma osobami, lecz poprzez wyświęconych 
przełożonych wspólnoty przyjmują chorego do wspólnoty modlitwy całego Kościoła. 
Właśnie ta obejmująca wszystko komunikacja i komunia, do której włącza się chorego, 
jest także argumentem za udzielaniem tego sakramentu także wtedy, gdy nie jest on 
w danej chwili przytomny. Towarzyszący tej sytuacji dotkliwy brak komunikacji nie 
stanowi przeszkody, żeby owocna stała się możliwość komunikacyjna wspólnoty i całego 
Kościoła47. Wspomniana wspólnota komunikacji nie wyrasta oczywiście sama z siebie, 
lecz jest nakierowana na Pana, który jako doświadczony cierpieniem i śmiercią – a jed-
nak Zwycięzca – jest idealnym partnerem dialogu mogącym udzielić pociechy i nadziei. 
W tajemnicy tej komunii z (cierpiącym) Panem mieści się więc ratunek dla chorego, 
a także zapowiadana jest owocność cierpienia całej wspólnoty wiary48. Chrystus jest 

42 Meuffels, Kommunikative Sakramententheologie, 327.
43 Nocke, Sakramententheologie. Ein Handbuch, 232.
44 Höhn, spüren… Die ästhetische Kraft der Sakramente, 98.
45 Höhn, spüren… Die ästhetische Kraft der Sakramente, 99–100; M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. 

Studium teologiczno-komunikacyjne, 384–385.
46 Johann Auer, Die Sakramente der Kirche (Regensburg: Friedrich Pustet Verlag, 1972), 206–207.
47 Meuffels, Kommunikative Sakramententheologie, 327.
48 Meuffels, Kommunikative Sakramententheologie, 327–328; Zdzisław Janiec, Komunikacyjny wymiar liturgii 

(Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2006), 316.
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więc źródłem komunikacji chorego z członkami wspólnoty Kościoła, a w powierzeniu 
chorego Chrystusowi przejawia się eschatologiczno-służebna struktura Kościoła49. Jest 
to więc wzajemna komunikacja jednostki ze wspólnotą wierzących, w której Chrystus 
jest zawsze tak komunikatorem, jak i partnerem komunikacji50.

Kościół zachowuje świadomość tego, iż choroba i śmierć oznaczają jego własny kry-
zys – fizyczna śmierć jego członków oznaczałaby jego własny koniec. Stąd modlitwa 
przy namaszczeniu dotyczy także przetrwania chorego poza granicą choroby i śmierci 
w dającym życie Duchu Świętym oraz we wspólnocie ze zmartwychwstałym Chrystusem. 
Chory zostaje przez sakrament zjednoczony z Chrystusem, który, obecny w członkach 
swego Ciała, buduje Kościół także w chorych. Choroba staje się więc miejscem szcze-
gólnej obecności Chrystusa w Kościele. Wielcy święci ofiarowywali swoje cierpienia 
za Kościół. Oznacza to, że choroba i śmierć tylko zewnętrznie oznaczają osamotnienie 
człowieka, pod kątem wiary natomiast są sposobem trwania we wspólnocie z Chrystu-
sem i z wszystkimi związanymi z Nim ludźmi, tak że wśród ochrzczonych nie ma żad-
nego indywidualnego, wyizolowanego czy solipsystycznego umierania. Namaszczenie 
chorych ma więc ściśle eklezjologiczne odniesienie, jest świętowaniem uniwersalnej 
obecności posłannictwa Syna i Ducha Świętego w człowieku i w Kościele ponad chorobą 
i śmiercią, jest świętowaniem Kościoła i „zachowywaniem” Kościoła51.

Zakończenie

Sakramentalne działanie Ducha Świętego nie jest „punktowe”, lecz dotyczy całego czło-
wieka. Bóg nie działa nigdy jako terapeuta czy uzdrowiciel, lecz zawsze jako zbawiciel 
człowieka. Dlatego Chrystus, uzdrawiając ludzi ze wszystkich słabości i chorób oraz 
wypędzając złe duchy, pytał o wiarę konieczną do zbawienia. To ona umożliwia powrót 
do komunii tym, którzy przez grzech utracili łaskę i zadali ranę komunii kościelnej. Duch 
Święty umożliwia grzesznikowi poznanie prawdy i sakramentalne wyzwolenie. Odpusz-
czenie grzechów jest wyjątkowym dziełem Ducha Świętego, który udziela daru jedności 
w Chrystusie i umożliwia proces rozwoju komunii. W Liście św. Jakuba jest mowa także 
o odpuszczeniu grzechów choremu. Uzdrawiające i uświęcające działanie Ducha Świę-
tego obejmuje całego człowieka i przenika aż do korzenia choroby, usuwając również 
grzech. Żydzi wierzyli, że grzechy ściągają na ludzi choroby, ale grzech był rozumiany 
jako przekroczenie Prawa Bożego. Szczególnie zniewolenia nałogami zaczynają się od 
pojedynczych grzechów, a potem są przyczyną choroby. To nie Bóg karze człowieka 
chorobą za grzechy, lecz grzech, jako oddzielenie od wpływu Ducha Świętego, który 
oczyszcza nas i uwalnia od złych skutków grzechu, może stać się przyczyną zniewolenia 

49 Alexandre Ganoczy, Einführung in die katholische Sakramentenlehre (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft, 1979), 93.

50 Meuffels, Kommunikative Sakramententheologie, 328; Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. Studium 
teologiczno-komunikacyjne, 386.

51 Lies, Sakramententheologie. Eine personale Sicht, 362–364.
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demonicznego lub chorób ducha i ciała. Dlatego modlitwa o uzdrowienie jest poddaniem 
także całej historii osoby chorującej pod działanie Ducha Świętego, który naprawdę wie, 
co jest we wnętrzu człowieka52.

Bibliografia

Auer, Johann. Die Sakramente der Kirche. Regensburg: Friedrich Pustet Verlag, 1972.
Bartnik, Czesław S. Dogmatyka katolicka. T. II. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.
Beinert, Wolfgang. „Versöhnung als Lebensvollzug der Kirche”. W: Theorie der Spra-

chhandlung und heutige Ekklesiologie. Ein philosophisch-theologisches Gespräch,  
red. P. Hühnermann, R. Schaeffler, 130–149. Freiburg–Basel–Wien: Herder Verlag, 1980.

Czaja, Andrzej. Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła 
jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.

Ganoczy, Alexandre. Einführung in die katholische Sakramentenlehre. Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, 1979.

Gąsecki, Krzysztof. Jesteśmy napełnieni Duchem Chrystusa w sakramentach Kościoła. 
Pneumatologia a sakramentologia. Pelplin: Bernardinum, 2018.

Greshake, Gisbert. Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie. Freiburg–Basel–Wien: 
Herder Verlag, 1997.

Guzowski, Krzysztof. Duch dialogujący. To dialegomenon Pneuma. Zarys pneumatologii 
dialogalnej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.

Höhn, Hans-Joachim. spüren… Die ästhetische Kraft der Sakramente. Würzburg: Echter 
Verlag, 2002.

Hryniewicz, Wacław. Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschal-
nej – tom 2. Lublin: TN KUL, 1987.

Jagodziński, Marek. „Komunijna wizja sakramentu pokuty i pojednania”. W: Czy można 
dzisiaj wzywać do nawrócenia i pokuty? Chrześcijańska odpowiedź wiary, red. M. Skła-
danowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, 73–93. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Jagodziński, Marek. „Sakramenty miłosierdzia”. W: Oblicza miłosierdzia, red. E. Matule-
wicz, 73–82. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2010.

Jagodziński, Marek. Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne. 
Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2008.

Janiec, Zdzisław. Komunikacyjny wymiar liturgii. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 
2006.

Jan Paweł II. Adhortacja „Reconciliatio et paenitentia” (1984).
Jan Paweł II. Encyklika „Dominum et Vivificantem” (1986).
Katechizm Kościoła Katolickiego (1994). Poznań: Pallottinum, 22002.

52 Guzowski, Duch dialogujący. To dialegomenon Pneuma. Zarys pneumatologii dialogalnej, 258.



142

Marek Jagodziński

Lachner, Raimund. „Communio – eine Grundidee des christlichen Glaubens. Ein Beitrag zur 
Elementarisierung im Fach Dogmatik”. W: Qualitätsmanagement in der Theologie. Chan-
cen und Grenzen einer Elementarisierung im Lehramtsstudium, red. Raimund Lachner, 
Egon Spiegel, 231–251. Kevelaer: Butzon & Bercker Verlag, 2003.

Laurentin, René. Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby. 
Tłum. Maria Tarnowska. Kraków: Znak, 1998.

Lies, Lothar. Sakramententheologie. Eine personale Sicht. Graz–Wien–Köln: Styria Verlag, 
1990.

Meuffels, Hans O. Kommunikative Sakramententheologie. Freiburg–Basel–Wien: Herder 
Verlag, 1995.

Nocke, Franz-Josef. Sakramententheologie. Ein Handbuch. Düsseldorf: Patmos Verlag, 1997.
Romaniuk, Kazimierz. Sakramentologia biblijna: zarys teologii sakramentów dla teologów, 

katechetów, duszpasterzy. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1994.
Sobór Trydencki. „Nauka o świętych sakramentach pokuty i ostatniego namaszczenia”  

(25 listopada 1551 r.). W: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski. T. IV, 
red. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras, 483–513. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004.

Sobór Watykański II. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” (1964).
Vorgrimler, Herbert. Sakramententheologie. Düsseldorf: Patmos Verlag, 21990.
a



143

Sylwester Jaśkiewicz1

TEOLOGICZNE PODSTAWY MIŁOŚCI 
W „SPOŁECZNEJ KRUCJACIE MIŁOŚCI” 
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Streszczenie

„Społeczna Krucjata Miłości” jest polskim modelem odnowy życia chrześcijańskiego w duchu 
Soboru Watykańskiego II. Na progu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce wprowa-
dził ją w życie kardynał Stefan Wyszyński. Za dokument programowy SKM uchodzi jego 
list na Wielki Post z 1967 roku. Liczne dalsze wypowiedzi, w tym zwłaszcza dokumenty 
episkopatu Polski, stanowią ważne jej dopełnienie. Nadrzędnym celem, jaki przyświeca SKM, 
jest odrodzenie w narodzie polskim miłości chrześcijańskiej. Konieczność sięgnięcia do źródeł 
wyraża najlepiej pierwsza część dokumentu programowego, w którym ujęte są one w czterech 
punktach: Bóg – Miłością, Jezus Chrystus – Wysłannik miłości Ojca, Kościół – głosicielem 
i obrońcą miłości oraz przenikanie Ducha Miłości do rodziny ludzkiej. Ten swoisty traktat teo-
logiczny SKM musi być koniecznie dopełniony obecnością Maryi, która jest Matką Pięknej 
Miłości. Prymas Tysiąclecia, wiedząc doskonale, jak powiązać religijność z tożsamością naro-
dową w trudnych czasach, inkarnował teologię miłości w codzienne życie narodu. Występujące 
w tytule nazwy akcji z zakresu duszpasterstwa zwyczajnego słowo „krucjata”, pochodzące od 
łacińskiego słowa crux, jest synonimem walki o Boga żywego, który jest Miłością w duszach 
wszystkich dzieci Bożych.

Słowa kluczowe: „Społeczna Krucjata Miłości”, „Krucjata Miłości”, miłość, teologia 
miłości, kardynał Stefan Wyszyński
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THEOLOGICAL FOUNDATIONS OF LOVE IN THE “SOCIAL CRUSADE 
OF LOVE” BY CARDINAL STEFAN WYSZYŃSKI

Abstract

The Social Crusade of Love is a Polish model for the renewal of Christian life in the spirit 
of the Second Vatican Council. On the threshold of the second millennium of Christianity in 
Poland, Cardinal Stefan Wyszyński brought it into practice. His Letter for Lent from 1967 
is considered to be the program document of the Social Crusade of Love. Numerous further 
statements, in particular documents of the Polish Episcopate, constitute an important comple-
ment. The overriding objective of the “Social Crusade of Love” is the revival of Christian love 
in the Polish nation. The necessity to reach for sources is best expressed in the first part of the 
program document, in which they are included in four points: God-Love, Jesus Christ – the 
Messenger of the Father’s love, the Church – the proclaimer and defender of love, and the 
penetration of the Spirit of Love into the human family. This specific theological tractate on 
the “Social Crusade of Love” must necessarily be complemented by the presence of Mary, 
who is the Mother of Beautiful Love. The Primate of the Millennium, knowing perfectly how 
to connect religiousness with national identity in difficult times, incarnated the theology of 
love in the daily life of the Nation. The title of the action in the field of ordinary pastoral work 
includes the word “crusade”, which comes from the Latin word crux, because this action is 
synonymous with the fight for the living God who is Love in the souls of all God’s children.

Keywords: “Social Crusade of Love”, “Crusade of Love”, love, theology of love, Cardinal 
Stefan Wyszyński

Wstęp

Człowiek w każdym czasie, o czym świadczy owoc pracy wielu genialnych myślicieli, 
poetów i pisarzy, jest zainteresowany fenomenem miłości. Nieodzowny dla ujęcia 
pełnej prawdy o miłości jest jej wymiar religijny, chrześcijański. Kościół katolicki na 
przestrzeni wieków niesie światu orędzie o miłości Bożej. Miłość stanowi ten charakte-
rystyczny element depozytu wiary katolickiej, który istotowo konstytuuje byt Kościoła 
i jego działanie. Tak było u początków chrześcijaństwa i tak jest również w wieku XX, 
który pomimo niezwykłego postępu gospodarczo-społecznego i naukowo-technicznego 
zapisał się w historii jako, niespotykane dotychczas w dziejach, stulecie eskalacji wojen, 
rywalizacji ideologii i przemocy, a przez to stał się również szczególnym wołaniem 
o miłość prawdziwą. Był tego głęboko świadomy kardynał Stefan Wyszyński, który 
od swojego wielkiego poprzednika kardynała Augusta Hlonda przejął i rozwinął ideę 

„Krucjaty Miłości”.
Miał wiele racji ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz, gdy w jednym, jak się dziś 

okazuje, z ostatnich swoich artykułów, podkreśla, że odłożona z powodu pandemii 
SARS-CoV-2 uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, pozwala na 
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nowo odkryć bogactwo osoby i myśli tego wielkiego „Ojca Narodu”2. Niewątpliwie 
Prymas Tysiąclecia przynależy do tych wielkich myślicieli chrześcijańskich, którzy ze 
szczególnym upodobaniem koncentrowali swoją uwagę na wspaniałości Bożego dzieła 
odkupienia świata, a zwłaszcza na wychwalanej przez Exultet tajemnicy zjednoczenia 
spraw boskich ze sprawami ludzkimi: „humanis divina iunguntur!”. W tej szeroko 
rozumianej teologii rzeczywistości ziemskich albo też teologii „życia doczesnego” 
znamienna rola przypada miłości z uwagi na jej życiodajne znaczenie dla społeczności 
oraz społeczno-twórczy charakter3. Przywołując liczne wypowiedzi kardynała Wyszyń-
skiego, które stanowią podwaliny „Społecznej Krucjaty Miłości” (dalej SKM), chcemy 
zapytać nie tyle o wyraz podmiotowości człowieka, o naturalny sposób wyrażania swej 
istoty i tożsamości, zwłaszcza w relacji do innych ludzi, której miłość staje się imieniem, 
ale o ostateczne źródło miłości, czyli tajemnicę Trójjedynego Boga, który jest Miło-
ścią. I choć centralne miejsce Boga w teologicznej myśli kardynała Wyszyńskiego jest 
bezdyskusyjne, to jednak zwrócenie uwagi na trynitarną, a zwłaszcza paterologiczną, 
chrystologiczną i pneumatologiczną perspektywę miłości jest konieczne4, aby widzieć 
ją całościowo, a więc tak w wymiarze naturalnym, jak i nadprzyrodzonym, ludzkim 
i Boskim, indywidualnym i wspólnotowym, doczesnym i wiecznym. Nie bez znaczenia 
jest tu także dowartościowanie bogactwa nauczania par excellence „Agapetologia”5 
„Kościoła nad Wisłą” w teologii rodzimej i światowej.

1. Pierwszy z szeregu następnych listów

Pierwszym i zarazem programowym dokumentem poświęconym w całości SKM jest 
List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości, jaki kardynał Wyszyński jako metro-
polita gnieźnieński i warszawski wystosował na Wielki Post w 1967 roku6. Sama idea 

„Krucjaty Miłości” zrodziła się ponad dwa dziesięciolecia wcześniej, kiedy to zaraz 
po wojnie z takim wezwaniem w kościele Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku 
w Warszawie wystąpił kardynał prymas August Hlond7. Niestety, wielość obowiązków 

2 Edward Sienkiewicz, „Maryjny wymiar nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego”, Rocznik Skrzatuski 8 (2020): 
183. Aż trudno też uwierzyć, że w wyniku następstw zakażenia tymże wirusem, w tak krótkim czasie, straciliśmy 
także samego Profesora – niezwykle twórczy Umysł i oddanego Przyjaciela. Jestem Mu nad wyraz wdzięczny za 
to, że był mi „lekko” starszym Bratem. Mogłem zawsze na Niego liczyć. Requiescat in pace.

3 Czesław Stanisław Bartnik, „Zarys myśli teologicznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, Ateneum Kapłańskie  
73, 2 (1981): 231.

4 Bartnik, „Zarys myśli teologicznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, 223–224.
5 Czesław Stanisław Bartnik, Pedagogia narodowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego (Lublin: Standruk, 2001), 243.
6 Stefan Wyszyński, Listy pasterskie Prymasa Polski 1946–1974 (Paris: Editions du Dialogue, 1975) (dalej: LPPP), 

537–552.
7 Myśl o „Krucjacie Miłości” rzuconą przez kardynała prymasa Augusta Hlonda porównuje Prymas Tysiąclecia 

do ziarna pszenicy, które już nabrzmiało, a z którego on wydobywa pęd kiełkującego życia. Porównaj: Stefan 
Wyszyński, „Ogłaszam wam «Krucjatę Miłości» (Jasna Góra, 15 VIII 1966)”, w: Stefan Kardynał Wyszyński 
Prymas Polski, „Idzie nowych ludzi plemię…”. Wybór przemówień i rozważań (Poznań–Warszawa: Pallottinum, 
1973), 209.
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i wyzwań duszpasterskich w tamtym czasie, w tym także zbliżające się Milenium Chrztu 
Polski, sprawiły przesunięcie samej idei na drugi plan. Podjęcie hasła „Krucjaty Miłości” 
nastąpiło najpierw w formie ogólnego wezwania 15 sierpnia 1966 roku na Jasnej Górze8, 
a następnie, w sposób bardziej oficjalny i kompletny, wspomnianym wielkopostnym 
listem pasterskim z 1967 roku. W styczniu 1968 roku wezwanie to wraz z wezwaniem do 
modlitwy o wolność Kościoła zostało wypowiedziane przez episkopat Polski w formie 
wiążącego listu9. W związku z powiązaniem SKM z uroczystością Chrystusa Króla 
jej problematyka znalazła wyraz w wystosowanych przez episkopat Polski, z uwagi 
na tę uroczystość, listach10. Liczne wątki SKM można odnaleźć także w dokumentach 
związanych z obchodem Chrześcijańskiego Tygodnia Miłosierdzia11, a także innymi 
okolicznościami12.

Uznawany za programowy list pasterski z 1967 roku w swej strukturze składa się z: 
wprowadzenia, trzech części oraz zakończenia. Poszczególne części to trzy wielkie bloki 
tematyczne, w których kardynał Wyszyński prowadzi najpierw do źródeł SKM, następ-
nie ukazuje szkoły społecznej miłości, a w ostatniej części wylicza najpilniejsze zadania 
na dziś. W ogólnej charakterystyce listu należy w pierwszej kolejności podkreślić układ 
spiralny zawartych w nim treści. Do tego, co zostało zarysowane we wstępie, powraca 
się w dalszej części rozważań, krok po kroku pogłębiając poszczególne zagadnienia 
w kluczu zaproponowanej systematyzacji.

Bardzo wyraźnie SKM zostaje ukazana jako odpowiedź Kościoła w Polsce na nowe 
wyzwania, jakie pojawiły się na progu nowego tysiąclecia chrześcijaństwa. Chodzi tu 
zarówno o ówczesną sytuację w Polsce, jak i o zrodzoną przez Sobór Watykański II 
odnowę całego Kościoła. Ponieważ duch odnowy życia chrześcijańskiego powinien 

8 Podjęcie „Krucjaty Miłości” przed tronem Matki Pięknej Miłości dokonało się w obecności olbrzymiej rzeszy 
pielgrzymów, w tym 250. Jubileuszowej Warszawskiej Pielgrzymki. Porównaj: Wyszyński, „Ogłaszam wam 
«Krucjatę Miłości»”, 211.

9 „List Episkopatu Polski do duchowieństwa o moralnym zagrożeniu narodu (Warszawa, 25 I 1968)”, w: Listy 
Pasterskie Episkopatu Polski 1945–2000, cz. 1 (Marki: Michalineum, 2003) (dalej LPEP), 595–606.

10 „Słowo Biskupów Polskich na uroczystość Chrystusa Króla (Opole, 16 IX 1968)”, w: LPEP, 641–644; „List 
Episkopatu Polski na święto Chrystusa Króla – «Społeczna Krucjata Miłości» jako «Krucjata dobrego słowa» 
(Warszawa, 1 X 1969)”, w: LPEP, 707–711; „Wezwanie do braterskiej jedności i poszanowania życia ludzkiego 
(Warszawa, 4 IX 1970)”, w: LPEP, 757–762; „List Episkopatu Polski na uroczystość Chrystusa Króla. «Mło-
dzież w służbie Kościoła, narodu i każdego człowieka» (Warszawa, 25 IX 197)”, w: LPEP, 837–842; „Słowo 
Episkopatu Polski na uroczystość Chrystusa Króla. «Nieśmy pomoc zagrożonemu bratu» (Wrocław, 31 X 1972), 
w: LPEP, 903–908; „List Episkopatu na uroczystość Chrystusa Króla. Wezwanie na Rok Święty (Kraków, 19 X 
1973)”, w: LPEP, 950–954; „List Biskupów Polskich na uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. «Młodzież 
w służbie Kościoła, narodu i każdego człowieka» (Szczecin, 8 IX 1974), w: LPEP, 1002–1006; „Na uroczystość 
Chrystusa Króla i X-lecie zakończenia Soboru Watykańskiego II (Łomża, 6 IX 1975)”, w: LPEP, 1041–1045. 

11 Wyszyński, „Słowo pasterskie na XXIV Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego (Gniezno–Warszawa, 8 IX 
1968)”, w: LPPP, 591–592; „Słowo pasterskie na XXV Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego, (Warszawa, 8 IX 
1969)”, w: LPPP, 604.

12 Wyszyński, „Do Duchowieństwa. Na Nowy rok pracy duszpasterskiej (Gniezno, 15 IX 1969)”, w: LPPP, 605; 
Stefan Wyszyński, „Wezwanie rodzin parafialnych do tworzenia wspólnoty miłości (Gniezno–Warszawa, 11 II 
1973)”, w: LPPP, 657–658.
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wychodzić od podstaw i być wdrażany całościowo, dlatego też program SKM wspierał 
od początku także m.in. program „Pomocników Matki Kościoła”13.

2. Miłość Boża

Rozważania o źródłach SKM rozpoczyna kardynał Wyszyński od rozdziału zatytułowa-
nego „Bóg – Miłością!”14. W ogólnej charakterystyce tego rozdziału trzeba w pierwszej 
kolejności podkreślić, że wszystkie pięć cytowanych w nim tekstów źródłowych pocho-
dzi od tego samego autora, a jest nim Apostoł miłości, św. Jan. Ponadto teksty te nie 
tylko pochodzą z Pierwszego Listu św. Jana, ale, co więcej, dokładnie z czwartego jego 
rozdziału. Dość zdumiewający jest również fakt, że punktem wyjścia w rozważaniach 
o istocie miłości Bożej jest nie tyle tajemnica Boga Trójosobowego, co powszechne 
pragnienie miłości i ludzkie zaufanie w zbawczą jej potęgę. To pragnienie, chce powie-
dzieć kardynał Wyszyński, nie jest przypadkowe, ale ma swoje źródło, które jest poza 
człowiekiem. W ten sposób odsłania się powoli tajemnica Boga w Trójcy Jedynego, jako 
tajemnica wzajemnej miłości Trzech Osób Bożych15, która nie jest jakąś teoretyczną czy 
abstrakcyjną prawdą, ale realnym, egzystencjalnym doświadczeniem człowieka16.

W samym centrum uwagi kardynała Wyszyńskiego znajduje się podstawowe stwier-
dzenie Janowej teologii, że „Bóg jest miłością” (1 J 4,8.16), które jest, jak powie na innym 
miejscu, krótką i zwięzłą definicją Boga17. Bóg chrześcijańskiego objawienia nie jest ani 
jakimś niezmiennym Principium, ani po platońsku rozumianym bezruchem, ale w swej 
naturze, w swej istocie jest miłością18. Kardynał Wyszyński nie wyjaśnia, w jaki sposób 
Trójjedyny Bóg jest najpierw sam w sobie, w swoim życiu wewnętrznym relacyjną rze-
czywistością miłości. Wystarcza mu głęboko zakorzenione w depozycie wiary chrześci-
jańskiej przekonanie, że miłość jako immanentna dynamika Boga19 stoi u podstaw Jego 
pełnego miłości udzielania się światu. Tak odsłania się najbardziej charakterystyczne 
w trynitarnej myśli kardynała Wyszyńskiego zagadnienie Bożego Ojcostwa, które jest 
w pierwszej kolejności ojcostwem w sensie absolutnym, wynikającym z przedwiecznego 
zrodzenia Syna przez Ojca. Wpisane w relację Ojca do Syna zrodzenie utożsamia często 
kardynał Wyszyński z udzielaniem się Ojca Synowi albo też zwróceniem się Ojca ku 
Synowi. Zarówno „udzielanie się”, jak i „zwrócenie się” – są dla kardynała Wyszyń-
skiego synonimami miłości i nierozerwalnie wiążą się z aktem Ojcostwa.

13 Jacek Hadryś, Pomocnicy Matki Kościoła (Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 1999), 249–250.
14 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 538.
15 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 549.
16 Bartnik, „Zarys myśli teologicznej kardynała Stefana Wyszyńskiego”, 223–224.
17 Stefan Wyszyński, „Homo Dei – człowiek Boży. Brat dzieci Bożych (Warszawa, 13 I 1974)”, w: Stefan Wyszyński, 

Prymat człowieka w ładzie społecznym (Londyn: Odnowa, 1976), 207.
18 Stefan Wyszyński, Miłość na co dzień. Rozważania, cz. II (Rzym: Papieski Instytut Studiów Kościelnych, 1971), 

48.
19 Janusz Strojny, „Aspekty teologiczne Aktu Oddania Matce Najświętszej. Stefan Kardynał Wyszyński – Stoczek 

Warmiński”, Warszawskie Studia Teologiczne 16 (2003): 152.
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W szerszym znaczeniu Ojcostwo Boga to Ojcostwo Boga Trójjedynego, które objawiło 
się w akcie stwórczym i ciągle wyraża się w pełnym opatrznościowej troski podtrzymy-
waniu świta stworzonego w istnieniu. W sensie specyficznym Ojcostwo Boga to także 
Jego Ojcostwo wobec wszystkich ludzi przybranych za synów w Jednorodzonym Synu 
Bożym20.

Z odpowiedzią na pytanie o ostateczne źródło miłości łączy kardynał Wyszyński 
płynącą z dzieła stworzenia prawdę o dziecięctwie albo synostwie Bożym. „Odczuwana 
przez nas miłość jest niejako dowodem osobistym naszego pochodzenia z Boga–Miłości, 
jest znakiem rozpoznawczym naszego Synostwa Bożego, a więc naszej w Nim rodzin-
ności i braterstwa”21. To miłość sprawia, że pomiędzy człowiekiem a Bogiem zachodzi 
pokrewieństwo, które nie wyraża się w więzach krwi, ale ujawnia się w sferze duchowej 
człowieka, w jego niezaspokojonym pragnieniu bycia miłowanym i miłowania innych. 
Tak wyraźne związanie wszystkich ludzi z Bogiem przez miłość nie jest narzuconą czło-
wiekowi niewolą, ale zaproszeniem do kultywowania i pogłębiania tej relacji w porządku 
nadprzyrodzonym. Niestety, w świecie nie brakuje też takich ludzi, którzy chcą go urzą-
dzić bez Boga i sami stać się protagonistami swojej relacji ze Stwórcą. Stąd tak aktualna 
w każdym czasie jest zachęta Ucznia Miłości, czyli św. Jana, aby przyjąć pełną prawdę 
o Bogu i uwierzyć Jego miłości (por. 1 J 4,16). Im bardziej człowiek potrafi powierzyć się 
miłości Ojcowskiej, tym mniej w nim lęku.

3. Wysłannik miłości Ojca, Syn umiłowany, Jezus Chrystus

Kardynał Wyszyński w swojej refleksji nad misterium Jezusa Chrystusa nie rozdziela 
osoby od dzieła, chrystologii od soteriologii, ale ujmuje je przede wszystkim z per-
spektywy miłości. W miłości jak w soczewce koncentrują się wszystkie Boskie funkcje 
i imiona Jezusa, które kardynałowi Wyszyńskiemu, w myśl chrystologii Nowego Testa-
mentu, pozwalają uwydatnić Jego rolę w historii zbawienia. W niekompletnym, aczkol-
wiek bardzo znaczącym zestawieniu imion Jezusa w kontekście miłości, zaznacza: „Stał 
się On dla nas Zwiastunem miłości Ojca i dał najdoskonalszy wzór, jak należy łączyć 
miłość ku Bogu z miłością ku ludziom. Stał się Zbawcą, Odkupicielem i Wyzwoleniem 
ludzi, sztandarem dla wszystkich walczących o ład miłości na świecie, bodźcem do 
przezwyciężania siebie, w okazywaniu miłości nie tylko tym, którzy nas miłują, ale 
i nieprzyjaciołom (zob. Mt 5,44)”22. Wprawdzie niektóre z imion Jezusa zawierają także 
wskazania co do Jego statusu bytowego, a więc odsłaniają Jego status ontologiczny, to 
jednak w większości bardziej odzwierciedlają dynamiczny i funkcjonalny aspekt wyda-
rzeń z Jego życia.

20 Jolanta Ewartowska, „Boże Ojcostwo wewnętrzną zasadą refleksji teologicznej Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, 
Collectanea Theologica 71, 4 (2001): 40–41.

21 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 538.
22 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 538. Porównaj: Bartnik, Pedagogia narodowa 

Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 284.
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Choć w rzeczywistości kardynał Wyszyński daje kilka odpowiedzi na tradycyjne 
pytanie: Cur Deus homo? – to jednak bardzo często zainspirowany słowami św. Jana 
(por. J 3,16; 1 J 4,9), mówi o miłości Ojca, a Przedwieczne Słowo nazywa „Synem 
umiłowania Ojca”23. Ponieważ do Ojca przynależy inicjatywa zbawcza, stąd również 
fakt, że Syn Boży stał się Człowiekiem jest par excellence dowodem Jego miłości. 
Kardynał Wyszyński mówi wyraźnie o Wcielonym Słowie jako „Zwiastunie miłości 
Ojca”, ponieważ celem Jego misji jest tak opowiedzenie o Nim24, jak i doprowadzenie do 
zjednoczenia z Nim, a więc przywrócenia na Jego łono wszystkich dzieci Bożych, które 
na skutek grzechu oddaliły się.

Tak jak u początku chrześcijaństwa apostoł Paweł zabiegał o to, aby życie chrześcijań-
skich wspólnot przeniknięte było miłością Chrystusową (por. 1 Kor 13,1–13), tak również 
kardynał Wyszyński ukazuje Jezusa Chrystusa jako najdoskonalszy wzór miłości. Całe 
ziemskie życie Jezusa Chrystusa było dla Jego uczniów wielką szkołą miłości. Jezus 
Chrystus uczył miłości swoich uczniów nie tylko słowami, ale i czynami25. Jego wezwa-
nie do miłości nie jest tylko zwykłą zachętą, ale i wyjaśnieniem, w jaki sposób należy 
to czynić. W ten sposób, uprzednio zapowiedziany, ideał miłości pokrywa się z samym 
Jezusem, o czym przypomina zwłaszcza św. Jan: „To jest moje przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,12–13). Ideał doskonałości Chrystusa 
nie jest czymś odległym od realiów życia chrześcijanina, ponieważ to właśnie Chrystus 
jest najpewniejszym Przewodnikiem na drodze prowadzącej do zbawienia, a Jego nauka 
nie traci nic na swej aktualności26.

Kulminacyjny punkt w objawieniu miłości Bożej w Jezusie Chrystusie zajmuje Jego 
odkupieńcza ofiara, w kontekście której pełnego znaczenia nabierają imiona: Zbawca, 
Odkupiciel, Wyzwoliciel, nowy Adam, „Ojciec przyszłego wieku”27. Przez fakt, że 
odkupienie dokonało się przez cierpienie i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, krzyż 
stał się objawieniem miłości trynitarnej, najczystszej miłości Jezusa Chrystusa i Jego 
solidarności z winnymi, która od wewnątrz przekształciła ich sytuację. Jako niewinny 
Baranek uczynił zadość sprawiedliwości, która domagała się kary za grzechy. Przez 
swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie uczynił ze śmierci narzędzie zbawienia, a sam 

23 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 539.
24 Jolanta Ewartowska zauważa, że wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego o misji objawieniowej Ojca są czasami 

niejednoznaczne. Chodzi tu zwłaszcza o obecność Ojca w Starym Przymierzu, kiedy to Ojciec był nie tylko mało 
znany, ale i gdy się objawił Mojżeszowi, to raczej odsłonił specyfikę swego Bytu. Pełną prawdę o Ojcu odsłonił 
dopiero Jezus Chrystus. W jakimś stopniu, zapewne fałszywe, wyobrażenia Ojca sprawiły, że Wcielone Słowo 
stara się je korygować, ukazując w pierwszej kolejności, kim Ojciec nie jest, a następnie kim jest. Porównaj: 
Ewartowska, „Boże Ojcostwo wewnętrzną zasadą refleksji teologicznej Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, 49–50.

25 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 549.
26 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 539.
27 Pan Bóg na różne sposoby zabiega, aby człowiek był szczęśliwy, uczestnicząc w Boskiej pełni. Porównaj: Edward 

Sienkiewicz, „Teologia uczestnictwa”, Teologia Praktyczna 11 (2010): 123.
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krzyż tronem, z którego króluje nad całym światem28. Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu 
ma nie tylko wymiar negatywny, tzn. nie jest tylko uwolnieniem od grzechów, ale jest 
też definitywnym wypełnieniem Jego zbawczego posłannictwa, czyli doprowadzeniem 
wszystkich dzieci Bożych do pełnej komunii z Bogiem.

Objawiony przez Chrystusa słowem i potwierdzony życiem najwyższy ideał miłości, 
największa miara miłości, czyni z Niego prawdziwego Króla Miłości. SKM kładzie szcze-
gólny nacisk w teologicznym tytule Chrystusa Króla na dopełniacz „miłości”, starając 
się przy tym nie umniejszyć w niczym powagi powszechnie przyznawanego Mu tytułu 
Króla Wszechświata. Królestwo, które zainicjował Chrystus, jest królowaniem prawdy 
i życia, łaski i sprawiedliwości, miłości i pokoju, a to oznacza, że może być nazwany 
Królem każdej z tych wartości29. Ustanowienie corocznej uroczystości Chrystusa Króla 
patronalnym świętem SKM powinno jeszcze bardziej uwidocznić, że Jego królestwo jest 
w każdym czasie królestwem miłości.

4. Ożywiające działanie Ducha Miłości

Podobnie jak inne węzłowe zagadnienia myśli teologicznej kardynała Wyszyńskiego 
również jego pneumatologia w programowym dokumencie SKM odległa jest od usyste-
matyzowanego traktatu. O Trzeciej Osobie Trójcy Przenajświętszej, która w wewnętrz-
nym życiu Bożym jest Miłością Osobową, jaką wzajemnie miłują się Bóg Ojciec i Syn 
Boży30, kardynał Wyszyński mówi jako o Duchu Miłości działającym w historii zbawie-
nia, a więc w odniesieniu do Chrystusa, Maryi i Kościoła. Pierwszą wzmiankę o Świę-
tym Duchu Miłości odnajdujemy w związku z rozważaniami o przyjściu na świat Syna 
Bożego, który się począł za sprawą Ducha Świętego z Niepokalanej Maryi Dziewicy. 
Maryja „przygarnęła Słowo Przedwieczne i przez działanie Świętego Ducha Miłości 
okryła Je Ciałem”31. Choć już Stary Testament wielokrotnie mówi „stwórczym tchnieniu” 
czy o działaniu Ducha Bożego, to jednak dziewicze poczęcie Jezusa jest największym 
dziełem Ducha Świętego, jakiego dokonał On w dziejach stworzenia i zbawienia.

Nawet jeśli kardynał Wyszyński dostrzega działanie Ducha Świętego w dziele 
stworzenia, a później zwłaszcza w tajemnicy wcielenia, to jednak Jego udzielenie się 
światu widzi jako nieodłącznie związane z paschalnym misterium Chrystusa. To zmar-
twychwstały Chrystus udziela Ducha Świętego swemu Kościołowi, a On z kolei rozlewa 
miłość w sercach wszystkich wierzących (Rz 5,5)32. Prymasa Tysiąclecia można nazwać 
wybitnym Piewcą nieustannej aktualności uroczystości Zesłania Ducha Świętego, gdyż 
tak jak kiedyś apostołów, tak i teraz wszystkich ochrzczonych to właśnie Duch Święty 

28 „Słowo Biskupów Polskich na uroczystość Chrystusa Króla”, 643; Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej 
Krucjacie Miłości”, 539.

29 „Słowo Biskupów Polskich na uroczystość Chrystusa Króla”, 642.
30 Bartnik, Pedagogia narodowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 284.
31 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 549.
32 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 543.
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uzdalnia „aby iść na wszystek świat i przepowiadać wszelkiemu stworzeniu, że Bóg jest 
Miłością”33.

Duch Święty na różne sposoby jest obecny w Kościele Chrystusowym. To On usta-
nawia w nim hierarchię, wszystkich powołuje i prowadzi ku świętości, wspiera Kościół 
w głoszeniu zbawczej miłości Boga. W kontekście SKM Kardynał Wyszyński zwraca 
szczególną uwagę na jednoczące działanie Ducha Świętego w Kościele, gdyż jest głę-
boko przekonany, że to właśnie On buduje jedność międzyludzką, daje moc i rozgrzewa 
serca miłością.

5. Matka Pięknej Miłości

Rozważania o miłości Bożej, której szczególnym objawicielem jest Jezus Chrystus, są 
ściśle powiązane z osobą Maryi wybranej na Matkę Syna Bożego. Kardynał Wyszyński, 
odsłaniając tajemnicę Maryi jako „Bogu-Rodzicy”34, wychodzi od odwiecznego zamysłu 
Ojca, przez co ukazuje tajemniczą wieź pomiędzy Bogiem Ojcem a pokorną Służebnicą 
Pańską, która już w momencie wcielenia w całości poddaje się działaniu Ducha Świętego. 
W dziewiczym łonie Maryi35 Syn umiłowania Ojca, Odwieczne Słowo Boga za sprawą 
Świętego Ducha Miłości przyjęło ciało, czyniąc Ją Matką Pięknej Miłości. Odtąd Maryja 
jako Matka ziemska36 Miłości wcielonej, towarzyszyć będzie swojemu Synowi nie tylko 
od Nazaretu po Kalwarię, ale jako nowa Ewa, stając się niebiańską Matką, pozostaje 
nierozerwalnie związana z misterium Chrystusa37 i Kościoła38. Udział Maryi w zbaw-
czym planie miłości Ojca nie ograniczył się jedynie do Jej ziemskiego życia, ale, co 
podkreśla kardynał Wyszyński za Soborem Watykańskim II, trwa na wieki. Podczas gdy 
już na ziemi Maryja była szczególną Żywicielką, Towarzyszką i Służebnicą Zbawcy, tak 
również w niebie nie przestaje dalej służyć zarówno Głowie, jak i członkom Mistycznego 
Ciała Chrystusa jako Orędowniczka i Pośredniczka39.

Tak głęboki i jedyny w swoim rodzaju związek Maryi z najpiękniejszą miłością 
Ojcową – Jezusem czyni Maryję Matką szczególną, co już od pierwszego nawoływania 
prymasa Wyszyńskiego u Tronu Królowej Polski na jasnogórskich błoniach znajduje 

33 Wyszyński, Miłość na co dzień. Rozważania, 49.
34 Bartnik, „Zarys myśli teologicznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, 225.
35 Wielką czcią kardynał Wyszyński darzył Niepokalaną. Porównaj: Sienkiewicz, „Maryjny wymiar nauczania 

prymasa Stefana Wyszyńskiego”, 190–193.
36 Wyszyński, Miłość na co dzień. Rozważania, 25.
37 Ważnym wymiarem jest tu pośrednicząca rola Maryi w myśl słów: per Mariam ad Jesum, wyraźnie obecna 

w nauczaniu kardynała Wyszyńskiego już przed Soborem Watykańskim II. Porównaj: Grzegorz Bartosik, „Pośred-
nictwo Najświętszej Maryi Panny według kardynała Stefana Wyszyńskiego. Próba syntezy”, Studia Koszalińsko-

-Kołobrzeskie 27 (2020): 187–191; Sienkiewicz, „Maryjny wymiar nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego”, 
185.

38 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 539.
39 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 539. Porównaj: Wyszyński, „Wezwanie rodzin 

parafialnych do tworzenia wspólnoty miłości”, 659.
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wyraz w czterokrotnym użyciu tytułu „Matka Pięknej Miłości”40. Maryja, rodząc i trosz-
cząc się o człowieczeństwo Chrystusa, hipostatycznie związane ze Słowem Bożym, 
przyczynia się do tego, aby Boża miłość rozszerzała się w świecie. 

6. Kościół „nadprzyrodzona organizacja miłości”

Kardynał Wyszyński, czerpiąc obficie z nauczania Soboru Watykańskiego II, zdaje się 
brać szczególne natchnienie do rozważań o początku Kościoła z – podkreślonego zwłasz-
cza w Dekrecie misyjnym – odwiecznego planu miłości Boga Ojca (DM 2). Tylko bowiem 
pamiętając o „praźródle miłości”, czyli o miłości Boga Ojca, można zrozumieć „dzieje” 
miłości Boga z ich kulminacyjnym objawieniem przez Chrystusa na krzyżu, a także 
w historii Kościoła, który kardynał Wyszyński nazywa „nadprzyrodzoną organizacją 
miłości”41. W zrodzonym z boku nowego Adama Ludzie Bożym prowadzi dalej swe 
zbawcze dzieło Chrystus, który jako Głowa Kościoła nieustannie ożywia życie wszyst-
kich członków swego Mistycznego Ciała poprzez sakramenty. Zwłaszcza dwa z nich: 
chrzest i Eucharystia – przyczyniają się do przebóstwienia człowieka, jego wewnętrznej 
przemiany, którą w duszy dokonuje Trójjedyny Bóg już od momentu chrztu. To On jest 
sprawcą trynitarnego charakteru życia chrześcijanina, które na płaszczyźnie moralnej 
formowane jest dzięki cnotom teologalnym. Pogłębienie zjednoczenia z Trójcą Świętą 
dokonuje się w pierwszej kolejności za sprawą Eucharystii.

Jest wiele racji, z których wynika nierozerwalny związek Kościoła z miłością Chry-
stusa. Ten związek jest tak silny i fundamentalny, że czyni z Kościoła widzialny znak 
miłości Chrystusa i pozwala na utożsamienie go z nią. Kościół, który w swej naturze jest 
tak doczesny, ziemski, widzialny, ludzki, jak i duchowy i nadprzyrodzony, jako droga 
do pełni życia doskonałego i zbawienia jest Kościołem miłości. Użyte przez kardynała 
Wyszyńskiego słowo „organizacja” w odniesieniu do Kościoła, tak zresztą jak i słowo 
„krucjata”, należy rozumieć właściwie i nie sprowadzać do utartych przez historię pejo-
ratywnych znaczeń42.

O tym, że niełatwo jest patrzeć na Kościół integralnie i całościowo, a więc widzieć go 
zarówno w wymiarze doczesnym i naturalnym, jak i duchowym i nadprzyrodzonym, był 
głęboko przekonany kardynał Wyszyński i dlatego, chcąc wyeliminować jego zniekształ-
cone obrazy, jako np. „pozaświatowej mgławicy”, kładzie akcent na wymiar instytucjo-
nalny, nie zapominając przy tym o duchowym. Chcąc natomiast jakby dowartościować 
edukacyjną rolę Kościoła w odniesieniu do miłości, kardynał Wyszyński posługuje się 
słowem „wszechnica”. Nikt w świecie nie głosi tak niezmordowanie nadprzyrodzonej 

40 Kardynał Wyszyński wiele razy w swoich przemówieniach i medytacjach posługiwał się tym starożytnym tytułem 
danym Maryi, który wywodzi się ze Starego Testamentu, a dokładnie z tekstu Syr 24,24 łacińskiej Wulgaty: „ego 
mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei” („Jam matka pięknej miłości i bogobojności, 
i poznania, i nadziei świętej). Porównaj: Edward Pohorecki, „Maryja Matką miłości”, w: Miłość w postawie 
ludzkiej, red. W. Słomka, Homo Meditans t. 8 (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993), 115.

41 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 540.
42 „List Episkopatu Polski do duchowieństwa o moralnym zagrożeniu narodu”, 573, 605.
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miłości Bożej, najważniejszego prawa miłości Boga i ludzi, jak czyni to na przestrzeni 
wieków Kościół Chrystusowy43. Kościół jest Chrystusowy, bo Chrystus żyje w nim jako 
Głowa i sprawuje poprzez swe członki uświęcające rządy miłości.

7. Miłość czynna

Mając na uwadze ludzkie pragnienie miłowania, kardynał Wyszyński wzywa, aby stać 
się „apostołami «jeszcze większej miłości»”44. Ten apostolski charakter miłości powi-
nien cechować szczególnie osoby pełniące misję ewangelizacyjną45, ale i każdego ucznia 
Chrystusa w budowaniu cywilizacji miłości46. Chodzi tu zarówno o miłość naturalną, 
jak i miłość nadprzyrodzoną. Choć te dwa rodzaje miłości wzajemnie się przenikają 
w życiu człowieka, to jednak niekwestionowanym pierwszeństwem, także w aspekcie 
motywacyjnym, cieszy się miłość nadprzyrodzona47. Dzięki teologalnej cnocie miłości 
chrześcijanin miłuje Boga nade wszystko dla Niego samego, a swoich bliźnich ze względu 
na miłość Boga. Podstawowym motywem miłości Boga jest dla chrześcijanina Jego 
dobroć, gdyż to Bóg umiłował człowieka jako pierwszy i to całkowicie bezinteresow-
nie. Na niezastąpioną rolę miłości wskazał Pan Jezus, czyniąc ją przedmiotem nowego 
przykazania: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem” (J 15,12). Jako „więź doskonałości” miłość ożywia i inspiruje inne cnoty. 
Jej rola jest niezastąpiona w oczyszczeniu i usprawnieniu ludzkiej, naturalnej zdolności 
miłowania. Sprawność ta przez nadprzyrodzony dar zyskuje nową jakość, tzn. staje się 
miłością dziecka Bożego.

Ostatnia, trzecia część listu poświęconego SKM przedstawia konkretne zadania prak-
tyczne, które stanowią jakby „mapę obszarów”, gdzie szczególnie powinna być zintensy-
fikowana miłość. Punktem wyjścia jest na niej pierwsza szkoła miłości, jaką jest rodzina, 
gdyż to właśnie rodzina jest najbardziej naturalną i podstawową wspólnotą miłości48. 
Jej duch powinien przenikać i kreować wszystkie relacje, w tym także otwartość na 
nowe życie, którym zostaje obdarzona wspólnota małżeńska. Choć wychodząc z domu 
w drogę, zabiera się z niego różne rzeczy, to jednak nigdy nie powinno się zapomnieć 
zabrać z niego ze sobą miłości, by dać o niej świadectwo w każdej, czasami nawet bardzo 
prozaicznej sytuacji spotkania z innymi ludźmi. Kardynał Wyszyński z wielką troską 

43 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 541.
44 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 549.
45 Jacek Hadryś, „Miłość jako podstawa owocnego wypełniania misji ewangelizacyjnej w świetle nauczania sługi 

Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, Ateneum Kapłańskie 142, 1 (2004): 81–95.
46 Walerian Słomka, „Ku cywilizacji serca na otwarcie XI Tygodnia Duchowości”, w: Miłość w postawie ludzkiej, 12.
47 Wyszyński, „List pasterski. O Społecznej Krucjacie Miłości”, 546. Zobacz: Robert Nęcek, Państwo w naucza-

niu społecznym Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego: studium teologicznomoralne (Kraków: Wydawnictwo 
Św. Stanisława BM, 2004), 118–119.

48 Kamieniem węgielnym rodziny jako szkoły miłości jest miłość otrzymana i przyjęta. Porównaj: Magdalena 
Parzyszek, Rodzina w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny (Lublin: Wydawnictwo 
KUL, 2012), 65–67. Cały Kościół Chrystusowy, a w nim każda parafia, jest szkołą, wspólnotą, rodziną miłości. 
Porównaj: Wyszyński, „Wezwanie rodzin parafialnych do tworzenia wspólnoty miłości”, 657–658.
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przypomina, że bardzo ważnym komunikatorem ludzkiej miłości są usta49 i to nawet 
wtedy, gdy milczą, gdy nie dają wciągnąć się w wojnę pustych, a w dodatku obelżywych 
słów. Słowa, podobnie jak czyny, winny być owocem życia sakramentalnego. Na jakąś 
formę miłości, dostrzegającej choćby najmniejsze dobro, należy przekuć rodzące się 
w człowieku nieprzyjazne myśli czy porywcze sądy. Człowiek jako „król” stworzenia 
dzięki czynnej miłości staje się też prawdziwie wolny50.

Kolejną ważną przestrzenią na „mapie” miłości jest życie towarzyskie, w którym 
próbuje zagnieździć się coraz więcej naleciałości obcych polskiej tradycji i kulturze 
narodowej. Ważnym zadaniem spoczywającym na każdym człowieku jest troska o dobrą 
opinię. Wyrabia ją niejednokrotnie zwykła grzeczność czy uprzejmość, których nie wolno 
ograniczyć tylko do najbliższych albo krajanów. Przyczyną wielu nieszczęść rodzinnych 
i społecznych, a niekiedy także powodem niewinnych ofiar, jest nietrzeźwość i pijaństwo. 
Stąd panowanie nad sobą, ale także upominanie czy zwracanie uwagi innym, jest bardzo 
konkretnym wyrazem miłości. Optyki miłości domaga się spojrzenie na wykonywaną 
pracę i jej środowisko. Możliwość rozwijania własnego potencjału i talentów tym bar-
dziej powinna poszerzać braterskie spojrzenie w kierunku cierpiących na różny sposób 
niedostatek. Chrześcijańskiego umiaru, ducha pokoju i opanowania szczególnie potrzeba 
w przestrzeni życia politycznego, aby nie tylko nie stawiać nierealnych wymagań, ale 
również aby nie być obojętnym lub milczeć. Ostatnim wskazanym przez kardynała 
Wyszyńskiego obszarem jest szczególnie dowartościowane przez Sobór Watykański II 
apostolstwo świeckich51. Ma ono być nie bierne, ale czynne, a to oznacza codzienny 
wysiłek przepajania Ewangelią życia własnego i społecznego.

Zakończenie

SKM, która złączona została z wieloma akcjami duszpasterskimi służącymi obronie 
zagrożonej miłości w narodzie, jest w swej istocie wyrazem soborowej odnowy Kościoła 
i świata. Stanowi ona polski model odnowy życia chrześcijańskiego, który wychodzi od 
źródła, czyli od miłości Bożej, i na niej buduje realizowaną na co dzień miłość czynną. 
Wraz z wielkimi ideami zawartymi w dokumentach soborowych jak echo rozlega się 
w niej głos zobowiązań narodu polskiego, jakie odnowił on tak 26 sierpnia 1956 roku 
w Ślubach Jasnogórskich, jak i w Milenijnym Akcie Oddania Polski w Macierzyńską 
Niewolę Maryi za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej.

Kardynał Wyszyński w swoim objaśnieniu SKM posługuje się pojęciami: „prawa 
miłości społecznej”, „ducha miłości społecznej”, „szkoły miłości społecznej”, „więzi 
społecznej miłości” czy „ideału miłości społecznej”, gdyż miłość naturalna i nadprzyro-

49 „Miłości w mowie” poświęcony został cały rok SKM. Porównaj: Wyszyński, „Do Duchowieństwa. Na Nowy rok 
pracy duszpasterskiej”, 605–607.

50 Edward Sienkiewicz, „Uczestnictwo w polskiej refleksji wiary”, Teologia w Polsce 2,1 (2008): 29.
51 Hadryś, „Miłość jako podstawa owocnego wypełniania misji ewangelizacyjnej w świetle nauczania sługi Bożego 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, 86–91.
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dzona wzajemnie się przenikają w życiu chrześcijanina. Tą jednak, która ma niezaprze-
czalny priorytet i jest kryterium motywacyjnym miłości społecznej (caritas socialis), jest 
miłość nadprzyrodzona. Teologiczno-antropologiczne założenia SKM, którym kardynał 
Wyszyński poświęca całą pierwszą część swego dokumentu programowego, wprowa-
dzają w głębię największej tajemnicy wiary chrześcijańskiej, jaką jest Trójca Święta, 
wieczna komunia miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Z najtajniejszych głębin Boga 
Trójosobowego, z Ojcowej miłości bierze początek „łańcuch miłości”, a samo udzielanie 
się miłości jest aktem ojcostwa. Kardynał Wyszyński wyraźnie akcentuje kategorię Boga 
Ojca oraz Boga jako Ojca, i to w Nim znajduje swój początek oraz spełnienie wszystko, 
co istnieje, a zwłaszcza człowiek. W każdym człowieku jest cząstka Ojcowej miłości. 
W najwyższej formie miłość Boża objawiła się w Słowie Przedwiecznym, które w pełni 
czasu przyjęło naturę stworzenia. Dzięki ludzkiej naturze, wolnej od jakiegokolwiek 
grzechu i wyniesionej w Boskiej Osobie Słowa, dokonało się odkupienie i przebóstwie-
nie człowieka, umożliwiając mu powrót do Ojca. Najbardziej miłość Boża uosobiła się 
w Duchu Świętym, który będąc miłością Ojca i Syna, jest samą Miłością. Duch Święty 
w sercach dzieci Bożych rozlewa miłość.

Miłość Boża w życiu ludzi wierzących nie jest jakąś odległą czy abstrakcyjną rze-
czywistością, ale owocem posianego w nich przez chrzest ziarna Bożego życia, które 
rozwija się pod wpływem łaski i ludzkiej z nią współpracy. Od momentu chrztu świętego 
każdy chrześcijanin zostaje wszczepiony w Chrystusa, a w Nim w Kościół, który jest 
Jego Mistycznym Ciałem, Ludem Bożym, ale i „nadprzyrodzoną organizacją miłości”. 
Należy dołożyć wszelkich starań, aby miłość Chrystusowa królowała w życiu osobi-
stym i społecznym każdego Polaka, aby jeszcze bardziej niż do tej pory przyczyniała 
się do zjednoczenia z Bogiem oraz do braterstwa społecznego. Arcyważnym ogniwem 
w „łańcuchu” miłości Bożej jest Maryja, która Jezusa „zrodziła Bogu”, a duchowo dla 
miłości Bożej rodzi każdego chrześcijanina. Oddani jako naród w macierzyńską niewolę 
Matce Pięknej Miłości winniśmy jeszcze bardziej zabiegać o królowanie wśród nas na co 
dzień miłości czynnej, ofiarnej, służebnej, wrażliwej na los drugiego człowieka, płynącej 
z głębokiej kultury serca chrześcijańskiego, wyrażającej się w mowie potocznej, będącej 
spójnią jedności, inspirującej czyny dobroci, przebaczenia i miłosierdzia. Pielęgnowanie 
miłości winno rozpocząć się od najmniejszej wspólnoty miłości, jaką jest małżeństwo 
i rodzina, aby później mogła ona promieniować na różne obszary życia społecznego 
i wspólnotowego.
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BERNARD Z CLAIRVAUX, TOMASZ Z AKWINU 
I UŚWIĘCENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Streszczenie

Artykuł pt. Bernard z Clairvaux, Tomasz z Akwinu i uświęcenie Najświętszej Maryi Panny 
jest poświęcony kontrowersji wokół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
którą ujawnił List 174 do kanoników lyońskich napisany przez Cysterskiego Opata. Sfor-
mułowane w nim argumenty zostały przyjęte przez św. Tomasza z Akwinu i wykorzystane 
w debacie teologicznej, wpływając w ten sposób na kształtowanie się stanowiska odnośnie 
do uświęcenia Maryi u początków Jej ziemskiego życia. Niniejszy przyczynek zwraca uwagę 
na wpływ Bernarda z Clairvaux na stanowisko Akwinaty w kwestii uświęcenia Dziewicy 
Maryi, która do tej pory zdawała się być niedostrzegana w literaturze przedmiotu.

Słowa kluczowe: św. Bernard z Clairvaux, św. Tomasz z Akwinu, mariologia, Niepokalane 
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BERNARD OF CLAIRVAUX, THOMAS AQUINAS 
AND THE SANCTIFICATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY

Abstract

The article entitled Bernard of Clairvaux, Thomas Aquinas and the sanctification of the 
Blessed Virgin Mary is devoted to the controversy surrounding the Immaculate Conception 
of the Blessed Virgin Mary, which was revealed in Letter 174 written to the Canons of Lyon 
by the Cistercian Abbot. The arguments formulated in it were adopted by St. Thomas Aquinas 
and used in the theological debate, thus influencing the shaping of the position regarding the 
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sanctification of Mary at the beginning of her earthly life. This contribution highlights the 
influence of Bernard of Clairvaux on Aquinas’ position on the sanctification of the Virgin Mary, 
which until now has seemed to be overlooked in the literature.

Keywords: St. Bernard of Clairvaux, St. Thomas Aquinas, Mariology, Immaculate 
Conception, Letter 174

Wstęp

Nauka o Matce Bożej zawarta w homiliach św. Bernarda z Clairvaux doczekała się 
licznych opracowań w czasopismach zachodnich2, jak i w polskiej literaturze naukowej3. 
Spośród opracowanych do tej pory partykularnych aspektów teologicznej refleksji należy 
wymienić: pośrednictwo Maryi4, Jej duchowe macierzyństwo5, dziewicze i Boże macie-

2 Sancti Bernardi Opera, vol. I–VIII, red. J. Leclercq, C.H. Talbot, H.M. Rochais (Rome, 1957–1977); Henri Barré, 
„Saint Bernard, docteur marial”, Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis 11, 3–4 (1953): 92–113; José Varela Delgado, 
„Principios mariologicos de san Bernardo”, Estudios Marianos 14 (1954): 157–186; Igino Vona, „Temi mariani 
in san Bernardo e nei suoi discepoli”, w: La Madre del Signore dal Medioevo al Rinascimento, red. E. Toniolo 
(Roma: Centro di Cultura Mariana „Madre della Chiesa”, 1998), 9–53; Claudio Leonardi, „La mariologia di 
Bernardo di Clairvaux nelle «Homilie in laudibus Virginis Matris»”, w: Le figure poetiche e figure teologiche 
nella mariologia dei secoli XI e XII. Atti del II Convegno Mariologico della Fondazione Ezio Franceschini con 
la collaborazione della Biblioteca Palatina di Parma, Parma, 19–20 maggio 2000, red. Clelia Maria Piastra, 
Francesco Santi (Firenze: Edizioni del Galluzzo, 2004), 129–134; Antonio Montanari, „Maria Vergine negli scritti 
di s. Bernardo di Clairvaux”, w: Maria Madre del Signore nei Padri della Chiesa, red. Ferruccio Gastaldelli, 
Angelo Maria Gila, Elio Peretto (Roma: Borla, 2005), 317–352.

3 Pierre Aube, Św. Bernard z Clairvaux (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019); Julian Wojtkowski, 
„Typologia kultu maryjnego w kazaniach św. Bernarda z Clairvaux zawartych w rękopisach XIII wieku ze zbiorów 
polskich”, Częstochowskie Studia Teologiczne 6 (1978): 57–63; Edward Treter, „Matka Boża Wniebowzięta w na-
uczaniu św. Bernarda z Clairvaux”, Jasna Góra 12, 7–8 (1994): 4–6; Iwona Krysiak, „Wizja pokory Maryi według 
św. Bernarda z Clairvaux”, Salvatoris Mater 16, 1–4 (2014): 360–380; Anna Gąsior, „Maryjny wzór świętości 
w kazaniach św. Bernarda z Clairvaux”, w: Maryja wzór wszelkiej świętości, red. A. Gąsior i in. (Tarnów: Wydaw-
nictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2007), 128–135; Zygmunt M. Tomporowski, „Dwanaście przywilejów Maryi 
według św. Bernarda z Clairvaux”, Salvatoris Mater 18, 1–4 (2016): 380–400; Rafał Tichy, Mistyczna historia 
człowieka według Bernarda z Clairvaux, (Poznań: Wydawnictwo Flos Carmeli, 2019); Mary Raymond Flanagan, 
Św. Bernard z Clairvaux. Doścignąć Chrystusa (Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2006).

4 Jesús Polo Carrasco, „La mediaciòn de María en las homilias «De Laudibus Virginis Mariae» de san Bernardo”, 
w: De cultu mariano saeculis XII–XIV. Acta Congressus mariologici-mariani internationalis Romae anno 1975 
celebrati, vol. IV (Romae: Pontificia Academia Mariana Internationalis, 1980), 153–180; Bernardo Aperribay, 

„Fundamentos y caracteres de la mediación, en cuanto a la dispensaciòn de las gracias, segun san Bernardo”, Es-
tudios Marianos 14 (1954): 249–270; Godefridus Geenen, „Quare et quo modo S. Bernardus docuit mediationem 
Beatae Virginis Mariae ad Deum”, w: De cultu mariano saeculis XII–XIV. Acta Congressus Mariologici Mariani 
Internationalis Romae Anno 1975 celebrati, vol. IV (Romae: Pontificia Academia Mariana Internationalis, 1980), 
121–129.

5 José Canal, „La idea de la maternidad espiritual en san Bernardo”, Estudios Marianos 14 (1953): 271–311.
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rzyństwo6, wniebowzięcie7, pobożność maryjną w tradycji cysterskiej8. Teologowie 
zwrócili ponadto uwagę na cnoty Maryi: wiarę9 i pokorę10.

Charakteryzując mariologię Opata z Clairvaux, wnikliwej analizie poddano źródła 
jego teologicznej refleksji: Pismo św.11, pisma ojców Kościoła12 oraz liturgię13. Zwrócono 
uwagę na jej wpływ na mariologię kolejnych pokoleń14 poprzez zestawienia z doktrynami 

6 Eva Rava, „Verginità perpetua e maternità divina di Maria”, w: Respice stellam. Maria in san Bernardo e nella tra-
dizione cisterciense. Atti del Convegno Internazionale, Roma 21–24 ottobre 1991, red. Ignazio Calabuig (Roma: 
Edizioni Marianum,1993), 125–141.

7 Emmanuele Iabłczyński, „Maria nella gloria. Assunzione e mediazione di grazia in san Bernardo”, w: Respice 
stellam. Maria in san Bernardo e nella tradizione cisterciense. Atti del Convegno Internazionale, Roma 21–24 
ottobre 1991, red. Ignazio Calabuig (Roma: Edizioni Marianum, 1993), 143–177; Jean Leclercq, „Marie Reine 
dans les sermons de saint Bernard”, Collectanea Cisterciensia 26 (1964): 265–276.

8 Jean Leclercq, „Saint Bernard et la devotion medievale evers Marie”, Revue d’ascetique et de mystique 30 (1954): 
361–375; Frederic Jelly, „The Christocentric Devotion to Mary in Saint Bernard of Clairvaux”, Cistercian Studies 
Quarterly 34 (1999): 89–105; José De Aldama, „La devoción de San Bernardo a Nuestra Seňora”, w: De cultu 
mariano saeculis XII–XIV. Acta Congressus Mariologici Mariani Internationalis Romae anno 1975 celebrati, 
vol. IV (Romae: Pontificia Academia Mariana Internationalis, 1980), 131–151; Jean Baptiste Auniord, „Citeau et 
Notre Dame”, w: Maria. Études sur la sainte Vierge, red. Hubert Du Manoir, vol. II (Paris: Beauchesne, 1952), 
579–624; Igino Vona, „Temi mariani in san Bernardo e nei suoi discepoli”, w: La Madre del Signore dal Medioevo 
al Rinascimento, red. Ermanno Toniolo (Roma: Centro di Cultura Mariana „Madre della Chiesa”, 1998), 9–53.

9 Monique Duchet-Suchaux, „La foi de Marie chez saint Bernard”, Études Mariales 52 (1995): 85–98.
10 Konrad Małys, „Pokora Maryi i człowieka w homiliach maryjnych św. Bernarda z Clairvaux”, w: Pelplin: 725. 

rocznica powstania opactwa cysterskiego: kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Materiały z sesji naukowej 
zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21–23 września 2001 roku, red. Dariusz Aleksander Dekarski, Bernard 
Adam Grenz (Pelplin–Tczew: Wydawnictwo Diecezji Bernardinum, 2002), 277–290; José Ortas, „Bernardo 
e María, mitezza e umiltà”, w: Respice stellam. Maria in san Bernardo e nella tradizione cisterciense. Atti del 
Convegno Internazionale, Roma 21–24 ottobre 1991, red. Ignazio Calabuig (Roma: Edizioni Marianum, 1993), 
41–68.

11 Alfonso Rivera, „Base escriturística de la mariología de san Bernardo”, Estudios Marianos 14 (1954): 91–118.
12 Ignazio Adan Calabuig, „Les sources patristiques de la pensée mariale de saint Bernard”, Etudes Mariales 

54 (1998): 39–95.
13 Manuel Garrido, „Los Santos Padres y la liturgia, usados por san Bernardo en su obra mariológica. Método que 

sigue”, Estudios Marianos 14 (1954): 119–156.
14 Frederic Jelly, „The Christocentric Devotion to Mary in Saint Bernard of Clairvaux”, Cistercian Studies Quarterly 

34 (1999): 89–105; José De Aldama, „La devociòn de San Bernardo a Nuestra Seňora”, w: De cultu mariano 
saeculis XII–XIV. Acta Congressus Mariologici Mariani Internationalis Romae Anno 1975 celebrati, vol. IV 
(Romae: Pontificia Academia Mariana Internationalis, 1980), 131–151.
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Eadmera15, Pseudo-Orygenesa16, Mikołaja z San Albano17, Piotra Damiani18, św. Anzelma19, 
Tomasza z Villanova20, Franciszka Suareza21 i Alfonsa M. Liguoriego22.

Wśród przebadanych kwestii na szczególną uwagę zasługuje stanowisko cystersa 
na temat Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wyrażone w Liście 174 
adresowanym do kanoników z Lyonu23. Pismo to oraz zawarta w nim doktryna nie były 
do tej pory przedmiotem wnikliwych i pogłębionych studiów. Wprawdzie historycy teo-
logii, prezentując kwestię Niepokalanego Poczęcia, wymieniali list Bernarda, akcentując 
negatywne stanowisko, jednakże nie przywiązywali doń większego znaczenia. Takie 
stanowisko można zauważyć między innymi w Marienlexikon24 oraz w Testi mariani 
del secondo millennio25. Inne, jak na przykład autorstwa S. De Fioresa czy Inosa Biffi, 
pomijają pismo teologa cysterskiego milczeniem26. Fundamentalna monografia Marielle 
Lamy usiłuje określić czas powstania listu27. W nieznacznym stopniu nawiązuje do 
wspomnianego listu I. Vony, który prezentuje stanowisko Bernarda odnośnie uświęcenia 
Maryi w kontekście nauki teologów cysterskich XII i XIII wieku28. Jedynymi autorami 

15 José De Aldama, „Eadmero y san Bernardo”, Ephemerides mariologicae 10 (1960): 489–498.
16 Johannes Bauer, „Lo pseudo-Origene, fonte di san Bernardo nel sermone «De Aquaeductu»”, Marianum 22 (1960): 

370–373.
17 Charles Talbot, „Nicholas of St. Albano and saint Bernard”, Revue Benedictine 64 (1954): 83–117.
18 Albert Luis Lassus, „Essai sur la mariologie de saint Pierre Damien, precurseur de saint Bernard”, Collectanea 

Cisterciensia 45 (1983): 37–56.
19 Ignacio Calabuig, „Fonti anzelmiane dei testi mariani di san Bernardo”, w: Figure poetiche e figure teologiche 

nella mariologia dei secoli XI e XII. Atti del II Convegno mariologico della Fondazione Ezio Franceschini con 
la collaborazione della Biblioteca Palatina di Parma, Parma, 19–20 maggio 2000, red. Clelia Maria Piastra, 
Francesco Santi (Firenze: Edizioni del Galluzzo, 2004), 109–127.

20 Hilario Garcia-Corral, „San Bernardo en los sermones marianos de santo Tomás de Villanueva”, Estudios 
Marianos 14 (1954): 313–327.

21 Ignacio Riudor, „Influencia de san Bernardo en la mariología de Salmerón y Suárez”, Estudios Marianos 
14 (1954): 329–352.

22 Angel Luis, „Influjo de san Bernardo en el pensamiento mariologico de san Alfonso Maria de Ligorio”, Estudios 
Marianos 14 (1954): 353–369; Bernard Monsegu, „La autoridad doctrinal de san Bernardo en mariologia”, 
Estudios Marianos 14 (1954): 71–90.

23 Bernard z Clairvaux, „List do kanoników z Lyonu w sprawie Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”, Roczniki 
Teologiczne 48, 2 (2001): 147–152; Camille Hontoir, „Les Cisterciens et l’Immaculée Conception”, Collectanea 
O.C.R. 16 (1954): 296–304; Camille Hontoir, „Les Cisterciens et l’Immaculée Conception”, Collectanea O.C.R. 
17 (1955): 39–48.

24 Otto Stegmüller, Helmut Riedlinger, „Bernhard von Clairvaux”, w: Marienlexikon, red. Remigius Bäumer und 
Leo Scheffczyk, vol. 1 (St. Ottilien: EOS Verlag Erzabtei St. Ottilien, 1988), 445–447.

25 Testi mariani del secondo millennio. Autori medievali dell’Occidente sec. XI–XII, vol. III, red. Luigi Gambero, 
(Roma: Citta Nuova Editrice,1996), 260–261.

26 Stefano De Fiores, „L’Immacolata”, w: Nuovo Dizionario di Mariologia, red. Stefano De Fiores, Salvatore Meo 
(Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline, 1986), 679–688; Inos Biffi, Bernard z Clairvaux, Tomasz z Akwinu (Poznań: 
W drodze, 2010).

27 Marielle Lamy, L’Immaculée Conception. Étapes et enjeux d’une controverse au Moyen Âge (XIIe–XVe siècles) 
(Paris: Institut d’Etudes Augustiniennes, 2000), 49–53.

28 Igino Vona, „Temi mariani in san Bernardo e nei suoi discepoli”, w: La Madre del Signore dal Medioevo 
al Rinascimento, red. Ermanno Toniolo (Roma: Centro di Cultura Mariana „Madre della Chiesa”, 1998), 12–21.
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prezentującymi doktrynę Bernarda z Clairvaux zawartą we wspomnianym liście są 
Paweł Krupa29 oraz Ferruccio Gastaldelli30. Pomimo to żadne z istniejących opracowań 
nie przedstawia wyników badań dotyczących ewentualnego wpływu opinii Bernarda 
na temat poczęcia Maryi Panny na stanowisko św. Tomasza z Akwinu. Przypuszczenia 
o hipotetycznej zależności opierają się na autorytecie, jakim powszechnie cieszyła się 
w wiekach średnich doktryna cysterskiego Opata oraz na odwołaniu się Akwinaty do 
jego stanowiska w Komentarzu do Sentencji31. Ów wpływ wydaje się bardzo prawdopo-
dobny, jeżeli zauważymy, że św. Albert Wielki wykorzystuje w swoich dziełach opinię 
Opata cysterskiego, gdy chodzi o stanowisko wobec Niepokalanego Poczęcia32.

Uświęcenie Błogosławionej Dziewicy według św. Bernarda 
z Clairvaux

List 174 do kanoników w Lyonie został napisany przez św. Bernarda prawdopodobnie 
pod koniec 1139 roku lub na początku roku 114033. Motywem jego powstania był sprze-
ciw wobec wprowadzenia święta Niepokalanego Poczęcia Maryi do oficjalnej celebracji 
liturgicznej Kościoła lyońskiego, „święta nieznanego liturgii Kościoła, które nie jest 
akceptowane przez rozum ani nie jest rekomendowane przez antyczną tradycję”34.

Zdaniem Bernarda cześć Najświętszej Maryi Pannie należy okazywać w sposób 
autentyczny i niezakłamany. Dlatego przedmiotem liturgicznej czci winna być Jej 
cielesna integralność, świętość życia, płodne dziewictwo, Boże macierzyństwo, pełnia 

29 Paweł Krupa, Una grave querelle. L’Université de Paris, les mendiants et la Conception Immaculée de la Vierge 
(1387–1390) (Warszawa: Instytut Tomistyczny, 2013), 85–88.

30 Ferruccio Gastaldelli, „San Bernardo e l’Immacolata Concezione. Le ragioni teologiche della lettera 174”, Analecta 
Cisterciensia 44 (1988): 190–200; Ferruccio Gastaldelli, „San Bernardo e l’Immacolata Concezione”, Rivista 
Cistercense 7 (1990): 159–170; Ferruccio Gastaldelli, „San Bernardo e l’Immacolata Concezione. Significato 
storico e teologico della lettera «Ad canonicos Lugdunenses»”, w: Respice stellam. Maria in san Bernardo e nella 
tradizione cistercense. Atti del Convegno Internazionale, Roma 21–24 ottobre 1991, red. Ignacio Calabuig (Roma: 
Edizioni Marianum, 1993), 111–124.

31 Thomas de Aquino, Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 1 a. 1: „Et ideo beata Virgo in peccato originali fuit concepta propter 
quod B. Bernardus, Epist. CLXXIV ad Lugdunenses, scribit conceptionem illius celebrandam non esse, quamvis 
in quibusdam ecclesiis ex devotione celebretur, non considerando conceptionem, sed potius sanctificationem. Quae 
quando determinate fuerit, incertum est”.

32 Albertus Magnus, „Super III Sententiarum”, d. 3, a. 4, w: Albertus Magnus, Opera omnia, ed. Borgnet, vol. 28 
(Paris, 1894), 47: „Dicimus quod beata Virgo non fuit sanctificata ante animationem, ut qui dicunt oppositum, est 
haeresis condemnata a Beato Bernardo in epistola ad Lugdunenses et a Magistris omnibus Parisiensibus”.

33 Bernard z Clairvaux, „List do kanoników z Lyonu w sprawie Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”, Roczniki 
Teologiczne 48, 2 (2001): 147–152; Lamy, L’Immaculée Conception, 50.

34 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 1, w: Sancti Bernardi Opera, vol. 
VII (Romae, 1974), 388: „novam inducendo celebritatem, quam ritus Ecclesiae nescit, non probat ratio, non 
commendat antiqua traditio”. Zobacz: Krupa, Une grave querelle, 85.
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łaski, pośrednictwo, uczestnictwo w dziele zbawienia35. Dwiema największymi uro-
czystościami, wyrażającymi cześć wobec Najświętszej Maryi Panny, były celebracje 
upamiętniające Jej narodziny oraz odejście z tego świata36.

Cysterski teolog, przeciwstawiając się wprowadzeniu święta ku czci Niepokalanego 
Poczęcia, przedstawił swoje stanowisko na temat teologicznych podstaw tejże celebracji37. 
Odpowiadając na propozycję liturgicznego uczczenia poczęcia Maryi, Bernard odwołał 
się do argumentu zwolenników nowego święta: jeśli czcimy narodziny, to powinno się 
również czcić Jej poczęcie, bez którego nie byłoby również narodzin. Bernard sprowadził 
ten argument do absurdu. Idąc takim tokiem rozumowania, należałoby uczcić w sposób 
uroczysty nie tylko rodziców Maryi, ale również Jej dziadków i pradziadków38. Świętość 
Maryi, która objawiła się podczas Jej narodzin, nie wskazywała na podobne Jej poczęcie. 
Uświęcenie dokonało się po Jej poczęciu, aby Jej narodzenie było święte39.

Doctor Mellifluus poddał krytyce twierdzenie, jakoby Maryi została udzielona łaska 
przed momentem poczęcia, aby miało ono charakter święty. Zauważył, że Dziewica nie 
mogła zostać uświęcona przed połączeniem duszy i ciała, gdyż wówczas po prostu nie 
istniała40.

Cysterski teolog rozważał również poczęcie Maryi jako owoc zjednoczenia mał-
żeńskiego rodziców. Skoro moment ów był naznaczony grzeszną pożądliwością41, to 

35 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 2, w: Sancti Bernardi Opera, vol. VII 
(Romae, 1974), 388–389: „Honora sane integritatem carnis, vitae sanctitatem; mirare fecunditatem in Virgine, 
Prolem venerare divinam. (…) Magnifica gratiae inventricem, mediatricem salutis, restauratricem saeculorum”.

36 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 3, w: Sancti Bernardi Opera, vol. VII 
(Romae, 1974), 389: „Accepi sane ab Ecclesia illum diem cum summa veneratione recolendum, quo assumpta de 
saeculo nequam, coelis quoque intulist celeberrimorum festa gaudiorum. Sed et ortum Virginis didici nihilominus 
in Ecclesia, et ab Ecclesia indubitanter habere festivum atque sanctum”.

37 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 5, w: Sancti Bernardi Opera, vol. 
VII (Romae, 1974), 390: „Fuit procul dubio et Mater Domini ante sancta, quam nata, nec fallitur omnino sancta 
Ecclesia sanctum reputans ipsum Nativitatis eius diem et omni anno cum exsulatione universae terrae votiva 
celebritate suscipiens”.

38 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 6, w: Sancti Bernardi Opera, vol. VII 
(Romae, 1974), 390: „Ut honoretur, inquiunt, et conceptus, qui honorandum praeivit partum, quoniam si ille non 
praecessisset, nec iste esset qui honoratur. Quid si alius, propter eamdem causam, etiam utrique parenti eius festos 
honores asserat deferendos? Sed et de avis ac proavis idipsum posset pro simili causa quilibet flagitare, et sic 
tenderetur in infinitum”. Zobacz: Krupa, Una grave querelle, 85–86.

39 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 6, w: Sancti Bernardi Opera, vol. VII 
(Romae, 1974), 391: „Nam quid consequentiae habet, ut quoniam sanctum praecessit natalem conceptus, propterea 
reputetur et ipse sanctus ? Numquid, quoniam praecessit eum, fecit et sanctum? Etsi praecessit ut esset, non tamen 
ut sanctus esset. Unde etenim illa ipsi sanctitas, quam secuturo transmitteret? Annon potius quia praecessit absque 
sanctitate conceptus, opportuit nimirum sanctificari conceptam, ut sanctus sequeretur iam partus? An forte mutatus 
est sanctitatem a posteriori prior? Potuit sane illa, quae in iam concepta facta est sanctificatio, ad ipsum qui 
sequebatur transire natalem; redire vero retrorsum ad conceptum qui praecesserat, iam omnino non potuit”.

40 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 7, w: Sancti Bernardi Opera, vol. 
VII (Romae, 1974), 391: „Sed non valuit ante sancta esse, quam esse; siquidem non erat antequam conciperetur”. 
Zobacz: Krupa, Une grave querelle, 86.

41 Krupa, Une grave querelle, 86–87.
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automatycznie wykluczał świętość. Zatem Maryja nie mogła być uświęcona przed 
swoim poczęciem, ponieważ jeszcze nie istniała. Nie była uświęcona w momencie swego 
poczęcia ze względu na grzech. Dlatego należy przyjąć, że uświęcenie dokonało się po 
Jej poczęciu, lecz jeszcze w łonie Jej matki. Uświęcenie to doprowadziło do świętych 
narodzin42.

Ogrom łaski uświęcającej, którą otrzymała Błogosławiona Dziewica, nie ograniczał 
się jedynie do momentu uświęcenia w łonie swej matki, lecz rozciągał na całe Jej życie, 
które pozostało wolne od jakiegokolwiek grzechu zarówno ciężkiego, jak i lekkiego. Ber-
nard podkreślał niepokalaność Maryi, to znaczy Jej wolność od jakiegokolwiek grzechu 
(ciężkiego i lekkiego) podczas całego życia Błogosławionej Dziewicy43. Zdaniem Opata 
z Clairvaux zachowanie Maryi od jakiejkolwiek skazy grzechu podczas całego Jej życia 
było o wiele bardziej godne podkreślenia niż jedynie Jej uwolnienie od grzechu w łonie 
matki44.

Bernard odczytał poczęcie Najświętszej Maryi Panny w łonie swej matki w świetle 
dziewiczego i niepokalanego poczęcia Chrystusa. Z jednej strony powyższa interpretacja 
wzmacniała argumentację za Jej poczęciem w stanie grzechu pierworodnego, z drugiej 
zaś akcentowała wyjątkowy i jedyny charakter niepokalanego poczęcia Chrystusa 
(de Spiritu Sancto ex Maria Virgine). O ile bowiem nielicznym został udzielony przywilej 
świętych narodzin, to jednak nie otrzymali oni łaski świętego poczęcia, zarezerwowanej 
jedynie dla Tego, który miał uświęcić wszystkich pozostałych. Jedynie Jezus został 
poczęty z Ducha Świętego, będąc święty przed swoim poczęciem45.

Oprócz wymienionych argumentów Bernard wymienił również inne, które uwiary-
gadniały jego stanowisko. We wstępie swojego listu Bernard skierował słowa krytyki 
pod adresem kanoników lyońskich, którzy zdecydowali się wprowadzić do liturgii 
nowe święto, nieznane liturgii Kościoła, przeciwstawiające się zdrowemu rozsądkowi 
oraz Tradycji Kościoła46. Jeżeli bowiem poczęcie Maryi dokonało się w grzechu, to na 

42 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 7, w: Sancti Bernardi Opera, vol. VII 
(Romae, 1974), 392: „Si igitur ante conceptum sui sanctificari minime potuit, quoniam non erat; sed nec ipso 
quidem conceptum, propter peccatum quod inerat, restat ut post conceptum in utero iam existens, sanctificationem 
accepisse credatur, quae, excluso peccato, sanctam fecerit nativitatem, non tamen et conceptionem”.

43 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 5, w: Sancti Bernardi Opera, vol. VII 
(Romae, 1974), 390: „Quae ipsius non solum sanctificaret ortum, sed et vitam ab omni deinceps peccato custodiret 
immunem, quod nemini alteri in natis quidem mulierum creditur esse donatum”.

44 Krupa, Une grave querelle, 87.
45 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 8, w: Sancti Bernardi Opera, vol. VII 

(Romae, 1974), 392: „Quamobrem, etsi quibus vel paucis filiorum hominum datum est cum sanctitate nasci, non 
tamen et concipi, ut uni sane servaretur sancti praerogativa conceptus, qui omnes sanctificaret, solusque absque 
peccato veniens, purgationem faceret peccatorum. Solus itaque Dominus Jesus de Spiritu Sancto conceptus, quia 
solus et ante conceptum sanctus”.

46 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 1, w: Sancti Bernardi Opera, vol. VII 
(Romae, 1974), 388: „Unde miramur satis quid visum fuerit hoc tempore quibusdam vestrum voluisse mutare 
colorem optimum, novam inducendo celebritatem, quam ritus Ecclesiae nescit, non probat ratio, non commendat 
antiqua traditio”.
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jakiej podstawie stało się ono przedmiotem liturgicznej celebracji?47 Zdaniem Opata 
z Clairvaux wprowadzone do liturgii święto wywodzi się z pobożności prostych ludzi do 
Matki Jezusa48. Aby jednak wspomniana celebracja mogła zostać oficjalnie włączona do 
kalendarza liturgicznego diecezji, należy najpierw uzyskać aprobatę Stolicy Apostolskiej.

Bernard, opierając swoją refleksję teologiczną na Piśmie Świętym, zauważył, że 
zawiera ono przykłady uświęcenia proroków Jeremiasza i św. Jana Chrzciciela będą-
cych jeszcze w łonach ich matek. Uświęcenie pierwszego z nich (Jer 1,5) podkreślało, 
że dziecko w chwili narodzin było już święte49. Natomiast okoliczności przyjścia na 
świat św. Jana Chrzciciela pozwalają stwierdzić, że grzech zaciągnięty podczas poczęcia 
w żaden sposób nie przeszkodził otrzymaniu błogosławieństwa w momencie narodzin50.

Bernard odwołuje się również do argumentu przytaczanego przez zwolenników 
nowego święta, opartego na tzw. legendzie Helsina51, według której Matka Boża miałaby 
prosić o uczczenie swoich rodziców adekwatną celebracją liturgiczną, która byłaby 
wypełnieniem przykazania miłości ojca i matki52. Bernard wyraził swój sceptycyzm 
wobec tego typu dokumentów, które, pozbawione wiarygodności, nie cieszyły się powagą 
autorytetu.

47 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 9, w: Sancti Bernardi Opera, vol. VII 
(Romae, 1974), 392: „Cum haec ita se habeant, quaenam erit festivitae ratio Conceptionis? Quo pacto, inquam, 
aut sanctus asseretur conceptus, qui de Spiritu Sancto non est, ne dicam ne peccato est, aut festus habebitur, qui 
minime sanctus est? Libenter gloriosa hoc honore carebit, quo vel peccatum honorari, vel falsa induci videtur 
sanctitas”.

48 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 9, w: Sancti Bernardi Opera, vol. 
VII (Romae, 1974), 392: „Alioquin nulla ei ratione placebit contra Ecclesiae ritum praesumpta novitas, mater 
temeritatis, soror supersititionis, filia levitatis. Nam sic videbatur, consulenda erat prius Apostolicae Sedis 
auctoritas, et non ita praecipitanter atque inconsulte paucorum sequenda simplicitas imperitorum. (…) Quae 
autem dixi, absque praejudicio sane dicta sint sanius sapientis. Romanae praesertim ecclesiae auctoritati atque 
examini totum hoc, sicut et caetera quae ejusmodi sunt, universa reservo, ipsius, si quid aliter sapio, paratus iudicio 
emendare”.

49 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 3, w: Sancti Bernardi Opera, vol. VII 
(Romae, 1974), 389: „Et Jeremiae quidem sic dictum est; Priusquam te formarem in utero, novi te, et antequam 
exires de vulva, sanctificavi te (Jer 1,5). Quam pulchre inter figurationem in utero, et parturitionem ex utero 
divinum distinxit oraculum, ut illam tantum praecognitam, istam et sanctitatis munere praeornatam ostenderet”.

50 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 4, w: Sancti Bernardi Opera, vol. VII 
(Romae, 1974), 389–390: „Certissime autem Sanctus Spiritus quem replevit, sanctificavit. Ceterum quatenus 
adversus originale peccatum haec ipsa sanctificatio valuerit, sive pro isto, sive pro illo propheta, vel si quis 
alius simili praventus gratia fuerit; non temere dixerim. Sanctificatos tamen non dubitaverim dicere, quos Deus 
sanctificavit, et cum eadem sanctificatione prodisse ex utero; nec reatum, quem in conceptione traxerunt, valuisse 
ullatenus horum natali iam donatam praepedire sue praeripere benedictionem”.

51 Lamy, L’Immaculée Conception, 52.
52 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 6, w: Sancti Bernardi Opera, vol. VII 

(Romae, 1974), 391: „Sed profertur scriptum supernae, ut aiunt, revelationis, quasi et quivis non queat scriptum 
aeque producere, in quo Virgo videatur idipsum mandare et de parentibus suis, iuxta Domini mandatum, dicentis: 
«Honora patrem et matrem tuam (Ex 20,12)». Ipse mihi facile persuadeo scriptis talibus non moveri, quibus nec 
ratio suppeditare, nec certa invenitur favere auctoritas”.
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Uświęcenie Błogosławionej Dziewicy według św. Tomasza z Akwinu

Podobnie jak św. Bernard z Clairvaux, również św. Tomasz z Akwinu przebadał moż-
liwość uświęcenia Maryi przed momentem połączenia duszy z ciałem i doszedł do 
negatywnego wniosku. W Komentarzu do Sentencji stwierdził: „to, co nie istnieje, nie 
może zostać uświęcone”. Zatem jeśli Maryja przed animacją nie istniała jako osoba, nie 
mogła być uświęcona przed swoim zaistnieniem53. Warto zauważyć, że podobny wniosek 
został sformułowany przez św. Bernarda z Clairvaux w znanym nam Liście 17454.

Refleksja Akwinaty nie ograniczyła się jedynie do poczęcia pasywnego Maryi, lecz 
obejmowała również poczęcie aktywne. Odpowiadając na pytanie, czy poczęcie potom-
stwa za sprawą świętych rodziców nie doprowadziło w konsekwencji do uświęcenia owocu 
ich małżeńskiej miłości, zauważył, że osobista kondycja rodziców nie jest dziedziczona 
przez potomstwo, podobnie jak znajomość gramatyki przez ojca nie przechodziłaby 
automatycznie na syna. Grzech bowiem pierworodny dotyczy natury, natomiast łaska 
uświęcająca jest udoskonaleniem osoby, dlatego nie może być przekazana potomstwu za 
pośrednictwem aktu prokreacji55.

Akwinata podjął refleksję nad poczęciem aktywnym Maryi w świetle tajemnicy grze-
chu pierworodnego. Jedną z konsekwencji grzechu pierwszych rodziców było pożądanie, 
które towarzyszy aktowi prokreacji i powoduje przekaz grzechu pierworodnego. Zatem 
jeśli rodzice Błogosławionej Dziewicy nie zostali wykluczeni z tego prawa, to przekazali 
grzech pierworodny swojej córce56. Nie sposób nie zauważyć, że do podobnego wniosku 
doszedł cysterski teolog. Jeśli moment prokreacji rodziców był naznaczony grzeszną 
pożądliwością, to poczęte potomstwo nie mogło być święte57.

Według Tomasza z Akwinu Błogosławiona Dziewica nie mogła zostać poczęta przed 
połączeniem się duszy i ciała, ponieważ świętość zostaje udzielona jedynie stworzeniu 

53 Thomas de Aquino, Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 1 a. 1 qc. 1 s. c. 1: „Sed contra: Quod non est, non potest sanctificari. 
Sed beata Virgo non fuit antequam conciperetur in utero matris suae. Ergo non potuit ante conceptionem sanctifi-
cari”.

54 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 7, w: Sancti Bernardi Opera, vol. 
VII (Romae, 1974), 391: „Sed non valuit ante sancta esse quam esse: siquidem non erat antequam conciperetur”. 
Zobacz: Krupa, Une grave querelle, 86.

55 Thomas de Aquino, Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 1 a. 1 qc. 1 ad 2: „Ad secundum dicendum quod gratia sanctificans 
non omnino directe opponitur peccato originali, sed solum prout peccatum originale personam inficit. Est enim 
gratia perfectio personalis, peccatum vero originale directe est vitium naturae. Et ideo non oportet quod gratia 
sanctificans a parentibus traducatur, si peccatum originale traducatur; sicut et originalis justitia, cui directe oppo-
nitur traducta fuisset”.

56 Thomas de Aquino, Compendium theologiae, liber 1, cap. 224: „Oportuit siquidem quod cum peccato originali 
conciperetur, utpote quae ex utriusque sexus commixtione concepta fuit. Hoc enim privilegium sibi soli servabatur ut 
virgo conciperet filium Dei. Commixtio autem sexus, quae sine libidine esse non potest post peccatum primi parentis, 
transmittit peccatum originale in prolem”.

57 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 7, w: Sancti Bernardi Opera, vol. 
VII (Romae, 1974), 391: „An forte inter amplexus maritales sanctitas se ipsi conceptioni immiscuit, ut simul et 
sanctificata fuerit, et concepta?”. Porównaj: Krupa, Une grace querelle, 86–87.
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racjonalnemu. Dlatego przed połączeniem duszy i ciała Maryja nie mogła zostać uświę-
cona58. Podobną opinię wyraził Bernard z Clairvaux59.

Na podstawie tak sformułowanego wniosku Tomasz stworzył kolejny, podobny do 
poprzedniego. Ponieważ jedynie natura rozumna może być podmiotem Bożej łaski, 
dlatego aby Błogosławiona Dziewica mogła zostać oczyszczona z grzechu, powinna 
była zaistnieć jako osoba60. Wynika z tego, że Maryja nie mogła zostać uświęcona przed 
połączeniem duszy z ciałem61.

Święty Tomasz stawia pytanie odnośnie do możliwego uświęcenia Maryi w chwili 
połączenia duszy i ciała. Jego odpowiedź jest negatywna. Jedynie Chrystus, Odkupi-
ciel rodzaju ludzkiego, był wolny od grzechu pierworodnego, ponieważ został poczęty 
z Ducha Świętego i z Maryi Dziewicy62. Natomiast Błogosławiona Dziewica, podobnie 
jak wszyscy inni ludzie, potrzebowała Odkupienia. Postawienie Błogosławionej Dzie-
wicy poza konsekwencjami grzechu Adama przeciwstawiałoby się powszechności dzieła 
zbawczego Chrystusa63. Ponieważ jedynie Chrystus–Zbawiciel nie miałby potrzeby być 

58 Thomas de Aquino, Summa theologiae, III, q. 27, a. 2. Resp.: „Sanctificatio Beatae Virginis non potest intelligi 
ante eius animationem, duplici ratione. Primo quidem, quia sanctificatio de qua loquimur, non est nisi emundatio 
a peccato originali: sanctitas enim est perfecta munditia, ut Dionysius dicit, 12 cap. De Div. Nom. Culpa autem 
non potest emundari nisi per gratiam: cuius subiectum est sola creatura rationalis. Et ideo ante infusionem animae 
rationalis Beata Virgo sanctificata non fuit”.

59 Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 7 w: Sancti Bernardi Opera, vol. VII 
(Romae, 1974), 391–392.

60 Thomas de Aquino, Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 1 a. 1 qc. 1 co.: „Emundatio autem a spirituali macula, scilicet 
culpa, sine gratia esse non potest, sicut et tenebra non nisi per lucem fugatur. Unde sanctificatio ad eos tantum 
pertinet qui gratiae capaces sunt. Et quia proprium subjectum gratiae est rationalis natura, ideo ante infusionem 
animae rationalis beata Virgo sanctificari non potuit”. Thomas de Aquino, Summa theologiae, III q. 27 a. 2 co.: 

„Respondeo dicendum quod sanctificatio Beatae Virginis non potest intelligi ante eius animationem, duplici ratione. 
Primo quidem, quia sanctificatio de qua loquimur, non est nisi emundatio a peccato originali: sanctitas enim est 
perfecta munditia, ut Dionysius dicit, XII cap. de Div. Nom. Culpa autem non potest emundari nisi per gratiam; 
cuius subiectum est sola creatura rationalis”.

61 Thomas de Aquino, Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 1 a. 1 qc. 2 s. c. 2: „Praeterea, contraria nata sunt fieri circa idem. 
Sed gratia sanctificationis praecipue originali peccato opponitur. Cum ergo ante animationem in prole peccatum 
originale esse non possit, quia proprium subjectum culpae est anima rationalis, videtur quod ante animationem 
beata Virgo sanctificata non fuerit”.

62 Thomas de Aquino, Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 1 a. 1 qc. 2 co.: „Ad secundam quaestionem dicendum est, quod 
sanctificatio beatae Vrginis non potuit esse decenter ante infusionem animae, quia gratiae nondum capax erat, sed 
nec etiam in ipso instanti infusionis, ut scilicet per gratiam tunc sibi infusam conservaretur, ne culpam originalem 
incurreret. Christus enim hoc singulariter in humano genere habet ut redemptione non egeat, quia caput nostrum 
est; sed omnibus convenit redimi per ipsum. Hoc autem esse non posset, si alia anima inveniretur quae nunquam 
originali macula infecta fuisset. Et ideo nec beatae Virgini, nec alicui praeter Christum hoc concessum est”. Tho-
mas de Aquino, Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 1 a. 1 qc. 1 s. c. 2: „Praeterea. Unigenito Dei filio singularis conceptio et 
partus debebatur. Sed Christi conceptio ex Virgine matre fuit sine commixtione viri”.

63 Thomas de Aquino, Super Sent., lib. 4 d. 43 q. 1 a. 4: „Est erroneum dicere quod aliquis sine peccato originali concipiatur, 
praeter Christum, quia ille qui sine peccato originali conciperetur, non indigeret redemptione quae facta est per Christum 
et sic Christus non esset omnium Redemptor. Oportet autem ponere, quod quilibet personaliter redemptione Christi 
indigeat, non solum ratione naturae. Liberari autem a malo vel a debito absolvi non potest nisi qui debitum incurrit, vel 
in maculam deiectus fuit”. Summa theologiae, III, q. 27, a. 2, Resp. „Et sic, quocumque modo ante animationem 
Beata Virgo sanctificata fuisset, nunquam incurrisset maculam originalis culpe: et ita per Christum, de quo dicitur 
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zbawionym, dlatego świętość Błogosławionej Dziewicy nie mogła być stawiana na równi 
ze świętością Chrystusa64.

O poczęciu Chrystusa z Ducha Świętego i z Maryi Dziewicy pisał również św. Ber-
nard. Stwierdził, że o wyjątkowym, niepokalanym charakterze poczęcia możemy mówić 
jedynie w przypadku przyjścia na świat Chrystusa65. Cysterski teolog, opierając się 
na Piśmie Świętym, po raz pierwszy zwrócił uwagę na stopnie uświęcenia, gradację 
uświęceń: niepokalane poczęcie Jezusa (wolne od grzechu), poczęcie Maryi w grzechu, 
a następnie uświęcenie (przed narodzeniem), poczęcie w grzechu proroków Jeremiasza 
i św. Jana Chrzciciela oraz uświęcenie w łonach ich matek (przed porodzeniem).

Podobną hierarchię znajdujemy w pismach św. Tomasza. Doktor anielski, wyjaśniając 
swoje stanowisko, posłużył się przykładami proroków Jeremiasza i Jana Chrzciciela 
uświęconych w łonach matek66. Uświęcenie Dziewicy, w porównaniu z uświęceniami 
obydwu, było doskonalsze. O ile dwaj prorocy zostali oczyszczeni z grzechu pierworod-
nego, zachowując jednakże możliwość popełnienia grzechów lekkich, to Błogosławiona 
Dziewica otrzymała łaskę, która nie tylko wyzwoliła Ją z grzechu pierworodnego, lecz 
również zachowała Ją od grzechu śmiertelnego, jak i grzechu lekkiego67.

Doktor anielski, podobnie jak św. Bernard, podkreślił bezgrzeszność całego ziem-
skiego życia Maryi, będącego efektem otrzymanej Bożej łaski. Innymi słowy, Maryja 
była niepokalana, to znaczy, nie została dotknięta „żadną zmazą grzechu aktualnego, 
nie tylko śmiertelnego, ale nawet powszedniego podczas swojego życia, czego oprócz 

Matth 1,21: Ipse salvum faciet populum suum a peccatis eorum. Hoc autem est inconveniens, quod Christus non 
sit Salvator omnium hominum, ut dicitur I Tim 4,10”.

64 Thomas de Aquino, Summa theologiae, III, q. 27, a. 2, ad 2: „Si nunquam anima Beatae Virginis fuisset contagio 
originalis peccati inquinata, hoc derogaret dignitati Christi, secundum quam est universalis omnium Salvator. Et 
ideo sub Christo, qui salvari non indiguit, tanquam universalis Salvator, maxima fuit Beatae Virginis puritas”.

65 „Quamobrem, etsi quibus vel paucis filiorum hominum datum est cum sanctitate nasci, non tamen et concipi, 
ut uni sane servaretur sancti praerogativa conceptus, qui omnes sanctificaret, solusque absque peccato veniens, 
purgationem faceret peccatorum. Solus itaque Dominus Iesus de Spiritu Sancto conceptus, quia solus et ante 
conceptum sanctus”. Bernardus Clarevallensis, „Epistola CLXXIV ad Canonicos Lugdunenses”, 8, w: Sancti 
Bernardi Opera, vol. VII (Romae, 1974), 392. Porównaj: Gastaldelli, San Bernardo e l’Immacolata Concezione, 
112.

66 Thomas de Aquino, Compendium theologiae, liber 1, cap. 224: „Quidam autem quodam privilegio gratiae etiam in 
maternis uteris sanctificati leguntur, sicut de Ieremia dicitur Ierem. I, 5: «priusquam te formarem in utero, novi te, 
et antequam exires de vulva, sanctificavi te»; et de Ioanne Baptista Angelus dicit: «Spiritu sancto replebitur adhuc 
ex utero matris suae». Quod autem praestitum est Christi praecursori et prophetae, non debet credi denegatum 
esse matri ipsius: et ideo creditur in utero sanctificata, ante scilicet quam ex utero nasceretur”. Thomas de Aquino, 
Summa theologiae III q. 27 a. 1: „Invenimus autem quibusdam aliis hoc privilegialiter esse concessum ut in 
utero sanctificarentur: sicut Ieremias, cui dictum est, Ierem. I, «antequam exires de vulva, sanctificavi te»; et 
sicut Ioannes Baptista, de quo dictum est, Luc. I, «Spiritu sancto replebitur adhuc ex utero matris suae». Unde 
rationabiliter creditur quod Beata Virgo sanctificata fuerit antequam ex utero nasceretur”.

67 Thomas de Aquino, Compendium theologiae, liber 1, cap. 224: „Alii namque sanctificati in utero sunt quidem a peccato 
originali mundati, non tamen est eis praestitum ut postea non possent peccare, saltem venialiter. Sed beata Virgo Maria 
tanta abundantia gratiae sanctificata fuit, ut deinceps ab omni peccato conservaretur immunis non solum mortali, sed 
etiam veniali”.
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Chrystusa nie mógł dostąpić żaden święty”68. Właśnie ta cecha określała wyjątkową 
świętość Błogosławionej Dziewicy. Jak słusznie zauważył Paweł Krupa, św. Tomasz 
z Akwinu, podobnie jak Bernard, wyraził bardziej swój podziw wobec doskonałości 
nadprzyrodzonej życia Maryi, niż wobec przywileju uświęcenia Jej poczęcia69.

Dominikanin zwrócił uwagę, że Jan Chrzciciel i Jeremiasz zostali uświęceni w łonie 
matczynym, aby zapowiedzieć uświęcenie, które zrealizuje się w Chrystusie. Porównując 
uświęcenie dwóch wielkich proroków z udzieleniem łaski Bożej Błogosławionej Dzie-
wicy, Akwinata stwierdził, iż ponieważ została Ona wybrana na Matkę Boga, otrzymała 
łaskę przewyższającą te, dzięki którym zostali uświęceni Jeremiasz i Jan Chrzciciel70. 
O ile Błogosławionej Dziewicy zostało udzielone, aby nigdy nie grzeszyć ani śmiertelnie, 
ani popełniać grzechów powszednich, to dwóm pozostałym został udzielony przywilej 
niepopełniania grzechów śmiertelnych, dzięki obecności łaski Bożej71.

Teksty biblijne (Jr 1,5; Łk 1,41) opisujące uświęcenie proroków Jeremiasza oraz 
św. Jana Chrzciciela w łonach matek zostały wykorzystane zarówno przez św. Ber-
narda, jak i przez Doktora Anielskiego72. Jednakże Tomasz w swojej refleksji poszedł 
dalej. Stwierdził, że tego, co zostało udzielone poprzednikowi Chrystusa i prorokowi, 
z pewnością nie odmówiono Jego matce73. Należy podkreślić, że Tomasz rozszerzył 
argumentację biblijną, posługując się tekstami Starego Testamentu odnoszącymi się do 
uświęcenia namiotu (Wj 40,31–32, Ps 45,5; Ps 18,6)74.

Podobnie jak św. Bernard, również Tomasz z Akwinu postawił pytanie: czy jest odpo-
wiednim celebrowanie święta Poczęcia Najświętszej Maryi Panny? Odpowiedź została 

68 Thomas de Aquino, Compendium theologiae, liber 1, cap. 224.
69 Krupa, Une grave querelle, 88.
70 Thomas de Aquino, Summa theologiae III, q. 27 a. 6 ad 1: „Ad primum ergo dicendum quod Beata Virgo, quae fuit 

a Deo electa in matrem, ampliorem sanctificationis gratiam obtinuit quam Ioannes Baptista et Ieremias, qui sunt electi 
ut speciales praefiguratores sanctificationis Christi”.

71 Thomas de Aquino, Summa theologiae, III, q. 27, a. 6, resp. sol 1.
72 Thomas de Aquino, Summa theologiae, III, q. 27, a. 1, Resp.: „Invenimus autem quibusdam aliis hoc priviligialiter 

esse concessum ut in utero sanctificarentur, sicut Ieremias, cui dictum est, Ierem. 1,5, Antequam exires de vulva, 
sanctificavi te, et sicut Ioannes Baptista, de quo dictum est Luc. 1,15, Spiritu Sancto replebitur adhuc ex utero 
matris suae. Unde rationabiliter creditur quod Beata Virgo sanctificata fuerit antewuam ex utero nasceretur”.

73 Thomas de Aquino, Compendium theologiae, liber 1, cap. 224.
74 Thomas de Aquino, Summa theologiae III, q. 27 a. 2: „Per sanctificationem autem tabernaculi, de qua dicitur in Psalmo 

(45,5): «Sanctificavit tabernaculum suum Altissimus», videtur significari sanctificatio Matris Dei, quae tabernaculum 
Dei dicitur, secundum illud Psalmi (18,6): «In sole posuit tabernaculum suum»”. Thomas de Aquino, Summa 
theologiae III, q. 27 a. 2: „De tabernaculo autem dicitur, Exod. (40,31–32): «Postquam cuncta perfecta sunt, operuit 
nubes tabernaculum Testimonii, et gloria Domini implevit illud». Ergo et Beata Virgo non fuit sanctifiata nisi postquam 
cuncta eius perfecta sunt, sicilicet et corpus et anima”.
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udzielona w Komentarzu do Sentencji75, w Sumie teologii76 oraz w Quodlibet77. Zawiera 
ona wyraźne odniesienie do stanowiska Bernarda z Clairvaux wyrażonego w Liście 174 
do kanoników z Lyonu78. Tomasz nie tylko powołał się na autorytet wielkiego cystersa, 
lecz stwierdził, iż pomimo celebracji Niepokalanego Poczęcia w niektórych kościołach, 
Kościół rzymski i wiele innych Kościołów uważają, że Błogosławiona Dziewica została 
poczęta w grzechu pierworodnym, dlatego nie celebrują tego święta79, chociaż tolerują je 
obchodzone przez niektóre Kościoły lokalne80. Powoływanie się na obchody liturgiczne 
celebrowane przez niektóre Kościoły nie upoważnia do wysuwania wniosków, iż Naj-
świętsza Maryja Panna została uświęcona w momencie poczęcia81.

Biorąc pod uwagę fakt, że liturgia celebruje aktywność Boga w historii zbawienia82, 
Akwinata zauważył, że podczas obchodów święta celebrowano nie tyle samo poczęcie, 
co uświęcenie Maryi dokonane w dzień Jej poczęcia83. Dlatego Kościół powinien cele-
brować raczej uświęcenie Maryi w łonie Jej matki zamiast Jej poczęcia84.

75 Thomas de Aquino, Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 1 a. 1: „Et ideo beata Virgo in peccato originali fuit concepta propter 
quod B. Bernardus, Epist. CLXXIV ad Lugdunenses, scribit conceptionem illius celebrandam non esse, quamvis 
in quibusdam ecclesiis ex devotione celebretur, non considerando conceptionem, sed potius sanctificationem. Quae 
quando determinate fuerit, incertum est”.

76 Thomas de Aquino, Summa theologiae III, q. 27 a. 2: „Licet Romana Ecclesia Conceptionem beatae Virginis Mariae 
non celebret, tollerat tamen consuetudinem aliquarum ecclesiarum illud festum celebrantium”.

77 Thomas de Aquino, Quodlibet VI, q. 5 a. 1 qc. 1: „Primo de celebratione festorum, utrum scilicet liceat celebrare festum 
Conceptionis Domine nostre”.

78 Thomas de Aquino, Super Sent., lib. 3 d. 3 q. 1 a. 1: „Et ideo beata Virgo in peccato originali fuit concepta, propter 
quod b. Bernardus Epist. CLXXIV ad Lugdunenses scribit conceptionem illius celebrandam non esse, quamvis in 
quibusdam Ecclesiis ex devotione celebretur, non considerando conceptionem, sed potius sanctificationem. Quae 
quando determinate fuerit, incertum est”.

79 Thomas de Aquino, Quodlibet VI, q. 5 a. 1: „Et ideo circa celebrationem Conceptionis eius diversa consuetudo 
Ecclesiarum inolevit. Nam Romana Ecclesia et plurimae aliae, considerantes Conceptionem Virginis in originali 
peccato fuisse, festum Conceptionis non celebrant. Aliqui vero considerantes sanctificationem eius in utero, cuius 
tempus ignoratur, celebrant Conceptionem”.

80 Thomas de Aquino, Summa theologiae III, q. 27 a. 2: „licet Romana Ecclesia Conceptionem Beatae Virginis non 
celebret, tolerat tamen consuetudinem aliquarum ecclesiarum illud festum conceptionis celebrantium”.

81 Thomas de Aquino, Summa theologiae III, q. 27, a. 2, sol. ad 3: „Licet Romana Ecclesia Conceptionem Beatae 
Virginis non celebret, tolerat consuetudinem aliquarum ecclesiarum illud festum celebrantium. (…) Nec tamen per 
hoc festum Conceptionis celebratum datur intelligi quod in sua conceptione fuerit sancta”.

82 Thomas de Aquino, Summa theologiae III, q. 27 a. 2 arg. 2: „Praeterea, suicut dictum est, non celebratur festum 
nisi de aliquo sancto. Sed quidam celebrent festum Conceptionis Beatae Virginis. Ergo videtur quod in ipsa 
concepitone fuerit Santa”.

83 Thomas de Aquino, Quodlibet VI, q. 5 a. 1: „Unde illa celebritas non est referenda ad conceptionem rationem 
conceptionis, sed potius ratione sanctificationis. Sic ergo non est ideo celebranda conceptio praedicta, quia fuerit sine 
peccato originali concepta”. Thomas de Aquino, Summa theologiae, III, q. 27 a. 2: „Unde talis celebritas non est 
totaliter reprobanda. Nec tamen per hoc festum Conceptionis fuerit ignoratur, celebratur festum sanctificationis eius, 
potius quam Conceptionis, in die Conceptionis illius”.

84 Thomas de Aquino, Summa theologiae III, q. 27 a. 2 ad 3: „Sed, quia quo tempore sanctificata fuerit ignoratur, celebratur 
festum sanctificationis eius, potius quam Conceptionis, in die Conceptionis ipsius”.
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Zakończenie

Porównanie treści Listu 174 św. Bernarda z Clairvaux, zawierającego naukę o uświęce-
niu Błogosławionej Dziewicy, z pismami św. Tomasza z Akwinu, w których poruszona 
została podobna kwestia, pozwala sformułować następujące wnioski:

W publikacjach na temat historii rozwoju dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny bardzo często uwypukla się doktrynę św. Tomasza z Akwinu o uświęceniu 
Maryi z grzechu pierworodnego, zestawiając ją z pismami franciszkanów, szczególnie 
Dunsa Szkota, obrońcami doktryny o zachowaniu Najświętszej Maryi Panny od skazy 
grzechu pierworodnego, wskazując na dominikańskiego teologa jako na głównego adwer-
sarza doktryny o Niepokalanym Poczęciu Błogosławionej Dziewicy. Lektura Listu 174 
św. Bernarda, zredagowanego w pierwszej połowie XII wieku, pozwala stwierdzić, że 
wspomniane pismo prezentuje dojrzałą doktrynę na temat okoliczności uświęcenia Bło-
gosławionej Dziewicy w początkach Jej ziemskiego życia. Zatem negatywne stanowisko 
wyrażone przez Tomasza zostało ukształtowane znacznie wcześniej.

Analiza argumentów teologicznych zawartych w pismach dwóch wielkich teologów 
pozwala zauważyć ich duże podobieństwo, co świadczy o wpływie stanowiska Bernarda 
na opinię Akwinaty. Tomasz nie tylko przejmuje argumentację cysterskiego opata, ale 
ją niejednokrotnie rozwija (np. argumenty biblijny i liturgiczny). Na szczególną uwagę 
zasługuje pryncypium teologiczne sformułowane przez teologa z Clairvaux, które 
pojawia się w wypowiedziach Akwinaty o Matce Bożej. Bernard ustalił hierarchię osób 
uczestniczących w życiu nadprzyrodzonym: Chrystus, Błogosławiona Dziewica, święci 
Pańscy i pozostaje temu porządkowi wierny. Podobną troskę można znaleźć w pisamch 
Tomasza, który wykazuje dbałość, aby przywileje udzielone świętym Pańskim nie zacie-
niły godności zbawczej Chrystusa.

Należy zwrócić uwagę, że Tomasz, podobnie jak Bernard, bardziej akcentował w swo-
jej nauce nie tyle moment uświęcenia, który miał miejsce po połączeniu się duszy i ciała 
Maryi, lecz zachowanie Maryi od jakiejkolwiek skazy grzechu przez całe Jej ziemskie 
życie. Tak rozumiana łaska niepokalaności objawiała niezwykłe duchowe piękno, świę-
tość Matki Jezusa podczas całego Jej życia.

W publikacjach dotyczących kształtowania się prawdy o Niepokalanym Poczęciu 
nie zwrócono uwagi na wpływ doktryny Doktora Miodopłynnego na stanowisko Dok-
tora Anielskiego. Do tej pory św. Tomasz z Akwinu był postrzegany jako autor, który 
w koherentny sposób przedstawił negatywną opinię dotyczącą Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Niniejszy przyczynek przeciwstawia się tej powierzchownej 
i rozpowszechnionej opinii, wykazując zależność doktryny maryjnej Akwinaty od cyster-
skiego Opata. To nie Tomasz, lecz Bernard jest głównym autorem stanowiska odnośnie 
do poczęcia w grzechu i uświęcenia Błogosławionej Dziewicy. Tomasz z Akwinu oparł 
się na doktrynie Bernarda i w niewielkim stopniu ją poszerzył. Należy żywić nadzieję, 
że wnioski płynące z dokonanej analizy pozwolą na dokonanie odpowiednich korekt 
w podręcznikach historii dogmatów.
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KRYTYKA KOŚCIOŁA – ŹRÓDŁA, TYPY 
I GRANICE

Streszczenie

Krytyka Kościoła jest jednym z pilniejszych zadań do podjęcia w ramach refleksji teolo-
gicznej. Chodzi o to, by określić jej źródła, prawomocność, a także wskazać na ogranicze-
nia, którym ona podlega. Źródłem krytyki Kościoła jest sama jego natura, która posiada 
wewnętrzny wymiar ludzki i historyczny, która czyni go nieadekwatnym w stosunku do 
jego ideału ukazanego w Jezusie Chrystusie. W artykule uwaga zostaje zwrócona głównie 
na dwa wymiary krytyki Kościoła, to znaczy krytykę wewnętrzną i krytykę zewnętrzną. 
W ramach krytyki wewnętrznej, która jako jedyna jest uzasadniona, można wskazać na dwa 
sposoby jej dokonywania. Pierwszym rodzajem krytyki, którą można uznać za prawomocną 
i wyjątkowo skuteczną, jest krytyka oparta na osobistej świętości, której przykładem jest 
św. Ignacy Loyola. Drugi rodzaj krytyki wyraża się w mocnym słowie o charakterze napomi-
nającym i oskarżającym – jej wyjątkowym przykładem jest św. Katarzyna ze Sieny. Krytyka 
zewnętrzna traci swoją prawomocność, ponieważ najczęściej łączy się z odchodzeniem od 
Kościoła, a tym samym kwestionuje to, co zamierza osiągnąć.

Słowa kluczowe: Kościół, wcielenie, krytyka, świętość, reforma, odnowa

CRITICISM OF THE CHURCH – SOURCES, VALIDITY AND 
LIMITATIONS

Abstract

Criticism of the Church is one of the most urgent tasks to be undertaken as part of theological 
reflection. The point is to define its sources, legitimacy, and indicate the limitations to which 
it is subject. The source of the criticism of the Church is her very nature, which has an internal 
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human and historical dimension that makes her inadequate to her ideal as revealed in Jesus 
Christ. The article focuses mainly on two dimensions of the criticism of the Church, that is, 
internal and external criticism. Within the framework of internal critique, which is the only 
one that is justified, there are two ways of making it. The first type of criticism that can be 
considered legitimate and extremely effective is that based on personal holiness, exemplified 
by St. Ignatius of Loyola. The second type of criticism is expressed in a strong admonishing 
and accusing word – an exceptional example of which is St. Catherine of Siena. External 
criticism loses its validity because it is most often associated with abandoning the Church and 
thus questions what it intends to achieve.

Keywords: Church, incarnation, criticism, holiness, reform, renewal

Wstęp

Krytyka Kościoła i krytyka w Kościele ewidentnie przybierają na sile, a zatem teolog 
w ramach swego powołania eklezjalnego musi zadać sobie pytania także dotyczące 
tych zjawisk oraz dokonać rozeznania odnośnie do ich prawomocności. W każdym 
razie nie można się tym zjawiskiem, które nie jest bynajmniej nowe, przerażać ani 
upraszczająco uważać, że każda krytyka Kościoła jest jakimś atakiem na niego. Oczy-
wiście, już w punkcie wyjścia zdajemy sobie sprawę, że może z niej wyniknąć także 
dobro, jak z każdej uczciwej krytyki, która prowadzi, owszem, do kryzysu, ale potem 
przyczynia się do wzrostu. Krytyka może posłużyć do ożywiania życia kościelnego, 
do bardziej czynnego zaangażowania podejmowanego w ramach jego misji. Słusznie 
natomiast niepokoi nas krytyka mająca swoje źródła w czystej czy też „totalnej” opo-
zycji w stosunku do Kościoła, w nieukrywanej i ostentacyjnej wrogości do niego czy 
też w zawziętej chęci całkowitego wyeliminowania go z życia społecznego, gdyż taka 
jednostronnie negatywna krytyka, prowadzona otwarcie czy w sposób podjazdowy, ma 
jako ostateczny efekt zakwestionowanie przedmiotu krytyki. Krytyka i opozycja jedynie 
negatywna w stosunku do Kościoła, jak i do każdej innej instytucji, może mu szkodzić 
zwłaszcza wtedy, gdy jest prowadzona w sposób ukryty i podstępny. Krytyka otwarta, 
nawet najbardziej agresywna, jest ograniczona wewnętrznie, ponieważ można na nią 
odpowiadać. Także Wolter, najbardziej fanatyczny krytyk Kościoła, stosował te dwa 
sposoby krytyki i jak dzisiaj możemy wykazać, bardziej szkodliwa okazała się ta jego 
krytyka, która była prowadzona pod pozorem troski o Kościół i jego odnowę. Dobrze 
wiedział, że nie osiągnąłby swoich destrukcyjnych celów, które jasno deklarował, gdyby 
przystąpił do otwartego i fanatycznego ataku na Kościół2. Każda podnoszona krytyka 
Kościoła dowodzi, że nie jest on jakąś marginalną sektą czy grupą społeczną, ale jest 
ważną rzeczywistością społeczną. Już z tej racji trzeba widzieć krytykę Kościoła jako 
coś pozytywnego.

2 Marion Sigaut, Voltaire. Une imposture au service des puissants (Paris: KontreKulture, 2014).
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To samo trzeba powiedzieć o zainteresowaniu, które krytyka Kościoła wzbudza w róż-
nych kręgach. Także w tym przypadku, obok uczciwego i poważnego, choć krytycznego 
uczestniczenia w życiu Kościoła, jest coś takiego, jak czysto złośliwa satysfakcja, że 

„tam w środku”, to znaczy w Kościele, nie wszystko idzie tak jak trzeba, że także tam 
jest to, co ludzkie, że to, co ludzkie – nawet zbyt ludzkie – nie zatrzymuje się na progu 
Kościoła. Taka postawa jest po prostu szczególnym przypadkiem tej pokusy, która usi-
łuje zapewnić sobie alibi moralne, żywiąc się banalnym zadowoleniem, że inni też są źli. 
Niejednokrotnie nawet człowiek dobry chętnie zwraca uwagę na to, że inny dopuszcza 
się zła. Takie złośliwe zainteresowanie jakąś krytyką Kościoła potwierdza, że również 
z punktu widzenia zainteresowanych, którzy szukają alibi moralnego, Kościół nie jest 
czymś marginalnym, ale raczej rzeczywiście zasługuje na baczniejszą uwagę. Szcze-
gólne znaczenie tej krytyki wynika z tego, że dzisiaj bardzo często z zapałem demaskuje 
się błędy i braki Kościoła, aby znaleźć usprawiedliwienie dla własnych błędów i braków. 
Zapomina się, iż to, że inni są gorsi, nie czyni nas ani dobrymi, ani tym bardziej lepszymi.

Jeśli jest więc słuszne stwierdzenie, że krytykę Kościoła i zainteresowanie nią trzeba 
zawsze oceniać jako coś pozytywnego, to ze spokojem można powiedzieć, że dzisiaj tę 
krytykę należy traktować jako coś bardzo pozytywnego. Nasze czasy wyróżniają się 
niewątpliwie globalną i skuteczną krytyką Kościoła i jego działań. Nawet ci, którzy 
nie zgadzają się z duchowym znaczeniem Kościoła, wyrażają przynajmniej żywe zain-
teresowanie nim jako zjawiskiem społecznym. Ta krytyka ma swoją specyfikę, która 
zasługiwałaby na głębszą analizę, której, niestety, nie podejmuje się, a mianowicie mało 
krytykuje się same i konkretne grzechy ludzi Kościoła, właściwie sprowadzając wszystko 
do pedofilii duchownych, a bardziej zwraca się uwagę na pewne zjawiska ogólne: Kościół 
odszedł od Ewangelii, angażuje się politycznie, wywiera nieuprawniony wpływ na życie 
społeczne i kulturowe, swoimi wypowiedziami dokonuje podziałów w społeczeństwie, 
ma krytyczne zdanie w stosunku do takich czy innych postaw, poglądów, także ideologii, 
przez co dzieli społeczeństwo itd. Są to przecież staroświeckie zarzuty, które już dawno 
upadły, a teraz są na nowo, z niezwykłą łatwością i bez żadnego uzasadnienia, podno-
szone; z tej racji można je uznać za przejaw jakieś sklerozy intelektualnej bądź też próbę 
zwrócenia uwagi na siebie niby swoją wnikliwą odpowiedzialnością, a nie na Kościół3.

1. Źródła krytyki Kościoła

W odpowiedzi zatem na aktualną i z wielu stron podnoszoną krytykę Kościoła chcemy 
tutaj zwrócić uwagę na niektóre jej aspekty, sięgając przede wszystkim do faktów histo-
rycznych, aby na ich podstawie wyprowadzić jakiś uprawniony wniosek teologiczny 
w odniesieniu do dzisiejszej sytuacji. Tego typu postępowanie jest szczególnie uzasad-
nione, ponieważ nie mamy do dyspozycji jakiegoś określonego wzorca krytyki Kościoła 

3 Jędrzej B. Kłągiewicz, Wprowadzenie do Marcin Białobrzeski, Wykład świętych Ewangieliy, t. 1 (Wilno: J. Za-
wadzki, 1847), V–VI.
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w Nowym Testamencie ani nie wypracowało jego zasad oficjalne nauczanie Kościoła, 
chociaż pewne elementy jego krytyki można w nim znaleźć. W każdej pojawiającej 
się sytuacji krytyki Kościoła, zwłaszcza wyrażającej się w jakichś bardzo poważnych 
zarzutach i w radykalnych wyzwaniach, przyjmowano ją i reagowano na nią w jakiś 
dostosowany do okoliczności sposób uznany za odpowiadający naturze Kościoła. Poja-
wia się więc pytanie, czy zatem może wyniknąć z tego coś, co mogłoby zostać uznane za 
jakieś uogólnienie teologiczne, a zwłaszcza eklezjologiczne4.

Wyjdźmy więc od stwierdzenia bardzo ogólnego, które może wydać się nawet banalne. 
Chociaż sądzimy, że dopiero w naszych czasach nasiliła się krytyka Kościoła, to trzeba 
jednak pamiętać, że w każdej epoce historycznej miało miejsce to, co możemy nazwać 
krytyką Kościoła i jego działań. Innymi słowy, oznacza to, że każda epoka dostrzega 
rozdźwięk między tym, czym Kościół powinien być, i tym, czym rzeczywiście był. Ten 
rozdźwięk, którego nie powinno być, a zatem który jawił się jako defekt wywołujący 
niepokój, a nawet cierpienie, nie sprowadzał się jedynie do stwierdzenia nieuniknionego 
braku, którym jest rozejście się dróg ideału, który nigdy nie może zostać w pełni zreali-
zowany, i dróg konkretnej rzeczywistości, która z konieczności nie dorasta do niego, idąc 
za nim bardziej lub mniej z daleka. Ten rozdźwięk między ideałem i rzeczywistością jest 
czymś oczywistym, a zatem czy jest on i może być powodem cierpienia, skoro właściwie 
same pojęcia idei i ideału zakładają, że w praktyce nie można ich w pełni zrealizować?

Kiedy mówi się o krytyce Kościoła, rozumie się, że wspomniany rozdźwięk dotyczy 
czegoś innego niż tylko zauważanego dystansu między ideałem i rzeczywistością. To, 
jaki Kościół powinien być i jaka jest jego miara w odniesieniu do rzeczywistości widzial-
nej, nie jest czystym ideałem lub normą czysto idealną, ale jest już rzeczywistością na 
pewnym wznioślejszym poziomie. Kościół nie jest w drodze do jakiegoś teoretycznie 
określonego ideału, który stara się wprowadzić w życie. Ideałem Kościoła jest realny 
Jezus Chrystus, ze swoim dziełem i ze swoim nauczaniem; właściwie biorąc, to On jest 
już Kościołem wypełnionym w swoim idealnym kształcie. Dlatego rozdźwięk między 
ideałem i rzeczywistością Kościoła nie jest postrzegany jako jedynie niedochodzenie 
do ideału, ale raczej jako jego obniżanie, kwestionowanie, zakłamywanie, stąd też ten 
rozdźwięk wywołuje cierpienie. Cierpi się właściwie z powodu jakby zasłaniania Jezusa 
Chrystusa parawanem Kościoła, gdy wiadomo, że jego zadaniem jest Go ukazywać, 
a w ten sposób być „światłem narodów – lumen gentium”, jak streszcza jego misję kon-
stytucja dogmatyczna o Kościele nosząca taki właśnie tytuł (nr 1).

Powiedzieliśmy, że krytyka Kościoła jest czymś stałym w dziejach. Jest to fakt 
historyczny, który można pokazać, sięgając do Nowego Testamentu, a zwłaszcza do 
Pierwszego Listu do Koryntian. Jest w nim mowa o grzechu, o nieczystości i o wal-
kach między członkami wspólnoty, o napięciach społecznych i niesprawiedliwościach, 
które dają znać o sobie nawet w czasie celebracji Eucharystii. Należy podkreślić, że 
nie chodzi tutaj o jakieś braki indywidualne jednostek, które właściwie nie dotykają 

4 Autor pomija w tym miejscu zagadnienie upominania przełożonych, które też może być uznane za jakiś aspekt 
krytyki Kościoła, skoro przełożeni go reprezentują, ponieważ zajmuje się nim w innym miejscu.
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Kościoła jako takiego, ale o to, że grzechy jednostki zagrażają i szkodzą wspólnocie 
jako całości, to znaczy Kościołowi. W tym kontekście św. Paweł stwierdza: „Czyż nie 
wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?” (1 Kor 5,6), a nieco dalej: „Usuńcie 
złego spośród was samych” (1 Kor 5,13). Można by tutaj przypomnieć katalogi grzechów, 
które św. Paweł zawarł w Listach do Galatów, Efezjan i Kolosan, a które nie są tylko 
jakimiś wymyślonymi wykazami możliwych grzechów, ale odzwierciedlają one bezpo-
średnie doświadczenie życia kościelnego. Jeszcze jaśniejsze w swojej wymowie są listy 
do siedmiu Kościołów z Apokalipsy św. Jana. Został w nich położony akcent na nowe 
problemy – już nie wielkie grzechy indywidualne skłoniły do napisania tych napomina-
jących listów, ale przeciętność i upodobnienie się do świata, które daje się widzieć we 
wspólnotach kościelnych5.

Braki, zaniedbania i grzechy, będące przedmiotem sprzeciwu i krytyki, zawsze były 
obecne w Kościele w ciągu jego dziejów. Romantyczna wizja pierwotnego Kościoła jako 
Kościoła idealnego, Kościoła męczenników i świadków, z których byłby on złożony, pod-
czas gdy dopiero później nastąpiło, zwłaszcza po edykcie mediolańskim (313), stopniowe 
obniżenie się jakości życia kościelnego, nie jest zgodna z faktami, ale raczej odpowiada 
koncepcji dziejów, która pojawiła się już na końcu starożytności i została niemal 
powszechnie przyjęta, a która widzi w nich stopniowo postępującą degradację obycza-
jową i duchową. Według tej koncepcji pojawiają się stopniowo w dziejach cztery kolejne 
wielkie epoki: w linii zstępującej zaczynają się one od epoki złotej, przechodzą przez 
epokę srebrną i brązową, aż w końcu dochodzą do epoki żelaznej. W epoce męczenników 
też nie było idealnie, ponieważ była to tak samo epoka odpadłych (lapsi). Nie była to 
tylko epoka heroicznej wierności i powszechnej gotowości na męczeństwo. Procentowo 
przeważa liczba tych, którzy odpadli, bo okazali się słabi właśnie w momencie próby, czy 
też tych, którzy roztropnie chcieli uniknąć próby. Długie walki wewnętrzne w Kościele 
między rygorystami, to znaczy tymi, którzy uważali, że trzeba zdecydowanie zerwać 
wszelkie więzy ze słabymi chrześcijanami (kierunek ten reprezentowali montaniści 
w trzecim wieku w Afryce północnej lub nowacjanie w czasie wielkiego prześladowania 
za Decjusza), a tymi, którzy opowiadali się za łagodnością duszpasterską, jak Cyprian 
czy papież Kalikst, pokazują wystarczająco jasno, że problem grzesznika w Kościele 
i grzechów w ogóle, które zniekształcają jego oblicze, był odczuwany jako wielki ból 
właśnie w czasie prześladowań. Obok tej refleksji trzeba jeszcze powiedzieć, że pierwsza 
krytyka Kościoła narodziła się od wewnątrz jako reakcja na zaczątki choroby i upadku, 
starając się pokazać drogi wyjścia, a tym samym zapewnić Kościołowi autentyczność 
ewangeliczną. Patrząc z zewnątrz, Kościół był jeszcze zbyt mało znaczący z punktu 
widzenia społecznego i politycznego, aby pojawiła się potrzeba prowadzenia przeciw 
niemu jakiejś krytycznej kampanii na większą skalę. Z tej racji nie mamy jakichś bar-
dziej skonkretyzowanych świadectw podnoszenia zewnętrznej krytyki w stosunku do 

5 Ugo Vanni, Apocalisse, libro della Rivelazione. Esegesi biblico-teologica e implicazioni pastorali (Bologna: EDB, 
2009), 27–35.
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Kościoła, chociaż i taka krytyka zaczyna się stopniowo pojawiać. Podnoszona wówczas 
krytyka antychrześcijańska dotyczyła głównie aspektów doktrynalnych.

Kościół daje w każdej epoce okazję do krytyki, a tym samym pojawia się pytanie o to, 
w jaki sposób należy wyjaśniać to jego wystawienie się na krytykę. Zostało już powie-
dziane o rozbieżności dwóch rzeczywistości, które dotyczą Kościoła i które tworzą jedną 
rzeczywistość, czyli Kościół. Ta rozbieżność to nie tylko różnica między realnym bytem 
i powinnością bycia idealnym, ale właśnie różnica między jego manifestacją widzialną 
i niewidzialnym bytem wiecznym. W Kościele jest kontynuowana ta sama tajemnica 
wiecznego Słowa Bożego, które stało się człowiekiem, czyli – innymi słowy – struktura 
Kościoła jest inkarnacyjna. Także w Kościele to, co boskie, i to, co ludzkie, wieczne 
i doczesne, aczasowe i historyczne, niezmienne, i to, co jest przedmiotem zmiany, łączy 
się w jedną nierozdzielną całość. Jak w tajemnicy Jezusa Chrystusa, także w tajemnicy 
Kościoła usiłowano rozdzielić tę wewnętrzną jedność, gdy podkreślano lub wyodrębniano 
tylko jeden z jego wymiarów, pomniejszając zarazem drugi. Pokusą wszystkich czasów, 
począwszy od starożytnej gnozy aż do tendencji dzisiejszych, które usiłują sprowadzić 
Kościół, uważając go za zeświecczony i „uświatowiony”, do jego „czystych” i idealnych 
początków, jest zawsze pokusa nastawiona na jego definitywne wyeliminowanie z dziejów 
ludzkich. W takiej redukcyjnej wizji rozumienia ziemskiego i historycznego wymiaru 
Kościoła jawi się on zawsze jako chory i ograniczony, w związku z czym także jego 
niezmienna i niezmienialna istota traci znaczenie, a więc nie ma ona sensu i wartości. To, 
co widzimy w Kościele, i to, co dzieje Kościoła mogą o nim powiedzieć, jest w tej wizji 
wyrażeniem jego zafałszowanej wizji, a więc nie ma związku z jego autentyczną ideą, 
która zawsze pozostaje nienaruszona i oddzielona od naznaczonego brakami elementu 
ziemskiego. W tej koncepcji ulega rozmyciu autentyczna jedność Kościoła, ponieważ 
oddziela się jego element boski, wieczny i trwały, od elementu ludzkiego, historycz-
nego, ewolucyjnego. Oznacza to, że Kościół boski, niezmienny i ponadczasowy miałby 
się manifestować w jakiś różny, niehistoryczny sposób w biegu dziejów. Autentyczna 
forma jego przejawiania się – którą podkreśla wizja katolicka – jest tymczasem zawsze 
odzwierciedleniem bardziej lub mniej jasnym i niedoskonałym prawdziwego i realnego 
wzoru, którego to odzwierciedlenie uwarunkowane po ludzku w żadnym przypadku nie 
unieważnia, ale zawsze pozostaje on niezmieniony. To, co widzi się z zewnątrz, to znaczy 
dzieje Kościoła, jest ludzkim dziełem, ciągiem dążeń, braków, dobrej woli i słabych 
zdolności, przez które archetyp Kościoła ukazuje się bardziej lub mniej wyraźnie.

Taka koncepcja Kościoła uczy, w jaki sposób należy zarysować jego właściwy obraz. 
Dwa aspekty – boski i ludzki, ponadczasowy i historyczny – tworzą jedną całość oraz 
są nierozdzielne. Mamy tutaj do czynienia z nawiązaniem do dogmatu chalcedońskiego, 
który mówi o jedności hipostatycznej w dwóch naturach. Ten dogmat ma znaczenie także 
dla eklezjologii6. Dzieje Kościoła nie tylko są materią, w której blado odzwierciedla się 

6 Yves Congar, „Dogme christologique et et ecclésiologie. Vérité et limites d’une parallèle”, w: Das Konzil von 
Chalkedon. Geschichte und Gegenwart, t. 3: Chaldekon heute, red. Alois Grillmeier, Heinrich Bacht (Würzburg: 
Echterverlag, 1954), 239–268.
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Kościół wieczny, nie są też czymś w rodzaju szyby, przez którą przebija się bardziej 
lub mniej wyraźnie czysta idea Kościoła. Paradoksalnie mówiąc, realne dzieje Kościoła 
są dziejami idealnego, czyli Chrystusowego Kościoła, a nie tylko ich jakąś maską. Ta 
jedność i istotna współprzynależność dwóch aspektów w Kościele jest ostatecznie tajem-
nicą, jak w Jezusie Chrystusie zjednoczenie osobowe jest w sobie tajemnicą. Trudno 
jest wyrazić to w sposób pojęciowy właśnie z tej racji, że pojęcia opisujące dwa aspekty 
znajdują się jeden obok drugiego i nigdy nie da się wyrazić ich wewnętrznej relacji 
w sposób wystarczająco ścisły.

W tym przypadku może nam wydatnie pomóc odwołanie się do języka symbolicznego, 
który jest równocześnie bardzo sugestywny, choć tylko ilustracyjny, a nie dowodzący. 
Warto na przykład wspomnieć symboliczne przedstawienie Kościoła, które znajduje 
się w zwoju z „Exultetem” z X wieku pochodzącym z południowej Italii7. Anonimowy 
autor opatrzył wiersz: „Laetentur et mater Ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus” 
następującą ilustracją. Przedstawia więc Kościół w kształcie trójnawowej bazyliki, na 
dachu głównej nawy siedzi kobieta z rozłożonymi rękami i podwójnym nimbem wokół 
głowy: nimb okrągły, jaki dzisiaj daje się świętym, i nimb kwadratowy. Okrągła aureola 
miała takie samo znaczenie jak dzisiaj. Święci, którzy opuścili już ziemię i dzieje i weszli 
do wiecznej chwały, posiadają tę ozdobę. Aureola kwadratowa przedstawia ludzi współ-
czesnych, którzy jeszcze żyją; w taki sposób przedstawiano w starożytnej ikonografii 
osobistości żyjące, majace szczególne znaczenie i zasługujące na umieszczenie ich na 
przedstawieniach ikonograficznych. Przesłanie ilustracji jest następujące: postać kobiety 
na dachu bazyliki oznacza Kościół. Ozdobienie jej podwójnym nimbem wskazuje, że jest 
on równocześnie wieczny, boski, ponadczasowy – nimb okrągły – a jednak jest równo-
cześnie ludzki, ziemski, doczesny, historyczny – nimb kwadratowy. W taki sposób sym-
boliczne przedstawienie wyraża bardzo prosto i jasno relację dwóch elementów. Jest ono 
bardzo pomocne, aby uświadomić sobie wewnętrzną jedność dziejowej rzeczywistości 
Kościoła i jego idealnego i chwalebnego obrazu. W tej strukturze inkarnacyjnej sytuuje 
się prawdziwy motyw pokazujący, że Kościół boski, święty i wieczny, Oblubienica bez 
skazy i zmarszczki, jest także realnie dotknięty brakami i ograniczeniami ziemskimi 
i ludzkimi. Chociaż jest już na końcu, to przecież jest jeszcze w drodze; chociaż jest 
już doskonały, jest jeszcze poddany dominacji dziejów, ich praw, zwłaszcza prawu roz-
woju; chociaż jest święty i uświęcający jako środek, w którym łaska Chrystusa staje się 
dostępna dla człowieka, doświadcza jednak jeszcze upadków i grzechu. Współobecność 
dwóch rzeczywistości jest więc prawdziwym i głównym motywem, który sprawia, że 
zawsze była i będzie krytyka Kościoła.

Nie tylko i nie przede wszystkim grzech, a więc wina osobista, może przyczyniać się 
do podnoszenia krytyki pod adresem Kościoła. Motyw tej krytyki może być bardziej 
subtelny, a tym samym także bardziej boleśnie odczuwany. Jest nim fakt, że w Kościele 
dochodzą do głosu także braki będące rezultatem braku dobrej woli ze strony rozmaitych 

7 Zwój z „Exultetem” z S. Vincenzo al Volturno – porównaj: Myrtilla Avery, The Exultet Rolls of South Italy, t. 2 
(Princeton: University Press, 1936), tab. CXL.
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ludzi, który może być zarazem postrzegany jako brak ewidentnie zawiniony. Przywo-
łajmy dwa przykłady.

Jako przykład winy osobistej w Kościele służy osobowość Rodryga Borgii, który 
jako papież Aleksander VI (1492–1503) zasłużył na złą sławę. Nie ulega wątpliwości, 
że prowadził gorszące życie, także w czasie pełnienia posługi papieskiej (usiłowania 
zmierzające do jego rehabilitacji są mało przekonujące8). Zgorszenie, które dzisiaj rodzi 
się spontanicznie, gdy wymawia się imię tego papieża (lub Lukrecji Borgii9), może 
w jakiś sposób ulec modyfikacji, gdy usytuuje się go w konkretnych okolicznościach 
historycznych. Nie chodzi tutaj o drobiazgowe wyjaśnianie sytuacji historycznej, gdyż 
trzeba by mówić o ogólnej dekadencji epoki, o całej rodzinie Borgiów10, o wybujałej 
i nieopanowanej zmysłowości Rodryga, a także o sytuacji politycznej państwa kościel-
nego po śmierci Innocentego VIII, która sprawiła, że po ludzku biorąc, kardynałowie byli 
niejako zmuszeni powierzyć Kościół człowiekowi znającemu się na dyplomacji, którym 
był Rodryg Borgia, krewny papieża Kaliksta III. Wybór Aleksandra VI na stolicę papie-
ską nie zostaje w ten sposób usprawiedliwiony, ale w pewien sposób staje się zrozumiały, 
sprowadzony do wymiarów ludzkich.

Po nawiązaniu do winy osobistej zwróćmy uwagę na inny przykład upadku nie 
z powodu winy, ale z powodu braku dobrej woli. Klasycznym przykładem jest sprawa 
Galileusza, która do dzisiaj stanowi obciążenie dla Kościoła11. Nie trzeba przypominać, 
że przypadek nie ma nic wspólnego z zagadnieniem nieomylności papieskiej, gdyż nie 
chodziło w tym przypadku o jakąś ostateczną decyzję w dziedzinie wiary ze strony 
najwyższej władzy nauczycielskiej w Kościele. Ta uwaga nie usprawiedliwia jednak 
powstałego zamieszania ani nie zamierza go bronić. Trzeba zauważyć, co zresztą 
zostało już wielokrotnie przyznane, że teologowie i kardynałowie bezpośrednio zajmu-
jący się sprawą Galileusza postępowali z godnym uznania obiektywizmem; spokojnie 
analizowali zagadnienia z różnych punktów widzenia, mieli dobrą wolę wypracowania 
właściwego osądu sprawy i nie można im przypisać kierowania się jakimiś niskimi 
pobudkami. Pod tym względem nie można im postawić żadnego zarzutu. Jeśli uwzględni 
się ówczesny stan wiedzy, uwarunkowania historyczne i schematy mentalne, to osta-
teczna decyzja staje się zrozumiała. Konsekwencją dominujących wówczas koncepcji 
było uznanie Galileusza w pierwszym procesie z 1616 roku za „głupiego i niedouczonego 
w filozofii”. Jego dwa podstawowe twierdzenia, że słońce stanowi centrum świata i że 
ziemia obraca się wokół słońca, sprzeciwiały się powszechnie przyjmowanym wówczas 
koncepcjom i mogły być prezentowane co najwyżej jako hipotezy – w międzyczasie 
pierwsze twierdzenie zostało już obalone. Poważnym błędem była jednak deklaracja 
inkwizycji, według której nauczanie Galileusza jest „formalnie heretyckie, ponieważ 

8 Gerald J. Meyer, Borgiowie. Historia nieznana, tłum. Edyta Stępkowska (Kraków: Astra, 2015).
9 Maria Bellonci, Lukrecja Borgia, jej życie i czasy, tłum. Barbara Sieroszewska (Warszawa: PIW, 1989).
10 Roberto Gervaso, Borgiowie, tłum. J. Perlin (Katowice: Książnica, 2007).
11 Sprawa Galileusza, wybór i red. Józef Życiński, tłum. Maria Olszańska, Krystyna Sławińska, Adam Szostkiewicz 

(Kraków: Znak, 1991); Walter Brandmüller, Galilei und die Kirche. Ein „Fall” und seine Lösung (Aachen: MM-
Verlag, 1994).
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sprzeciwia się Pismu Świętemu”. Ta błędna ocena, w której zagadnienie dotyczące nauki 
zostało uznane za kwestię wiary, jest starym zgorszeniem. Nie ma potrzeby powracać do 
szczegółów, które z inicjatywy papieża Jana Pawła II zostały na nowo zweryfikowane12. 
Tym, co ma znaczenie, jest sposób postępowania inkwizycji, która działała w dobrej woli, 
a nie z racji winy osobistej, co czyni szczególnie poważną sprawę Galileusza.

To samo trzeba także powiedzieć o inkwizycji w ogólności, która mimo wszystkich 
łagodzących sądów wydawanych ostatnio na jej temat należy do rzeczywiście „czar-
nych kart” w dziejach Kościoła13. W niektórych przypadkach pojawiała się także wina 
osobista: okrucieństwo, sadyzm, wola panowania itd. Nie można jednak zaprzeczyć, 
że większość inkwizytorów miała dobrą wolę i mocne przekonanie odnośnie do 
słuszności swoich działań. Jest coś prawdziwego w legendzie wielkiego inkwizytora 
Dostojewskiego. Dobra wola i szlachetne intencje wielkiego inkwizytora ukazanego 
przez Dostojewskiego w Braciach Karamazow nie ulegają wątpliwości. Kierowanie się 
jedynie dobrą wolą może jednak doprowadzić do tragicznej sytuacji dla całego Kościoła, 
która będzie ciążyć przez wieki. Ten defekt wynikający już nie z winy osobistej, ale 
czysto „ludzki” przechodzi przez całe dzieje Kościoła: brak wnikliwości, zawężenie 
perspektywy, ciasnota umysłu, ograniczona elastyczność duchowa, doktrynerstwo, gru-
boskórność i wiele podobnych postaw stanowią przeszkodę na drodze rozwoju Kościoła. 
Są czymś o wiele poważniejszym niż jakiś zawiniony brak, ponieważ budzą podejrzenia 
pod adresem Kościoła i osłabiają jego wiarygodność w dziedzinie wiary.

Z powyższą konstatacją łączy się jeszcze inny fakt. Dwie rzeczy powinny być jasne. 
Po pierwsze, że każdy brak w Kościele jest zależny od ludzkich czynników lub – innymi 
słowy – możliwość jego krytyki wynika z jego struktury inkarnacyjnej; po drugie, że 
tych ludzkich elementów nigdy nie da się usunąć z Kościoła, gdyż są one koniecznie 
powiązane z jego naturą, a więc nie mogłoby być Kościoła żywego, gdyby nie było 
tych elementów. Oznacza to, że w dziejach Kościoła właśnie w tych epokach i w tych 
momentach, w których jawi się on jako żywy i czynny w najwyższym stopniu, ujaw-
niają się także bardzo wyraźnie jego elementy ludzkie, a w konsekwencji – niejako na 
zasadzie wewnętrznego powiązania – także możliwości i fakt ludzkich braków w całej 
ich różnorodności. Innymi słowy, gdzie Kościół jest faktycznie żywy i czynnie obecny, 
tam ukazuje się ze szczególną oczywistością jego wymiar ludzki, a więc ujawniają się 
także jego ludzkie braki i słabości. Nie można zatem dziwić się, jeśli w miejscach piel-
grzymkowych, gdzie Kościół jest realnie żywy i wyraźnie obecny, równocześnie i to 
bardzo wyraźnie ujawniają się także jego ludzkie braki. Dlatego odwoływanie się do 
oczyszczonej formy życia Kościoła, to znaczy domaganie się, aby tłumy pielgrzymów 
zostały w domu i modliły się w izdebce, byłoby pokusą „wyzwolenia” Kościoła od jego 

12 Carlo M. Martini, La parola di Dio alle origini della Cheisa (Roma: Pontificia Università Gregoriana, 1980), 
67–87.

13 L’inquisizione. Atti del Simposio internazionale (Città del Vaticano, 29–31 ottobre 1998), red. A. Borromeo (Città 
del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003).
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widzialnych, ludzkich elementów i sprowadzania go do sfery czysto duchowej, a tym 
samym doprowadzenia do jego ostatecznej likwidacji.

To samo można powiedzieć o samym Rzymie jako widzialnym centrum Kościoła. Jest 
całkowicie naturalne, że pokazuje się tam w znacznej mierze ludzki wymiar Kościoła, 
co dla niejednego może być także zgorszeniem. Gdy św. Ignacy Loyola zamierzał udać 
się do Rzymu, usłyszał do pewnej kobiety: „Do Rzymu chcesz iść? Ci, co tam się udają, 
nie wiem, w jakim stanie powracają” (chciała przez to powiedzieć, że w Rzymie mało się 
postępuje w duchu)14. Czasy, gdy Rzym cieszył się bardzo złą sławą, na pewno już minęły. 
Dzisiaj jest wprawdzie inaczej, a jednak zawsze znajdą się rzeczy i sprawy, które nie 
tylko budzą podziw, ale także wywołują zgorszenie. Także w tym przypadku potwierdza 
się, że tam, gdzie Kościół jest żywy, tam dochodzi do głosu także jego wymiar ludzki.

2. Dwa typy krytyki Kościoła

Dotychczas mówiono przede wszystkim o założeniach krytyki Kościoła, to znaczy 
o tym, że może on być krytykowany, o jego słabościach i o jego brakach związanych 
z jego wymiarem ludzkim i jego historycznością. Trzeba teraz powiedzieć coś o samej 
krytyce Kościoła, a konkretnie o jej dwojakiej formie, to znaczy o autokrytyce i krytyce 
zewnętrznej. W ten sposób uchwycimy, na czym ona powinna polegać, a zarazem, jakim 
podlega ograniczeniom.

2.1. Autokrytyka eklezjalna

Jako pierwszy przykład niech posłuży osąd, który papież Paweł IV wydał o swoich 
poprzednikach: „Nasi poprzednicy zrobili wszytko, aby zburzyć tę Stolicę Świętą; jest 
cudem, że się oparła. Jest zbudowana na takiej skale, że nie ma się czego bać”15. Jeszcze 
wyraźniej wypowiedział się papież Hadrian VI w wyznaniu, które w 1523 roku polecił 
odczytać nuncjuszowi Francesco Chiergatiemu na sejmie w Norymberdze: „Z całą pro-
stotą wyznajemy, że Bóg dopuścił to nieszczęście [tzn. rozbicie wiary – J.K.] w Kościele 
z powodu grzechów ludzi, a w szczególności kapłanów i dostojników kościelnych. (…) 
Wiemy, że kilka lat temu w samej Stolicy Świętej zdarzyły się liczne potworne rzeczy, 
nadużycia władzy religijnej, niewłaściwości w poleceniach papieskich, a w końcu 
wszystko zostało zarażone zepsuciem. Nie trzeba więc dziwić się, jeśli choroba przeszła 
z głowy na członki, z papieża na niższych dostojników w Kościele”16.

14 Ignacy Loyola, „Opowieść pielgrzyma, czyli autobiografia”, tłum. Roman Skórka, w: Ignacy Loyola, Pisma 
wybrane, t. 1: Komentarze, opracował Mieczysław Bednarz przy współpracy Stefana Filipowicza, Romana Skórki 
(Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1968), 195 (nr 36).

15 Słowa Pawła IV wypowiedziane do delegacji weneckiej 13 marca 1556 roku. Porównaj: Ludwig von Pastor, 
Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Reformation und Restauration. Julius III., Marcellus II., und 
Paul IV. (1550–1559), Gechichte der Päpste 6 (Freiburg im Brisgau: Herder, 1913), 457.

16 Carl Mirbt, Quellen zur Geschichte des Päpsttums und des römischen Katholizismus (Tübingen und Leipzig: 
Mohr, 1901), 187 (nr 276).
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To wyznanie jest bardzo konkretnym przykładem uczciwej autokrytyki kościelnej. 
Wyrażają się w nim takie motywy, od których powinna wychodzić każda krytyka tego 
typu, to znaczy wiara w Kościół i miłość do niego. Bez miłości do Kościoła nie może być 
żadnej konstruktywnej jego krytyki i takiej krytyki nigdy nie brakowało w jego dziejach. 
Kościół wie, że zawsze jest w drodze w swojej formie widzialnej, zawsze i nierozdzielnie 
jest związany z uwarunkowaniami historycznymi, zawsze zależy od konkretnych ludzi, 
którzy ciągle pozostają w tyle w stosunku do tego, czym powinni być. Należy także 
zauważyć, że autokrytyka nie wyraża się na pierwszym miejscu w słowach i w deklara-
cjach. Manifesty i programy mogą być niekiedy użyteczne, a nawet konieczne, ale nie 
mogą stać się czymś codziennym, gdyż w takim przypadku straciłyby swoją skuteczność 
i swoje znaczenie.

Stałą, a zarazem najskuteczniejszą autokrytyką w życiu Kościoła są raczej święci – 
kanonizowani i nie – to znaczy ludzie, którzy realnie przeżyli i przeżywają swoją wiarę, 
pokazując, na czym polega jej poważne traktowanie17. Życie świętych jest jakby spoiwem, 
w którym widzialność Kościoła i jego konkretna forma ziemska łączy się z łaską Bożą, 
a tym samym otwiera się na nią i na jej przemieniające działanie. Oczywiście, nie dzieje 
się tak, że charyzmatyczne dary jakiegoś świętego zostają szybko uznane i przyjęte 
w Kościele przez sprawujących władzę. Na przykład św. Ignacy Loyola od początku był 
podejrzewany o herezję z powodu swoich planów reformatorskich, trzy razy był więziony 
przez inkwizycję w Hiszpanii, a potem jeszcze trzy razy, w Paryżu, w Wenecji i w Rzy-
mie, musiał poddać badaniom swoją wiarę. Wyróżnianie się tego, kto poważnie traktuje 
swoją wiarę, bardzo łatwo wzbudza sprzeciw i dość często spotyka się on z brakiem 
akceptacji, ponieważ to wyróżnianie się radykalizmem ewangelicznym jest właściwie 
najbardziej prawdziwą i surową krytyką Kościoła stającą się „roszczeniem” dla otocze-
nia. Już Orygenes stwierdzał przenikliwie: „Gdy dusza ludzka zjednoczy się ze Słowem 
Bożym, nie powinna mieć wątpliwości, że natychmiast będzie miała nieprzyjaciół, a ci, 
którzy wcześniej byli przyjaciółmi, zamienią się we wrogów”18.

Liczba widzialnych świętych jest stosunkowo ograniczona, dlatego też ich wyjątkowe 
życie tym bardziej jest postrzegane w Kościele jako jego ostra krytyka. Kościół jest 
świadomy, że powinien być właśnie taki, jak jego święci; widzi w nich swoje zwiercia-
dło. Jego dzieje pokazują także, że ta krytyka zawsze była użyteczna. Miał rację Hans 
Urs von Balthasar, gdy stwierdzał, że „Kościół nie potrzebuje krytyków, ale artystów, 
którymi są święci”. Warto zawsze mieć na względzie, że wszystkie wielkie ruchy 
reformistyczne w Kościele zostały zapoczątkowane przez świętych, to znaczy miały 
charakter „oddolny”. Instytucjonalnym wyrazem ruchów charyzmatycznych związa-
nych z konkretnymi świętymi są przede wszystkim zakony: benedyktyni we wczesnym 

17 Gdy papież Benedykt XVI w ramach swoich katechez środowych przypomniał cały szereg świętych Kościoła 
z różnych epok, to tym samym zarysował bardzo wymowny program „odnowy” Kościoła, który czeka jeszcze 
na właściwe odczytanie i na recepcję. Niektóre aspekty zagadnienia w: Kurt Koch, „Artisti della santità. I santi 
e la teologia nel pensiero di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI”, w: San Josemaría e il pensiero teologico. Atti del 
Convegno Teologico, Roma 14–16 novembre 2013, red. Javier López Días (Roma: EDUSC, 2014), 107–123.

18 Orygenes, Homiliae XXVI in Jesu Nave 11, 2: PG 12, 883.
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średniowieczu, zakony mendykanckie w późnym średniowieczu, Towarzystwo Jezusowe 
w okresie kontrreformacji. Powstanie wszystkich zakonów łączy się z nadawaniem im 
jakiejś szczególnej misji dokonania odnowy w Kościele. To zadanie w odpowiednich 
warunkach spoczywało prawie wyłącznie na nich, tak że dzieje Kościoła są bez nich 
nie do pomyślenia. Wiele słabości dzisiejszego Kościoła wynika w decydującej mierze 
z osłabienia się w nim jakości życia zakonnego.

Warto w tym miejscu zatrzymać się nad szczególnym przypadkiem św. Ignacego Loy-
oli, gdyż w nim znajdujemy poniekąd uosobioną teologię krytyki Kościoła, która stała się 
motywem podjęcia działań zmierzających do jego odnowy19. Nie miał on najmniejszych 
złudzeń odnośnie do stanu ówczesnego Kościoła. Znał Rzym na progu jego „złupienia” 
w 1527 roku (sacco di Roma), interpretowanego przez współczesnych jako sąd potępienia 
ze strony Boga. Z bliska poznał ciemne strony Oblubienicy Chrystusa. Gdy późną jesienią 
1537 roku powrócił do Rzymu, w Watykanie papież Paweł III jeszcze hucznie obchodził 
niektóre wydarzenia, np. śluby swoich krewnych, ale były to już właściwie ostatnie 
przejawy przemijającego już w Kościele renesansu. Ignacy opracował już w istotnych 
rysach program reformy Kościoła. Jest w nim godne uwagi i niewątpliwie charaktery-
styczne, że nie zawiera on jakichś oskarżeń pod czyimś adresem ani nie domaga się 
przeprowadzenia rozliczeń; nie wylicza w nim jakichś ogólnych wymogów i nie sta-
wia jakiegoś ultimatum, ale jest to swoisty program „pracy u podstaw” – pracy, która 
powinna zostać zapoczątkowana i prowadzona w ówczesnym Kościele pod kierunkiem 
konkretnej władzy kościelnej. Dlatego Ignacy udał się do Rzymu, aby posłusznie poddać 
siebie i swoich współpracowników papieżowi. Także treść pracy do podjęcia została 
określona w bardzo jasny sposób – miało nią być duszpasterstwo („troska o dusze”) 
w najszerszym znaczeniu tego słowa. Na własnym doświadczeniu Ignacy zrozumiał, że 
globalna przemiana mogła dokonać się jedynie przez osobiste nawrócenie i wzbudzenie 
ewangelicznej gorliwości. Właściwym narzędziem tej troski o dusze stały się Ćwiczenia 
duchowne. Niewielka książeczka, napisana wymagającym stylem, jej szerokie horyzonty 
i jej przede wszystkim indykatywny charakter, wywarła rzeczywiście światowy wpływ, 
kształtując ewangelicznie przyszłe pokolenia, a w ten sposób dokonała kluczowej prze-
miany w Kościele. Akcentując fakt, że ćwiczenia są przede wszystkim wołaniem łaski 
Bożej wzywającej do osobistej odpowiedzi w odniesieniu do życia i działania, które 
osoba ma podjąć, nie prowadzi do indywidualizmu, ale do pełnego włączenia się w życie 
i misję Kościoła. Autentyczna służba Boża jest zawsze rozumiana jako służba w Kościele 
i na jego rzecz. Dlatego „reguły o trzymaniu z Kościołem”, kończące ćwiczenia, ukazują 
właściwy sposób widzenia Kościoła, a tym samym stanowią wymowną ich konkluzję20. 
Jedno musi być jednak oczywiste – te reguły nie są programem reformy, nie wyliczają jej 
ogólnych wymogów i założeń, nie określają one, jaki powinien być Kościół, ale są prostym 

19 Ludwik Pastor, Katoliccy reformatorzy XVI stulecia. Szkice charakterów (Kraków: Wydawnictwo Ksieży Jezuitów, 
1924), 13–90; Burkhart Schneider, „Die Kirchlichkeit des heiligen Ignatius von Loyola”, w: Sentire Ecclesiam. 
Das Bewusstsein von der Kirche als gestaldende Kraft der Frömigkeit, red. Jean Daniélou, Herbert Vorgrimler 
(Freiburg im Breisgau: Herder, 1961), 268–300.

20 Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, tłum. J. Ożóg (Kraków: Wydawnictwo WAM, 1997), 148–152 (nr 352–370).
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i pokornym pokazaniem, jak poszczególny wierzący powinien sytuować się w relacji do 
Kościoła21. Trzeba mieć na względzie, że jest to konkretny Kościół XVI wieku, z wszyst-
kimi swymi słabościami, ograniczeniami i trudnościami wewnętrznymi – to on stanowi 
tło wypowiedzi św. Ignacego. Pierwsza z osiemnastu reguł określa więc podstawową 
relację wierzącego do Kościoła: „Rezygnując z wszelkiego własnego sądu, trzeba mieć 
umysł gotowy i skory do okazania posłuszeństwa we wszystkim prawdziwej oblubienicy 
Chrystusa, Pana naszego, czyli naszej świętej Matce, Kościołowi hierarchicznemu”22.

Ta wiara w pełną rzeczywistość Kościoła, który w swojej ziemskiej postaci jest zawsze 
zarazem Oblubienicą Chrystusa i naszą świętą Matką, stanowi podstawę wszystkich 
innych wskazań. Ich całościową treścią jest bezwarunkowe „tak” mówione Kościołowi 
jako wspólnocie widzialnej i jego życiu we wszystkich jego przejawach. Także to, co 
zewnętrzne, jak przepisy liturgiczne, świece na ołtarzu, pielgrzymki, cześć oddawana 
świętym – wszystko, co wówczas budziło zastrzeżenia i stawało się powodem atakowa-
nia Kościoła i co przede wszystkim Erazm z Rotterdamu i jego zwolennicy starali się 
wyeliminować, aby go oczyścić i na nowo doprowadzić do prostoty ewangelicznej – jest 
wyrażeniem jego wewnętrznej istoty, a więc powinno być uznawane i pochwalane23. Te 
formy zewnętrzne, wówczas tak bardzo lekceważone, które faktycznie stały się czystą 
zewnętrznością, nie powinny być likwidowane, ale zachowywane w całej ich rozciągło-
ści za pośrednictwem wyjaśniania ich sensu i zawartego w nich przesłania religijnego.

Miłość do Kościoła jednak nie zaślepia Ignacego odnośnie do faktycznie istniejących 
braków. Przeciwnie, jest wrażliwy na słabości, ale dominuje w nim ufność do Kościoła. 
Jeden ze świadków odnotował w zaufanie okazane przez Ignacego po wyborze na Stolicę 
Piotrową Marcelego II (1555). Na oczekiwaną wówczas od papieża reformę Kościoła 
Ignacy powiedział: „W celu zreformowania świata dla papieża byłyby konieczne 
i wystarczyłyby trzy rzeczy: reforma własnej osoby, reforma swego domu oraz reforma 
kurii rzymskiej i miasta Rzymu”24.

Ignacy nie domaga się od nikogo zamknięcia oczu. Dziesiąta reguła stanowi prze-
wodnik właściwej postawy w patrzeniu na Kościół, z której rodzi się uczciwa krytyka 
i która umożliwia skuteczne wprowadzanie jej w życie: „Powinniśmy być gotowi do 
uznania i pochwalania zarówno dekretów i poleceń, jak i obyczajów naszych przeło-
żonych. Chociaż bowiem czasami nie są one godne pochwały, to jednak występowanie 

21 Peter-Hans Kolvenbach, Una esigente sequela Christi. Riflessioni e studi sugli Esercizi spirituali e la Spiritualità 
ignaziana (Roma: AdP, 2008), 281–292; Miłość Kościoła dzisiaj według św. Ignacego Loyoli. Wokół reguł 
o trzymaniu z Kościołem św. Ignacego Loyoli, red. Wacław Królikowski (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009); 
Jesús Santiago Madrigal Terrazas, „Experiencia de Dios y conversión eclesial en «la persona que se ejercita». 
A propósito de las «Reglas para sentir con la Iglesia»”, w: El sujeto. Reflexiones para una antropología ignaciana, 
red. Rufino Meana Peón, José García de Castro Valdés, Francisco Ramírez Fueyo, Jaime Tatay Nieto, Manresa 
71 (Madrid: Mensajero, 2019), 253–276.

22 Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, 148 (nr 353).
23 Roland H. Bainton, Erasmo della cristianità (Firenze: Sansoni, 1989); Luca D’Ascia, Erasmo e l’umanesimo 

Romano (Firenze: Olschki, 1991).
24 Luís Gonçalves da Câmara, „Memoriale seu diarium”, 94, w: Fontes narrativi de S. Ignatio de Loyola et de 

Societatis Jesu initiis, t. 1: Narrationes scriptae ante annum 1557, red. Dionysius Fernández Zapico, Candidus de 
Dalmases, Monumenta Historica Societatis Jesu 66 (Romae: Institutum Historicum Societatis Jesu, 1943), 583.
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przeciw nim, czy to podczas publicznych przemówień, czy to w rozmowach z ludźmi 
prostymi, zrodziłoby raczej szemranie i zgorszenie wśród ludzi – i to zarówno przeciw 
przełożonym świeckim, jak duchownym. Toteż jak z jednej strony jest rzeczą szkodliwą 
mówić źle do ludzi pod nieobecność przełożonych, tak może być rzeczą pożyteczną, jeśli 
się rozmawia o złych obyczajach z tymi, którzy mogą temu zaradzić”25.

Praktyka i praca nad reformą ze strony św. Ignacego w pełni odpowiada tej zasadzie. 
Nie chodzi mu o zbieranie opinii, o jakiś łatwy entuzjazm, o wzbudzenie przejściowego 
stanu ducha, ale o stałą i autentyczną przemianę. Zaczyna więc swoją pracę ze swymi 
towarzyszami najpierw w Rzymie, a potem szybko w Italii, równie szybko wychodząc 
także poza nią. Równocześnie przez założenie zakonu nadaje swojej pracy trwałą 
strukturę pozwalającą rozciągnąć tę pracę duchową na coraz szersze kręgi kościelne. 
W tym odznacza się autentyczną cnotą prawdziwego reformatora, którą jest umiejętność 
czekania, czyli ewangeliczna cierpliwość. Wie dobrze, że prawdziwa reforma potrzebuje 
czasu w życiu poszczególnych ludzi, a tym bardziej w wielkiej wspólnocie Kościoła.

Zatrzymaliśmy się szerzej na tym przykładzie, aby wydobyć z niego podstawowe rysy 
reformy wewnętrznej i prawdziwej krytyki. Te podstawowe rysy stają się jeszcze jaśniej-
sze, gdy zestawimy je z patosem i autentycznie ukierunkowaną gorliwością reformatorską 
Savonaroli, która okazała się jednak zbyt gwałtowna, burzliwa i rewolucyjna. Na pozór 
uzyskał on więcej we Florencji. Spalono publicznie modne ubrania, kosmetyki, luksu-
sowe przedmioty itd., ale bardzo szybko tłumy znudziły się tymi heroicznymi wysiłkami. 
Winy za to nie ponosi potępienie Savonaroli, gdyż właściwie było odwrotnie – ponieważ 
zmieniły się nastroje ludu, stał się możliwy proces przeciw reformatorowi i skazujący go 
wyrok. Chociaż nie można mu odmawiać ducha profetycznego, to jednak w konkretnym 
przekładaniu go na działanie poniósł jednak porażkę26.

2.2. Krytyka werbalna

Dotychczas uwypukliliśmy, że forma wewnętrzna krytyki Kościoła polega nie na tym, 
by lepiej wiedzieć, ale by lepiej robić. Nie można jednak pominąć tej formy krytyki, 
wyrażającej się w słowie, które napomina, a nawet potępia. W dziesiątej regule św. Igna-
cego dotyczącej ducha kościelnego zostało stwierdzone, że jest możliwa ta forma krytyki 
i że jest ona uprawniona. Historia Kościoła dostarcza nam licznych przykładów, że rze-
czywiście miała ona miejsce i także przynosiła bogate duchowo rezultaty. Proponujemy 
tutaj sięgniecie do dwóch charakterystycznych przykładów.

Około połowy XII wieku św. Bernard z Clairvaux napisał dla swojego ucznia, który 
w międzyczasie został papieżem jako Eugeniusz III (1145–1153), słynny traktat De 
consideratione poświęcony obowiązkom najwyższej władzy w Kościele. Eugeniusz III, 
który jest czczony jako błogosławiony, był dobrym papieżem i nie potrzebował szcze-
gólnych zachęt swojego dawnego nauczyciela. Drugi rozdział traktatu św. Bernarda 

25 Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, 150 (nr 363).
26 Claudio Leonardi, Medioevo profetico (Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2019), 103–142.
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został poświęcony ówczesnej sytuacji duchowieństwa i kurii rzymskiej. Uważne oko 
św. Bernarda wszędzie widzi zeświecczenie, chciwość pieniądza, niezdrowe ambicje 
itd. Przestrzega papieża przed niebezpieczeństwem zbytniej centralizacji: „Mylisz się, 
sądząc, że Twoja władza apostolska – chociaż najwyższa w świecie – jest jedyną ustano-
wioną przez Boga”27.

Brakiem traktatu św. Bernarda jest wyznaczenie ideału, który był nie do zrealizowa-
nia w sytuacji duchowej tamtych czasów. Dlatego podniesiona krytyka, w pełni słuszna, 
okazała się po prostu nieskuteczna. Bernard nie pomylił się wprawdzie teoretycznie, ale 
praktycznie jego podejście pozostawia wiele do życzenia. Zabrakło w nim po prostu 
właściwej pedagogii. Ze względu na swoją teologię dzieło Bernarda dopiero z czasem 
nabrało wartości ideału i zachowuje go do dzisiaj, chociaż obecnie nie jest szerzej wyko-
rzystywane, a na pewno przyniosłoby ludziom sprawującym władzę w Kościele wiele 
pożytku, otwierając przed nimi owocną perspektywę duchowości władzy.

Całkowicie inny charakter mają pisma św. Katarzyny ze Sieny, która jako kobieta 
wywarła niezwykły wpływ zarówno na życie Kościoła, jak i na doktrynę eklezjo-
logiczną, chociaż ten drugi aspekt zasługiwałby na nowe i szersze opracowanie28. Jej 
wypowiedzi nie są dyktowane przez inteligencję i spokojną refleksję, ale wypływają z jej 
serca, w którym burzy się i splata miłość i gniew. Nawet jeśli jej listy są zredagowane 
przez sekretarzy, gdyż nie miała praktyki w pisaniu, to jednak w całości charakteryzują 
się stylem tak bardzo osobistym, że nie ulega najmniejszej wątpliwości jej autorstwo. 
Uderza w tym zbiorze listów wielkie „napięcie” między czcią dla Kościoła i papieża 
oraz szczerą miłością – z jednej strony, a z drugiej cięty język, niekiedy wprost profe-
tyczny, w którym Katarzyna pokazuje, że nie boi się niczego, demaskując braki, słabości 
i grzechy29. Gdy w celu doprowadzenia do zakończenia wojny między ligą florencką 
i Państwem Kościelnym Katarzyna przebywała w Awinionie jako oficjalna ambasadorka 
Florencji, nie widziała swojej misji w kluczu polityczno-dyplomatycznym, ale trakto-
wała ją jako misję kościelną, co widać w jej liście skierowanym do papieża Grzegorza XI: 
„Wydaje mi się, że najwyższa i odwieczna Dobroć pozwala przeprowadzić siłą to, czego 
nie udało się przeprowadzić miłością. Przyzwala, aby jej Oblubienicy zostały odebrane 
owe zaszczyty i przyjemności. Pokazuje wyraźnie, iż chciałaby, żeby Kościół powrócił 
do pierwotnego stanu ubóstwa, pokory i łagodności i stał się taki, jakim był w owym 
świętym czasie, kiedy nie dbano o nic, tylko o chwałę Bożą i zbawienie dusz, kiedy 
troszczono się o sprawy duchowe, a nie cielesne”30.

Katarzyna osiągnęła to, czego przed nią nie zdołali osiągnąć ani wymowny Petrarka, 
ani wielu innych. Papież wyruszył w drogę powrotną do Rzymu we wrześniu 1376 roku. 
Misja polityczna Katarzyny skończyła się, ale kontynuowała ona jeszcze swoją misję reli-

27 Bernard z Clairvaux, „O rozważaniu”, 3, 17, w: Bernard z Clairvaux, O miłowaniu Boga i inne traktaty, przekład 
i wstęp S. Kiełtyka (Poznań: Klub Książki Katolickiej, 2000), 189.

28 Giuseppe Dalla Torre, Diritto e politica in Caterina da Siena (Torino: G. Giappicchelli Editore, 2010).
29 Claudio Leonardi, Medioevo profetico, 83–100.
30 Katarzyna ze Sieny, Listy, wybór, przekład i opracowanie Ludmiła Grygiel (Poznań: W drodze, 2016), 219 (List 

206).
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gijną. Skoro tylko papież przybył do Rzymu w styczniu 1377 roku, pisała do niego: „Bła-
gam cię, Ojcze Święty – zachciej spojrzeć na wady złych pasterzy i urzędników Kościoła 
i ukarz ich za to wszystko, czego nie powinni czynić. Staraj się przysparzać Kościołowi 
dobrych pasterzy, żyjących cnotliwie i sprawiedliwie. Musisz to zrobić z obowiązku, dla 
chwały Bożej i dla zbawienia dusz, a także dlatego, że świeccy teraz uważnie patrzą ci na 
ręce, gdyż widzą, ile kłopotów wynikło z powodu bezkarności i wad pasterzy”31.

Koniec „zepsucia babilońskiego” w Kościele, jak nazwano okres, który papieże spędzili 
w Awinionie, był początkiem epoki jeszcze ciemniejszej. Wraz ze śmiercią Grzegorza XI 
i wyborem Urbana VI zaczęła się „wielka schizma”, która podzieliła Kościół zachodni na 
dwie, a potem trzy części32. Katarzyna z całym swoim wpływem stała po stronie papieża 
Urbana VI, co miało wielkie znaczenie dla Italii. Ile ta kobieta przecierpiała ze względu 
na losy Kościoła, wyraźnie pokazują jej listy kierowane do nowo wybranego papieża. Są 
one pełne oburzenia i oskarżeń mimo całej czci dla prawomocnie wybranego papieża. 
Pisała do niego: „Ojcze Święty, czy wiesz, co się stanie, jeśli nie zrobisz tego, co w twej 
mocy? Przecież Bóg chce przede wszystkim reformy swej Oblubienicy, a nie chce, aby 
pozostawała ona okryta trądem. Jeżeli zaś nie dokonasz tego zgodnie ze swoją władzą 
(po to właśnie Bóg postawił cię na tym miejscu i obdarzył tak wielkim dostojeństwem), 
uczyni to sam Bóg za pośrednictwem licznych udręk i cierpień. Wyrwie on najpierw 
pokrzywione drzewa albo je wyprostuje po swojemu”33.

Słowa Katarzyny nie spotkały się z przyjęciem. Całe dalsze dzieje schizmy i Kościoła 
w okresie renesansu są wypełnieniem jej proroctwa o „licznych udrękach i cierpieniach” 
i o „prostowaniu krzywych drzew”, które następowało pośród wielu trudności i oporów. 
Wyraźnie widać w tym przypadku, że słowo krytyki nie sprawia cudu przemiany; zdaje 
się rozpraszać w gąszczu okoliczności historycznych, które wywierają niewątpliwy 
wpływ na podnoszone głosy, także przez proroków. Tak zresztą było już w czasach Sta-
rego Przymierza. Słowa jednak, tak jak czyny świętego, nie pozostają nigdy całkowicie 
nieskuteczne, ponieważ za ich pośrednictwem Kościół jest ciągle skłaniany do refleksji 
nad swoim stanem i nad jakością pełnionej misji.

2.3. Krytyka zewnętrzna

W dziejach Kościoła zawsze podkreślano, że jego krytyka za pośrednictwem słowa 
i czynu, jeśli ma przynieść realne rezultaty, musi pozostać krytyką w jego ramach, czyli 
ma być krytyką w Kościele, to znaczy ma dokonywać się w „horyzoncie Ewangelii”, 
jak mówił Karl Rahner34. Obok tego typu krytyki wewnętrznej jest obecny w Kościele 
także ruch, który idzie inną drogą. Sądzenie Kościoła, niezadowolenie z niego, stwier-

31 Katarzyna ze Sieny, Listy, 400 (List 285).
32 Paul Payan, Entre Rome et Avignon. Une histoire du Grand Schisme (1378–1417) (Paris: Flammarion, 2009).
33 Katarzyna ze Sieny, Listy, 500 (List 364).
34 Karl Rahner, „Das Evangelium als Horizont. Selbstkritik und Gesellschaftskritik der Kirche”, w: Karl Rahner, 

Sämtliche Werke, t. 24/1: das Konzil in der Ortskirche. Schriften zu Struktur und gesellschaftlichen Auftrag der 
Kirche, 216–232 (Freiburg: Herder, 2011).
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dzanie braków i upadków, prowadzi niejednokrotnie do porzucania wspólnoty kościelnej. 
W nurcie refleksji historycznej widzimy bardzo jasno, ile z tego powodu w Kościele 
zaprzepaszczono energii, zapału i podjętych wysiłków. Już św. Augustyn mówił: „Non 
fecerunt haereses nisi magni homines – U początku herezji są zawsze wielcy ludzie”35. 
Mali ludzie mogą stać się apostatami, ale do prawdziwej herezji czy też do założenia 
jakiegoś „nowego” Kościoła są zdolni tylko ludzie wybitni. Jest tragiczne, że w ten 
sposób Kościół utracił w ciągu wieków i ciągle traci tak wiele entuzjazmu, dobrej woli, 
talentów, a także środków materialnych, o czym nie można zapominać.

Ta strata jest potem tym większa, że zewnętrzne oddzielenie się do wspólnoty często 
prowadzi do zaprzepaszczenia jakiegoś cennego ruchu i rozwoju zapoczątkowanego 
w łonie Kościoła i trzeba potem wielu wysiłków i długiego czasu, nawet całych wie-
ków, aby powrócić do pierwotnej linii rozwoju eklezjalnego, która została zerwana. 
W chwili, w której jakiś uprawniony ruch w Kościele odchodzi od niego i stawia się 
poza nim, czuje się on niejako zobowiązany do obrony. Musi podkreślić to, co w jego 
istocie zostało zaatakowane, musi także odrzucić albo przynajmniej złagodzić wymogi 
w sobie prawomocne, które teraz są akcentowane poza nim. Podkreślenie, na przykład, 
przez reformatorów w XVI wieku znaczenia Pisma Świętego jako jedynego źródła wiary 
doprowadziło w Kościele do uwypuklenia znaczenia tradycji kościelnej. Ten fakt nie sta-
nowił jakiegoś ataku na Pismo Święte, ale efektem praktycznym było to, że w Kościele 
katolickim bardzo późno pojawił się ruch biblijny. Henri de Lubac słusznie zauważył, 
że Kościołowi bardzo zaszkodziło to, że zawsze nauczał katechizmu „przeciw” komuś, 
a z tego powodu podziały pojawiające się w Kościele wywołały wiele opóźnień w jego 
globalnym rozwoju i dziejowym postępie36.

Krytyka Kościoła, która wyprowadza na zewnątrz, ma jeszcze jeden tragiczny aspekt. 
Możemy spokojnie założyć, że to autentycznie religijna potrzeba wywołała krytykę 
Kościoła ze strony reformatora i stała się okazją do oddzielenia się od wspólnoty kościel-
nej. Historyczna manifestacja Kościoła jest mierzona jego rzeczywistością idealną. 
Pierwotnym motywem takiej krytyki jest więc od początku odnowa Kościoła biorąca za 
punkt odniesienia jego postać idealną. Ale oto człowiek, który widzi Kościół tak idealnie, 
dochodzi do tragicznego w sobie doświadczenia, że to właśnie on przez swoje oddzielenie 
się od wspólnoty kościelnej uniemożliwia realizację swojego pragnienia. Krytyka, która 
pochodzi z zewnątrz, nie ma już tego efektu eklezjalnego, który mogliby osiągnąć święci 
przez swoją krytykę podejmowaną od wewnątrz. Jest jednak coś więcej – historia poka-
zuje, że najwznioślejszy obraz idealny, który doprowadził do krytyki Kościoła, nie może 
utrzymać się przez dłuższy czas na tym wysokim poziomie. Człowiek, który oddzielił 
się od Kościoła, wychodząc od swoich subiektywnie uczciwych pragnień i intencji, aby 
utworzyć nową wspólnotę zgodną z pierwotnym ideałem, po relatywnie krótkim czasie 
napotyka na takie same trudności i takie same problemy, ze względu na które porzucił 
wspólnotę kościelną. Dochodzi do tego, że ludzie, którzy przyłączają się do niego, nie 

35 Augustyn, Enarrationes in Psalmos 124, 5: PL 37, 1652.
36 Henri de Lubac, Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, tłum. Maria Stokowska (Kraków: Znak, 1988), 260–261.
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podzielają w całości tych samych ideałów, ale często łączą się z reformatorem z innych, 
także bardzo niskich pobudek. Skoro tylko ruch zrodzony z motywów tak idealnych staje 
się większą wspólnotą – „nowym” Kościołem, bardzo szybko doświadcza tego samego, 
czego doświadcza „stary” Kościół, gdyż tak samo jest on powiązany z konkretnymi 
ludźmi i konkretnymi dziejami, a tym samym jest uzależniony od sytuacji duchowej 
czasu, od okoliczności społecznych i kulturowych, od ludzkich słabości i ograniczeń. 
Reformator porzucający Kościół skazuje się na nieuchronną porażkę. Wystarczy przyj-
rzeć się dziejom reformacji, by o tym się przekonać. Reformacja wywołana przez Lutra 
w 1517 roku bardzo szybko zaczęła domagać się kolejnych reform i tak w stosunkowo 
niedługim czasie powstało wiele wspólnot reformowanych.

Zakończenie

Spojrzenie na dzieje Kościoła jasno pokazuje, że jego krytyka jest prawomocna, a w nie-
których sytuacjach nawet konieczna, chociaż ma pewne ograniczenia. Nie wynika ona 
z takiej czy innej wizji historycznej Kościoła, ale wypływa z samej jego natury. Wierzący 
wie także, że w przyszłości, aż do końca czasu, konkretny i widzialny Kościół nigdy nie 
odpowie w pełni jego prawdziwej rzeczywistości, która zawsze pozostaje odległa w sto-
sunku do tego, czym w swojej rzeczywistości jest zawsze, i że zatem bolesna konieczność 
krytyki pozostanie aktualna tak samo w każdym czasie. Wie jednak także, zarówno na 
mocy poznania jego natury, jak i doświadczenia jego dziejów, że taka krytyka, jeśli ma 
być owocna i skuteczna, może mieć miejsce tylko w łonie Kościoła oraz musi być zawsze 
owocem wiary, miłości i czci, ponieważ Kościół, z całą swoją ludzką nędzą i ograniczo-
nością, mimo wszystko, pozostaje zawsze oblubienicą Chrystusa i Matką wierzących. 
Autentyczna krytyka Kościoła musi być więc w każdym przypadku wołaniem o świętość.
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CZY EUTANAZJA TO „DOBRA ŚMIERĆ”?  
ORĘDZIE LISTU SAMARITANUS BONUS  
W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ DOKTOR 
ELISABETH KÜBLER-ROSS

Streszczenie

Zagadnieniem, które ciągle rodzi pytania i wątpliwości, jest śmierć oraz poprzedzający ją 
proces umierania osoby. Każdy chce umrzeć „dobrze”, czyli szczęśliwie, spokojnie i godnie. 
To pragnienie człowieka wyrażał starożytny, grecki termin „eutanazja”. W dzisiejszych cza-
sach dehumanizacji i technicyzacji medycyny dobra i godna śmierć jest rozumiana inaczej. 
Ponad zasadą świętości życia liczy się jego jakość i wolność decydowania o nim. Stojąc 
wobec tych wyzwań, Kościół przypomina w opublikowanym liście Samaritanus bonus, że na 
współczesne problemy moralne, związane z końcem życia ludzkiego, trzeba spojrzeć w duchu 
Ewangelii, w ujęciu personalizmu i tradycyjnej etyki hipokratejskiej, akcentując i chroniąc 
wartość każdej ludzkiej osoby. Przykładem samarytańskiej posługi wobec umierających jest 
doktor Elisabeth Kübler-Ross. Jej doświadczenie ukazuje, że konieczny jest dziś powrót do 
pierwotnego rozumienia pojęcia „eutanazji”, które można osiągnąć przez opiekę paliatywną, 
albowiem „zabójstwo z litości”, w którym okazanie miłosierdzia wiąże się z rozmyślnym 
uśmiercaniem pacjentów, nie rozwiązuje problemu „dobrego” umierania.

Słowa kluczowe: eutanazja, Samaritanus bonus, Elisabeth Kübler-Ross, opieka paliatywna, 
godność osoby
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Abstract

IS EUTHANASIA A “GOOD DEATH”? THE MESSAGE OF LETTER 
SAMARITANUS BONUS IN THE EXPERIENCE OF ELISABETH 
KÜBLER-ROSS

An issue that constantly raises questions and doubts is death and the process of the person’s 
dying preceding it. Everyone wants to die “well”, that is, happily, calmly and with dignity. 
This human desire was expressed by the ancient Greek term “euthanasia”. In today’s times of 
dehumanization and technicization of good and dignified medicine, death is understood dif-
ferently. Above the principle of the sanctity of life, what counts is its quality and the freedom 
to decide about it. Faced with these challenges, the Church reminds in the published letter 
Samaritanus bonus that contemporary moral problems related to the end of human life must be 
looked at in the spirit of the Gospel, in terms of personalism and traditional Hippocratic ethics, 
emphasizing and protecting the value of every human person. An example of a Samaritan ser-
vice to the dying is Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Her experience shows that today it is necessary 
to return to the original understanding of the concept of “euthanasia” that can be achieved 
through palliative care, for “mercy killing”, in which showing mercy involves deliberately 
killing patients, does not solve the problem of “good” dying.

Keywords: euthanasia, Samaritanus bonus, Elisabeth Kübler-Ross, palliative care, personal 
dignity

Wstęp

Rzeczywistość śmierci jest nieustannie jedną z najbardziej intrygujących tajemnic 
człowieka. Myślenie o niej wzbudza lęk i znaki zapytania, które nurtują wiele osób 
szukających prawdy, bez względu na wyznawaną religię czy przyjmowany światopogląd: 
Co to jest śmierć? Co jest po śmierci? Do tych filozoficznych czy teologicznych pytań 
dochodzą także te, które mają zabarwienie etyczne: Czy śmierć może być dobra, a jeśli 
tak, to od czego jej dobro zależy? Co można dobrego uczynić, aby śmierć nie była dla 
kogoś czymś złym?

Nie ma wątpliwości, że ważnym zagadnieniem, które rodzi pytania, jest nie tylko sama 
śmierć, ale kwestia umierania i ostatnich dni życia osoby umierającej. Żyjemy w czasach, 
kiedy większość zgonów następuje w szpitalach, często w środowisku dążącym do izo-
lacji umierającego od osób mu bliskich. Ostatni rok rozprzestrzeniającej się pandemii 
COVID-19 jeszcze bardziej uwypuklił taką postawę. Jednak już wcześniej, od czasu, gdy 
medycyna wraz z postępem technicznym zaczęła oddzielać się od etyki, śmierć została 
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zmedykalizowana, zredukowana do wydarzenia, które – w przekonaniu wielu lekarzy – 
trzeba pokonać wyłącznie środkami technologicznymi2.

Współczesny człowiek, nawet bardziej niż samej śmierci, boi się końca swojego życia. 
Myśl o przeżywaniu długiej choroby przed śmiercią i utracie swojej godności w ostatnich 
momentach życia paraliżuje wielu. Dlatego też w różnych kręgach dyskutuje się coraz 
głośniej o prawie do decydowania o własnej śmierci, do wyboru właściwego momentu, 
w którym chce się umrzeć, np. na wypadek nieuleczalnej choroby. Dyskusje społeczne 
podchwytywane są przez polityków, co znajduje swoje odzwierciedlenie w proponowa-
nych ustawach. Pod koniec 2020 roku Kongres Deputowanych, niższa izba parlamentu 
w Hiszpanii, przyjął ustawę, która legalizuje eutanazję3. Tym samym, jeśli Senat nie 
zgłosi poprawek, Hiszpania stanie się pierwszym, dużym państwem Unii Europejskiej, 
w którym będą legalne zabiegi tzw. wspomaganej śmierci4. Europa, w której pojęcie 
eutanazji (gr. eu-thánatos) powstało w zupełnie innym jego rozumieniu, coraz wyraźniej 
dostrzega szansę na „dobrą śmierć” w praktykach „zabijania z litości”5.

1. Przesłanie moralne listu Samaritanus bonus

Problematyka moralna dotycząca osób umierających znalazła miejsce w nauczaniu 
Kościoła. Od pamiętnej deklaracji o eutanazji Iura et bona z 1981 roku tematyka ta co 
pewien czas powraca. Racją ku temu stało się rozpowszechnianie i legalizacja w wielu 
krajach eutanazji czy wspomaganego samobójstwa oraz głośne, medialne przykłady 
łamania godności ciężko chorych pacjentów6. Nie zgadzając się na takie postępowanie, 
Kościół interweniuje oraz przypomina, że chociaż życie fizyczne nie jest najwyższym 
dobrem, trzeba bronić jego świętości w każdym człowieku, również umierającym7. 

2 Edmund Kowalski, Osoba i bioetyka. Zagadnienia biomedyczne dla duszpasterzy i katechetów (Kraków: Homo 
Dei, 2009), 292–294.

3 Mateusz Tomaszewski, „Kolejna granica przekroczona w Hiszpanii. Zalegalizowano eutanazję, nawet w wersji 
«ekspresowej»”, Niezalezna.pl, dostęp 18.12.2020, https://niezalezna.pl/369853-kolejna-granica-przekroczona-
w-hiszpanii-zalegalizowano-eutanazje-nawet-w-wersji-ekspresowej.

4 W Unii Europejskiej do tej pory eutanazję zalegalizowały Holandia (2001), Belgia (2002) oraz Luksemburg 
(2008).

5 Słowo „eutanazja” wywodzi się z języka greckiego od rzeczownika thánatos (śmierć) i przysłówka eu (dobrze, 
godnie, łagodnie). Termin „eutanazja” dosłownie znaczy dobra śmierć, śmierć szczęśliwa, spokojna czy łagodna. 
Ewolucję znaczenia pojęcia „eutanazja” przedstawia m.in. Władysław Ochmański, Eutanazja nie jest alternatywą 
(Kraków: Salwator, 2008). Według nauczania Kościoła eutanazja „oznacza czynność lub jej zaniechanie, która ze 
swej natury lub w zamierzeniu działającego powoduje śmierć w celu wyeliminowania wszelkiego cierpienia” – 
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o eutanazji Iura et bona (5.05.1980), II.

6 Warto przypomnieć kazus Terri Schiavo, Eluany Englaro czy zaistniałą nie tak dawno sprawę Alfiego Evansa.
7 „Kościół zatem, broniąc świętości życia także w człowieku umierającym, nie ulega bynajmniej jakiejś formie 

absolutyzacji życia fizycznego, ale uczy szanować prawdziwą godność osoby, która jest stworzeniem Bożym, 
i pomaga jej przyjąć pogodnie śmierć, gdy opuszczają ją siły fizyczne” – Jan Paweł II, „Do uczestników zgroma-
dzenia ogólnego Papieskiej Akademii Pro Vita” (27.02.1999), w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy 
Apostolskiej, t. 2, red. Jerzy Brusiło (Tarnów: Biblos, 2012), 246.
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W duchu troski o człowieka umierającego został wydany list Kongregacji Nauki Wiary 
Samaritanus bonus o opiece nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia 
(14.07.2020). Dokument ten, opierając się na ewangelicznym przykładzie miłosiernego 
Samarytanina, który jest obrazem Jezusa Chrystusa, przedstawia problematykę moralną 
i duszpasterską dotyczącą leczenia oraz traktowania chorych i umierających pacjentów. 
Temat towarzyszenia i opieki nad nimi ukazany jest z punktu widzenia teologicznego 
i antropologicznego, z podkreśleniem roli całościowego spojrzenia na osobę ludzką, 
doświadczoną przez chorobę i cierpienie. Zwraca się przy tym uwagę, że troska nie może 
ograniczać się tylko do zdolności uleczenia chorego, ale powinna mieć szerszy horyzont 
antropologiczny i moralny. Również w sytuacji, gdy uleczenie jest niemożliwe lub mało 
prawdopodobne, towarzyszenie medyczno-pielęgnacyjne oraz zapewnienie podstawo-
wych funkcji fizjologicznych organizmu, razem z towarzyszeniem psychologicznym 
i duchowym, jest zadaniem, które trzeba podjąć. Postawa przeciwna byłaby w istocie 
nieludzkim opuszczeniem chorego.

Oprócz przypomnienia kwestii moralnych, takich jak eutanazja, uporczywa terapia 
czy sedacja, podejmowanych przez Magisterium Kościoła we wcześniejszych wystą-
pieniach, pewne novum listu Samaritanus bonus stanowi obszerny punkt poświęcony 
opiece perinatalnej nad dziećmi dotkniętymi ciężkimi chorobami i znajdującymi się 
w końcowych fazach życia. Pojawia się tutaj temat towarzyszenia dzieciom z wadami 
letalnymi, który był przedmiotem głośnej debaty w Polsce po wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej wydanym 22 października 2020 roku8. Ciekawe 
spojrzenie zawarte jest także w punkcie poświęconym duszpasterskiemu towarzyszeniu 
osobom, które zdecydowały się na eutanazję lub samobójstwo wspomagane. Wskazując 
na warunki dopuszczenia wierzącego do sakramentów, wzywa się duszpasterzy do 
miłosiernego towarzyszenia tym pacjentom ze świadomością, że „nawet jeśli dana osoba 
nie znajduje się w obiektywnych warunkach do przyjęcia sakramentów, potrzebna jest 
bliskość, która zawsze zaprasza do nawrócenia”9.

Czy list Samaritanus bonus, podkreślający wartość i godność każdego ludzkiego życia, 
ma szansę na przyjęcie we współczesnym świecie? W latach pięćdziesiątych XX wieku, 
wobec postępu technicznego medycyny i pojawienia się nowych osiągnięć terapeutycz-
nych, środowisko medyczne zwracało się do papieża Piusa XII z wątpliwościami etycz-
nymi, na które odpowiadał on skrzętnie w swoich licznych przemówieniach10. Dzisiaj, 
gdy medycyna uczyniła imponujące kroki na drodze rozwoju i pojawiają się wciąż nowe 

8 Wyrokiem z 22 października 2020 roku wydanym w sprawie K1/20 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4a ust. 
1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalności przerywania ciąży jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Warto przywołać przy tym 
zdanie Kongregacji: „W przypadku tzw. patologii prenatalnych zwanych wadami letalnymi – to znaczy takich, 
które z pewnością doprowadzą do śmierci w krótkim czasie – oraz w przypadku braku terapii płodu lub noworod-
ka, które mogłyby poprawić stan zdrowia tych dzieci, w żaden sposób nie wolno ich opuścić w kwestii pomocy, 
lecz należy im towarzyszyć jak każdemu innemu pacjentowi aż do nadejścia naturalnej śmierci”. – Samaritanus 
bonus, V, 6.

9 Samaritanus bonus, V, 11.
10 Pius XII, Discorsi ai Medici, red. Fiorenzo Angelini (Roma: Edizione Orizzonte Medico, 1959).
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problemy natury etycznej, zainteresowanie głosem Kościoła w tych kwestiach zdaje 
się być niewielkie. Czytając Samaritanus bonus, można jednak zobaczyć, że orędzie 
Kościoła jest zbieżne ze zdrową, hipokratejską etyką, której medycyna przez wieki była 
wierna. Etos lekarza kierującego się ideałem Hipokratesa był ukierunkowany całkowicie 
na dobro człowieka znajdującego się w potrzebie, a jego służba inspirowała się zasadami 
altruizmu, humanizmu, a następnie chrześcijańską miłością samarytańską, wzorowaną 
na postawie Chrystusa-Lekarza. Idee etyki hipokratejskiej znalazły bowiem uznanie 
w oczach chrześcijan, którzy nie tylko ubogacili je o elementy ewangeliczne, ale także 
uznali autorytet Hipokratesa11.

2. Godność człowieka umierającego

List Samaritanus bonus jest kolejną odpowiedzią Magisterium Kościoła udzieloną 
w duchu etyki personalistycznej, akcentującą godność każdej osoby ludzkiej, w tym 
szczególnie cierpiącej i umierającej. Słowo „godność” (łac. dignitas) znaczy ‛znako-
mitość’, ‛szlachetność’, ‛wartość’, dlatego „godne” jest to, co ma wartość i co wymaga 
szacunku. Godność jest wartością zakorzenioną w ontycznej strukturze człowieka i jego 
osobowej kondycji, ujawnia nadrzędność osoby i jej pozycji wobec innych stworzonych 
bytów. Za godność uważa się zatem szczególną pozycję bytu ludzkiego i szczególne trak-
towanie, które powinno być dla niego zarezerwowane. Wszyscy ludzie, mając tę samą 
naturę i to samo pochodzenie, cieszą się równą godnością12. Uznając, że godność osoby 
należy się każdej istocie ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci, trzeba tę godność 
szanować i chronić13. W czym jednak ochrona owej godności powinna się wyrażać? 

Do pojęcia godności człowieka odwołują się często zarówno dążący do legalizacji 
eutanazji czy wspomaganego samobójstwa, jak i zwolennicy towarzyszenia umierają-
cym do naturalnego końca ich życia. Ci pierwsi utożsamiają godność z jakością życia 
człowieka, od której zależy możność decydowania o jego skróceniu. Jakość czyni niena-
ruszalnym tylko to życie, które osiąga pewien określony standard. Według tej koncepcji 
życie ludzkie nie ma więc wartości wewnętrznej, ale zewnętrzną, gdy stanowi założenie 
dla realizacji innych wartości. Warto ochraniać je tylko w takiej mierze, w jakiej jest 
doświadczane przez konkretnego człowieka lub społeczeństwo jako cenne i uważane za 
godne przeżywania14. Problem z koncepcją jakości życia pojawia się wówczas, gdy prze-
staje ona być jednym z czynników wpływających na podejmowane decyzje medyczne, 
a staje się czynnikiem głównym, co więcej, używanym jako miara wartości moralnej. Tę 
koncepcję określa się często mianem „etyki jakości życia”.

11 Sandro Spinsanti, „Medico”, w: Nuovo Dizionario di Teologia Morale, red. Francesco Compagnoni, Giannino 
Piana, Salvatore Privitera (Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 1990), 736–749.

12 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1934.
13 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae (8.09.2008), nr 1.
14 Elisabetta de Septis, Eutanasia. Tra bioetica e diritto (Padova: Messaggero, 2008), 75–76.
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Na początku 2021 roku, decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, szpital 
w Plymouth w Anglii uzyskał prawo do odłączenia aparatury podtrzymującej życie oby-
watela Polski, który po ataku serca pozostawał od dwóch miesięcy w stanie wegetatyw-
nym. W całej tej sprawie zwraca uwagę decyzja Sądu Opiekuńczego, który nie zgodził się 
na przetransportowanie pacjenta do Polski, argumentując, że wiązałoby się to z dużym 
ryzykiem śmierci w trakcie transportu, co byłoby bardziej uwłaczające jego godności 
niż zaniechanie odżywiania i nawadniania15. Tak rozumiane pojęcie godności stoi zatem 
ponad wartością fundamentalną, jaką jest ludzkie życie. Jest to przykład ukazujący 
prawne określenie pierwszeństwa jakości życia nad jego świętością. Warto wspomnieć, 
że zwolennicy eutanazji od lat szukają słów i wyrażeń zaciemniających czyny, które 
usiłują zalegalizować, używając w swojej polemice takich słów jak „godność”, „współ-
czucie” czy „wybór”. Amerykańskie Towarzystwo Eutanazyjne przekształciło się np. 
w Towarzystwo na Rzecz Prawa do Śmierci. Samobójstwo wspomagane przemianowano 
na „pomoc w umieraniu”, co jest określeniem podszywającym się raczej pod troskliwość 
właściwą opiece hospicyjnej niż przedstawiającym swój rzeczywisty cel16.

Zwolennicy świętości życia, a zatem przeciwnicy eutanazji, dostrzegają godność 
każdej osoby w jej istnieniu, również tej ciężko doświadczonej różnymi zaburzeniami 
rozwoju czy funkcjonowania. Podkreślając tę pozycję, promuje się życie do momentu 
naturalnej śmierci, pomagając przy tym człowiekowi przeżywać jego życie do ostat-
niego chwili w sposób godny i wartościowy, dbając o zaspokojenie jego potrzeb. Takie 
podejście do godności osoby umierającej nie jest wyłącznie stanowiskiem Kościoła i jego 
Magisterium, zawartym ostatnio w liście Samaritanus bonus, czy też ogólnie rozumianej 
bioetyki katolickiej. Nie brakuje bowiem tych, którzy uważają podobnie, zajmując się 
problematyką od strony praktycznej, którzy nie patrzą przez pryzmat wiary, a nawet nie 
są katolikami. Do takich osób należą członkowie personelu medycznego posługujący 
w hospicjach czy opiekujący się chorymi w domach. Wśród tych osób, które poświę-
ciły swoje życie umierającym i trosce o ich godność, wyróżnia się doktor Elisabeth 
Kübler-Ross.

3. Sprzeciw wobec eutanazji w ujęciu Elisabeth Kübler-Ross

Elisabeth Kübler-Ross (8 lipca 1926–24 sierpnia 2004), jako doktor psychiatrii szwaj-
carsko-amerykańskiego pochodzenia, przez znaczną część swojego życia zajmowała się 
pacjentami umierającymi. Znana jest najbardziej z wyróżnienia pięciu „etapów umie-
rania”, czyli stanów psychologicznych następujących po sobie u człowieka w obliczu 

15 „Polak w śpiączce ponownie odłączony od aparatury. Sąd nie zgodził się na wizytę konsula RP”, Niezalezna.pl, 
dostęp 18.01.2021, https://niezalezna.pl/375345-polak-w-spiaczce-ponownie-odlaczony-od-aparatury-sad -nie-
zgo dzil-sie-na-  wizy te-konsula-rp. Mimo że część rodziny mężczyzny przedstawiła dowody mające pokazywać, 
że stan pacjenta się poprawił, obie decyzje – o zgodzie na odłączenie aparatury i braku zgody na jego przetrans-
portowanie do Polski – zostały podtrzymane przez sąd, w wyniku czego mężczyzna zmarł 26.01.2021 roku.

16 Wesley J. Smith, Kultura śmierci. Gdy medycynie wolno szkodzić (Kraków: Legra, 2019), 347–348.
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jego śmiertelnej choroby: zaprzeczenie i izolacja, gniew i bunt, targowanie się, depresja, 
akceptacja17. Jest również znana ze swoich badań nad przechodzeniem z życia do śmierci 
i nazywana z tego powodu „panią śmierci”18. Już od początku swojej kariery w Klinice 
Uniwersyteckiej w Chicago zaczęła asystować umierającym, co sprawiło, że poświę-
ciła swoje życie zawodowe, aby pomagać terminalnie chorym pacjentom. Czyniła to 
z potrzeby serca, chcąc być dyspozycyjną, zwłaszcza wobec umierających w samotności. 
Kluczem jej sukcesu nie były leki i terapie, ale jej osoba i sposób podejścia do człowieka, 
pełen empatii i zrozumienia.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia Elisabeth Kübler-Ross jasno deklarowała, 
że jest przeciwna eutanazji i wspomaganemu samobójstwu. Analizując jej wypowie-
dzi, można określić, że postawa sprzeciwu wobec praktyk eutanatycznych oparta jest 
na argumentacji wynikającej z trzech dyscyplin, które poruszają tę problematykę: 
medycyny, psychologii i etyki. W kontekście medycznym Kübler-Ross dotyka przede 
wszystkim cierpienia chorego, podkreślając, że eutanazja nie jest dobrym sposobem na 
jego rozwiązanie: „Ważne jest, aby znać różnicę pomiędzy eutanazją w znaczeniu uży-
wanym w przeszłości, kiedy słowo to oznaczało dobrą śmierć, i w znaczeniu używanym 
teraz do oznaczenia zabójstwa z litości, którego osobiście nie mogę uważać za dobrą 
śmierć”19. Ponieważ eutanazja usuwa osobę, aby usunąć jej ból, jest nie do przyjęcia, 
gdyż sprzeniewierza się celowi medycyny. Jej dopuszczenie przez lekarzy przekreśla 
istotę ich powołania zawodowego, a nawet prowadzi do unicestwienia medycyny.

Odrzucając eutanazję, Kübler-Ross uważa, że terapia przeciwbólowa stanowi pierw-
szą formę pomocy i konkretną odpowiedź na cierpienie terminalnie chorego: „Przede 
wszystkim trzeba uśmierzyć ból. (…) Nie można pomóc pacjentowi duchowo czy emo-
cjonalnie, kiedy on wije się z bólu”20. Niestety, w krajach, gdzie eutanazja jest legalna, 
może stać się ona normą postępowania w szpitalach, będąc postrzegana jako łatwiejsza 
droga do wyzwolenia chorego z cierpienia i doprowadzenia do spokojnej śmierci. Łatwiej 
wydaje się przyspieszyć śmierć chorego, uznając respektowanie jego godności, natomiast 
trudniej jest być blisko niego, poświęcając mu własny czas, siły i poczucie odpowie-
dzialności21. Zdaniem Kübler-Ross zabicie z litości jest złym rozumieniem bliskości, 
ponieważ narusza stan naturalnej troski o drugiego. Eutanazja nie jest aktem prawdziwej 
pomocy czy miłości wobec chorego, ale raczej rezygnacją z ofiarowania odpowiedniej 
pomocy medycznej i ludzkiego wsparcia, które pozwoliłyby mu przeżyć ostatnie dni 
życia z godnością.

Gdy pod koniec życia doktor Kübler-Ross sama bardzo cierpiała, nie zmieniła swojego 
ustosunkowania się do eutanazji czy wspomaganego samobójstwa: „Mimo całego mojego 

17 Elisabeth Kübler-Ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu (Poznań: Media Rodzina, 2007), 55–146.
18 Elisabeth Kübler-Ross, Życiodajna śmierć. O życiu, śmierci i życiu po śmierci (Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 

2005), 73–93.
19 Elisabeth Kübler-Ross, Pytania i odpowiedzi na temat śmierci i umierania (Warszawa: Laurum, 2010), 84.
20 Kübler-Ross, Życiodajna śmierć, 44.
21 Elisabeth Kübler-Ross, „Dignity in Death”, Medical Bulletin, Naval Regional Medical Center and Naval Hospital, 

Portsmouth 4–6 (1971): 76–85.
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cierpienia nadal sprzeciwiam się Kevorkianowi, który proponuje ludziom przedwczesne 
rozstanie się z życiem tylko dlatego, że nęka ich ból lub źle się czują. Nie rozumie on, że 
pozbawia ich w ten sposób możliwości odebrania ostatniej lekcji tuż przed uzyskaniem 
promocji”22. Kübler-Ross odwołuje się do kontrowersyjnego amerykańskiego lekarza 
Jacka Kevorkiana, który przez lata asystował terminalnie chorym w popełnieniu samo-
bójstwa23. Wyrażając sprzeciw wobec jego postawy, doktor Kübler-Ross przekonuje, że 
akceptacja śmierci i umierania jako ważnego i wartościowego momentu życia stanowi 
kluczową część ludzkiego rozwoju, której nie można nikogo pozbawiać24. W taki sposób 
przekazuje swoim pacjentom koncepcję życia „wartego przeżycia” w ostatnich jego 
chwilach, ponieważ każda osoba jest nadzwyczajna i każde życie ludzkie jest do końca 
wartościowe: „W mojej pracy z pacjentami nauczyłam się, że niezależnie od tego, czy są 
to schizofrenicy, czy niedorozwinięci umysłowo, czy po prostu umierający – ich życie 
ma swój cel”25.

W przypadku człowieka ciężko chorego i cierpiącego często trudno jest znaleźć 
odpowiedź na pytanie o sens i cel przeżywanego doświadczenia. Jednakże, zdaniem 
doktor Kübler-Ross, należy pozwolić mu to doświadczenie przejść i ewentualnie, niczym 
w szkole, pomóc w wyciągnięciu refleksji czy wniosków. Każdy jednak musi sam zdać 
wszystkie egzaminy i nie można zabrać człowiekowi tej możliwości. Dzięki temu wiele 
osób może wzrosnąć duchowo i osobowościowo w ostatnich dniach życia. Niestety, 
reakcja społeczeństwa, które nie widzi w cierpieniu i w ostatnim okresie życia chorego 
żadnego znaczenia, jest taka, aby skrócić to życie przez akt fałszywego współczucia: 
„Dawno przestano wierzyć w to, że cierpienie tu, na ziemi, zostanie nagrodzone w niebie. 
Straciło ono swe znaczenie”26. W odniesieniu do cierpienia zauważyć można zwiększony 
strach i agresję, co przejawia się w tendencji do zabijania, żeby uniknąć tej niezrozu-
miałej rzeczywistości oraz zmierzenia się z własną śmiercią. W takim sensie eutanazja 
stanowi wyraz niezrozumienia tajemnicy każdego człowieka.

Na płaszczyźnie etycznej Kübler-Ross odwołuje się do przekonania, że życie ludzkie 
jest najwyższym dobrem, niedającym się porównać z innymi dobrami i dlatego zasłu-
gującym na bezwzględną ochronę. Wartość życia ludzkiego i wynikający z niej zakaz 
zabijania tkwią w ludzkiej naturze: „«Nie zabijaj» jest podstawowym, uniwersalnym pra-
wem i obowiązuje ono całą ludzkość. Nie wiąże się tylko z naszą religią, ale obowiązuje 
wszędzie”27. Naturalne prawo moralne stanowi uniwersalną i obiektywną normę, którą 

22 Elisabeth Kübler-Ross, Koło życia. Rozważania o życiu i umieraniu (Warszawa: Laurum, 2010), 363.
23 Zmarły w 2011 roku Jack Kevorkian asystował przy ponad 130 wspomaganych samobójstwach, udostępniając 

swoim pacjentom specjalną maszynę, która po naciśnięciu guzika podawała im truciznę. Tytułował się specjalistą 
w zakresie bioetyki i agonologii – postępowania wobec konających pacjentów. Za pomoc w samobójstwie 
Kevorkian czterokrotnie stawał przed sądem. W trzech rozprawach wydano wyrok uniewinniający, w czwartej 
dopatrzono się błędów w procedurze. W kwietniu 1999 roku skazano Kevorkiana na karę wieloletniego więzienia 
za zabójstwo drugiego stopnia.

24 Elisabeth Kübler-Ross, Śmierć. Ostatni etap rozwoju (Warszawa: Laurum, 2008), 185–187.
25 Kübler-Ross, Życiodajna śmierć, 12.
26 Kübler-Ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu, 32.
27 Kübler-Ross, Życiodajna śmierć, 122.
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rozum ludzki odczytuje i stara się wyrazić w postaci podstawowych praw i obowiązków 
każdego człowieka. Te podstawowe prawa osoby jako zasady normotwórcze o charakte-
rze absolutnym narzucają się każdemu na mocy oczywistości aksjologicznej. Wśród tych 
praw najbardziej podstawowym jest to, które chroni pierwotną i najwyższą wartość, czyli 
życie ludzkie. Wartość życia każdego człowieka należy przyjąć jako wartość nadrzędną 
i niezależną od wszelkich działań medycznych w każdym stadium jego rozwoju28.

4. Przyczyny żądania eutanazji

Jako psychiatra Elisabeth Kübler-Ross kładzie mocny akcent na sferę psychiczną 
człowieka w kontekście jego decyzji o skróceniu swojego życia. Prawdą jest, że nie-
którzy chorzy, znajdujący się w sytuacjach ekstremalnie trudnych, proszą o pomoc 
w przyspieszeniu śmierci. Zdaniem Kübler-Ross prośby lub żądania eutanazji występują 
często w następstwie załamania psychicznego chorego i są raczej świadectwem braku 
właściwej nad nim opieki niż jego niezłomnej woli śmierci. Żądania eutanazji związane 
są z poczuciem utraty tego, co się do tej pory posiadało, a co się identyfikuje z utratą 
godności i przedstawiane są jako jedyna droga, aby uniknąć bolesnego końca. Kryją 
się za nimi inne oczekiwania i pragnienia, które jeśli zostaną rozpoznane i zaspokojone, 
przestaną się więcej pojawiać. Życzenie przyspieszenia śmierci może pochodzić z woła-
nia o uśmierzenie bólu, o zainteresowanie ze strony personelu medycznego czy członków 
rodziny albo wyrażać potrzebę specjalnej uwagi z powodu bezsensu, którego pacjent 
doświadcza29.

Jak można zauważyć, za życzeniem eutanazji stoi często nie „prośba o śmierć”, ale 
„prośba o sens”. Pragnienie sensu jest silne w człowieku do tego stopnia, że niemożność 
nadania sensu własnemu życiu w czasie cierpienia prowadzi do radykalnej negacji tego 
życia. Pojawia się wrogość, skierowana ku sobie samemu i ku drugiemu człowiekowi, 
która jest sposobem obrony przed samotnością, opuszczeniem i izolacją. Wrogość 
i brak poszanowania dla samego siebie w sytuacji cierpienia jest w rzeczywistości dra-
matycznym wołaniem o miłość. To wołanie czasami pojawia się pod postacią prośby 
o akt miłosierdzia, którym miałaby być eutanazja. Może się wówczas wydawać, że akt 
eutanazji, o który prosi pacjent, jest jedyną rzeczą, której on potrzebuje i która może go 
uszczęśliwić, a zatem należy mu wyjść naprzeciw w imię miłosierdzia. Prośba o eutana-
zję jest tymczasem desperackim aktem, zrodzonym z poczucia bezradności, gdzie życie 
pacjenta wydaje się pozbawione sensu. Realizacja życzenia eutanazji byłaby przyznaniem 

28 Danuta Ślęczek-Czakon, Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych (Katowice: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 2004), 212.

29 „Z klinicznego punktu widzenia czynnikami, które w największym stopniu determinują żądanie eutanazji 
i samobójstwa wspomaganego, są niekontrolowany ból, brak nadziei ludzkiej i teologalnej, również wywołany 
często nieadekwatną pomocą ludzką, psychologiczną i duchową ze strony osób opiekujących się chorym” – 
Samaritanus bonus, V, 1.
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się do wrogości wobec jego życia i jej potwierdzeniem, jak również brakiem prawdziwej 
miłości, współczucia i solidarności30.

Każde żądanie śmierci musi być zatem wysłuchane z wielką uwagą i czułością, gdyż 
ukrywa cierpienie i pragnienie pomocy, zrozumienia, szacunku i miłości. Mająca 
wieloletnie doświadczenie doktor Kübler-Ross przekonuje, że istnieją różne środki, aby 
pomóc osobie umierającej żyć w sposób godny do ostatniego dnia: „Żaden z moich 
pacjentów nigdy nie popełnił samobójstwa. Wielu chciało odebrać sobie życie, ja jednak 
zawsze pytałam ich o to, co sprawia, że życie wydaje im się nie do zniesienia. Jeśli był 
to ból, podawałam im silniejsze leki. Jeśli problemy rodzinne, starałam się je rozwiązać. 
Jeśli byli w depresji, próbowałam pomóc im z niej wyjść. Moim celem było pomaganie 
ludziom żyć aż do czasu ich naturalnej śmierci. Nigdy nie pomogłabym pacjentowi, który 
chciałby odebrać sobie życie. Nie wierzę w sens przyzwolenia na samobójstwo”31. Zada-
niem personelu medycznego jest wniknięcie w sytuację pacjenta, pytając jego i siebie, co 
można dla niego zrobić, aby zmienić jego sytuację, żeby on nie „egzystował” tylko, ale 
mógł żyć do momentu naturalnej śmierci32.

We współczesnym świecie o silnych prądach liberalnych i utylitarystycznych uprzywi-
lejowane nie jest prawo do życia, ale prawo do jakości życia. Problem rodzi się wówczas, 
gdy również w sztukę lekarską wkrada się kryterium jakości życia, stając się odniesieniem 
decyzji o tym, czy utrzymywać przy życiu daną osobę. Doktor Kübler-Ross podkreśla, 
że prawo do jakości życia nie może prowadzić do absurdalnego pozbawienia życia, aby 
w ten sposób okazać człowiekowi litość: „Jestem całkowicie przeciwna jakiemukolwiek 
rodzajowi zabójstwa z litości, ale jestem za pozwalaniem pacjentowi na umieranie jego 
lub jej własną śmiercią, bez sztucznego przedłużania procesu umierania”33. Według 
niej każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje wybory, ale one nie mogą być prze-
ciwne życiu. Należy zdawać sobie sprawę, że „wolny wybór jest największym darem 
udzielonym człowiekowi, jednakże darem, którego człowiek nie może nadużywać”34. 
Wyrazem prawdziwej wolności człowieka nie może być więc celowe skrócenie swojego 
bądź cudzego życia. Może nim być natomiast decyzja o przerwaniu terapii, która jest już 
nieskuteczna i niepotrzebnie przedłuża agonię.

5. Problem uporczywej terapii

Wiele razy Elisabeth Kübler-Ross okazywała swój bunt wobec technicyzacji medycyny, 
która przyczyniła się do procesu jej dehumanizacji. Prawdą jest, że jej zawodowe życie 
przypada na okres, gdy w Stanach Zjednoczonych lekarze byli uczeni leczenia wyłącznie 

30 Stanisław Warzeszak, Bioetyka. W obronie życia człowieka (Kraków: Petrus, 2011), 212–214.
31 Kübler-Ross, Koło życia. Rozważania o życiu i umieraniu, 297–298.
32 Kübler-Ross, Życiodajna śmierć, 122.
33 Kübler-Ross, Pytania i odpowiedzi na temat śmierci i umierania, 83.
34 Elisabeth Kübler-Ross, Impara a vivere, impara a morire. Riflessioni sul senso della vita e sull’importanza della 

morte (Cornaredo: Armenia, 2007), 77.
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pod kątem przedłużania życia i postrzegania umierających pacjentów jako odniesioną 
porażkę. Można stwierdzić, że swoim podejściem do śmierci i umierania Kübler-Ross 
próbowała zmienić oblicze medycyny. Była zwolenniczką pozwalania pacjentom na 
umieranie w ich domach, tłumacząc to jako powrót do pierwotnego znaczenia „dobrej 
śmierci”: „To nie jest zabójstwo z litości. Oznacza to tylko pozwolenie pacjentowi na 
śmierć ze spokojem i godnością w jego własnym, znanym środowisku”35. Odnosiła się 
w ten sposób do sytuacji osób, wobec których możliwości terapeutyczne się wyczer-
pały, a dalsze interwencje medyczne przedłużałyby tylko życie, nie pozwalając na jego 
naturalne zakończenie. Opowiadała się zatem za przerwaniem uporczywej terapii, czyli 
stosowaniem nadzwyczajnych, nieproporcjonalnych środków, które przedłużają cierpie-
nie pacjenta, a nie są w stanie przynieść mu poprawy zdrowia36.

Decyzja o rezygnacji z uporczywej terapii powinna być podjęta nie tylko przez leka-
rzy, ale też przez samego pacjenta, jeśli jest on zdolny do świadomego wyrażenia swojej 
woli. Decyzja ta nie może oznaczać opuszczenia pacjenta w zakresie podstawowych 
form opieki. Trzeba przyznać, że pojęcie uporczywej terapii, podobnie jak eutanazji, jest 
dzisiaj różnie interpretowane. Powołując się na możliwość rezygnacji z takiej terapii, nie-
które środowiska przypisują sobie zgodę na zaprzestanie podawania pokarmu czy płynów 
pacjentom w stanie wegetatywnym. Doktor Kübler-Ross uważa, że dopóki pacjent wciąż 
żyje, a nie są tylko utrzymywane przez urządzenia jego procesy życiowe, należy mu 
zapewnić wszelkie zwyczajne środki pomocy: „Nie powinniśmy przerywać podawania 
ratujących życie środków tak długo, jak długo mózg pacjenta wciąż funkcjonuje”37. Taką 
postawę podkreśla nauczanie Kościoła zawarte w Samaritanus bonus, przypominając 
o tym, że nawadnianie i żywienie (także sztuczne) to elementy opieki podstawowej, a nie 
terapia, dlatego spowodowanie śmierci przez zaprzestanie żywienia i nawadniania jest 
zabronione38.

Zakończenie

Mimo że adresatem listu Samaritanus bonus są przede wszystkim pasterze i wierni 
Kościoła, którzy stoją w obliczu wyzwań związanych z posługiwaniem chorym i umiera-
jącym, trzeba przyznać, że wskazania w nim zawarte mogą być inspiracją dla wszystkich, 
którzy poszukują odpowiedzi na interesujące nie tylko środowisko medyczne, ale całe 
społeczeństwo kwestie. Kongregacja przypomina, że w czasach dehumanizacji i tech-

35 Kübler-Ross, Pytania i odpowiedzi na temat śmierci i umierania, 90.
36 „Urząd Nauczycielski Kościoła przypomina, że gdy zbliża się kres ziemskiej egzystencji, godność osoby ludzkiej 

konkretyzuje się jako prawo do umierania w możliwie największym spokoju oraz z należną jej godnością ludzką 
i chrześcijańską. Ochrona godności umierania oznacza wykluczenie zarówno przyspieszania śmierci, jak i jej 
opóźniania przy pomocy tzw. uporczywej terapii”. – Samaritanus bonus, V, 2.

37 Kübler-Ross, Pytania i odpowiedzi na temat śmierci i umierania, 91.
38 Samaritanus bonus, V, 3; Kongregacja Nauki Wiary, „Odpowiedzi na pytania dotyczące sztucznego odżywiania 

i nawadniania” (1.08.2007), w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, t. 2, red. Jerzy Brusiło 
(Tarnów: Biblos, 2012), 454.
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nicyzacji medycyny istnieje konieczność dokonywania refleksji w ujęciu personalizmu 
na temat godności osoby ludzkiej i przysługujących jej praw, hierarchii wartości, sensu 
życia, choroby, cierpienia i śmierci. Refleksja ta powinna poprzedzać dokonywany przez 
lekarzy i pacjentów wybór pomiędzy śmiercią antycypowaną a naturalną, przeżywaną 
w pełni swego pierwotnego znaczenia jako „dobrą” (eu-thánatos). To starożytne pojęcie, 
które przejął i zastosował Francis Bacon (1561–1626), zawiera postulat dotyczący łago-
dzenia przez lekarzy cierpienia chorych i umierających pacjentów, nie przez „zabójstwo 
z litości”, ale poprzez stosowaną dzisiaj opiekę paliatywną, w której okazanie miło-
sierdzia nie wiąże się z rozmyślnym uśmiercaniem pacjentów39. Takie przedstawienie 

„dobrej śmierci” zawarte jest w Samaritanus bonus40.
Śmierć jest „dobra” wówczas, gdy z miłością odnosimy się do życia i człowieka. Orędzie 

listu Samaritanus bonus znajduje swoje przełożenie w posłudze personelu medycznego 
opiekującego się chorymi i umierającymi i wiernie trzymającego się zasad etyki hipo-
kratejskiej. Widać to na przykładzie doktor Elisabeth Kübler-Ross, która umierającym 
poświęciła swoje życie. Jej doświadczenie, którym dzieliła się w licznych publikacjach, 
ukazuje, że trzeba powrócić do pierwotnego rozumienia pojęcia eutanazji, albowiem to 
współczesne nie rozwiązuje problemu „dobrego” umierania, czyli umierania z godnością. 
Przeciwnie, wola przyspieszenia śmierci jest w rzeczywistości rezygnacją z walki o to, 
aby dalej godnie żyć. Odrzucenie eutanazji jako „zabójstwa z litości” lub wspomaganego 
samobójstwa sprawia, że wobec chorego, pragnącego „dobrej” śmierci, trzeba szybko 
i skutecznie reagować, rzucając do pomocy wszystkie zasoby medyczne i ludzkie, aby 
uczynić godnym jego umieranie41. Doktor Kübler-Ross potwierdza, że jeśli przychodzi 
się na czas z uśmierzaniem bólu, empatią ze strony otaczającego chorego środowiska 
oraz spełnieniem różnych jego potrzeb, nie będzie on żądał przyspieszenia śmierci, ale 
pozwoli na jej naturalne nadejście.
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ESCHATYCZNY SENS MISYJNEJ DZIAŁALNOŚCI 
KOŚCIOŁA

Streszczenie

Misyjna działalność Kościoła obejmuje różne sytuacje, które wymienia Jan Paweł II. Jest 
to misja ad gentes, a także ewangelizacja na terenach tradycyjnie chrześcijańskich, w tym 
również tych zdechrystianizowanych. Eschatyczność misji przejawia się w wielu aspektach. 
Głoszenie Chrystusa wszystkim narodom to znak czasów ostatecznych, który wyraża aktywne 
oczekiwanie paruzji. Głoszenie słowa „żywe i skuteczne” to przygotowanie i antycypacja 
ostatecznego sądu. Dzielenie się radością wiary proklamuje królestwo Boże i zapowiada radość 
nieba. Ewangelizacja przekazuje nadzieję życia wiecznego i prawdę na temat sensu dziejów. 
Nadaje im sens w perspektywie ostatecznego spełnienia. Służy zamierzonej w Bożym planie 
jedności rodzaju ludzkiego.

Słowa kluczowe: misja, paruzja, czasy ostateczne, Kościół, Jan Paweł II

ESCHATIC MEANING OF THE MISSIONARY ACTIVITY OF THE CHURCH

Abstract

The missionary activity of the Church covers the various situations mentioned by John Paul II. 
It is a mission ad gentes, as well as evangelization in traditionally Christian areas, including 
those that are de-Christianized. The eschatism of the mission manifests itself in many ways. 
The proclamation of Christ to all nations is a sign of the end times that expresses the active 
expectation of parousia. The preaching of the word “living and effective” is the preparation 
and anticipation of the final judgment. Sharing the joy of faith proclaims the Kingdom of God 
and anticipates the joy of heaven. Evangelization communicates the hope of eternal life and 
the truth about the meaning of history. It gives them meaning in view of their final fulfillment. 
It serves the unity of mankind intended in God’s plan.
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Wstęp

Czym jest misyjna działalność Kościoła? Soborowy dekret definiuje ją krótko jako gło-
szenie Ewangelii na cały świat2. Działalność ta ma kluczowe znaczenie dla tożsamości 
Kościoła, który, jak pisze Jan Paweł II, rodzi się w Pięćdziesiątnicy „in statu missionis”3. 
Dzięki temu może realizować swoje istotne zadanie; tworzy zalążek nowej ludzkości. 
Został powołany po to właśnie, by stać się nowym ludem4. Misyjne zaangażowanie ma 
prowadzić do zjednoczenia odkupionych w nową społeczność; eschatycznie nową, tę, 
o której mówi autor Apokalipsy w słowach: „Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka 
wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie «Bogiem z nimi»” (Ap 21,3).

W ten sposób eschatyczne znaczenie działalności misyjnej zostaje wpisane w istnienie 
Kościoła od początku. Tworzy sam rdzeń jego bytu. Inspirowana i kierowana przez 
Ducha Świętego misja charakteryzuje czas pomiędzy Jego pierwszym, uświęcającym 
przyjściem, a dopełnieniem tego przyjścia w paruzji5. Jest zatem zjawiskiem czasów 
ostatecznych. Czy do tego tylko ogranicza się jej eschatyczny wymiar?

Samo pojęcie misyjności ma kilka aspektów. Jan Paweł II wymienia trzy sytuacje 
związane z nią. Są to: ewangelizacja narodów, które nie znają Chrystusa, czyli misja 
ad gentes, działalność duszpasterska we wspólnotach eklezjalnych oraz prowadzenie 
nowej ewangelizacji na terenach tradycyjnie chrześcijańskich, a jednak zdechrystiani-
zowanych6. Mówiąc o działalności misyjnej obejmujemy myślą wszystkie te sytuacje, 
ponieważ w każdej z nich dochodzi do głosu misyjny dynamizm Kościoła7.

Eschatyczny sens to także uzasadnienie. Ewangelizacja pozostaje aktualna do paruzji, 
niezależnie od tego, że Duch Święty każdemu ofiarowuje w sposób Bogu wiadomy 
możliwość dojścia do uczestnictwa w owocach Paschy Chrystusa8. Wystarczającym uza-
sadnieniem misji jest już potrzeba wypełnienia polecenia Pana. Tematem tego artykułu 
nie jest jednak samo uzasadnienie misji, ale jej eschatyczny aspekt w perspektywie „już 
i jeszcze nie”.

2 Sobór Watykański II, „Dekret o działalności misyjnej Kościoła «Ad gentes»”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, 
dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski (Poznań: Pallottinum, 1968), 6.

3 Jan Paweł II, Wierzę w Kościół. Jeden, święty, powszechny i apostolski, zbiór katechez pod redakcją S. Dziwisza 
(Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1996), 55.

4 Jan Paweł II, Wierzę w Kościół, 68.
5 Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, red. S. Dziwisz, H. Nowacki, T. Rakoczy (Città del 

Vaticano, 1992), 284.
6 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (Rzym, 1990), 33.
7 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 34.
8 Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”, 

w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski (Poznań: Pallottinum, 1968), 22.
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1. Głoszenie Ewangelii – znak czasów ostatecznych

1.1. Eschatyczny znak

„Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim naro-
dom. I wtedy nadejdzie koniec” (Mt 24,14). Chrystus zapowiada powszechną ewangeli-
zację w kontekście końca dziejów. Wiemy, że głoszenie Dobrej Nowiny wypełnia czas od 
zesłania Ducha Świętego do paruzji. Trwa od ponad dwóch tysięcy lat, a jednocześnie, jak 
zapewnia ewangelista, stanowi oznakę zbliżającego się przyjścia Chrystusa (Mk 13,10). 
Czy mamy sądzić, że tuż przed paruzją ewangelizacja stanie się bardziej intensywna, 
czy raczej, że stanowi charakterystyczny wyróżnik naszego, ostatniego przecież eonu 
historii zbawienia?

Teologowie skłaniają się ku temu drugiemu rozwiązaniu. Zapowiedziane w objawieniu 
katastrofy poprzedzające paruzję (Mk 13,24–27) są spowodowane przez siły duchowe 
sprzeciwiające się Chrystusowi9. To złe duchy wpadają we frustrację z powodu Jego 
przyjścia, ale nie wiedzą, kiedy ono nastąpi. Dlatego wywołane ich niepokojem wydarze-
nia dotyczą całego biegu ziemskich dziejów Kościoła. Do wspólnoty wiernych natomiast 
należy pozytywny sygnał oczekiwania paruzji, jakim jest głoszenie Ewangelii. Inspiruje 
je i prowadzi Duch Święty, który czuwa nad mobilizacją oczekujących Zbawiciela. 
Ratzinger zwraca uwagę na to, że u św. Pawła przepowiadanie Ewangelii wszystkim 
narodom zostaje poszerzone o zapowiedź masowego nawrócenia żydów10. Głoszenie, 
które wypełnia czas ziemskich dziejów Kościoła, jest zatem skuteczne. Wydaje owoc 
nawrócenia. Wypowiadane słowo jest nie tylko przekazem informacji, ale rzeczywistym 
nośnikiem dóbr zbawczych. Ich udzielanie odbywa się przez sakramenty, tworzenie 
wspólnoty, ale także przez rodzące wiarę słowo prawdy. Dzieje się tak dlatego, że historia 
świata i ludzkości ma cel i sens podporządkowane dziełu zbawienia.

1.2. Czuwanie i nadzieja

Protestancki teolog Georg Kretschmar zauważa, że dzieje chrześcijan toczą się w napięciu 
eschatologicznym. Owszem, Kościół uczestniczy w zadaniach, nawet typowo świeckich, 
związanych z ulepszaniem ziemskiej społeczności; realizuje w ten sposób swoje powoła-
nie do przemiany świata. Jego typową służbą jest jednak, uważa Kretschmar, głoszenie 
Ewangelii, a to, że odbywa się ono na styku doczesnych problemów i nadziei przyszłego 
świata, tworzy właśnie eschatologiczne napięcie11.

Oprócz roli przygotowawczej wobec włączania we wspólnotę Kościoła, głoszenie 
słowa ma walor wydarzenia eschatologicznego: „wylania Ducha” na końcu czasów. 

9 Karl Hermann Schelkle, „Neutestamentliche Eschatologie”, w: Mysterium Salutis, band V: Zwischenzeit und 
Vollendung der Heilsgeschichte, red. J. Feiner, M. Löhrer (Zürich, Einsiedeln, Köln: Benziger Verlag, 1976), 735.

10 Joseph Ratzinger, „Śmierć i koniec czasów”, w: Opera omnia, t. X: Zmartwychwstanie i życie wieczne, przeł. 
J. Kobienia (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014), 317.

11 Georg Kretschmar, „La tension eschatologique dans la vie actuelle des Églises”, Concilium 166 (1981): 71.
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Komentując 13. rozdział Ewangelii św. Marka, Joseph Ratzinger zauważa, że zawarte 
tam opisy wojen i katastrof mówią, że koniec ten jest zawsze12. Czy to samo dotyczy 
głoszenia dobrej nowiny wszystkim narodom? Głoszenie to, z inspiracji Ducha Świętego, 
rozciąga się do paruzji. Stanowi wyzwanie dla Kościoła. Ma być, pomimo przeciwności, 
probierzem czuwania wiernych sług Pana i wykonywania zadań. Świadczy i ma świad-
czyć o niegasnącej nadziei Jego powrotu (Mk 13,33–37). Pan, który ma przyjść, wymaga 
od sług, by swój skarb wiary nieustannie rozdawali innym, bo tylko wtedy będzie 
należycie pomnożony (Łk 19,11– 26). W przeciwieństwie do negatywnych znamion 
eschatycznego eonu to jedno – głoszenie Ewangelii jest wyrazem aktywnej działalności 
uczniów Chrystusa i zależy od ich zaangażowania. Stanowi wyraz oczekiwania i nadziei.

Sytuacja Kościoła, posłanego na krańce ziemi w czasie między dwoma przyjściami 
Chrystusa, ujawnia się w treści głoszonego orędzia. Ewangelizacja polega na szerzeniu 
nadziei życia, naucza Jan Paweł II13. Eschatologiczna nadzieja to zarazem temat i powód 
podejmowania misji. Przypowieść o siewcy i związane z nią wyjaśnienia (Mk 4,14–20; 
26–29) mówią, że sianie słowa odbywa się ze względu na żniwo, a nie na tymczasowy 
wzrost. Temat misji wiąże się z towarzyszącą jej praktyką. Apostołowie, rozesłani by 
nauczać, mają zrezygnować z niepotrzebnego bagażu (Mt 10,9). Doczesne zabezpiecze-
nia bytu tracą już ważność.

Misyjność Kościoła zostaje w ten sposób umieszczona w perspektywie „skończe-
nia świata”14. Mówi o tym Jan Paweł II: ewangelizacja narodów trwać będzie „aż do 
skończenia świata” (Mt 28,20)15. Wypełnia eon od Pięćdziesiątnicy do paruzji i jest 
ukierunkowana na ostateczne przyjście Chrystusa. Toczy się ze względu na misterium 
odkupienia i ze względu na paruzję oraz obietnicę przyszłego wieku. To, że Ewangelia 
będzie i jest głoszona wszystkim narodom, to znak oczekiwania, można powiedzieć 
aktywnego wyglądania Pana; pragnienia Jego powrotu.

1.3. Przychodzenie Pana

Kościół głosi Ewangelię o królestwie, które jest nieodłącznie związane z osobą Jezusa16. 
W ujęciu przedstawicieli pewnej eklezjologii, którą Avery Dulles opisuje według 
modelu „Kościoła – herolda”, samo głoszenie słowa stanowi wydarzenie eschatyczne17. 
Chrystus – Słowo staje się obecny, a zatem dokonuje się jakby preparuzja. Dobra nowina 
jest tu rozumiana nie tyle jako zbiór prawd podanych do wierzenia, ile jako wydarzenie 
proklamacji samo w sobie. Można je porównać z wieszczącym zamknięcie dziejów 
wołaniem anioła (Ap 19,17). Między dwoma widzialnymi przyjściami Chrystusa trwa 

12 Ratzinger, „Śmierć i koniec czasów”, 318.
13 Jan Paweł II, „Homilia z dn. 12.12.1997 na zakończenie Synodu Biskupów poświęconego Ameryce”, L’Osserva-

tore Romano 2 (1998): 45–46.
14 Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań: Pallottinum, 1994), nr 849.
15 Jan Paweł II, Wierzę w Kościół, 177.
16 Schelkle, „Neutestamentliche Eschatologie”, 726.
17 Avery Dulles, Models of the Church (New York: Image Books. Doubleday, 1987), 80–83.
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Jego przychodzenie. Odbywa się ono w Kościele i dzięki Kościołowi, w sakramentach, 
ale także w słowie. Jest to nie tylko słowo o Nim; to On sam jest obecny w Kościele 
przemawiającym w Jego imieniu. To słowo nie tylko informuje: jego przyjęcie lub 
odrzucenie stanowi podstawę sądu.

2. Eschatyczne przynaglenie

2.1. W perspektywie sądu

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnie-
nia i myśli serca” (Hbr 4,12). Ewangelizacja stanowi nie tylko przygotowanie do przy-
szłego sądu, ale i antycypację tego wydarzenia18. Słowo to „miecz obosieczny”, ponieważ 
dokonujące się już teraz przyjęcie go lub odrzucenie decyduje o zbawieniu. Ostateczne 
rozstrzygnięcie zależy od reakcji na słowo. Pan Jezus, rozsyłając Apostołów, podkre-
śla wagę ich misji. Odbywa się ona w kontekście sądu ostatecznego. Jest potrzebna ze 
względu na sąd (Mt 10,14–15), którego kryterium to nie tylko postawa wobec Ewangelii, 
ale również wobec jej głosicieli. Spotkanie ze słowem Dobrej Nowiny to w doczesności 
porównanie z samym Zbawicielem.

Czy wobec tego działalność misyjna stanowi pułapkę wobec tych, którzy nie znając 
trudnych wymogów nauki Chrystusa mogliby otrzymać zbawienie „w sposób Bogu 
wiadomy”19? Bynajmniej. Św. Paweł zauważa, że poznanie i umiłowanie prawdy ratuje 
przed prowadzącymi do potępienia pokusami zła (1 Tes 2,10–12). Pan Jezus nakazuje 
głoszenie Ewangelii dlatego, że ma nastąpić sąd, a osądzani powinni być świadomi. 
Chodzi o to, by ludzie nie dali się oszukać fałszywym prorokom, by byli przygotowani 
na paruzję i sąd (Mt 24,23). Misja apostolska ma zostać podjęta dlatego, że Chrystus 
pragnie zbawienia wszystkich i nie chce, aby ktokolwiek został zwiedziony przez Złego. 
Nastąpi koniec dziejów i właśnie dlatego Ewangelia musi być głoszona wszystkim 
narodom. Jest potrzebna dla ich uleczenia. Wpisana w zbawczy plan Chrystusa stanowi 
dla Jego uczniów zadanie, z którego wypełnienia nie mogą się zwolnić. Misyjne zaanga-
żowanie Kościoła ma swoje miejsce w historii zbawienia, Bogu tylko znane, a związane 
z dopełnieniem dziejów.

2.2. Znak Ducha Świętego

Zaangażowanie misyjne to znak Ducha Świętego przynaglającego Kościół w każdej 
epoce do dzielenia się skarbem prawdy tak, by Chrystus znalazł wiarę, gdy przyjdzie 
(Łk 18,8). O takim przynagleniu pisze św. Paweł do Koryntian: Apostoł głosi Chrystusa 
przejęty bojaźnią Bożą, świadom nieuchronności sądu Bożego (2 Kor 5,10–14). W naucza-

18 Dulles, Models of the Church, 177.
19 Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”, 22.
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niu samego Pana Jezusa bliskość królestwa stanowiła temat przepowiadania i zarazem 
argument wezwań do nawrócenia (Mt 4,17–22). Chrystus kierował swój kerygmat do 

„ludu tkwiącego w ciemności” (Mt 4,16). Jego uczniowie podejmują to zadanie. Maria 
Magdalena już w poranek wielkanocny głosi nowinę o zmartwychwstaniu pogrążonym 
w smutku i płaczącym (Mk 16, 10). Przynaglenie stanowi dla głoszących wymóg na 
miarę sądu: są odpowiedzialni za zaspokajanie głodu Boga u tych, którym nikt Go nie 
głosił (Mt 25,35; Rz 10,14; 1 Kor 9,16). Odpowiedzialność i przynaglenie są tak samo 
intensywne w każdym pokoleniu, bo każda epoka jest „ostatnią godziną” w sensie jedy-
nej szansy dla żyjącego w niej pokolenia.

Zaspokajanie głodu Boga ratuje przed utratą życia wiecznego. Jan Paweł II pisze, 
że ewangelizacja to posługa wobec człowieka, który stracił sens spraw ostatecznych20. 
Święty papież podkreśla, że chodzi o zbawienie, a więc o życie wieczne21. Dwie łączące 
się prawdy: możliwość zbawienia w Chrystusie wszystkich ludzi i Kościół w porządku 
zbawienia to przesłanki eschatologicznego uzasadnienia misji ewangelizacyjnej. Przeko-
nanie o powszechnej woli zbawczej Boga wzmaga powinność i konieczność przepowia-
dania zbawienia i nawrócenia do Pana Jezusa Chrystusa22.

2.3. Zadatek życia wiecznego

Chrystus mówi, że jest „drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Daje w ten sposób wyraz 
jedności Prawdy i Życia swojego bytu, a także odsłania strukturę własnego posłannictwa; 
to On, Bóg – Człowiek wprowadza do komunii z Bogiem. Dzięki Niemu prawda prze-
kazana narodom niesie życie wieczne. Motyw misji Kościoła stanowi pragnienie Boga, 
by wszyscy weszli do komunii życia Trójcy, czyli zostali zbawieni (1 Tm 2,4)23. Prawda, 
poznanie prawdy, prowadzi do zbawienia. Podczas doczesnej pielgrzymki przyjęcie jej 
zapewnia zadatek życia wieczności po to, by w eschatycznym poznaniu zaowocować 
pełnią widzenia uszczęśliwiającego24. Misyjna działalność Kościoła wynika zatem 
z powszechnego planu zbawienia i prowadzi do życia wiecznego w Chrystusie25. Dzięki 
niej zadatek tego życia jest dostępny już w doczesności w spotkaniu z Chrystusem – 
Prawdą. Królestwo Boże jest przede wszystkim Osobą Jezusa Chrystusa26. Polega na 
poddaniu się Jego panowaniu. W pełni będzie zrealizowane, gdy wszystko zostanie Mu 
poddane po eschatycznej przemianie stworzenia (1 Kor 15,26–28).

Poznanie Chrystusa i otrzymanie zadatku życia wiecznego to antycypacja visio beati-
fica. Jan Paweł II widzi cały misyjny sens Janowej Ewangelii w słowach odnoszących się 

20 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 3.
21 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 9.
22 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus (Rzym, 2000), 22.
23 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 851.
24 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1045.
25 Sobór Watykański II, „Dekret o działalności misyjnej Kościoła «Ad gentes»”, 3, 7.
26 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 17.
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do zapowiedzi eschatycznego widzenia: „To jest życie wieczne, aby znali Ciebie” (J 17,4)27. 
Po to Chrystus posyła uczniów (J 17,18). Po to narody mają Go poznać; aby wejść do życia 
wiecznego. Przedmiotem i sensem przepowiadania jest zatem Chrystus, który daje życie 
wieczne28. Jest to sens zbawczy i eschatyczny. Narody słyszą o Chrystusie, aby przyjąć 
Jego naukę. Są wezwane do nawrócenia, dlatego że On zmartwychwstał (Łk 24,27). To 
wezwanie ma sens wyłącznie w perspektywie powszechnego zmartwychwstania i tylko 
dlatego jest formułowane. Ma być kierowane do wszystkich narodów dlatego, że Chry-
stus za wielu umarł i zmartwychwstał.

3. Eschatyczne „już”

3.1. Głoszenie pełni

Kościół głosi przyszłą, eschatyczną pełnię, tj. Chrystusa, który doprowadzi do końca 
historię zbawienia29. Deklaracja Dominus Iesus zauważa, że współczesne negowanie 
zasadności misji wynika wprost z eschatologicznej ignorancji; z trudności w zrozumie-
niu i przyjęciu prawdy o ostatecznym rozstrzygnięciu dziejów30. Rzeczywiście, plura-
lizm wierzeń nie przeszkadza, a przynajmniej nie powinien przeszkadzać, w spokojnym 
i dostatnim życiu na ziemi.

Jan Paweł II przypomina, że Kościół jest potężną siłą w drodze ludzkości ku królestwu 
eschatycznemu31. Ze względu na tę oczekującą przyszłość został mu dany nakaz misyjny. 
Narody mają słyszeć naukę Chrystusa po to, aby człowiek z każdego narodu miał szansę 
uczestniczyć w życiu Boga, tj. w życiu wiecznym32. Misjonarze, ewangelizatorzy, cho-
ciaż przyczyniają się do wzrostu ziemskiego ładu, są sługami tego zbawczego planu33. 
Głoszenie przyszłego królestwa Bożego to zasadnicze zadanie obecnej ery Kościoła.

3.2. Antycypacja pełni zbawienia

Wieczność zbawionych polega na udziale w życiu Boga Trójjedynego dzięki zjednocze-
niu z Chrystusem, dlatego zjednoczenie z Nim już teraz stanowi antycypację wiecznego 
spełnienia. Eschatyczne zbawienie rozpoczyna się na ziemi w nowości życia w Chry-
stusie34. Rzeczywistość ostateczna pojawia się tam, gdzie jest Chrystus, bo to On jest 
naszym życiem, zbawieniem i wiecznością35. Nie dziwi zatem stwierdzenie, że głoszenie 

27 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 23.
28 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 44.
29 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, 13.
30 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, 4. 
31 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 20.
32 Jan Paweł II, Encyklika Dominum et vivificantem (Rzym, 1986), 9.
33 Dulles, Models of the Church, 116.
34 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 20.
35 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 13.
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Jego Ewangelii to zarazem proklamacja królestwa Bożego, początek panowania Króla 
wieków. Podczas gdy autorzy protestanccy skupiają się na obecności Boga – Eschatonu 
w głoszonym słowie36, nie należy zapominać, że to zaledwie fragment tego, co wiąże 
się z doczesną antycypacją wieczności. Głoszenie jest nieodłączne od chrztu. Odbiorcy 
proklamowanego zbawienia mogą się cieszyć zadatkiem przyszłej chwały dzięki sakra-
mentom, a szczególnie Eucharystii, w której Bóg rzeczywiście staje się „wszystkim we 
wszystkich”37. Ewangelizacja tworzy przestrzeń, w której zaczyna jaśnieć tajemnica 
Chrystusa, człowiek otrzymuje pomoc na drodze zbawienia38. To, że głoszenie słowa 
stanowi element, dodajmy niezbędny, owego „wprowadzania w światło”, nie ujmuje mu 
waloru rzeczywistej antycypacji.

Działalność misyjna już teraz przyczynia się do tego, co dopełni się przy paruzji; do 
zwracania Bogu Jego dzieci39. Wyzwolenie od grzechu to warunek wejścia w przestrzeń 
przyszłej, eschatycznej wolności, a zarazem jej antycypacja40. Kościół głosi wolność 
w Chrystusie. Prowadzi do uświęcenia w Prawdzie (J 17,17). Uświęcenie to nie jest na 
czas, który przemija, ale dla wieczności. Działalność misyjna prowadzi do liczebnego 
zwiększania się wspólnoty wiernych. Służy przez to nie tyle ekspansji historycznej, czy 
politycznej, ile ukierunkowanemu eschatycznie wzrostowi świętości Ludu Bożego, aż do 
miary wielkości według pełni Chrystusa (Ef 4,13)41.

3.3. Antycypacja radości wiecznej

Eschatyczna radość wspólnoty świętych jest przekazywana w komunii miłości. Działal-
ność misyjna, czyli dzielenie się radością wiary, uprzedza przyszłe dzielenie się radością 
nieba.

Kiedy Piotr przemawia przed Sanhedrynem: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy 
widzieli i słyszeli” (Dz 4,20), nie oznacza to tylko jakiegoś przymusu wynikającego 
z nakazu Chrystusa. Książę Apostołów daje świadectwo wewnętrznego natchnienia, 
zgodnie z którym nie wolno zazdrośnie ukrywać dla siebie radości zbawienia. Jest to 
ważniejsze niż możliwe zagrożenia doczesne. Przemierzających misyjne szlaki „uczniów 
napełniało wesele i Duch Święty” (Dz 13,52), ponieważ dzieląc się wiarą, doświadczali 
antycypacji przyszłej, wspólnej radości nieba. Działalność ewangelizacyjna to nie tylko 
głoszenie, ale i związany z nim przekaz życia Bożego, to dzielenie się własną relacją 
z Chrystusem. Owocuje radością, ponieważ odbywa się pod kierunkiem Ducha Świę-
tego, który leczy rany narodów42. Kościół wypełnia w ten sposób zadanie przedłużania 

36 Dulles, Models of the Church, 117.
37 Sobór Watykański II, „Konstytucja o liturgii świętej «Sacrosanctum Concilium»”, w: Sobór Watykański II, 

Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski (Poznań: Pallottinum, 1968), 47–48.
38 Sobór Watykański II, „Dekret o działalności misyjnej Kościoła «Ad gentes»”, 12.
39 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2855.
40 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 14.
41 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2045.
42 Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, 163–164.
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posłannictwa Chrystusa. Otwiera się wobec narodów jako wspólnota, w której działa 
Duch Święty – sprawca zmartwychwstania. Udostępnia dar wyzwolenia od grzechu 
i przebaczenia. Rozszerza w doczesności doświadczenie mocy zmartwychwstania43.

3.4. Antycypacja w wymiarze społecznym

Kościół ma obowiązek dzielenia się dobrami duchowymi tego, a przede wszystkim 
wiecznego życia44. Dzięki działalności misyjnej jest wiarygodnym znakiem przyszłego 
królestwa45, bo daje dowód bezinteresowności i umiłowania nieba. We wspólnocie gło-
szącej „śmierć Pana aż przyjdzie” Jego królestwo staje się już rzeczywiście obecne na 
krańcach ziemi46. W jaki sposób? Teologowie zwracają uwagę na trzy elementy tej anty-
cypacji: przez moc głoszenia Chrystusa, sakramenty i życie wspólnotowe. Wszystkie one 
zawierają się w misyjnym wyjściu ku światu47.

Głoszenie ma wartość służebną; nie jest celem samym w sobie. Chodzi przecież o to, by 
królestwo proklamowane wszystkim narodom urzeczywistniło się w sposób doskonały 
i ostateczny48. Panowanie Chrystusa staje się już, przybliża się tam, gdzie przepowiada 
się dobrą nowinę, ponieważ to On sam jest obecny we wspólnocie zgromadzonej, aby Go 
słuchać i oczekiwać (Mt 18,20).

3.5. Sens dziejów

W Chrystusie „już przyszedł zatem do nas kres wieków (1 Kor 10,11), już ustanowione 
zostało nieodwołalnie odnowienie świata i w pewien rzeczywisty sposób już w docze-
sności jest ono antycypowane”49. Tylko Kościół jest depozytariuszem i heroldem dobrej 
nowiny o tym odnowieniu. Zna i rozumie sens obecnego eonu, przyjmuje i wyznaje 
otwarcie tajemnicę, która wyjaśnia ostateczny sens dziejów50. Wszyscy odkupieni mają 
prawo do tej tajemnicy, bo jej treść także ich dotyczy. Zmartwychwstanie Chrystusa 
niosące obietnicę powszechnego powstania z martwych to wydarzenie rozstrzygające 
o losach świata51. Historia ludzkości, a w niej każdy człowiek, nie może ignorować 
tego, co najważniejsze, co decyduje o ostatecznym rozstrzygnięciu i osądzeniu ludzkich 
wyborów. Wierny swojemu posłannictwu Kościół przypomina, że dzieje biegną nie tyle 

43 Bernard Sesboüé, „La résurrection du Christ et le «mystère chrétien du corps»”, Les Quatres Fleuves 15–16 
(1983): 201.

44 Jan Paweł II, Wierzę w Kościół, 582.
45 Dulles, Models of the Church, 114.
46 Dulles, Models of the Church, 115.
47 Martin Tripole, „Segundo’s liberation theology vs an eschatological theology of the Kingdom”, The Thomist 

45 (1981): 23.
48 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 12.
49 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, w: Sobór Watykański II, 

Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski (Poznań: Pallottinum, 1968), 48.
50 Jan Paweł II, Dominum et vivificantem, 6.
51 Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, red. S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy (Città del 

Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1989), 581.
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do bezosobowego końca, ile do celu; do zamknięcia i dopełnienia, którego podmiotem 
jest Zbawiciel świata.

Głoszenie Chrystusa umożliwia rozumienie historii, ale także nadaje sens dziejom 
przez to, że przepaja je prawdą Ewangelii. Wydarzenia, w których jest obecny Duch 
Święty, choćby przez słowo misjonarza, nie giną bez znaczenia, ale zyskują wartość 
eschatyczną. Kościół okazuje solidarność z ludzkością, ofiarując jej moce zbawcze od 
Chrystusa przez Ducha Świętego. W ten sposób umacnia w historii to, co stanowi w niej 
zaczątek nowego stworzenia i ma moc przemiany; energię eschatycznej iskry odradza-
jącej świat. Nowe stworzenie jest dziełem Ducha Pana, ale przy współudziale Kościoła, 
który przekazuje moce zbawcze całej ludzkości52.

3.6. Przygotowanie

Działalność misyjna przypada na erę pomiędzy dwoma przyjściami Pana i wypełnia 
zadanie charakterystyczne dla tego eonu: przygotowanie żniwa53. Obejmuje zaangażo-
wanie na rzecz uleczenia narodów i kultur. W ten sposób prowadzi je do eschatycznej 
pełni. Pełnia ta bowiem nie będzie czymś, co przypadkowo stanie w poprzek rozwoju 
ludzkości, ale wydarzeniem wyczekiwanym, na które należy się przygotować. „Leczenie 
narodów i kultur” nie polega na zapewnieniu im doczesnego dobrostanu. To środek, za 
pomocą którego lud Boży przygotowuje drogi nadchodzącemu królestwu54. Zaanga-
żowanie Kościoła nie ma wprawdzie wpływu na Jego nadejście, ale wyraża gotowość 
i tęsknotę. W głoszeniu Ewangelii „po krańce ziemi” brzmi inspirowane przez Ducha 
Świętego wołanie: „Przyjdź” (Ap 22,17). Przychodzące królestwo, choć zależne całkowi-
cie od inicjatywy Boga, nie będzie zniszczeniem pracy Kościoła, ale dopełni ją55.

Jakie są elementy przygotowania eschatycznej przemiany zawarte w misyjnym zaan-
gażowaniu? Gdy Chrystus rozsyła apostołów, czyli zalążek Kościoła, powierza im pod-
stawowy temat głoszonych nauk: bliskość królestwa Bożego (Mt 10,5–7). Proklamacja 
królestwa wiąże się z uzdrawianiem, oczyszczaniem chorych, wskrzeszaniem umarłych, 
wypędzaniem złych duchów. Słowo prawdy pociąga za sobą usuwanie zła, które weszło 
przez grzech i restytucję dobra jako zapowiedź odnowienia wszechrzeczy. Pierwszym 
z tych dóbr jest prawda; usłyszenie i przyjęcie prawdy prowadzi do zaistnienia porządku 
dobra.

Dawanie świadectwa Chrystusowi przygotowuje eschatyczne spełnienie56. Pan Jezus 
wiąże ewangelizację narodów z tym przygotowaniem (Mt 28,20). Dlatego już sama w sobie 
działalność misyjna stanowi znak, że mamy do czynienia z tym właśnie etapem historii 
zbawienia; między zesłaniem Ducha Świętego a paruzją. Obok sakramentów świętych 
ewangelizacja stanowi znak sakramentalności Kościoła. Przez powiązanie głoszenia 

52 Józef Warzeszak, Pneumatologia współczesna (Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2009), 291– 292.
53 Sobór Watykański II, „Dekret o działalności misyjnej Kościoła «Ad gentes»”, 9.
54 Sobór Watykański II, „Dekret o działalności misyjnej Kościoła «Ad gentes»”, 1.
55 Dulles, Models of the Church, 121.
56 Dulles, Models of the Church, 116.
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z konkretem wysiłku i zaangażowania – również w sprawy doczesne, a nierzadko także 
ofiary – wyraża duchowo-fizyczną strukturę Kościoła oraz dwoistość eschatycznego 

„już i jeszcze nie”. Mówi językiem słów i czynów o tym, co dokonało się w Chrystusie 
i wyraża pragnienie dopełnienia się Jego dzieła.

Tam, gdzie wspólnota uczniów Chrystusa pod kierunkiem Ducha Świętego przed-
stawia wszystkim zbawcze orędzie, pojawia się w historii „słowo skuteczne” (Hbr 4,12). 
Posługując się nim, Duch Święty odnawia oblicze ziemi, przemienia całe stworzenie 
i kieruje ku eschatycznemu dopełnieniu57. Łatwo to sobie wyobrazić, jeśli chodzi o sferę 
ludzkich sumień, która nie może pozostać obojętna wobec zbawczej nowiny. Jednakże 
nakaz misyjny: „Idźcie na cały świat” (εις τον κοσμον – Mk 16,15) wskazuje, że dzieło 
ewangelizacji dotyczy całego stworzonego wszechświata, „nieba i ziemi”, czyli całego 
środowiska odkupionych, które dla nich ma być przemienione. Głoszenie Ewangelii 
całemu stworzeniu (παση τη κτισει – Mk 16,15) nie oznacza zrównania człowieka z resztą 
wszechświata. Stworzenie nierozumne nie przyjmie słowa i nie uwierzy, ale istnieje dla 
człowieka i dlatego ewangelizacja przyczynia się także do jego przemiany. Przemianę tę 
przygotowuje i antycypuje w obecnym eonie aż do eschatycznego dopełnienia (Rz 8,22). 
Nowe stworzenie (καινη κτισις) zaczyna się od człowieka, od akceptacji zasiewu misji 
wyrażonej przez wiarę i chrzest (Ga 6,15).

4. Wołanie o paruzję

4.1. Między dwoma przyjściami

Między dwoma przyjściami Chrystusa trwa inspirowana przez Ducha Świętego modlitwa 
o paruzję (Ap 22,17). Eschatologia mówi o „już” dokonanego odkupienia i „jeszcze nie” 
dopełnienia zbawczego dzieła. Kościół głosi w tym czasie bliskość przyjścia Chrystusa, 
w tym znaczeniu, że do końca świata i paruzji nie nastąpi już żadne wydarzenie inne 
od tych, które miały miejsce w misterium paschalnym i zesłaniu Ducha Świętego. Czas 
Kościoła to epoka kerygmatu, w którego centrum znajduje się tematyka eschatologiczna. 
Uwydatnia to szczególnie opisany przez Avery’ego Dullesa model Kościoła – herolda58.

Sam fakt, że czas działalności misyjnej przypada właśnie na ten eon, umieszcza ją 
w przestrzeni eschatycznego dążenia. Autorzy protestanccy koncentrują się na samym 
wydarzeniu głoszenia Ewangelii. Autorzy katoliccy łączą kerygmat z modelem instytu-
cjonalnym; jeśli głoszenie jest skuteczne, owocuje założeniem Kościoła lokalnego59.

57 Warzeszak, Pneumatologia współczesna, 285.
58 Dulles, Models of the Church, 115–116.
59 Dulles, Models of the Church, 116–117.



222

Izabella Smentek

4.2. Wezwanie Chrystusa

Na czas eschatologicznego „jeszcze nie” Kościół, przez misyjną działalność, włącza się 
w historyczny proces przygotowania na paruzję i ostateczną przemianę stworzenia60. 
Wyraża w ten sposób czynną postawę oczekiwania Chrystusa, którego przyjście jest 
celem i przedmiotem nadziei61. Został do tego wezwany przez samego Zbawiciela, który 
ustanowił ewangelizację w perspektywie wypełnienia na końcu świata, a jej dokonanie 
uczynił warunkiem nadejścia królestwa Bożego. Nie wiemy, do jakiego stopnia ewange-
lizacja zdoła nadać sens historii, ale mamy pewność wymagań Chrystusa62.

Chrystus ustanawia ewangelizację w pespektywie paruzji i przynagla do niej, bo 
pragnie nawrócenia wszystkich (Mt 10,23; 2 P 3,8–10). Wypowiada słowa nakazu 
misyjnego po zmartwychwstaniu, czyli wtedy, gdy mocą swojej ofiary już „nabył 
narody” (Mt 28,17–20). Realizacja tego polecenia ma sens jako przygotowanie – przez 
chrzest poprzedzony przyjęciem nauki – do powszechnego powstania z martwych. Ma 
być prowadzona w mocy Chrystusowego zmartwychwstania do końca czasów. To, czego 
dokona Król wieków u celu, przy zamknięciu dziejów, wymaga zachowania Jego nauki. 
Ewangelizacja spina Jego Paschę i dopełnienie zbawczego dzieła. Więcej, trwa do końca, 
bo jest potrzebna w planie Bożym; trwa, ponieważ Kościół i świat oczekują ostatecznego 
dopełnienia. Przy paruzji nastąpi synteza dziejów (Mt 28,20), złączenie, zebranie u celu 
tego, co było dobrem na ziemi. Dlatego toczy się misja Kościoła; aby w każdym narodzie 
i stuleciu mogło zaistnieć dobro, które ma zostać uświęcone u celu, aby dzieje ludzi 
i narodów zostały uświęcone dobrem nieprzemijającym.

4.3. Odpowiedź na wezwanie

Duch Święty jest pierwszym i nadrzędnym podmiotem całej misji Kościoła63. To On, 
zesłany i udzielony w związku z czasami ostatecznymi, kieruje oczekiwaniem wiernych 
i przynagla ich64. Jan Paweł II zwraca uwagę na to, że powszechna misja Kościoła należy 
do jego istoty i jest darem Ducha Świętego65.

Pierwsze publiczne przemówienie św. Piotra ma miejsce w dniu zesłania Ducha Świę-
tego (Dz 2,17) i od razu dociera do przedstawicieli licznych narodów. Paraklet inspiruje 
początek misji Kościoła jako pierwszą powszechną ewangelizację. Sam Piotr interpretuje 
to wydarzenie jako znak „ostatnich dni” (τα εσχατα ημερα) i wiąże je z apokaliptyczną 
wizją Joela (Dz 2,19; Jl 3,1–5). Daje w ten sposób wyraz, że uznaje głoszenie Chrystusa 

60 Warzeszak, Pneumatologia współczesna, 294.
61 Janusz Królikowski, red. Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996 

(Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów „SCJ”, 2000), 307.
62 Jan Paweł II, „Rozwój historyczny i perspektywa eschatologiczna misji. Audiencja generalna 26.04.1995”, 

L’Osservatore Romano wyd. polskie XVI/175, 7 (1995): 52.
63 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 21, 30.
64 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 686.
65 Jan Paweł II, „Powszechna misja Kościoła. Audiencja generalna 5.04.1995”, L’Osservatore Romano wyd. polskie 

XVI/175, 7 (1995): 49.
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wszystkim narodom za preludium „dnia Pańskiego”, w którym dopełni się zbawienie. 
Swoje własne wystąpienie wobec przedstawicieli różnych ludów widzi jako natchnioną 
przez Ducha Świętego inaugurację ery eschatycznej, czyli ostatniego etapu dziejów ludz-
kości, a zarazem historii zbawienia (Dz 2,20). Ewangelizacja to niezbędny, zaplanowany 
przez Boga etap tej historii, a dopełnieniem jej będzie „dzień Pański”. Kościół, który 

„przemawia w Duchu” (1 Tm 1,5), przygotowuje na spotkanie z Panem i budzi nadzieję 
eschatologiczną66.

4.4. Zobowiązanie i nadzieja

Duch Święty przekazuje Kościołowi misję przenikniętą tajemnicą miłości Ojca, który 
chce ocalenia ludzi przez odkupieńcze dzieło Syna67. Jan Paweł II wskazuje na trynitarny 
punkt wyjścia jako zasadę działalności misyjnej68. Niestrudzony wysiłek ewangeliza-
cyjny na drodze do celu, jakim jest życie wieczne w Bogu, to wynik czerpania ze źródła 
trynitarnej miłości, a więc oznaka żywotności Kościoła69. Intensywność głoszenia Tego, 
który ma przyjść jest proporcjonalna do szczerości oczekiwania i związanej z nim nadziei. 
Apostoł narodów mobilizuje Tymoteusza, aby ze względu na paruzję nie rezygnował 
ze swojej misji, niezależnie od prześladowań (2 Tm 4,1–2). Obietnica paruzji przynagla 
i zobowiązuje do głoszenia Ewangelii.

Jan Paweł II łączy maryjny aspekt misyjnego apostolstwa z jego eschatycznym ukie-
runkowaniem. Matka Najświętsza stanowi również w tym zakresie wzór dla Kościoła, 
który pielgrzymuje Jej śladami do końca wieków70. Misyjne zaangażowanie wpisane 
w perspektywę ostatecznego dopełnienia znajduje najlepszy przykład i pomoc w Maryi. 
W Niej dostrzegamy najdoskonalszą realizację cnót teologalnych, a wśród nich tej charak-
terystycznej dla wyglądających paruzji: nadziei. Nadzieja bowiem odpowiada dążeniu 
do szczęścia i umacnia wiernych w działaniach prowadzących do królestwa wiecznego71. 
Ta właśnie eschatologiczna perspektywa stanowi dla podejmujących ewangelizację pod-
stawę nadziei, że ich wysiłki nie pójdą na marne72.

5. Wytrwałość w misji

Autor Apokalipsy wymienia szczególną cnotę – wytrwałość świętych (Ap 13,10), jaką 
okazują wobec prześladowań właściwych czasom ostatecznym. Wytrwałość świadczy 
o tym, że „nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci” (Ap 12,11), a więc dali świa-

66 Warzeszak, Pneumatologia współczesna, 282–283.
67 Jan Paweł II, „Powszechna misja Kościoła. Audiencja generalna 5.04.1995”, 50.
68 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 1.
69 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 2.
70 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 92.
71 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1818.
72 Jan Paweł II, „Rozwój historyczny i perspektywa eschatologiczna misji”, 53.
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dectwo nadziei życia wiecznego. Taka wytrwałość jest nieobca podejmującym dzieło 
ewangelizacji.

Już samo wychodzenie z dotychczasowego, bezpiecznego środowiska wiąże się z ofiarą. 
Misja wymaga poświęceń; zadania śmierci starym sprawom w służbie nowego życia73. 
Do złożenia takiej ofiary uzdalnia świadomość dążenia do wiecznego zbawienia i sta-
wianie go na pierwszym miejscu. Wytrwałość w głoszeniu Ewangelii to wyraz wierności 
Jezusowi i czuwania uczniów gotowych na Jego przyjście (Mt 24,14.42–44). To także 
poczucie odpowiedzialności za zaspokajanie „głodu narodów” (Mt 24,48; Mt 25,14–46). 
Perspektywa celu ostatecznego pozwala wypełniającym to zadanie nie cofać się mimo 
przeszkód i konieczności stawania wobec „przenikającej dzieje tajemnicy krzyża”74. 
Wierność podjętej misji służy nie tylko jej odbiorcom; chodzi też o zbawienie samych 
chrześcijan, zobowiązanych do składania świadectwa75.

Głoszenie Chrystusa wywołuje niekiedy sprzeciw tak silny, że okazanie wytrwałości 
wymaga męczeństwa. Złożenie daru z życia to najwyższa próba wiary76. W perspekty-
wie eschatycznej stanowi wołanie o restytucję dobra, o ostateczną interwencję Bożej 
sprawiedliwości (Ap 6,10).

Pan Jezus uprzedzał Apostołów, że ich misja spotka się ze sprzeciwem i prześladowa-
niami. Dzięki temu będą mogli okazać wytrwałość, ufni, że ich ofiarna służba narodom 
jest celowa i ma sens, który w pełni odsłoni się w obliczu końca (Mt 24,13–14).

 Świadectwo męczenników ewangelizacji ma znaczenie słowa, jest elementem głosze-
nia wiary (Ap 12,11). Ich bezinteresowny dar z siebie mówi, że misja jest ważniejsza niż 
doczesny dobrostan, bo prowadzi do eschatycznego zwycięstwa. Jest zatem wyznaniem 
wiary w życie wieczne. „Słowo” męczeństwa wywołuje radość świętych, dlatego że 
ogranicza możliwości szatana (Ap 12,12). Służy w ten sposób eschatycznemu zwycię-
stwu Kościoła.

6. Imperatyw jedności

6.1. Jedność u celu

Apokalipsa przedstawia obrazy przyszłej, eschatycznej jedności. Wielki tłum (Ap 9,7), 
miasto (Ap 21,2), to społeczność świętych ze wszystkich narodów. Metafory te mówią, 
że odkupieni będą zgromadzeni jako jeden lud Boży, aby wspólnie cieszyć się rado-
ścią nieba77. Zebranie ich razem wyraża nie tylko wspólny los, ale i głęboką więź 
wewnętrzną. Wybrani zostaną zjednoczeni w Mieście Świętym, które oświeci chwała 

73 Sobór Watykański II, „Dekret o działalności misyjnej Kościoła «Ad gentes»”, 8.
74 Jan Paweł II, „Rozwój historyczny i perspektywa eschatologiczna misji”, 52. 
75 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 11.
76 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 15.
77 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 865.



225

ESCHATYCZNY SENS MISYJNEJ DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA…

Boga78, mówi tekst soborowy. Eschatyczne wypełnienie zostało zaplanowane przez Boga 
jako ostateczne urzeczywistnienie jedności rodzaju ludzkiego79. Boży zamiar obejmuje 
zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie (Ef 1,10)80. Na drodze prowadzącej do jedności 
w eschatycznej pełni została umieszczona powszechna misja Kościoła. Jej cel został 
wyznaczony w wieczności, a jest nim uczynienie ludzi uczestnikami komunii trynitar-
nej81. Udział w życiu Boga, będącego Komunią Osób, jest wspólnotowy, eklezjalny82. Jest 
właściwością eschatycznego Kościoła. Nie jest to jeden z wielu celów, ale ten właściwy, 
podstawowy. Owszem, komunia ta zostaje zapoczątkowana na tym świecie, ale po to, by 
trwać w wieczności.

Naturą królestwa Bożego jest komunia ludzi pomiędzy sobą i z Bogiem, pisze Jan 
Paweł II83. Misje prowadzą do osiągnięcia tej jedności. Na końcu czasów, przy zmar-
twychwstaniu urzeczywistni się ostatecznie wspólnota odkupionych84. Docelowa jedność 
jest par excellence eschatyczna. Pomimo wysiłków misyjnych i ekumenicznych nigdy 
nie może zostać doskonale zrealizowana w dziejach, choćby dlatego, że obejmuje więcej 
niż jedno pokolenie, a właściwe obecnemu eonowi świętych obcowanie to na razie anty-
cypacja komunii eschatonu.

Powszechność, czyli katolickość misji ewangelizacyjnej należy do istoty Kościoła, 
ponieważ niesie zapowiedź, zaczątek celu i prowadzi do niego; do przyszłego króle-
stwa, które obejmie wszystkie narody, jak ukazany w objawieniu „wielki tłum”85. Ów 
apokaliptyczny „tłum” to wspólnota zbawionych zebrana w eschatyczny Kościół – lud 
mesjaniczny86. Powszechność, sformułowana w nakazie misyjnym Chrystusa, wyrasta 
z tajemnicy Jego wcielenia jako wydarzenia niosącego zbawienie i obietnicę życia wiecz-
nego całej ludzkości87.

6.2. Jedność preeschatyczna

Gdy osoby i narody wchodzą w orbitę Bożego życia i świętych obcowania, ma to walor 
preeschatycznej, zwiastującej tę ostateczną, nowości oraz jedności. Sobór Watykański II 
mówi o „pewnym podobieństwie między jednością Osób Boskich a jednością synów 
ludzkich zespolonych w prawdzie i miłości”88. To podobieństwo, a nie tożsamość. Róż-

78 Sobór Watykański II, „Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich «Nostra aetate»”, w: Sobór 
Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski (Poznań: Pallottinum, 1968), 1.

79 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1045.
80 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 6.
81 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 850.
82 Joseph Plevnik, „The destination of the Apostle and of the Faithful: second Corinthians 4,13b–14 and 1 Thes 4,14”, 

The Catholic Biblical Quarterly 2 (2000): 93.
83 Jan Paweł II, Redemptoris missio, 15.
84 Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, 595.
85 Jan Paweł II, Wierzę w Kościół, 566–567.
86 Jan Paweł II, Wierzę w Kościół, 72.
87 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, 1.
88 Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”, 24.
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nica wynika z różnicy natur Osób Boskich i ludzkich. Podobieństwo natomiast bierze 
się stąd, że eklezjalne, wewnętrzne zespolenie tworzy Duch Święty, który jest Jednością 
Trójcy. Komunia ta, dzieło Parakleta, może zaistnieć tylko dzięki Niemu. Nie wynika 
z układów czy zobowiązań, jakie ludzie mogliby sami między sobą ustalić. Powstaje 
dzięki Duchowi Świętemu jako Jego dzieło, które w wieczności osiągnie swoją pełnię. 
To rozłożone w czasie jednoczenie rodzaju ludzkiego dopełnia plan Stwórcy, zgodnie 
z którym ludzie stworzeni na obraz Boży będą w chwale nieba jednogłośnie mówić Ojcze 
nasz89.

Chociaż realizacja tego planu przekracza możliwości człowieka, Kościół otrzymał 
misję wspomagania, jak mówi Jan Paweł II, Bożego dzieła jednoczenia90. Dlatego pod 
kierunkiem Ducha Świętego zabiega o zbawienie ludzkości i w ten sposób pracuje na 
rzecz jedności wszystkich na drodze ostatecznych przeznaczeń91.

Mamy zatem do czynienia z imperatywem jedności i jednoczenia zawartym w dzia-
łalności misyjnej i motywującym ją. Po raz pierwszy zaznaczyło się to obrazowo w dniu 
zesłania Ducha Świętego92. Od tamtej pory Duch Święty przynagla Kościół do zabiega-
nia o tę jedność i głoszenia jej. Soborowy dekret zaznacza, że Bóg mógłby zrealizować 
swoje dzieło „wiadomymi sobie tylko drogami”93. Czyni to jednak drogą Kościoła 
i dlatego zobowiązuje go do głoszenia Ewangelii. Przygotowuje w ten sposób lud przy-
szłego wieku, który już dzieli się dobrami duchowymi. Ustanawia już teraz, przez Ducha 
działającego w sercach i sumieniach, antycypację dzielenia się dobrem wieczności. Boży 
zamysł zbawienia wszystkich stanowi cel i rację ewangelizacyjnego trudu Kościoła94.

6.3. Za głosem Pasterza

Podejmujący działalność misyjną sprawiają, że w konkretnym czasie i miejscu roz-
brzmiewa głos Chrystusa, a jednocześnie dają dowód tego, że podążają za Jego wezwa-
niem. Królestwo przyszłego wieku przybliża się w tym sensie, że już realnie istnieje 
wspólnota w Chrystusie95. Możemy w tym kontekście mówić o jedności naśladowania 
Chrystusa, ale także o jedności w dążeniu i nadziei. Powołanie do pójścia za Chrystusem 
ma w sobie wpisane to dążenie ku jedności, a zatem orientację misyjną96. Zakotwiczenie 
w Nim i pójście za Jego głosem jako jedynego Pasterza tworzy fundament zamierzonej 
przez Boga jedności.

89 Sobór Watykański II, „Dekret o działalności misyjnej Kościoła «Ad gentes»”, 7.
90 Jan Paweł II, „Homilia z dn. 25.01.1997”, L’Osservatore Romano wyd. polskie 191, 3 (1997): 18.
91 Warzeszak, Pneumatologia współczesna, 286.
92 Sobór Watykański II, „Dekret o działalności misyjnej Kościoła «Ad gentes»”, 4.
93 Sobór Watykański II, „Dekret o działalności misyjnej Kościoła «Ad gentes»”, 7.
94 Jan Paweł II, Wierzę w Kościół, 71.
95 John McDermott, „Królestwo Boże w Nowym Testamencie”, Communio 32, 2 (1986): 31.
96 Jan Paweł II, „Życie konsekrowane w służbie Kościoła. Audiencja generalna 11.01.1995”, L’Osservatore Romano 

wyd. polskie XVI/ 171, 3 (1995): 56.



227

ESCHATYCZNY SENS MISYJNEJ DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA…

Benedykt XVI w encyklice Spe salvi poddaje krytyce indywidualizowanie nadziei. 
Przypomina, że zbawienie powinno być rozumiane jako rzeczywistość wspólnotowa; 
odkupienie przywraca rozerwaną przez grzech jedność rodzaju ludzkiego. Dlatego 
chrześcijanie mają wobec świata zobowiązanie uszlachetniania dusz i misję głoszenia 
słowa, dzięki której ludzkość ma wzrastać w nadziei97. Papież Ratzinger przypomina, że 
nie możemy zatrzymywać dla siebie słów życia wiecznego98. To, że Ewangelia dotyczy 
tego życia właśnie, wyzwala moc działalności misyjnej – imperatyw nadziei.

Zakończenie

W artykule z 2015 roku ks. Edward Sienkiewicz delikatnie wskazał na eschatologiczny 
kontekst ewangelizacji. Jej zasadniczym kryterium pozostaje niezmiennie Chrystus 
głoszący pełne panowanie Boga. To w Nim ostatecznie spełnia się los i przeznaczenie 
każdego człowieka99. Jest to niewątpliwa zachęta do podjęcia tego tematu w numerze 
poświęconym zmarłemu Księdzu Profesorowi.

Teologia misyjnego posłania Kościoła może być rozpatrywana wieloaspektowo, jed-
nakże głoszenie życia wiecznego w Chrystusie i dążenie do niego to istota i cel misji, 
decydujące o jej tożsamości. Działalność misyjna jest eschatyczna, ponieważ została 
ustanowiona ze względu na plan zbawienia, a więc dla wieczności, a w swojej strukturze 
i inspirowanym przez Ducha Świętego dynamizmie stanowi znak eschatycznego „już 
i jeszcze nie” obecnej epoki. Ewangelizacja to znak przyszłego życia, ale zjawisko docze-
sne, właściwe tej ziemi, na której mieszkają ci, którym jeszcze nikt nie głosił Chrystusa.

Działalność misyjna trwa do końca dziejów. Jest specyficzna dla naszego eonu, czyli 
czasów ostatecznych po zesłaniu Ducha Świętego, a przed paruzją. Jest eschatyczna jako 
znak, zapowiedź, dążenie i aktywne oczekiwanie. Zdezaktualizuje się wraz z przyjściem 
Pana. W wieczności zastąpi ją eschatyczne świętych obcowanie – dzielenie się prawdą 
i dobrem we wspólnocie zbawionych.
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BENEDYKTA XVI WIZJA UNIWERSYTETU

Streszczenie

W artykule autor ukazał bogatą i wielostronną wizję uniwersytetu Benedykta XVI. W tej 
wizji zawarte są zagadnienia dotyczące zarówno misji badawczej, jak i formacyjnej. Podsta-
wowym zadaniem prowadzonych badań akademickich jest poszukiwanie prawdy, także tej 
prawdy ostatecznej, którą jest Bóg–Mądrość. Wiara i rozum współdziałają w poszukiwaniu 
prawdy. Papież zachęcał badaczy nauk empirycznych do otwierania się na transcendencję, tak, 
aby rozum „poszerzony” mógł badać i zrozumieć także aspekty ponadempiryczne. Człowiek 
jest powołany także do dobra, a uniwersytet, pomagając akademikom kształtować postawy 
etyczne, realizuje właściwą sobie wizję humanistyczną. Doniosłe są też wskazania Bene-
dykta XVI dotyczące uniwersytetu katolickiego. Uniwersytet noszący tę nazwę inspiruje się 
w swej działalności wiarą chrześcijańską oraz wiernością wobec katolickiego orędzia, które 
w ciągu wieków było nieustannie zaczynem kultury i światłem dla rozumu. Opierając się na 
motywacji nadprzyrodzonej, uniwersytet katolicki tym bardziej winien być zaangażowany 
w troskę o prawdę i formację chrześcijańską.

Słowa kluczowe: uniwersytet katolicki, autonomia, poszukiwanie prawdy, formacja, rozum, 
wiara

BENEDICT XVI’S VISION OF THE UNIVERSITY

Abstract

In the article, the author presents a rich and multi-faceted vision of the Benedict XVI univer-
sity. This vision covers both the research mission and the formation mission. The main task 
of the conducted academic research is to search for truth, including the ultimate truth, which 
is God–Wisdom. Faith and reason work together in the search for truth. The pope encouraged 
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researchers of empirical sciences to open up to transcendence, so that “extended” reason could 
also investigate and understand supra-empirical aspects. Man is also called to good, and the 
university, by helping academics to shape ethical attitudes, realizes its humanistic vision. Ben-
edict XVI’s indications regarding the Catholic University are also significant. The university 
bearing this name is inspired in its activities by the Christian faith and fidelity to the Catholic 
message, which throughout the centuries has been a constantly a leaven of culture and a light 
for reason. Relying on a supernatural motivation, a Catholic university should be all the more 
committed to the care of the truth and Christian formation.

Keywords: university Catholic, autonomy, the search for truth, formation, reason, faith

Wstęp

Któż mógłby być bardziej kompetentny w ocenie instytucji uniwersytetu, jeśli nie Joseph 
Ratzinger, który sam – będąc pracownikiem kilku uczelni – tkwił w tym środowisku 
około dwudziestu lat? Któż mógłby być bardziej miarodajny w ocenie ich sytuacji i ewen-
tualnych zagrożeń oraz w wytyczaniu dróg ich rozwoju i wypełniania statusu, jeśli nie 
Benedykt XVI? Jako pasterz i stróż patrzył bowiem na wszystko „z wysoka” i „widział 
dalej”2, a jego głos mógł w sposób szczególny zaważyć na etycznej refleksji o człowieku3. 
Któż wreszcie miałby lepsze zaplecze, aby poznać różnorodność tych uczelni? I któż 
mógłby lepiej niż on wytyczać drogę reform, które miałyby sprawić, że uniwersytety 
będą lepiej służyły społeczeństwu?

Z tych między innymi względów postanowiono przedstawić w niniejszym opracowa-
niu w sposób syntetyczny i systematyczny przemówienia Benedykta XVI skierowane 
do przedstawicieli środowisk uniwersyteckich. Oczywiście autor ma świadomość, że 
refleksje nad tak ważnym tematem podejmowali już niejednokrotnie teologowie polscy4. 
Niektóre z nich przytoczono w bibliografii. Niemniej jednak warto wciąż na nowo przy-
pominać nauczanie Benedykta XVI i włączać je w prowadzoną debatę nad tak ważną 
dziedziną życia społecznego, jakim są wyższe uczelnie, gdyż on dzięki głębi swej myśli, 
trafności ujęć, powszechnie uznawanemu autorytetowi moralnemu jako Głowy Kościoła 
powszechnego, wytyczał kierunki kształtowania pracy naukowej i formacyjnej.

Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej omawiane są sprawy, które 
dotyczą wszystkich uniwersytetów, czy też uprawiania nauki jako takiej. W drugiej zaś 
zostały przedstawione wypowiedzi dotyczące uczelni katolickich, w których obowiązuje 

2 Benedykt XVI, „Wykład przygotowany do wygłoszenia na uniwersytecie rzymskim «La Sapienza», 7.01.2008”, 
L’Osservatore Romano (dalej L’OR) 3 (2008): 13.

3 Benedykt XVI, „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego na 
uniwersytecie Karola w Pradze, 27.09.2009”, L’OR 11–12 (2009): 20.

4 Szczególnie godny uwagi jest cały rocznik Studiów Nauk Teologicznych PAN (dalej SNT PAN), a w nim artykuły: 
Stanisław Wielgus, „Historyczne koncepcje i paradygmaty uniwersytetu oraz jego model na dziś i jutro”, SNT 
PAN 3 (2008): 11–22; Marian Rusecki, „Arcydzieło kultury. Uniwersytet w nauczaniu Jana Pawła II”, SNT PAN 
3 (2008): 79–100; Krzysztof Góźdź, „Uniwersytet – Nauka. W myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”, SNT 
PAN 3 (2008): 101–119.
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wymóg respektowania nauki Kościoła. Ale równocześnie zachowany jest też inny, nie-
formalny podział, tzn.: na zagadnienia dotyczące misji badawczej oraz misji formacyjnej 
uniwersytetu. Trzeba od razu zastrzec, że tych podziałów nie da się przestrzegać z chi-
rurgiczną precyzją. Papież przemawiał głównie do przedstawicieli uczelni katolickich 
i to, co powiedział do nich, posiada charakter uniwersalny i jest czymś uprawnionym 
rozciągnięcie tego na wszystkie uniwersytety5. Wiadomo, że oba te rodzaje uniwersy-
tetów mają podobne struktury, podobne zadania, a równocześnie uniwersytet katolicki 
jest zobowiązany do czegoś więcej, do inspirowania się wiarą, co zostanie przedstawione 
w opracowaniu. Nie da się też wydzielić zadań dydaktycznych od formacji, gdyż papież 
bardzo często ukazuje je łącznie i wskazuje, że tak winny być traktowane.

1. Uniwersytet świecki

1.1. Kontekst pracy uniwersytetów – konfrontacja z kulturą świecką

Joseph Ratzinger jest znany jako teolog, który polemizował z niewłaściwymi ujęciami 
filozoficznymi czy teologicznymi. Nie inaczej było również w czasie, kiedy nauczał 
jako głowa Kościoła katolickiego. Starał się omawiać różne problemy eklezjalne we 
współczesnym świeckim kontekście. Podobnie było w przypadku nauczania o instytucji 
uniwersytetu. I tak Benedykt XVI, przemawiając na uniwersytecie Gregoriańskim6, 
zwrócił uwagę, że dzisiaj musimy przede wszystkim zdać sobie sprawę z konieczności 
konfrontowania się z kulturą świecką, która w wielu częściach świata nie tylko coraz 
częściej neguje wszelkie znaki obecności Boga tak w życiu społecznym, jak i w życiu 
pojedynczego człowieka, ale – głucha na głos Boga – stara się także przy pomocy róż-
nych środków, które dezorientują i zniekształcają poprawnie ukształtowane sumienie 
człowieka, zniszczyć jego zdolność słuchania Boga. Podobnie podczas wizyty w siedzi-
bie Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca (uniwersytetu Sacro Cuore) papież 
zauważył7, że kultura pozytywistyczna wyklucza właściwie pytanie o Boga z debaty 
naukowej. I w ten sposób przyczynia się niestety do osłabienia zdolności rozumienia rze-
czywistości, do zubożenia poznania, doprowadzając w rezultacie do schyłku wszelkiej 
głębszej myśli.

Człowiek zaś, pozbawiony odniesienia do Boga, nie potrafi już odpowiedzieć sobie 
na pytania fundamentalne, które od zawsze niepokoją i nadal będą niepokoić jego serce, 
tj. na pytania o cel, a tym samym i o sens własnego istnienia. Toteż w konsekwencji nie 
umie wprowadzić do obiegu społecznego tych wartości etycznych, które jako jedyne 
mogłyby zagwarantować nam wszystkim współżycie godne ludzi. Ponadto mówienie 

5 Taką opinię wyraził Marian Rusecki w artykule wyżej przytoczonym w stosunku do nauczania Jana Pawła II na 
temat uniwersytetu.

6 Benedykt XVI, „Pomagać ludziom kochać Boga i służyć Mu we wszystkim. Przemówienie Ojca świętego podczas 
wizyty na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, 3.11.2006”, L’OR 1 (2007): 20–23.

7 Benedykt XVI, „Przemówienie podczas wizyty w rzymskiej siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego 
Serca, 3.05.2012”, L’OR 6 (2012): 22.
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o przeznaczeniu człowieka z pominięciem odniesienia do Boga może przerodzić się – co 
najwyżej – w pustoszącą udrękę, która w rezultacie doprowadzi do rozpaczy. Bo dopiero 
w odniesieniu do Boga–Miłości, który objawił się w Jezusie Chrystusie, człowiek odnaj-
duje prawdziwy sens swego istnienia oraz nie traci nadziei, nawet jeśli doświadcza zła, 
które boleśnie rani zarówno jego istnienie osobowe, jak i społeczeństwo, w którym żyje. 
Nadzieja sprawia natomiast, że taki człowiek nie zamyka się w paraliżującym i sterylnym 
nihilizmie, ale wspaniałomyślnie angażuje się w życie społeczeństwa, w jakim egzystuje, 
aby je ulepszyć. Jest to zadanie, które Bóg powierzył człowiekowi, stwarzając go na 
swój obraz i podobieństwo, zadanie, które napełnia każdego najwyższą godnością, ale 
zarazem też bezgraniczną odpowiedzialnością.

Do kryzysu kultury i tożsamości, jaki w sposób dramatyczny ujawniły ostatnie 
dekady8, papież nawiązał, przemawiając na Uniwersytecie Laterańskim. Wyraził przeko-
nanie, że uniwersytet jest jednym z miejsc, które wydają się najbardziej odpowiednie do 
poszukiwania i znajdywania właściwych dróg wyjścia z tej sytuacji, bowiem to przede 
wszystkim uniwersytet strzeże bogactwa żywej od wieków tradycji; zwłaszcza biblio-
teka – którą papież zresztą osobno pobłogosławił – jest jednym z istotnych narzędzi, 
które pomagają strzec i przechowywać to bogactwo; tu uwidacznia się płodność prawdy, 
jeśli ją przyjmą umysły proste i otwarte. Wynika z tego, że właśnie na uniwersytecie 
formują się nowe pokolenia, które poszukują dla siebie poważnej propozycji życiowej, 
propozycji, która byłaby w stanie je zaangażować i zarazem w tej nowej sytuacji dać 
odpowiedź na wciąż aktualne pytanie o sens własnej egzystencji.

Gdy chodzi o panujący we współczesnym społeczeństwie ład moralny, to papież – 
przemawiając do członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej – wyraził ubo-
lewanie9, że w świecie kształtowanym przez nauki ścisłe, metafizyczne pojęcie prawa 
naturalnego stało się niemal nieobecne i nie spotyka się już ze zrozumieniem. Sytuacja 
ta – jego zdaniem – przynagla w sposób szczególny, by wciąż na nowo przedstawiać 
pojęcie prawa naturalnego i wyjaśniać je w kontekście chrześcijańskiego pojmowania, 
że mianowicie przesłanie moralne, a tym samym wskazanie dla rozwiązań prawnych, 
które mają zasadnicze znaczenie dla społeczności ludzkiej i dla życia pojedynczej osoby, 
zawarte jest w samej istocie ludzkiej. Podjęte przez komisję studia nad tym podstawo-
wym zagadnieniem ukazują jasno, że prawo naturalne stanowi dla każdego człowieka 
prawdziwą gwarancję życia w wolności, poszanowania godności osobistej, poczucia, że 
jest chroniony przed wszelką manipulacją ideologiczną oraz przed nadużyciami ze strony 
kierujących się prawem silniejszego.

W przemówieniu do uczestników sesji Papieskiej Akademii Nauk10 papież przywołał 
przeświadczenie Kościoła, że ogromnym dobrodziejstwem dla działalności naukowej 

8 Benedykt XVI, „Szukajcie i brońcie prawdy. Przemówienie podczas wizyty na Papieskim Uniwersytecie Laterań-
skim, 21.10.2006”, L’OR 1 (2007): 16–18.

9 Benedykt XVI, „Prawo naturalne i poszukiwanie etyki uniwersalnej. Do uczestników sesji plenarnej Międzynaro-
dowej Komisji Teologicznej, 5.12.2008”, L’OR 2 (2009): 20–21.

10 Benedykt XVI, „Przemówienie do uczestników zebrania plenarnego Papieskiej Akademii Nauk, 28.10.2010”, 
L’OR 1 (2011): 31–32.
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jest uznanie duchowego wymiaru człowieka i jego dążenia do uzyskania ostatecznych 
odpowiedzi, które pozwalają uświadomić sobie, że świat istnieje niezależnie od czło-
wieka; że umysł ludzki w pełni go nie ogarnia, lecz rozumie jedynie w takiej mierze, 
w jakiej pojmuje jego logikę. Uczeni nie stwarzają bowiem świata, lecz jedynie go 
poznają, a następnie starają się naśladować i stosować odkryte w nim prawa, dążąc 
przede wszystkim do zrozumienia procesów, poprzez które natura się przejawia.

1.2. Zadanie badawcze uniwersytetu – poszukiwanie prawdy

Ludzie nauki uważają najczęściej, że głównym celem i zadaniem uniwersytetu jest 
właśnie poszukiwanie prawdy. Powstają jednak pytania: jak rozumieć tę prawdę – obiek-
tywnie czy subiektywnie? Dlaczego trzeba jej poszukiwać? Czy tak trudno ją znaleźć? 
Na pierwszy rzut oka prawda wydaje się być przecież czymś łatwo dostępnym i zupełnie 
oczywistym. A jednak rzeczywistość okazuje się bardziej wieloraka i bogata. Badacze 
świata przyrody zadają więc pytanie: czy to, co wiemy o makrokosmosie i mikrokosmo-
sie jest prawdziwe? I to pytanie skłania ich zwykle do dalszego poszukiwania prawdy 
o otaczającej rzeczywistości. Również każdy historyk badający dokumenty historyczne 
pyta: czy one są prawdziwe, czy to, co krytycy piszą o nich jest prawdziwe? Podobnie 
autor artykułu zadaje sobie pytanie, czy przedstawiając czyjąś opinię, przedstawia ją 
prawdziwie, czy też nie? Czy nauczyciel akademicki przekazuje swoim studentom wie-
dzę w sposób ścisły, to znaczy, czy uczy prawdy, czy też nie, itp. Zatem na każdym etapie 
pracy naukowej zarówno pracownicy, jak i studenci muszą dążyć do prawdy i czuwać, by 
została ona dobrze odczytana i poprawnie przekazywana innym.

Podobną postawę wobec kwestii prawdy zajmuje także Benedykt XVI. Na spotkaniu 
z przedstawicielami Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca podkreślił11, że 
pierwotnym powołaniem uniwersytetu jest poszukiwanie prawdy, ponieważ sam uni-
wersytet narodził się po prostu z poszukiwania prawdy, całej, pełnej prawdy o ludzkim 
istnieniu. Jeśli więc pozostaje wierny temu powołaniu oraz wymogom poznawania 
prawdy, może stać się szkołą humanizmu, w której uprawia się wiedzę ważną dla życia. 
Dlatego właśnie na uniwersytecie kształtują się wybitne osobowości i przekazywane są: 
wartościowa wiedza i umiejętności.

W Pradze papież przytoczył na wstępie ważną maksymę ze swej encykliki, która 
trafnie przedstawia to zagadnienie. Napisał tam bowiem, że „wierność człowiekowi, 
wymaga wierności prawdzie, która jako jedyna gwarantuje wolność” (Caritas in veritate 
(dalej CaVe) 9). Potwierdził także „ufność w ludzką zdolność do poszukiwania prawdy, 
znalezienia jej i życia zgodnie z nią doprowadziła do powstania wielkich europejskich 
uniwersytetów”12. Toteż to, co w przeszłości legło u podstaw instytucji uniwersytetu, 
należałoby urzeczywistniać również i dzisiaj, by dodać intelektualnym władzom odwagi 

11 Benedykt XVI, „Przemówienie do uczestników zebrania plenarnego Papieskiej Akademii Nauk, 28.10.2010”, 
31–32.

12 Benedykt XVI, „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego na 
uniwersytecie Karola w Pradze, 27.09.2009”, 20.
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potrzebnej do tworzenia przyszłości, która umożliwiałaby pomyślny rozwój ludzkości 
i tworzyłaby prawdziwie godną człowieka przyszłość.

Papież ostrzegał jednocześnie przed konsekwencjami braku podobnego nastawienia 
na poszukiwanie prawdy. Ostrzegał, że bez tego nastawienia i „bez postawy pokornego 
i śmiałego poszukiwania wszelka kultura musi się rozpaść, musi ulec relatywizmowi 
i zatracić się w tym, co nietrwałe”13. Dopiero kiedy uda się jej wydobyć z pułapki reduk-
cjonizmu, która ją ciemięży i ogranicza, może otworzyć się na prawdziwie oświeconą 
interpretację rzeczywistości, pełniąc w ten sposób autentyczną posługę na rzecz życia.

Powróćmy do przemówienia na Uniwersytecie Laterańskim14, w którym papież zachę-
cał, by gorliwie poszukując prawdy, wystrzegać się iluzji. Ostrzegał więc przed zbytnią 
fascynacją odkryciami naukowymi, szczególnie przed tymi odkryciami, które podwa-
żają samą istotę życia osoby, zwłaszcza jeśli nie zachowują kryteriów, które wynikają 
z szerszej wizji rzeczywistości, gdyż mogłoby to łatwo doprowadzić do dramatu, o jakim 
czytamy w antycznym micie o Ikarze i Dedalu. Bo tragiczny upadek Ikara i jego śmierć 
były w sposób oczywisty ceną, jaką płaci się za uleganie iluzji. Zawarta w tej opowieści 
przestroga pozostaje więc zawsze aktualna. Bowiem życie często roztacza przed nami 
różne iluzje, na których nie można jednak bezpiecznie się oprzeć, gdyż mogłoby to 
zagrażać katastrofalnymi tak dla naszego życia, jak i dla życia innych ludzi, skutkami. 
Niewątpliwie, zadaniem wykładowcy akademickiego jest dociekanie prawdy i przedsta-
wianie jej tak, by wzbudzała zachwyt, ale także pogłębianie znajomości wszystkich jej 
aspektów, czy wreszcie jej obrona przed zawężonymi i wypaczonymi interpretacjami.

Przy tych wszystkich zastrzeżeniach – kontynuował papież – stawianie pytania 
o prawdę nie jest – jakby się mogło wydawać – aktem czysto spekulatywnym, anga-
żującym wyłącznie wąskie grono myślicieli. Przeciwnie, jest to kwestia istotna, która 
nadaje niepowtarzalną tożsamość życiu osobistemu i rodzi poczucie odpowiedzialności 
w relacjach społecznych (Ef 4,25). Nie omieszkał też przestrzec przed skutkami braku 
zainteresowania prawdą. Odwołał się przy tym do przekonania, zgodnie z którym „jeśli 
pomija się pytanie o prawdę i nie uznaje się, że każdy człowiek ma konkretną możliwość 
dotarcia do niej, życie zostaje zredukowane do zbioru hipotez, pozbawionych bezpiecz-
nych odniesień”. Przypomniał też tezę głoszoną przez Erazma: „Poglądy są źródłem 
taniego szczęścia. Zaś poznanie prawdziwej istoty rzeczy, nawet jeśli są to sprawy mało 
ważne, kosztuje wiele wysiłku”15. Otóż podejmowanie tego wysiłku docierania do istoty 
rzeczy jest właśnie zadaniem uniwersytetu; wymaga bowiem studiów, badań i cierpliwej 
wytrwałości. Jednak wysiłek ten przynosi korzyść, która pozwala stopniowo docierać do 
sedna zagadnień i rodzi zamiłowanie do prawdy, a także radość z jej odkrywania.

13 Benedykt XVI, „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego na 
uniwersytecie Karola w Pradze, 27.09.2009”, 20.

14 Benedykt XVI, „Szukajcie i brońcie prawdy. Przemówienie podczas wizyty na Papieskim Uniwersytecie Laterań-
skim, 21.10.2006”, 16–18.

15 Erazm, Pochwała głupoty, XLVII; cytat za: Benedykt XVI, „Szukajcie i brońcie prawdy. Przemówienie podczas 
wizyty na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, 21.10.2006”, 16–18.
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1.3. Dążenie do prawdy ostatecznej

Co jednak stanowi tę prawdę ostateczną? Jest nią po prostu sam Bóg, do którego – jako 
do Prawdy – dąży każdy człowiek, kierujący się pragnieniem przebycia drogi do Niego 
prowadzącej. Odrzucając jednoznacznie ateizm, papież powiedział także, że „Bóg 
nie jest pustym słowem ani abstrakcyjną hipotezą; przeciwnie, jest fundamentem, na 
którym człowiek buduje własne życie, ma więc podstawowe dla człowieka znaczenie. 
Kiedy bowiem komuś przychodzi żyć w świecie, w którym veluti si Deus daretur, czyli 
przy założeniu, że Bóg istnieje – to dla niego oznacza, że winien przyjąć zobowiązanie 
przebadania wszelkich możliwych dróg, jakie – na ile to możliwe – pozwalają zbliżyć się 
do Niego jako do celu, do którego wszystko zdąża (1 Kor 15,24)”16.

Następnie papież zapewnił, że wiara w Boga i kultura są dwiema wielkimi warto-
ściami, które nierozerwalnie ze sobą się wiążą i które w istocie stanowią wyraz owego 
desiderium naturale videndi Deum, jakie jest obecne w każdym człowieku. Kiedy zaś 
rozpada się owa więź pomiędzy wiarą i kulturą – to ludzkość skupia się jedynie na 
sobie samej i zamyka się w kręgu swych własnych zdolności twórczych. Z tych właśnie 
względów wydaje się konieczne, aby uniwersytet pielęgnował zamiłowanie do studiów 
nad zagadnieniem Absolutu samej Prawdy, a tym samym także do poszukiwania prawdy 
teologicznej, która w przypadku Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca nie jest 
mu obca, lecz stanowi integralną część jego historii. Jeśli bowiem perspektywa teolo-
giczna łączy w sobie odwagę poszukiwania i cierpliwość dojrzewania, to niewątpliwie 
może i musi doceniać wszystkie zasoby rozumu.

Jednak dla człowieka prawdziwie wierzącego Bóg nie jest ani daleki, ani też abstrak-
cyjny, bo ktoś taki idzie dalej, bo wie, że Bóg ma też swoje oblicze i że raz na zawsze 
w Jezusie Chrystusie stał się bliski każdemu człowiekowi17. Na dowód tego papież 
przytoczył słowa z KDK 22 o wcieleniu Syna Bożego, który stał się jednym z nas – ludzi. 

„Poznać Go to poznać pełną prawdę, dzięki której zyskuje się wolność: «poznacie prawdę, 
a prawda was wyzwoli» (J 8,32)”. Warto też odnotować słowa papieża skierowane sua 
sponte do studentów zebranych na dziedzińcu uniwersytetu, w których zapewnił, że wie, 
iż na tej wyższej uczelni szuka się prawdy, a tym samym szuka się Chrystusa. Bo Prawdą 
jest przecież On sam, jest jej uosobieniem. Owa droga do prawdy – dążenie do lepszego 
jej poznania we wszystkich postaciach – stanowi zasadniczą posługę Kościoła. A Bóg 
jest także Słowem i przemawia do nas za pomocą Pisma Świętego.

Papież przytoczył też – jako zawsze aktualne – słowa Anzelma z Aosty: „Obym szukał 
pragnąc, obym pragnął, szukając, obym Cię znalazł, kochając, obym Cię kochał, kiedy Cię 
odnajdę”18. Życzył równocześnie, by osoby wrażliwe mogły w murach uniwersyteckich 

16 Benedykt XVI, „Przemówienie do wspólnoty Katolickiego Uniwersytetu «Sacro Cuore», 21.05.2011”, L’OR 
7 (2011): 33.

17 Benedykt XVI, „Szukajcie i brońcie prawdy. Przemówienie podczas wizyty na Papieskim Uniwersytecie Laterań-
skim. 21.10.2006”, 16–18.

18 Anzelm z Aosty, Proslogion 1; cytat za: Benedykt XVI, „Szukajcie i brońcie prawdy. Przemówienie podczas 
wizyty na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, 21.10.2006”, 16–18.
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znaleźć przestrzeń ciszy i kontemplacji, która wydaje się być niezbędnym środowiskiem 
dla rodzących się w umyśle pytań i by te osoby potrafiły docenić jej wartość.

1.4. Egzystencjalne znaczenie umiłowania prawdy

Jakie znaczenie dla egzystencji człowieka może mieć umiłowanie prawdy? Papież zadał 
to pytanie w Jordanii. I powiedział wówczas, że „przekazując studentom wiedzę oraz 
wpajając im umiłowanie prawdy, w znacznym stopniu umacnia się w nich nie tylko przy-
wiązanie do najgłębszych wartości, ale także ich wolność osobistą”19. Co więcej, podkre-
ślił, że już sam proces intelektualnego kształcenia eliminuje ignorancję i uprzedzenia, 
powodując tym samym wyostrzenie zmysłu krytycznego; pomaga równocześnie oprzeć 
się naciskowi starych i nowych ideologii. W wyniku podobnego procesu uniwersytet 
staje się nie tylko miejscem, gdzie ugruntowuje się przywiązanie do prawdy oraz do war-
tości danej kultury, lecz jest zarazem platformą porozumienia i dialogu międzyludzkiego. 
Poznając własne dziedzictwo, studenci zapoznają się także z osiągnięciami kulturowymi 
innych narodów, jak również wzbogacają się o inne punkty widzenia i w ten sposób otrzy-
mują wychowanie w duchu wyrozumiałości, tolerancji i pokoju. Tak więc od instytucji 
szkolnictwa wyższego i od kulturowego środowiska winno się oczekiwać kształcenia 

„poszerzonego”, niezależnie od tego, czy ma ono charakter świecki czy religijny.
Ponadto papież zapewnił, że wiara w Boga nie jest przeszkodą, ale wydaje się być 

raczej pomocą w poznawaniu prawdy, a nawet stanowi dla niego zachętę. Świadczy o tym 
właśnie św. Paweł, gdy zachęca pierwszych chrześcijan, by otworzyli swoje umysły „na 
wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje 
na uznanie; jeśli jest przy tym jakąś cnotą i czynem chwalebnym” (Flp 4,8). Papież 
przyznał zarazem, że religia, podobnie jak nauka, technika, filozofia oraz wszystkie inne 
formy poszukiwania prawdy, może ulec skażeniu. „Religia ulega zniekształceniu, kiedy 
musi służyć ignorancji lub uprzedzeniom, pogardzie, przemocy i nadużyciom. W takim 
przypadku mamy do czynienia nie tylko z wypaczeniem religii, lecz także z degeneracją 
ludzkiej wolności, z ciemnotą i zaślepieniem umysłowym”20. Przyznał, że taka sytuacja 
bywa niestety możliwa, ale powinno się jej unikać.

1.5. Człowiek powołany do dobra

W swoich wystąpieniach papież przypominał często, że człowiek jest powołany nie tylko 
do poznawania prawdy, ale też i do czynienia dobra, tj. do prawości moralnej. Chociaż 
każdy z nas jest powołany do mądrości i prawości, do dokonywania podstawowego 
i najważniejszego wyboru: tj. do wyboru dobra, a nie zła, do wyboru prawdy, a nie fałszu 
i nieuczciwości, to jednak bywa, że serce niejednego twardnieje pod wpływem środo-

19 Benedykt XVI, „Przemówienie w czasie uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod uniwersytet katolicki 
w Madaba w Jordanii, 9.05.2009”, L’OR 7–8 (2009): 11.

20 Benedykt XVI, „Przemówienie w czasie uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod uniwersytet katolicki 
w Madaba w Jordanii, 9.05.2009”, 11.
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wiska, w jakim przychodzi mu żyć, bądź wskutek pogoni za korzyściami materialnymi 
czy też pod wpływem przeżywanych namiętności. Dlatego młodemu człowiekowi należy 
pomagać w wyborze dobra21.

Poucza o tym sobór w słowach: „Rozumna natura osoby ludzkiej osiąga doskona-
łość, i powinna ją osiągać przez mądrość, która łagodnie przyciąga umysł człowieka 
ku poszukiwaniu i umiłowaniu rzeczy prawdziwych i dobrych” (KDK 15). Człowiek 
autentycznie religijny rzeczywiście odczuwa to powołanie, ponieważ zdaje sobie sprawę 
z tego, że Bogu prawdy, miłości i piękna nie można służyć w żaden inny sposób. Dojrzała 
wiara w Boga jest więc dobrym przewodnikiem nie tylko w procesie zdobywania wiedzy, 
ale pomaga również stosować ją w życiu. Niewątpliwie nauka i technika przynoszą 
społeczeństwu wiele dobrodziejstw i w znaczący sposób poprawiają jakość życia wielu 
ludzi, pod warunkiem jednak, że równocześnie dokonuje się kształtowanie ich postawy 
etycznej.

Powszechnie wyróżnia się dwa nurty działalności uniwersytetu, tj. działalność badaw-
czą i edukacyjną. Także papież poświęcił sporo uwagi obu tym nurtom działania, a więc 
misji oświecania umysłów i serc młodych ludzi w dzisiejszych czasach. Przede wszyst-
kim przypomniał, że obowiązek formacyjny nie jest wymysłem współczesności, ale był 
już znany Platonowi, dla którego proces kształcenia nie oznaczał jedynie „gromadzenia 
wiedzy czy umiejętności, lecz – paideia, czyli kształtowanie osobowości człowieka 
poprzez bogactwo tradycji intelektualnej, ukierunkowanej na prawość życia”22. Podobnie 
u początków europejskiego uniwersytetu leżała wielka tradycja formacyjna, otwarta na 
to, co transcendentne. Ideałem średniowiecznego uniwersytetu Europy było przecież 
wypracowanie syntezy wszelkiej możliwej wiedzy, co „zawsze służyło prawdziwej 
humanitas, doskonaleniu osoby w jedności dobrze uporządkowanego społeczeństwa”. 
I – jak podkreślił papież nieco dalej – w tej dziedzinie nic do dnia dzisiejszego się nie 
zmieniło: „Kiedy bowiem w młodych ludziach zostaje obudzona zdolność pojmowania 
pełni i jedności prawdy, z radością odkrywają, że pytanie o to, co mogą poznać, otwiera 
przed nimi fascynujące horyzonty na to, jacy powinni być i co powinni czynić”23.

Podobną wizję uniwersytetu papież określił jako zdecydowanie humanistyczną. 
Wykładowcy opracowują bowiem programy studiów dla młodych ludzi, które pozwalają 
im osiągnąć wysoki poziom wiedzy, a jednocześnie połączyć tę wiedzę z umiejętnością 
roztropnego rozeznania tego, co jest dobre, a co złe. I właśnie to roztropne rozeznanie 
staje się skutecznym antidotum na egocentryzm, brak zaangażowania, a nawet na alie-
nację, jakie można dziś spotkać w społeczeństwach zamożnych, zwłaszcza wśród ludzi 
młodych.

21 Benedykt XVI, „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego na 
uniwersytecie Karola w Pradze, 27.09.2009”, 20.

22 Benedykt XVI, „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego na 
uniwersytecie Karola w Pradze, 27.09.2009”, 20.

23 Benedykt XVI, „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego na 
uniwersytecie Karola w Pradze, 27.09.2009”, 20.
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W ten sposób rozwój wiedzy połączony z motywem wiary okazał się być inspiracją 
dla tworzenia kolejnych średniowiecznych uniwersytetów przez papieży, czy to przez 
Klemensa VI w 1347 roku Uniwersytetu Karola w Pradze, czy La Sapienza w Rzymie 
przez Bonifacego VIII, a potem także wszystkich innych. To właśnie te uniwersytety 
w tamtej epoce dały możliwość wielkiego rozwoju wiedzy, dzięki czemu te uczelnie są 
także i dziś szeroko znane w europejskich środowiskach akademickich i kulturowych.

Niestety, w dzisiejszych czasach wiedza i wiara się rozeszły, dlatego papież wezwał 
do „powrotu do koncepcji jedności wiedzy opartej na prawdzie”. Wielokrotnie zwracał 
też uwagę, że we współczesnym społeczeństwie obserwuje się tendencje do fragmen-
taryzacji wiedzy. Zaś integralne kształcenie mogłoby się temu przeciwstawić. Owa 
fragmentaryzacja dokonała się wskutek ogromnego rozwoju informacji i technologii, 
a wyraża się przede wszystkim w pokusie oddzielenia rozumu od poszukiwania prawdy. 
Jeśli jednak człowiek odrzuci podstawowe ukierunkowanie na prawdę, wówczas jego 
rozum musi stracić właściwą orientację. Co więcej, gdy rozum zadowala się tym, co 
jedynie częściowe i doraźne, wyjaławia się niechybnie, ponieważ albo przyjmuje pozory 
skromności, albo też pewności, gdy zmusza np. do kapitulacji wobec żądań tych, którzy 
bezkrytycznie przypisują tę samą wartość, praktycznie biorąc wszystkiemu. Z tego 
właśnie rodzi się relatywizm, jaki stwarza następnie szczelny kamuflaż, za którym mogą 
się kryć nowe zagrożenia dla autonomii szkół wyższych24.

W Madabie papież zachęcał młodych ludzi żyjących w kraju muzułmańskim, aby 
w sposób odpowiedzialny i rzetelny kształcili się zawodowo i rozwijali się pod wzglę-
dem moralnym na powstającym właśnie uniwersytecie katolickim, by dzięki studiom 
uświadamiali sobie w pełni, że są powołani do tego, aby stać się „budowniczymi spra-
wiedliwego i pokojowo nastawionego społeczeństwa, złożonego z ludzi o różnej przyna-
leżności religijnej i etnicznej”25. Podkreślił zwłaszcza, że podobna sytuacja nie powinna 
prowadzić do pogłębiania istniejących w społeczeństwie podziałów, lecz raczej sprzyjać 
wzajemnemu ubogacaniu. Zadaniem uniwersytetu jest pomaganie w przygotowaniu 
do realizacji tego szlachetnego celu. Życzył na koniec, by pokolenia wykwalifikowane 
zawodowo i kompetentne w swej dziedzinie, a także wychowane w duchu wartości, 
takich jak mądrość, prawość, tolerancja i pokój, mogły zajmować należne sobie miejsce 
w życiu społecznym.

1.6. Autonomia uniwersytetu

Dużo się mówi i pisze o autonomii uniwersytetu. Na czym jednak ona polega? Otóż 
Benedykt XVI utrzymuje, że „prawdziwa autonomia uniwersytetu i oczywiście jakiej-
kolwiek innej instytucji oświatowej wyraża się w odpowiedzialności za wartość, jaką 

24 Benedykt XVI, „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego na 
uniwersytecie Karola w Pradze, 27.09.2009”, 20.

25 Benedykt XVI, „Przemówienie w czasie uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod uniwersytet katolicki 
w Madaba w Jordanii, 9.05.2009”, 11.
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jest prawda”26. Nieco bliżej papież opisał autonomię, przemawiając do przedstawicieli 
Uniwersytetu w Parmie27. Z uczelnią tą był związany przed wiekami eremita kamedulski 
św. Piotr Damiani. Reforma Kościoła, którą przeprowadził, przyczyniła się do tego, że 
Kościół stał się bardziej wolny w obszarze duchowym, a następnie w historycznym. 
Papież uznał, że podobnie uniwersytet winien zmierzyć się dziś ze swą wolnością, jaką 
jest wolność nauczania, wolność badań, wolność instytucji akademickich wobec władz 
ekonomicznych i politycznych. Podkreślił jednak, że w tym przypadku nie chodzi o jaką-
kolwiek samoizolację od społeczeństwa i samozamknięcie się, czy realizowanie jedynie 
interesów prywatnych, gdy korzysta się ze środków publicznych. Chodzi przede wszyst-
kim o wolność, jakiej uczą Ewangelia i tradycja Kościoła. W tym zaś sensie prawdziwie 
wolną jest dopiero ta osoba, ta wspólnota lub ta instytucja, która w pełni odpowiada swej 
naturze i swemu celowi, do którego została powołana i któremu ma służyć. Powołaniem 
zaś uniwersytetu jest taka formacja naukowa i kulturalna osób mu powierzonych, aby te 
osoby przyczyniły się w przyszłości do rozwoju wspólnoty społecznej i obywatelskiej.

Na czym z kolei polega brak autonomii uniwersytetu? Wydaje się, że dobrze to ilu-
struje sytuacja, w jakiej znajdowały się uniwersytety w czasach komunistycznych, kiedy 
szczególnie humaniści podlegali bardzo ostrej cenzurze politycznej. I choć totalitarny 
komunizm już się skończył, to niestety wcale nie zakończyły się wysiłki ograniczania tej 
autonomii. Nawet dziś, dzieje się bowiem często, że zarówno korzystanie z rozumu, jak 
i badania naukowe w sposób nieraz dyskretny, a nierzadko mało dyskretny poddawane są 
presji ideologicznych grup interesu. Niekiedy nawet badania bywają podporządkowane 
krótkotrwałym, utylitarnym czy pragmatycznym celom. Jeśli nadal sprawy będą się 
toczyć w tym kierunku, to zachodzi obawa, „czy nasza kultura może być zbudowana 
jedynie z modnych tematów, czy może być pozbawiona jakichkolwiek odniesień do 
prawdziwie historycznej tradycji, tradycji intelektualnej, albo też oparta na bazie prze-
konań, którym nadaje się wielki rozgłos i które rozpowszechnia się, nie szczędząc na to 
środków finansowych?”28 – pytał z troską papież.

Przestrzegał zarazem, że gdyby jednak do tego doszło, to wówczas społeczeństwa 
europejskie „nie będą ani mądrzejsze, ani bardziej tolerancyjne, ani też nie będą miały 
większej zdolności przystosowania się, lecz staną się raczej słabsze i bardziej zamknięte; 
będzie więc coraz trudniej rozpoznawać to, co prawdziwe, szlachetne i dobre”29. Można 
by nawet powiedzieć, że dziś te ostrzeżenia właśnie się sprawdzają: bo kręgi laickie czy 
wprost ateistyczne żądają nieograniczonej tolerancji dla siebie, ale jednocześnie nie są 
gotowe okazywać jej ludziom o innych poglądach. Zupełnie brak im otwartości i coraz 

26 Benedykt XVI, „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego na 
uniwersytecie Karola w Pradze, 27.09.2009”, 20.

27 Benedykt XVI, Przemówienie do wykładowców i studentów Uniwersytetu w Parmie, 1.12.2008.
28 Benedykt XVI, „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego na 

uniwersytecie Karola w Pradze, 27.09.2009”, 20.
29 Benedykt XVI, „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego na 

uniwersytecie Karola w Pradze, 27.09.2009”, 20.
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bardziej się zamykają. Zamierzają nawet realizować plany swych ideologów przemocą, 
tzn. na drodze rewolty.

Jeżeli w 1989 roku obalono totalitarną ideologię, która poniosła klęskę, a zatryum-
fował duch, to dlatego, że niezbywalną częścią wspólnej natury ludzkiej jest głębokie 
pragnienie wolności i prawdy. Podobnego pragnienia nie można do końca zagłuszyć, 
a jak pokazała historia, próby negowania go stwarzają zagrożenie dla samej ludzkości. 
Dość skutecznie zaspokajają je: religia, sztuka, filozofia, teologia oraz inne dyscypliny 
naukowe, każda na swój sposób, zarówno w zakresie rzetelnej refleksji, jak i roztropnej 
praktyki.

Papież wspomniał też o tym, że środowiska uniwersyteckie miały swój udział 
w doprowadzeniu do upadku komunizmu i odzyskaniu wolności. Podobnie jak wtedy, tak 
i teraz uczonym przyświeca pragnienie wolności, a ich posługa prawdy jest niezbędna dla 
dobrego bytu każdego narodu. Wspomniał, że jemu samemu – jako profesorowi – zawsze 
leżało na sercu prawo do wolności i odpowiedzialności za właściwe korzystanie z rozumu. 
Odrzucił natomiast opinie tych, którzy uważają, że w sferze rozumu publicznego nie ma 
miejsca na zagadnienia poruszane przez religię, wiarę i etykę.

Papież stwierdził też, że u podstaw korzystania z rozumu – tak na uniwersytecie, jak 
i w Kościele – leży wolność. Jest ona ukierunkowana na poszukiwanie prawdy i jako taka 
wyraża jedną z podstawowych zasad chrześcijaństwa, z której zrodził się uniwersytet. 
„W istocie, ludzkie pragnienie wiedzy pobudza każde pokolenie do poszerzania pojęcia 
rozumu i czerpania ze źródeł wiary”30.

1.7. Rozum a wiara

W środowisku postkomunistycznym papież zaapelował, by w trosce o zachowanie 
humanistycznej misji uniwersytetu zlikwidować rozłam między nauką a religią. Było 
to już przedmiotem szczególnych starań Jana Pawła II, który podejmował działania na 
rzecz budowania pełniejszej więzi pomiędzy wiarą a rozumem, porównując je do dwóch 
skrzydeł, które wspólnie unoszą ducha ludzkiego ku kontemplacji prawdy31. Jedno z tych 
skrzydeł wspomaga drugie i każde ma własną przestrzeń, w której się realizuje (Fides et 
ratio (dalej FR) 17). Niestety, wciąż pojawiają się tacy, którzy usiłują oddzielić naukę od 
religii. A dokonują tego, gdyż kierując się „pozytywistycznym wykluczeniem elementu 
Boskiego z uniwersalności rozumu, nie tylko negują jedno z najgłębszych przekonań 
wierzących, lecz także udaremniają prawdziwy dialog między kulturami, który zresztą 
sami proponują”32, czyli doprowadzają do paradoksu, ponieważ proponując koncepcję 
rozumu głuchego na to, co Boskie, spychają zarazem religię do wymiaru subkultury 
i uniemożliwiają prowadzenie dialogu międzykulturowego.

30 Benedykt XVI, „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego na 
uniwersytecie Karola w Pradze, 27.09.2009”, 20.

31 Jan Paweł II, Wprowadzenie do Fides et ratio (dalej FR).
32 Benedykt XVI, „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego na 

uniwersytecie Karola w Pradze, 27.09.2009”, 20.
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W słynnym wykładzie w Ratyzbonie33 papież, mówiąc o poszerzeniu możliwości 
poznawczych rozumu, uznał, że będzie ono możliwe tylko pod warunkiem, kiedy rozum 
i wiara zjednoczą się w jakiś nowy sposób; tzn., gdy zostaną przezwyciężone ogranicze-
nia zakresu rozumności do kręgu tego, co sprawdzalne doświadczalnie. Dopiero wtedy 
rozumność będzie mogła uruchomić cały zakres swego potencjału. Aby jednak mogło się 
to dokonać, należałoby najpierw przywrócić teologii należne jej miejsce na uniwersytecie 
i w rozległym dialogu nauk. Teologii rozumianej nie tylko jako dyscyplinie historycznej 
i humanistycznonaukowej, lecz także w ścisłym sensie, jako nauce prowadzącej poszu-
kiwanie rozumowego uzasadnienia wiary. Takie pojmowanie teologii uzdalnia bowiem 
do prawdziwego i tak potrzebnego dialogu między kulturami oraz religiami. Niestety, 
w świecie zachodnim szeroko rozpowszechniły się opinie, że jedynie pozytywistyczny 
rozum i wywodzące się z niego formy filozofii mają charakter naprawdę uniwersalny.

W tymże wykładzie papież wskazywał także na niewystarczalność nauk przyrodni-
czych w procesie wyjaśnienia całej rzeczywistości. Niepodważalny jest bowiem fakt, że 
materia posiada racjonalną strukturę, którą ludzki duch jest w stanie wykryć, odczytać 
i przebadać. I tu pojawia się pytanie: Jaka mogłaby być przyczyna tego faktu? Sam rozum 
przyrodniczy nie potrafi jednak udzielić odpowiedzi na to pytanie. Nauki przyrodnicze 
są więc niejako zmuszone powierzyć sformułowanie tej odpowiedzi filozofii i teologii, 
a więc refleksji prowadzonej na innych płaszczyznach i innymi sposobami.

Temat racjonalności papież podjął również w przemówieniu do rektorów. Zauważył 
przede wszystkim, że aby poprawnie zrozumieć wyzwania, jakie rzuca nam współczesna 
kultura i dać na nie właściwe odpowiedzi, trzeba by najpierw odnieść się krytycznie do 
niepełnych prób odpowiedzi, które w ostatecznym rozrachunku okazują się irracjonalne 
i które w istocie zacieśniają rozum. Koncepcja tego, co rozumne powinna być bowiem 
koniecznie „poszerzona”, aby rozum był w stanie zbadać i zrozumieć te aspekty rzeczy-
wistości, jakie wykraczają ponad wymiar czysto empiryczny. Dopiero to pozwoliłoby – 
jak się wydaje – na bardziej owocne i komplementarne ujęcie w odniesieniu do wiary 
i rozumu, bo: „powstanie uniwersytetów europejskich było inspirowane przekonaniem, 
że wiara i rozum współpracują w poszukiwaniu prawdy, każde zgodnie ze swą naturą 
i uprawnioną autonomią, ale zawsze działając razem, harmonijnie i aktywnie służąc 
realizacji osoby ludzkiej w prawdzie i miłości”34.

33 Benedykt XVI. „Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i refleksje. Wykład na uniwersytecie. Ratyzbona, 
12.09.2006”, L’OR 11 (2006): 25–29; zobacz: Jarosław Babiński, „Interpretacje ratyzbońskiego przemówienia 
Benedykta XVI”, Studia Gdańskie 24 (2009): 85–93.

34 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników spotkania rektorów i wykładowców uniwersytetów europejskich, 
23.06.2007.
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1.8. Kształtowanie osoby i wspólnoty powołaniem uniwersytetu

Przemawiając na Uniwersytecie w Pawii35, papież przypomniał, że uniwersytet jako taki 
jest w sposób naturalny powołany do budowania wspólnoty; sam jest przecież univer-
sitas, czyli wspólnotą nauczających i studentów, którzy angażują się w poszukiwanie 
prawdy i nabywanie wyższych kompetencji kulturalnych i zawodowych. Drugą jego 
istotną cechą jest to, że stawia w centralnym miejscu osobę. I te obie cechy są dwoma 
współistotnymi filarami jego tożsamości. Papież podkreślił, że każdy uniwersytet zawsze 
winien strzec tego swego szczególnego kształtu, tzn.: być centrum studiów „na miarę 
człowieka”, w którym student byłby chroniony przed anonimowością i by tym samym 
mógł uprawiać owocny dialog z wykładowcami, rozwijając się tak pod względem kultu-
rowym, jak i ogólnoludzkim. Przynosi to dobroczynny efekt, ponieważ przyczynia się to 
do pokonania fragmentaryzacji specjalistycznej poszczególnych dyscyplin i odzyskania 
perspektywy, która jednoczy poznanie i wiarę. Niewątpliwie, jest czymś naturalnym 
i słusznym, że poszczególne dyscypliny dążą do specjalizacji. Jednak osoba potrzebuje 
jedności i syntezy. Nie można też zapominać, że fundamentalną sprawą jest otwarcie 
się na egzystencjalne pytanie o sens życia danej osoby. O ile badania dążą do poznania, 
o tyle osoba potrzebuje nie tylko wiedzy, ale i mądrości, tzn. takiej wiedzy, która wyra-
żałaby się „umiejętnością życia”. Ponadto jedynie wtedy, gdy doceni się osobę i relacje 
międzyosobowe, praca dydaktyczna staje się relacją prawdziwie edukacyjną, czyli drogą 
dojrzewania w człowieczeństwie. O ile sama struktura uprzywilejowuje komunikację 
(communicazione), o tyle osoby dążą do dzielenia się swymi dobrami (condivisione). 
Papież mówił o tym w kontekście powstałych z inicjatywy katolickiej i działających 
w Pawii tzw. kolegiów uniwersyteckich. Podkreślił, że aktywność tych kolegiów jest 
ukierunkowana na przyjęcie osoby w jej całościowości, na harmonijną formację ludzką, 
kulturalną i chrześcijańską, oraz na ofiarowanie przestrzeni dzielenia się, konfrontowania 
i komunii. Prosił też wykładowców, aby nie czuli się wyłącznie przedmiotem duszpaster-
stwa, ale też sami wnosili wkład w projekty kulturalne o inspiracji chrześcijańskiej, jaką 
Kościół włoski przedkłada do realizacji.

Na tę podstawową cechę pracy akademickiej, jaką jest służba człowiekowi, wskazał 
Benedykt XVI, przemawiając na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca, na któ-
rym przyjęto za normę autentyczne umiłowanie człowieka. Tylko pod tym warunkiem, 
że nauka służy człowiekowi, może ona rozwijać się w duchu prawdziwego „uprawiania 
i doglądania wszechświata” (Rdz 2,15). Rodzi się jednak pytanie: na czym polega służba 
człowiekowi? Papież określił to krótko, że na dbaniu o prawdę w miłości. A ma to miejsce 
tylko wtedy, gdy miłuje się życie, gdy nieustannie okazuje się mu szacunek, począwszy 
od sytuacji, w których jest ono najsłabsze i bezbronne. Jest to szczególne zadanie na 
czas kryzysu. Przekonuje o tym historia kultury, która poświadcza, że „godność czło-

35 Benedykt XVI, „Niech św. Augustyn będzie dla nas wzorem dialogu wiary i rozumu. Spotkanie ze wspólnotą 
akademicką na dziedzińcu. Pawia, 22.04.2007”, L’OR 6 (2007): 12–13.
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wieka w swojej integralności została naprawdę uznana dzięki wierze chrześcijańskiej”36 
i pod wpływem jej nauczania. Wynika z tego w sposób oczywisty, że papież promował 
humanitarny sposób traktowania każdego człowieka, czy będzie to student, czy też inny 
pracownik uczelni. A na uniwersytetach bywa nieraz różnie.

1.9. Potrzeba filozofii na uniwersytecie

Na polskich uczelniach mamy złe doświadczenia z filozofią. Przez dziesiątki lat studenci 
musieli bowiem uczestniczyć w obowiązkowych wykładach i zdawać egzaminy z mate-
rialistycznej filozofii marksistowskiej, która mieniła się jako jedyny naukowy pogląd na 
świat. W ostatnich dekadach wykładano z kolei filozofię postmodernistyczną, skrajnie 
subiektywistyczną, odrzucającą możliwość obiektywnego poznania prawdy o bycie. 
Obecnie zaś wprowadza się irracjonalną ideologię gender, promując ją nawet w sensie 
finansowym. Jak zmienić tę sytuację? Co o tym sądził Benedykt XVI?

Otóż papież przemawiając do nauczycieli akademickich37 podkreślił pilną potrzebę 
dowartościowania filozofii jako przedmiotu wykładanego na uniwersytetach i w szko-
łach średnich, nawiązując tym samym do deklaracji tychże nauczycieli z Rzymu, któ-
rzy dziękowali Janowi Pawłowi II za encyklikę Fides et ratio. Benedykt zachęcił też 
wykładowców filozofii do angażowania się w tę promocję. Następnie powtórzył myśl, 
wyrażoną już na wcześniejszym spotkaniu (23.06.2007 r.), że kryzys współczesności 
nie jest równoznaczny ze schyłkiem filozofii, ale przeciwnie, że właśnie teraz filozofia 
powinna podjąć badania prowadzące do zrozumienia tego kryzysu, wskazując zarazem 
drogi wyjścia oraz wyznaczając nowe kierunki rozwoju.

Mówiąc o współczesności, papież zauważył, że „dobrze rozumiana współczesność 
ujawnia kwestię antropologiczną”, przedstawiającą się w sposób o wiele bardziej złożony 
i zróżnicowany niż ta, z jaką miała do czynienia refleksja filozoficzna ubiegłych wieków, 
zwłaszcza w Europie. Choć filozofowie podejmują tę problematykę, to jednak pozostaje 
jeszcze wiele do przebadania i zrozumienia. Powiedział też, że współczesność nie jest 
tylko zwykłym, związanym z danym momentem historycznym, zjawiskiem kulturo-
wym. Bo tak naprawdę wymaga ona nowych pomysłów, czyli twórczego podejścia oraz 
lepszego zrozumienia natury człowieka.

Benedykt XVI wielokrotnie nawiązywał do Sokratesa i jego krytyki religii mitolo-
gicznej na rzecz religii racjonalnej. Uczynił to także w tym przemówieniu wskazując, 
że wiara chrześcijańska jest przeciwna religiom politeistycznym i skłania się do uznania 
Boga filozofów, czyli opowiada się przeciw mitowi samego zwyczaju na rzecz prawdy. 
To podejście pozostaje aktualne również we współczesnym kontekście historyczno-kul-
turowym. Papież zapewnił ponadto, że tylko takie założenie historyczno-teologiczne 
pozwala odpowiedzieć na nową potrzebę refleksji filozoficznej. Realnym zagrożeniem 

36 Benedykt XVI, „Przemówienie do wspólnoty Katolickiego Uniwersytetu «Sacro Cuore», 21.05.2011”, 34.
37 Benedykt XVI, „Przemówienie do uczestników VI Europejskiego sympozjum nauczycieli akademickich, 

7.06.2008”, L’OR 7–8 (2008): 20.
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jest bowiem wykorzystywanie religii, także chrześcijańskiej, w sposób instrumentalny, 
tj. jako zjawisko pozbawione w istocie prawa do bytowania.

Papież przywołał przy tej okazji przekonanie, które wyraził już wcześniej w ency-
klice Spe salvi, że chrześcijaństwo nie jest jedynie przesłaniem informującym, ale ma 
zawsze charakter sprawczy. Oznacza to, że wiara chrześcijańska nie daje się zamknąć 
w abstrakcyjnym świecie teorii, lecz musi być osadzona w konkretnym doświadczeniu 
historycznym człowieka i w najgłębszej prawdzie jego egzystencji. Dlatego nasze dzi-
siejsze doświadczenie historyczne, uwarunkowane przez nowe sytuacje kulturowe i ide-
ologiczne, winno stać się tym obszarem, który teologowie powinni poddać wnikliwej 
analizie i który winien jak najszybciej stać się przedmiotem twórczego dialogu. Kiedy 
zaś przyjmujemy, że chrześcijaństwo dokonuje rzeczywistej przemiany egzystencji czło-
wieka, wówczas refleksja filozoficzna zmienia swój stosunek do religii. Przede wszystkim 
ośmiela ją, by nie traciła wiary w możliwość poznawania rzeczywistości, ponieważ – jak 
wiadomo – pewne kierunki filozoficzne odmawiają możliwości obiektywnego poznania 
rzeczywistości, a uznają jedynie poznanie subiektywne. Papież zachęcał więc, by filozo-
fowie nie podchodzili sceptycznie do możliwości obiektywnego poznania38.

1.10. Europa potrzebuje posługi mądrości

Przemawiając do rektorów i wykładowców uniwersytetów europejskich39, papież 
podkreślił z kolei, że społeczeństwa Europy pilnie potrzebują posługi mądrości, jakiej 
dostarcza wspólnota uniwersytecka. Ta posługa powinna obejmować przy tym wiele 
obszarów: poczynając od spraw praktycznych, poprzez promocję godności ludzkiej, aż 
po trudne zadanie budowania cywilizacji miłości. Bo to przede wszystkim profesorowie 
uniwersyteccy są powołani, by wcielać w życie cnotę miłości intelektualnej. Dlatego 
realizując swe powołanie, jakim jest formowanie przyszłych pokoleń, winni nie tylko 
nauczać, lecz również zadbać o profetyczny styl swego życia. Rozpoczynając swoje prze-
mówienie w Pradze, papież ujął to w sposób następujący: „uniwersytet poprzez posługę, 
która polega na podtrzymywaniu kulturowych i duchowych wartości społecznych oraz 
wnoszenie wkładu w ich tworzenie, wzbogaca intelektualne dziedzictwo narodu oraz 
umacnia podstawy jego przyszłego rozwoju”40.

Benedykt wyraził też nadzieję, że uniwersytety będą angażowały się bardziej 
w poszukiwanie prawdy i w ten sposób stawały się „laboratoriami kultury”, w których 
wykładowcy i studenci jednoczą się w badaniu problematyki mającej szczególną donio-
słość dla społeczeństwa, wykorzystując przy tym metody interdyscyplinarne i włączając 
do współpracy teologów. Podobna współpraca jest przecież możliwa w Europie, gdzie 
istnieje wiele prestiżowych instytutów i wydziałów teologii katolickiej. Papież przyznał 

38 Benedykt XVI, „Przemówienie do uczestników VI Europejskiego sympozjum nauczycieli akademickich”, 20.
39 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników spotkania rektorów i wykładowców uniwersytetów europejskich, 

23.06.2007.
40 Benedykt XVI, „Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z przedstawicielami świata akademickiego na 

uniwersytecie Karola w Pradze, 27.09.2009”, 19–21.
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ponadto, że oczekuje, iż nowe formy współpracy pomiędzy różnymi wspólnotami aka-
demickimi pozwolą uniwersytetom katolickim zaświadczyć, jak twórcze historycznie 
może być spotkanie pomiędzy wiarą a rozumem. Uznał, że takie spotkanie mogłoby 
nawet w znaczący sposób wesprzeć apostolat uniwersytecki w Kościołach lokalnych. 
Zapewnił na koniec, że konferencje episkopatów Europy będą wspomagać te wysiłki41.

2. Uniwersytet katolicki

2.1. Specyfika uniwersytetu katolickiego

Okazję do wypowiedzenia się na temat kościelnej koncepcji katolickiego uniwersytetu 
dało papieżowi spotkanie z pracownikami i studentami Katolickiego Uniwersytetu 
Najświętszego Serca. Podkreślając, że jest to naprawdę wielki uniwersytet, skoro w jego 
pięciu siedzibach i na czternastu wydziałach studiuje ok. 40 tys. studentów, zwrócił 
jednocześnie uwagę na wielką odpowiedzialność ciążącą na kierownictwie, wykładow-
cach, ale też i na samych studentach. Odpowiedzialność tę uświadamia ciągle aktualne 
pytanie: jacy są absolwenci tych uczelni? Z jaką kulturą się spotkali, jaką sobie przy-
swoili i wypracowali? W jaki sposób ożywić można prawdziwie katolicki uniwersytet, 
który wyróżniałby się wysokim poziomem badań i nauczania, a jednocześnie wiernością 
Ewangelii oraz Magisterium Kościoła?

Poszukując odpowiedzi na te ważne pytania, Benedykt XVI powołał się na bogatą 
spuściznę nauczania Jana Pawła II o uniwersytetach, którego kulminacją była Konstytu-
cja apostolska Ex corde Ecclesiae (dalej ECE) z 1990 roku. Dowodził on, że katolickość 
uniwersytetu w niczym go nie ogranicza, a raczej w najwyższym stopniu dowartościo-
wuje. Jeśli bowiem podstawową misją każdego uniwersytetu jest „nieustanne poszu-
kiwanie prawdy poprzez badania naukowe, przechowywanie i przekazywanie wiedzy 
dla dobra społeczeństwa” (ECE 30), to „katolicka wspólnota akademicka odznacza się 
chrześcijańską inspiracją zarówno pojedynczych osób, jak i całej społeczności uniwer-
syteckiej, wyróżnia się szczególnie tym, że refleksje podejmowane są tu w świetle wiary, 
odznaczają się wiernością wobec chrześcijańskiego orędzia, takiego, jakim przedstawia 
je Kościół instytucjom zaangażowanym w służbę Ludowi Bożemu” (ECE 13).

Z tego względu Benedykt XVI nazywa uniwersytet katolicki wielkim „laboratorium”, 
w którym odpowiednio do różnych dyscyplin wypracowuje się wciąż nowe metody 
badań w stymulującej konfrontacji wiary i rozumu, mającej na celu przywrócenie har-
monijnej syntezy osiągniętej przez św. Tomasza z Akwinu i innych wielkich myślicieli 
chrześcijańskich. Niestety podobna synteza jest dziś kontestowana przez znaczące prądy 
współczesnej filozofii. Zaś w wyniku tej kontestacji coraz bardziej wyłącznym kryterium 
racjonalności staje się to, czy udowodnienie czegoś jest możliwe na drodze eksperymen-
talnej. Jednak wskutek tak ujętej racjonalności kwestie dotyczące człowieka – jak żyć 

41 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników spotkania rektorów i wykładowców uniwersytetów europejskich, 
23.06.2007; Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, 58–59.
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i jak umierać – zostają automatycznie wyłączone z zakresu racjonalności i przesunięte 
do sfery subiektywności. W ten sposób znika ostatecznie kwestia, która dała początek 
uniwersytetowi, tzn. – zagadnienie odniesienia do prawdy i dobra, a zastępuje ją kwestia 
możliwości dokonania czegoś. W tej sytuacji uniwersytety katolickie stają przed wielkim 
wyzwaniem. Powinny bowiem rozwijać nauki w perspektywie prawdziwej racjonalno-
ści, różniącej się od powszechnie dziś dominującej, kierując się rozumem otwartym na 
zagadnienie prawdy i na wielkie wartości wpisane w sam byt, a więc intelektem otwar-
tym na rzeczywistość ponadmaterialną.

Rozwijanie nauki w perspektywie takiej racjonalności, która otwiera się na zagadnie-
nie pełnej prawdy, a tym samym przyjmuje rozum otwarty na transcendencję, na Boga, 

„możliwe jest w świetle objawienia Chrystusa, który połączył w sobie Boga i człowieka, 
wieczność i czas, ducha i materię”42. Jak uczy bowiem prolog św. Jana: „Na początku 
było Słowo – Logos, stwórczy Rozum (…) A Słowo stało się ciałem” (J 1,14). Boski 
Logos, odwieczny Rozum, stoi więc u początków wszechświata i w Chrystusie zjedno-
czył się na zawsze z ludzkością, ze światem, z dziejami. Jest to zasadnicza prawda wiary 
i zarazem rozumu. Dopiero w świetle tej prawdy możliwe jest w XXI wieku połączenie 
wiary i nauki.

A zatem fundamentem działania uniwersytetu katolickiego jest połączenie wiary 
z nauką, co bywa jednocześnie fascynującą przygodą. W tej perspektywie sensu odkry-
wamy bowiem wewnętrzną jedność różnych gałęzi nauki: teologii, filozofii, medycyny, 
ekonomii, właściwie wszelkich dyscyplin, aż po najbardziej wyspecjalizowane techno-
logie, ponieważ wszystkie jakoś ze sobą się łączą. Jeśli więc ktoś wybiera uniwersytet 
katolicki, oznacza to, że wybiera taką właśnie perspektywę, która pomimo nieunik-
nionych ograniczeń historycznych naznacza w sposób istotny historię Europy. Bo do 
tworzenia jej dziejów nieprzypadkowo przyczyniły się także uniwersytety zrodzone Ex 
corde Ecclesiae.

2.2. Świadectwo wiary i miłości

Kończąc przemówienie na temat katolickości uniwersytetu43, papież zachęcił, by 
w nowym roku akademickim wszyscy wykładowcy i studenci zaangażowali się z nową 
pasją w poszukiwanie prawdy i zaczęli – z jeszcze większą miłością – podchodzić do 
człowieka. Zapewnił, że choćby praca badawcza na uniwersytecie wydawała się daleka 
od spraw wiary, to jednak, jeśli jest podejmowana w perspektywie wiary, należy również 
do służby królestwu Bożemu i człowiekowi. Bo wszystkie prace są ukierunkowane na 
chwałę Bożą oraz duchowy i materialny postęp ludzkości.

Podobnie w czasie drugiego spotkania na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego 
Serca papież przypomniał m.in. podstawowe cechy uniwersytetu katolickiego. Na takim 

42 Benedykt XVI, „Przemówienie do pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu «Sacro Cuore», 
25.11.2005”, 33–35.

43 Benedykt XVI, „Przemówienie do pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu «Sacro Cuore», 
25.11.2005”, 33–35.
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uniwersytecie konkretyzuje się bowiem w sposób doskonały owo otwarcie na wiedzę, 
owo wielkie umiłowanie prawdy, owo zainteresowanie historią człowieka, które cechują 
autentyczną duchowość chrześcijańską. Kiedy zaś przyjmuje się postawę zamknięcia 
lub dystansu wobec kwestii wiary, wówczas dochodzi do przykrego zapomnienia o tym, 
że wiara „była w ciągu dziejów i jest po dziś dzień zaczynem kultury i światłem dla 
rozumu, bodźcem do rozwijania całego jego pozytywnego potencjału dla autentycznego 
dobra człowieka”44. Papież przypomniał w tym miejscu naukę Soboru Watykańskiego 
II o tym, że wiara jest zdolna oświecać życie. Sobór uczy bowiem, że wiara „oświetla 
wszystko na nowo światłem, ukazuje Boski zamiar co do całościowego powołania czło-
wieka i dlatego kieruje umysł ku rozwiązaniom w pełni ludzkim” (KDK 11).

Papież udobitnił też, że uniwersytet katolicki jest miejscem, gdzie poszukiwanie 
prawdy wraz z umiłowaniem człowieka powinno dokonywać się w sposób szczególnie 
skuteczny zarówno w zakresie badań, jak i nauczania. Jest to specyficzna służba Praw-
dzie i jest ona darem łaski oraz miarodajnym wyrazem miłości ewangelicznej. Zbiega się 
tutaj świadectwo wiary i świadectwo miłości i są one nierozłączne (1 J 3,23). A to dlatego, 
że „głęboką istotą prawdy Boga jest miłość, z jaką pochylił się On nad człowiekiem 
i ofiarował mu, w Chrystusie, nieskończone dary łaski. W Jezusie odkrywamy, że Bóg 
jest Miłością i że tylko przez miłość możemy Go poznać: «każdy kto miłuje, narodził się 
z Boga i zna Boga (…), bo Bóg jest Miłością»” (1 J 4,7.8) – pisze św. Jan. Zaś św. Augu-
styn twierdził: „Non intratur in veritatem nisi per caritatem” [Nie wchodzi się w prawdę, 
jak tylko przez miłość]45.

Benedykt powtórzył też za Janem Pawłem II, że „szczyt poznania Boga osiąga się 
w miłości; tej miłości, która potrafi sięgnąć do korzenia, która nie zadowala się okazjo-
nalnymi przejawami filantropii, ale oświetla sens życia prawdą Chrystusa, która prze-
mienia serce człowieka i ocala je od egoizmu, sprowadzającego nędzę i śmierć. Człowiek 
potrzebuje miłości, człowiek potrzebuje prawdy, aby nie zmarnować kruchego skarbu 
wolności i nie zostać wystawionym na pastwę namiętności i jawnych czy ukrytych uwa-
runkowań”46. Czyli, że prawda i miłość chronią człowieka przed utratą wolności i przed 
namiętnościami oraz niebezpieczeństwami zewnętrznymi. Stąd dla wiary chrześcijań-
skiej miłość nie jest nieokreślonym i pobożnym uczuciem, ale siłą zdolną oświetlać drogi 
życia w każdym jego przejawie.

Kiedy zabraknie tej wizji, tego pierwotnego i głębokiego wymiaru teologalnego 
miłości, wówczas wiara zadowala się okazjonalną pomocą i rezygnuje z właściwego jej 
profetycznego zadania przekształcania życia człowieka i samych struktur społecznych. 
Jest to specyficzne zadanie, do którego wzywa akademików misja uniwersytetu jako 
pełnych zaangażowania pracowników, przekonanych, że moc Ewangelii jest zdolna 
odnowić ludzkie relacje i przeniknąć do sedna rzeczywistości.

44 Benedykt XVI, „Przemówienie do wspólnoty Katolickiego Uniwersytetu «Sacro Cuore», 21.05.2011”, 34.
45 Augustyn, Contra Faustum Manichaeum, 32; cytat za: Benedykt XVI, „Przemówienie do wspólnoty Katolickiego 

Uniwersytetu «Sacro Cuore», 21.05.2011”, 34.
46 Jan Paweł II, Centesimus annus, 46.
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Wykładowcom została powierzona – jak powiedział papież – decydująca rola ukazy-
wania, że wiara chrześcijańska jest zaczynem kultury i światła dla rozumu oraz bodźcem 
do rozwijania całego jego pozytywnego potencjału dla autentycznego dobra człowieka. 
To, co rozum dostrzega, wiara oświetla i ukazuje. Natomiast studenci są – jego zdaniem – 
żywym świadectwem tego charakteru wiary, która „odmienia życie i zbawia świat, z jego 
problemami i nadziejami, z pytaniami i pewnikami, aspiracjami i zobowiązaniami, które 
rodzi pragnienie lepszego życia, a umacnia modlitwa”47.

Także w czasie trzeciego spotkania z przedstawicielami Katolickiego Uniwersytetu 
Najświętszego Serca papież wskazywał, czym powinien wyróżniać się uniwersytet 
katolicki48. Otóż winien być miejscem, w którym praca edukacyjna służy osobie i zdo-
bywaniu wiedzy naukowej na wysokim poziomie. I to poznanie ma być zakorzenione 
w dziedzictwie wiedzy, które kolejne pokolenia przetworzyły w mądrość życia.

Zwrócił też uwagę, że szczególna więź, jaka łączy ten uniwersytet ze Stolicą Apostol-
ską, wymaga, by był on instytucją wzorcową, dla której funkcja uczenia nie sprowadza 
się do rezultatu wyłącznie ekonomicznego, ale swym zasięgiem obejmuje również 
przedsięwzięcia, w których rozum bada byty stworzone i zgodnie z wolą Opatrzności 
Bożej na swój sposób je rozwija, przezwyciężając tym samym produktywistyczną i uty-
litarystyczną wizję życia. A wynika to z tego, że bierze pod uwagę osobę ludzką; bowiem 
„osoba ludzka została stworzona do daru, który ją wyraża i urzeczywistnia jej wymiar 
transcendentny” (CaVe 34). Choć więc wskazania Benedykta XVI były skierowane do 
konkretnego katolickiego uniwersytetu, to spokojnie można by je odnieść do każdego 
takiego uniwersytetu działającego w jakimkolwiek punkcie geograficznym świata.

2.3. Wyzwania stojące przed wydziałem medycyny

W czasie pierwszego spotkania z przedstawicielami Katolickiego Uniwersytetu Naj-
świętszego Serca papież poświęcił dość dużo uwagi utworzonemu na tej uczelni Między-
narodowemu Instytutowi Naukowemu im. Pawła VI49, który zajmuje się badaniami nad 
ludzką płodnością i bezpłodnością, a przez to służy odpowiedzialnemu rodzicielstwu. 
Ze względu na swe cele instytucjonalne jawi się jako wymowny przykład owej syntezy 
prawdy i miłości, która stanowi życiowy rdzeń kultury katolickiej. Instytut powstał 
w odpowiedzi na apel Pawła VI wyrażony w encyklice Humanae vitae. Jego zadaniem 
jest wypracowywanie niezawodnej, naukowej podstawy zarówno zachowywania dbało-
ści o płodność, jak i zaradzenia w sposób naturalny ewentualnej bezpłodności.

Ponieważ trzecie spotkanie odbywało się w klinice Gemellego – to Benedykt XVI 
poświęcił więcej uwagi naukom medycznym. Podkreślił przede wszystkim, że katolickie 
oblicze Wydziału Medycyny i Chirurgii im. A. Gemellego wyraża się w połączeniu 

47 Benedykt XVI, „Przemówienie do wspólnoty Katolickiego Uniwersytetu «Sacro Cuore», 21.05.2011”, 34.
48 Benedykt XVI, „Przemówienie podczas wizyty w rzymskiej siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego 

Serca, 3.05.2012”, 22.
49 Benedykt XVI, „Przemówienie do pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu «Sacro Cuore», 

25.11.2005”, 33–35.
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badań naukowych z bezwarunkową służbą życiu. Dzieje się tak, gdyż perspektywa 
wiary ani tego połączenia nie zastępuje, ani mu się nie sprzeciwia. Jest bowiem niejako 
wewnętrzna w stosunku do przenikliwego i wytrwałego poszukiwania wiedzy. Katolicki 
wydział medyczny stanowi przy tym miejsce, w którym transcendentny humanizm nie 
jest tylko retorycznym sloganem, lecz regułą, której podlega codzienne zaangażowa-
nie pracowników. Podobną wizję pozostawili założyciele wydziału (A. Gemelli i prof. 
Brasca), którzy postawili w centrum uwagi osobę ludzką z jej słabością i wielkością, 
z wciąż nowymi możliwościami pełnych pasji badań i z nie mniejszą świadomością 
granic i tajemnicy życia. Toteż „kiedy człowiek podąża drogą wiary, zyskuje zdolność 
dostrzeżenia nawet w rzeczywistości cierpienia i śmierci, które naznaczają jego życie, 
autentycznej możliwości dobra i życia”50. Człowiek wierzący rozpoznaje w krzyżu 
Chrystusa drzewo życia oraz objawienie ogromnej miłości Boga do człowieka. Ma to 
oczywiście swoje konkretne konsekwencje: mianowicie opieka nad tymi, którzy cierpią, 
staje się codziennym spotkaniem z obliczem Chrystusa, a oddanie komuś umysłu i serca 
okazuje się znakiem miłosierdzia Boga i Jego zwycięstwa nad śmiercią.

Przy takim podejściu prowadzący leczenie nie traktują swojej pracy jako zwykłego 
spełniania obowiązków zawodowych, lecz jako swoistą misję. Na takiej uczelni przed-
miotem wykładowym jest w istocie miłosierdzie Dobrego Samarytanina, a twarz cier-
piącego człowieka – obliczem samego Chrystusa: „Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Papież 
przyznał, że ten wydział w codziennej pracy badawczej, dydaktycznej i terapeutycznej 
żyje zgodnie z tą tradycją, która wyraża potencjał innowacyjny, a ten z kolei wyraża się 
w tym, że żaden postęp, tym bardziej w sferze kultury, nie karmi się zwykłym powta-
rzaniem, ale zawsze wymaga nowego początku. Ponadto „wymaga owej gotowości do 
konfrontacji i dialogu, która otwiera umysł i daje świadectwo wiary”. To zaś ma „wpływ 
na kształtowanie solidnej struktury osobowości, w której chrześcijańska tożsamość 
przenika codzienną rzeczywistość i wyraża się wybitnym profesjonalizmem”51.

Obecnych na audiencji pacjentów papież zapewnił, że w tej klinice są leczeni z miłością, 
ponieważ w ich obliczu odzwierciedla się oblicze cierpiącego Chrystusa. Przypomniał 
przy tej okazji bł. Józefa Taniola, który uczył, że człowiek zgodnie ze swą naturą potrafi 
dostrzegać w innych obraz Boga miłości, a w stworzeniach Jego ślad. A bez miłości 
nawet nauka traci swą szlachetność. I tylko miłość daje prawdziwą gwarancję humani-
taryzmu badań.

2.4. Rozum naukowy

Przemawiając do przedstawicieli uniwersytetów katolickich, Benedykt XVI podkreślił, 
że pomimo upływu wielu lat od momentu wydania konstytucja apostolska Sapientia 
christiana jest wciąż aktualna. Zwrócił zwłaszcza uwagę na potrzebę otwarcia się w dzi-

50 Benedykt XVI, „Przemówienie podczas wizyty w rzymskiej siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego 
Serca, 3.05.2012”, 22.

51 Benedykt XVI, „Przemówienie podczas wizyty w rzymskiej siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego 
Serca, 3.05.2012”, 22.
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siejszym społeczeństwie na mądrość płynącą z Ewangelii, ponieważ wiedza staje się coraz 
bardziej specjalistyczna i branżowa, ale równocześnie niestety głęboko relatywistyczna. 
Człowiek bowiem – jak to mocno podkreślał w swym nauczaniu Jan Paweł II – nie 
jest zdolny w pełni zrozumieć samego siebie i świata bez Jezusa Chrystusa; „tylko On 
ukazuje jego prawdziwą godność, powołanie, ostateczne przeznaczenie i otwiera serce 
na niezachwianą i trwałą nadzieję”52.

Papież przypomniał też, że zaangażowanie akademików w służbę prawdzie, którą Bóg 
objawił, jest w istocie uczestnictwem w ewangelizacyjnej misji, którą Chrystus powie-
rzył Kościołowi, a więc posługą kościelną (Mt 28,19–20). Nie powinni zatem nigdy tracić 
sprzed oczu celu, że mają być narzędziem głoszenia Ewangelii. Nawiązał do programu 
organizacji Włoskiej Katolickiej Federacji Uniwersyteckiej (Federazione Universitaria 
Cattolica Italiana – dalej FUCI): Sciat ut serviat – wiedzieć, by służyć i podkreślił, jak 
to jest ważne w kulturze, którą znamionuje „brak mądrości, refleksji i w ogóle myśli 
zdolnej dokonać syntezy wskazującej kierunek” (CaVe 31). Uniwersytety katolickie, 
wierne swej tożsamości, którą cechuje inspiracja chrześcijańska, są więc w sposób szcze-
gólny powołane do propagowania „nowej syntezy humanistycznej” (CaVe 21), wiedzy 
zdolnej „ukierunkować człowieka w świetle pierwszych zasad i jego ostatecznych celów” 
(CaVe 30), wiedzy oświeconej wiarą.

Przy innej okazji53 papież podkreślił, że kiedy braknie tego posługiwania się rozumem, 
czyli poszukiwania prawdy, wielkie kwestie dotyczące spraw ludzkich muszą niejako 

„wymknąć się” czy „wypaść” z dziedziny tego, co rozumne, i tym samym stać się łupem 
irracjonalności. Dlatego tak ważna jest autentyczna teologia. Prawidłowa wiara powoduje 
bowiem, że rozum otwiera się na to, co boskie, aby kierując się umiłowaniem prawdy, 
poznać bliżej Boga. Oczywiście, inicjatywa wejścia na tę drogę należy do Boga, który 
napełnia ludzkie serce pragnieniem poszukiwania Jego oblicza. Teolog winien zatem 
odznaczać się pokorą, która pozwala, by Bóg go „dotknął”, a z drugiej strony dyscypliną, 
która z kolei wiąże się z porządkiem rozumu, chroniącym miłość przed zaślepieniem 
i pomagającym zwiększyć ostrość widzenia. Jest to wielkie wyzwanie związane z cha-
rakterem teologii, ale ono właśnie skłania, by otworzyć umysł i zastanowić się nad 
prawdą jako taką, tj. nad obliczem Boga.

Z kolei w homilii do akademików rzymskich54 papież zwrócił uwagę na prawdę, którą 
nieustannie głosi jako podstawową, że paradoksem wiary chrześcijańskiej jest utożsa-
mianie Mądrości Bożej, czyli odwiecznego Logosu stwórczego z człowiekiem – Jezusem 
z Nazaretu i dokonaną przez Niego z miłości historią zbawienia. Zarówno chrześcijański 
wykładowca, jak i studenci odnoszą się z miłością do tej Mądrości stwórczej i wcielonej. 
Dlatego wszystko, co się zdarza w świecie odczytują w jej świetle; odnajdują nawet jej 

52 Benedykt XVI, Przemówienie do wykładowców i studentów rzymskich uczelni papieskich i uniwersytetów 
katolickich, 19.11.2009.

53 Benedykt XVI, „Przemówienie podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Ratzingera, 30.06.2011”, L’OR 8–9 
(2011): 36.

54 Benedykt XVI, „Homilia podczas nieszporów dla środowisk akademickich Rzymu, 17.12.2009”, L’OR 2 (2010): 
34.
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ślady w cząstkach elementarnych i w wierszach poetów; w kodeksach prawnych i wyda-
rzeniach historycznych; w dziełach sztuki i w równaniach matematycznych, gdyż bez 
niej „nic się nie stało, co się stało” (J 1,3). Właściwie w każdej rzeczywistości stworzonej 
można by dostrzec jej odblask – oczywiście w różnym stopniu i na różne sposoby – można 
by dostrzec to wszystko, co w jakiś sposób i w jakiejś mierze uczestniczy w tej stwórczej 
Mądrości. Ostatecznie w tym właśnie kryje się także sama możliwość studiowania, pro-
wadzenia badań i naukowego dialogu w każdej dziedzinie wiedzy.

Natomiast w katechezie na temat racjonalności wiary55 papież podkreślił, że tradycja 
katolicka od początku odrzucała tzw. fideizm, który przyjmował wolę wierzenia nawet 
wbrew rozumowi: credo quia absurdum – wierzę, bo jest to niedorzeczność. Toteż 
fideizm nie może stanowić formuły interpretacyjnej wiary katolickiej. Bóg nie jest 
bowiem niedorzeczny, ale jest tajemnicą. Z kolei tajemnica nie może być irracjonalna, 
bo zawiera głęboki sens, znaczenie, prawdę, którą dopiero rozum może odkryć. Jeśli zaś 
człowiek stojący wobec tajemnicy dostrzega jedynie mrok, to nie dlatego, że jest go zbyt 
wiele. Podobnie jest ze wzrokiem człowieka, który próbuje wpatrywać się bezpośrednio 
w słońce; a chcąc je zobaczyć, dostrzega tylko ciemność. Nikt rozsądny nie twierdzi 
jednak z tego powodu, że słońce jest ciemne, bo przecież ono samo jest źródłem światła.

2.5. Rola teologii na uniwersytecie

Chwała tym uniwersytetom w Polsce, które po upadku komunizmu przywróciły lub 
powołały u siebie wydziały teologiczne. Jak wiadomo, podobny stan rzeczy wywodzi 
się jeszcze z kultury romańskiej: bowiem teologia od początku była istotną częścią uni-
wersytetu zarówno we Francji, jak i we Włoszech, czy w Niemczech, a także w Polsce 
i innych krajach. Taką sytuację miał właśnie na względzie Benedykt XVI, gdy wygłaszał 
poniższe przemówienia.

W obecności teologów z Tybingi papież podkreślił przede wszystkim, że teologia nadal 
przyczynia się do budowania tego, co nazywamy uniwersytetem. Zarówno uniwersytet, 
jak i cała ludzkość stawia wciąż nowe pytania i potrzebuje na nie odpowiedzi. A są to 
pytania o prawdę. Toteż, „aby być teologiem, żeby pełnić posługę dla dobra uniwersytetu, 
a przez to dla dobra całej ludzkości, a więc posługę, jakiej się od niego oczekuje, on sam 
musi posunąć się dalej i stawiać sobie kolejne pytania: czy prawdą jest to, co zostało 
powiedziane? A jeśli to prawda, to czy nas dotyczy? I po czym możemy poznać, że ta 
prawda nas dotyczy?”56 Papież wyraził przy tej okazji przekonanie, że w tym sensie 
teologia, choć należy do obszaru nauki, jest potrzebna w inny jeszcze sposób, tzn. musi 
odpowiadać na pytania stawiane poza jej obszarem, w innych dziedzinach nauki i życia 
zwykłych ludzi.

55 Benedykt XVI, „Katecheza środowa, 21.11.2012”, L’OR 1 (2013): 42.
56  Benedykt XVI, „Przemówienie do delegacji Wydziału Teologii Uniwersytetu w Tybindze, 21.03.2007”, L’OR 

6 (2007): 31.
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Dalej papież zapewnił, że zarówno uniwersytet, jak i ludzkość potrzebują takich pytań. 
Tam, gdzie nie stawia się już pytań, także tych, które dotykają istoty rzeczy i przekraczają 
granice wszelkich specjalności naukowych, nie uzyskuje się też odpowiedzi. Gdy sta-
wiane są pytania przekraczające naukowe specjalizacje, można mieć nadzieję na uzyska-
nie odpowiedzi na fundamentalne pytania, które dotyczą wszystkich ludzi. W przypadku 
teologii potrzebna jest nie tylko odwaga zadawania pytań, ale też umiejętność pokornego 
słuchania odpowiedzi, jakich udziela nam chrześcijańska wiara. Potrzebna jest pokora, 
która pomaga dostrzegać racjonalność tych odpowiedzi, dzięki czemu stają się one na 
nowo dostępne dla naszej epoki i dla nas samych. W ten sposób teologowie nie tylko 
tworzą uniwersytet, ale także pomagają ludziom żyć.

Papież poruszył też bardzo ważne, dotyczące uniwersytetu katolickiego kwestie 
w przemówieniu do wykładowców i studentów Wolnego Uniwersytetu Maryi Najświęt-
szej Wniebowziętej (uniwersytetu LUMSA)57. Podkreślił, że wobec dokonujących się 
we współczesnym świecie głębokich przemian konieczne wydaje się odwoływanie do 
wartości fundamentalnych, które należałoby przekazywać młodym pokoleniom jako nie-
odzowne patrymonium. Jeśli chodzi o instytucje akademickie – to najpilniejsze wydają 
się kwestie o charakterze etycznym. Natomiast dla uniwersytetów katolickich ważne 
byłoby, aby przede wszystkim pozostały wierne swej tożsamości oraz kompetentnie 
służyły Kościołowi i społeczeństwu. Benedykt XVI przy tej okazji przypomniał słucha-
czom konstytucję apostolską Jana Pawła II Ex corde Ecclesiae, w której tenże wzywał 
uniwersytet katolicki do zagwarantowania instytucjonalnej obecności chrześcijańskiej 
w świecie akademickim. Tak więc w złożonej obecnie rzeczywistości społecznej i kultu-
rowej uniwersytet katolicki – przypomniał to papież także i w tym przemówieniu – jest 
w sposób szczególny wezwany do działania z inspiracji chrześcijańskiej, zarówno gdy 
chodzi o aktywność pojedynczych osób, jak i całej wspólnoty uniwersyteckiej jako 
takiej. Powinno się to wyrażać w nieustannej refleksji mądrościowej, oświetlanej przez 
wiarę oraz poprzez badania naukowe. Winno się to dokonywać także w sposób wierny 
orędziu głoszonemu przez Kościół i służyć ludowi Bożemu oraz całej rodzinie ludzkiej 
pielgrzymującej do zbawienia. Takie są też założenia Wolnego Uniwersytetu Maryi 
Najświętszej Wniebowziętej (uniwersytetu LUMSA), którego Magna Charta proponuje 
pracę naukową ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy w dialogu pomiędzy wiarą 
i rozumem, w celu jak najdoskonalszego zintegrowania różnorodnego rodzaju poznania 
i wartości.

Magna Charta uniwersytetu stawia zarazem na czołowym miejscu aktywność forma-
cyjną, którą powinno się prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem postawy etycznej, 
wypracowując zarazem pozytywną syntezę wiary i kultury oraz wiedzy i mądrości, 
a wszystko po to, by dokonywało się pełne i harmonijne wzrastanie osoby ludzkiej. Papież 
zauważył, że w tej sytuacji wymogi stawiane wykładowcom są oczywiście bardzo wyso-
kie. Bo z jednej strony winni oni podnosić swe kwalifikacje nauczycielskie i badawcze, 

57 Benedykt XVI, Przemówienie do nauczycieli i studentów Wolnego Uniwersytetu Maryi Najświętszej Wniebowziętej 
(LUMSA), 21.11.2009.
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a z drugiej pełnić misję wychowawczą. Takich właśnie prawdziwych nauczycieli, którzy 
przekazują wraz z treściami naukowymi rygorystyczną dbałość o metodę badań, a jed-
nocześnie wartości duchowe i głębokie motywacje chrześcijańskie, potrzebują – zdaniem 
papieża – uniwersytety.

Papież zachęcał przy tym studentów, by żyjąc w społeczeństwie podzielonym i prze-
siąkniętym relatywizmem, zachowywali zawsze umysły otwarte na prawdę; by z całym 
zaangażowaniem nabywali głęboką wiedzę, która korelowałaby z integralną formacją 
osoby; by zawsze zachowywali zdolność poszukiwania tego, co prawdziwe i co dobre, 
zarówno w czasie studiów, jak i w ciągu całego życia i by przygotowali się profesjonalnie 
do tego, by zostać rzeczywistymi budowniczymi bardziej sprawiedliwego i solidarnego 
społeczeństwa. Można by powiedzieć, że te zachęty świadczą o pozytywnej i dobro-
czynnej pracy katolickiego uniwersytetu dla społeczeństwa. Nie chodzi tu bowiem 
o budowanie postaw egoistycznych ani destrukcyjnych czy też materialistycznych, 
hedonistycznych, czy wreszcie nihilistycznych, do jakich zachęcają, czy jakie propagują 
ideologie ateistyczne, ale o kształtowanie postaw altruistycznych i odpowiedzialnych tak 
za życie własne, jak i za życie społeczeństwa i świata. I można by powiedzieć, że na tym 
polega zasadnicza między nimi różnica.

2.6. Kształcenie i wychowanie

Znana jest maksyma, aktualna zwłaszcza w dzisiejszych czasach, że uniwersytety mają 
edukować, a nie ideologizować. Nie dziwi więc, że papież w wywiadzie udzielonym 
przed wyjazdem do Niemiec58 powiedział, że jeżeli chcemy mówić o postępie w świecie – 
to nasz główny program musi streszczać się w dwóch słowach: wychowanie i kształcenie. 
A to dlatego, że o prawdziwym postępie można mówić tylko wówczas, gdy dobrze służy 
człowiekowi, gdy człowiek rozwija się, gdy rosną nie tylko jego możliwości techniczne, 
lecz i siła moralna.

Zasadniczym problemem w obecnej sytuacji historycznej jest brak równowagi między 
niezwykle szybkim rozwojem ludzkich możliwości technicznych a nienadążającym za 
nim rozwojem etycznym. Dlatego właściwym rozwiązaniem tej sytuacji może być tylko 
edukacja człowieka. Edukacja, która ma ze swej istoty dwa wymiary: po pierwsze – 
trzeba się oczywiście uczyć, zdobywać wiedzę oraz umiejętności know-how i to warto 
by dowartościowywać. Jeśli jednak w procesie edukacji przekazywane jest wyłącznie 
know-how, tzn. jeśli uczymy tylko, jak budować i obsługiwać maszyny czy jak stosować 
środki antykoncepcyjne, to nie powinniśmy potem dziwić się, że skutkiem są wojny 
i epidemie AIDS.

Bo równocześnie potrzeba tego drugiego wymiaru edukacji. Do nauki zawodu trzeba 
by jeszcze dodać kształcenie serca, dzięki czemu młody człowiek otrzyma pewne 
punkty odniesienia i nauczy się właściwie korzystać z poznanych technik. Kościół 
prowadzi szkoły i uniwersytety, gdzie można uzyskać rzetelną wiedzę i umiejętności 

58 „Wywiad z Benedyktem XVI przed wizytą w Niemczech, 5.08.2006”, L’OR 11 (2006): 44.
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zawodowe. Dzięki nim młodzi osiągają niezależność i wolność. W tych szkołach uczą 
się więc zawodu, ale są też formowane ich osobowości, tak by w razie konfliktu pragnęli 
pojednania i wiedzieli, że trzeba budować, a nie niszczyć, że należy też poszukiwać, czy 
zdobywać wzorce współżycia z innymi.

Wychowaniu katolickiemu papież poświęcił szczególnie dużo uwagi w przemówieniu 
na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie, w którym brali udział nie tylko akademicy, 
ale także nauczyciele i uczniowie szkół średnich, co uzasadnia tak obszerne zajęcie się 
sprawą kształtowania postaw katolickich. Papież wyszedł od tego, że misją Kościoła jest 
głoszenie Dobrej Nowiny, a integralną częścią tego przepowiadania jest głoszenie prawdy 
i wychowanie. W konsekwencji „każda katolicka instytucja oświatowa jest w pierwszej 
kolejności miejscem spotkania z żyjącym Bogiem, który w Jezusie Chrystusie objawia 
swoją przemieniającą miłość i prawdę” (Spe Salvi 4)59. Spotkanie to wzbudza pragnienie 
coraz lepszego pojmowania Chrystusa i Jego nauki, a z kolei moc Ewangelii inspiruje 
do rozpoczęcia nowego życia, nacechowanego tym, co piękne, dobre i prawdziwe, do 
życia wiarą w Kościele. W taki to sposób dobra nowina o Chrystusie może prowadzić 
„ku obiektywnej prawdzie, która wykraczając ponad to, co partykularne i subiektywne, 
wskazuje na to, co uniwersalne i absolutne i co sprawia, że możemy głosić nadzieję, 
która zawieść nie może” (Rz 5,5)60. W dobie konfliktów międzyludzkich, zamętu moral-
nego i fragmentaryzacji wiedzy potrzebne jest takie kształcenie akademickie i takie 
wychowanie religijne, które jest oparte na jedności prawdy i na służbie człowiekowi oraz 
wspólnocie ludzkiej. To zaś staje się potężną przesłanką nadziei.

Troskę o wychowanie katolickie papież nazwał „miłością intelektualną”. Taka miłość 
oznacza dla wychowawcy uznanie za akt miłości prowadzenie młodego człowieka ku 
prawdzie. Miłość intelektualna stara się nie dopuścić, by rozum młodych ludzi został ode-
rwany od dążenia do prawdy. Jeśli przed tym uchroni, to młody człowiek będzie w stanie 
kształtować przy pomocy wiary różne obszary życia rodzinnego i obywatelskiego.

Kierownictwo i wykładowcy katolickiego uniwersytetu mają przywilej, a zarazem 
obowiązek zagwarantowania, by studenci otrzymywali wykształcenie w zakresie nauki 
i życia wiarą katolicką. Wymaga to od nich nie tylko słownego zachęcania, ale publicz-
nego dawania świadectwa i postępowania na wzór Chrystusa, opartego na nauce Pisma 
Świętego i Magisterium Kościoła. Wiara winna kształtować wszystkie aspekty życia 
instytucji, tak w salach wykładowych, jak i poza nimi. Każde odejście od tej zasady 
osłabia katolicką tożsamość uczelni i zamiast zwiększać wolność, nieuchronnie wpro-
wadza zamęt moralny, intelektualny i duchowy. Akademicy nie mogą zapominać o tym, 
że godność wychowania polega na dążeniu do prawdziwej doskonałości i szczęścia 
podopiecznych.

59 Benedykt XVI, „Przemówienie na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie, 17.04.2008”, L’OR 
5 (2008): 48.

60 Benedykt XVI, „Przemówienie na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie, 17.04.2008”, 48.
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2.7. Formacja integralna podczas studiów

W czasie wizyty na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim papież wyraził uznanie dla 
jezuitów za integralną formację w czasie studiów, które prowadzą61. Często mówił też 
o tym studentom uczelni papieskich w Rzymie, w czasie Mszy św. inaugurującej nowy 
rok akademicki. Najbardziej w tej kwestii znaczące wydaje się być jednak przemówienie 
papieża do członków FUCI62.

Papież przypomniał tam, z jakim uznaniem Jan Paweł II wyrażał się o tej organizacji 
z okazji setnej rocznicy jej założenia. Przyczyniła się ona bowiem do formacji całych 
pokoleń wzorowych katolików, którzy potrafili wprowadzać w życie wymagania Ewan-
gelii (np. Pier Giorgio Frassati) i dawali świadectwo temu, że możliwa jest przyjaźń 
pomiędzy rozumem a wiarą. Wymaga to oczywiście nieustannego wysiłku łączenia 
pracy nad dojrzewaniem w wierze z przyswajaniem nowych zasobów wiedzy naukowej. 
Studenci realizują to zgodnie z zasadą credere nello studio, świadcząc o tym, że poprzez 
studia uniwersyteckie i dzięki nim można realizować zarazem dojrzewanie autentycznie 
ludzkie, jak i naukowe oraz duchowe. Nie trzeba zatem rezygnować z wolnego poszu-
kiwania prawdy, bo kto w ten sposób jest wolny – szukając prawdy, nie musi odrzucać 
wiary. Na koniec papież przywołał maksymę bł. Giuseppe Toviniego, że „poprzez studia 
młodzi nigdy nie zostaną ubogimi, a bez studiów nigdy się nie wzbogacą”.

Studia dają więc okazję – kontynuował papież – do rozwoju w wierze, ponieważ 
dobrze kształcony rozum otwiera serce człowieka na słuchanie głosu Boga. Szczególnie 
ważna jest tu pokora, która umożliwia realistyczne rozumienie życia jako otwartego na 
transcendencję i pomaga ustrzec się pychy. W dzisiejszej sytuacji ten, kto chce iść za 
Chrystusem, musi iść niejako pod prąd; nie może pozwalać, by pociągały go głosy, które 
są naznaczone arogancją i przemocą, żądzą panowania i osiągania sukcesu za każdą 
cenę. W społeczeństwie konsumpcjonistycznym obserwuje się niepohamowany niczym 
wyścig za tym, aby odpowiednio się pokazać, aby jak najwięcej posiadać, nie zważając 
na ewentualne szkody moralne. Kościół, który jest nauczycielem człowieczeństwa, nie 
przestaje wzywać zwłaszcza nowych pokoleń, by były czujne i by nie bały się wybierać 
dróg alternatywnych w stosunku do mainstreamowych, a które tylko Chrystus umie 
wskazać. Chrystus bowiem wzywa wszystkich, aby tak kształtowali swą egzystencję, 
by żyli w sposób trzeźwy i solidarny, aby budowali szczere i bezinteresowne relacje 
z innymi. Kościół chciałby też, by młodzi angażowali się w studia w sposób uczciwy, 
wypracowując w sobie dojrzałe poczucie odpowiedzialności oraz zainteresowanie 
dobrem wspólnym.

61 Benedykt XVI, „Pomagać ludziom kochać Boga i służyć Mu we wszystkim. Przemówienie Ojca świętego podczas 
wizyty na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. 3.11.2006”, 20–23.

62 Radio Watykańskie, „Benedykt XVI o potrzebie świadectwa łączenia wiedzy i wiary. 9.11.2007”, dostęp 
18.12.2020, https://info.wiara.pl/doc/170744.Benedykt-XVI-o-potrzebie-swiadectwa-laczenia-wiedzy-i-wiary.
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2.8. Uniwersytet uspołecznia

W przemówieniu na uniwersytecie w Parmie63 papież postawił młodzieży akademickiej 
za wzór związanego z tą uczelnią eremitę kamedulskiego, tj. św. Piotra Damiana. Potrafił 
on bowiem harmonijnie połączyć dwa fundamentalne wymiary ludzkiej egzystencji, 
jakimi są samotność i wspólnotowość. Podczas gdy dzisiejsza młodzież, zafascynowana 
głównie nowymi technologiami informatycznymi, jest narażona na niebezpieczeństwo 
ograniczenia zdolności koncentracji mentalnej na poziomie osobowym, jak również na 
ryzyko całkowitej izolacji w sferze wirtualnej. Młody człowiek na ogół skupia się więc 
na samym sobie i usiłuje stronić od konstruktywnych relacji z tymi innymi, którzy są od 
niego różni, wskutek czego jego świadomość społeczna łatwo ulega zanikowi. Tymcza-
sem uniwersytet ze swej natury żyje dzięki zachowaniu równowagi pomiędzy momentem 
indywidualnym a wspólnotowym, pomiędzy poszukiwaniem wiedzy i refleksją pojedyn-
czych osób a dzieleniem się i otwartym konfrontowaniem się z innymi w perspektywie 
dążenia do uniwersalnych wartości.

Papież przypomniał tam kolejny raz, że studia akademickie winny się przyczyniać do 
formowania społeczeństwa nie tylko w zakresie osiągnięć ściśle naukowych, ale także 
w sensie bardziej ogólnym, tzn. oferując poza tym młodzieży dojrzewanie intelektualne, 
moralne i cywilno-obywatelskie, tak by młodzi ludzie potrafili radzić sobie z wielkimi 
pytaniami nurtującymi człowieka współczesnego oraz angażować swe siły w działania 
społeczne.

Papież nawiązał również wówczas do dyskusji na temat reformy uniwersytetów. I tu 
znów przypomniał Piotra Damiana, zaliczanego do wielkich reformatorów Kościoła, 
jako że po roku 1000 współpracował z Grzegorzem VII, gdy ten nie był jeszcze papieżem. 
Otóż w jego ujęciu, reforma musi mieć przede wszystkim charakter duchowy i moralny, 
czyli musi uczynić punktem wyjścia ludzkie sumienia. Jeśli więc dziś chce się ulepszyć 
środowisko ludzkie co do jakości i skuteczności działania, trzeba, by każdy zaczął refor-
mowanie od siebie samego, czyli usunął to, co utrudnia mu współżycie z innymi ludźmi, 
a zaczął zdobywać to, co może służyć dobru wspólnemu.

W przemówieniu do studentów64, Benedykt XVI rozwinął refleksję nad Pawłowym 
rozróżnieniem „mądrości Krzyża”, czyli mądrości Bożej i przeciwstawnej wobec niej 

„mądrości tego świata”. Istnieje pomiędzy nimi kontrast. Tylko pierwsza jest praw-
dziwa – ta Boska, podczas gdy druga jest głupotą. Oczywiście nie można rozumieć 
tego przeciwstawienia podobnie jak w przypadku przeciwstawienia pomiędzy teologią 
a naukami. Bo tu chodzi o dwie zasadnicze postawy życiowe. „Mądrość tego świata” 
jest sposobem życia wyłącznie dla siebie samego, ponadto pogonią za sprawami, które 
odrywają od Boga oraz podążaniem za dominującymi opiniami, które ucierają kryteria 

63 Benedykt XVI, Przemówienie do wykładowców i studentów Uniwersytetu w Parmie, 1.12.2008.
64 Benedykt XVI, „Przemówienie do studentów papieskich uniwersytetów rzymskich z okazji inauguracji roku 

akademickiego 2008/2009, 30.10.2008”, L’OR 1 (2009): 38–39.
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sukcesu i władzy, natomiast „mądrość Boska” polega na podążaniu za myślą Chrystusa; 
bo to On otwiera oczy serca i kieruje na drogi prawdy i miłości bliźniego.

Papież zapewnił przy tym, że Paweł nie stara się poniżać poznania naturalnego. 
Chciałby jedynie uczynić jasnym różnicę pomiędzy tym, co rzeczywiście może mieć 
wartość dla zbawienia człowieka, a tym, co może spowodować podziały i ruinę. Zatem 
demaskuje zasłonę fałszywej mądrości, jaką stwarza pycha i zarozumiałość ludzka. Bo 
to nie samo poznanie jako takie doprowadza do zła, ale zarozumiałość, „chełpienie się” 
tym do czego się doszło na drodze awansu, czy też sądzi się, że się osiągnęło w zakresie 
wiedzy. Stąd wywodzą się rozłam i niezgoda tak w Kościele, jak i w społeczeństwie. 
Toteż nic dziwnego, że Paweł ciągle wzywa do oczyszczenia serca z tego nalotu pychy, 
obecnej w każdym człowieku. Dlatego trzeba wołać za św. Pawłem: „Któż nas uwolni? 
(Rz 7,24), by podobnie jak on, usłyszeć w odpowiedzi: Tylko łaska Jezusa Chrystusa, 
którego Ojciec udzielił nam przez Ducha Świętego (Rz 7,25). Bo jedynie ona, udzielana 
poprzez Kościół i w Kościele, może nas oczyścić z fałszywej mądrości i egocentrycznego 
nastawienia.

2.9. Rola duszpasterstwa akademickiego

W przemówieniu do studentów65 papież podkreślił jeszcze ogromną rolę duszpasterstwa 
akademickiego w formie, jaką stosuje się w niektórych krajach, tj. tzw. kapelanii uni-
wersyteckich. Winny one być miejscem formacji ludzi wierzących w sposób dojrzały, 
ludzi, którzy byliby świadomi, że są umiłowani przez Boga i wezwani, by w Chrystusie 
być animatorami duszpasterstwa uniwersyteckiego. Papież przyznał jednocześnie, 
że chrześcijańska obecność na uniwersytecie jest coraz bardziej wymagająca, ale też 
i piękna, ponieważ misją wiary jest – podobnie jak w minionych wiekach – ofiarowanie 
służby poznaniu, które w dzisiejszym społeczeństwie stanowi prawdziwy motor postępu. 
Bowiem od poznania ubogaconego wkładem wiary zależy, czy społeczność ludzka będzie 
potrafiła patrzeć w przyszłość z nadzieją, pokonując pokusy czysto materialistycznej 
wizji własnej egzystencji oraz całej historii ludzkości.

Zachęcał na koniec młodych, by studiowali ze świadomością, iż stanowią przyszłość 
Europy. Wezwał ich, by zanurzeni w świat poznania, najlepsze swe zdolności i to nie tylko 
intelektualne inwestowali w realizację dobra wspólnego, by poczuwali się także do obo-
wiązku konsolidowania własnej osobowości i tym samym jeszcze bardziej przyczyniali 
się do realizacji tego dobra. Praca nad rozwojem wiedzy jest specyficznym powołaniem 
uniwersytetu i wymaga nie tylko kwalifikacji intelektualnych, lecz w obliczu rozległości 
i złożoności wiedzy, jaką ludzkość dysponuje, także coraz bardziej wyśrubowanych 
kwalifikacji moralnych i duchowych. Nowa synteza kulturalna, jaką obecnie wypra-
cowuje się w Europie i świecie zglobalizowanym, potrzebuje bowiem również wkładu 
intelektualistów, którzy byliby w stanie zaproponować w aulach akademickich dyskurs 

65 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników pierwszego europejskiego spotkania studentów uniwersyteckich 
zorganizowanego przez Komisję katecheza – szkoła – uniwersytet Rady Konferencji Episkopatów Europejskich 
(CCEE), 11.07.2009.
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o Bogu lub, jeszcze lepiej, spowodować, by u młodych ludzi odrodziło się pragnienie 
poszukiwania Boga – quaerere Deum. Studenci wespół z wykładowcami wnoszą wkład 
w tworzenie laboratoriów wiary i kultury, podzielając trud zdobywania wiedzy. Papież 
zachęcał więc, by odnosili się oni z miłością do swych uniwersytetów, które są miejscami 
cnoty i służby. Kościół ufa, że młodzi będą się angażowali w apostolstwo uniwersyteckie, 
pomimo trudności i wyzwań z tym związanych. Papież nazwał je misjonarskim zada-
niem polegającym na dawaniu świadectwa o swym osobistym spotkaniu z Chrystusem, 
zwłaszcza na Eucharystii. Jest to świadectwo Prawdy, która oświeca drogę każdego 
człowieka. Z takiego spotkania rodzi się bowiem często nowe serce, które nie tylko 
jest w stanie nadać nowy kierunek własnemu życiu, ale pozwala też stać się fermentem 
i zaczynem społeczności ożywionej przez miłość ewangeliczną.

2.10. Uniwersytet świecki a uniwersytet katolicki – podobieństwa i różnice

Można zapytać, jaką koncepcję uniwersytetu miał Benedykt XVI? Czy scholastyczną, czy 
też Newmanowską, czy jakąś inną? Gdy chodzi o koncepcję uniwersytetu jako takiego, 
to zapewne miał koncepcję scholastyczną. Taką przedstawiał niejednokrotnie, a bardzo 
obszernie w wykładzie przygotowanym do wygłoszenia na uniwersytecie rzymskim 
La Sapienza66. Cztery wydziały (teologia, filozofia, medycyna i prawo), które tworzyły 
ówczesną wszechnicę – universitas – ukazywały jedność nauki. Choć w dzisiejszych 
czasach nastąpił ogromny rozwój różnych dziedzin nauk, to jednak w swych przemó-
wieniach Benedykt XVI zawsze promował jedność nauki jako takiej67. Następnie już 
od czasu jego wykładów opublikowanych w książce Wprowadzenie do chrześcijaństwa 
w latach sześćdziesiątych XX wieku apelował do naukowców nauk eksperymentalnych 
o „poszerzenie rozumu – racjonalności”, czyli o wyjście poza pozytywistyczne ograni-
czenie nauki do wiedzy eksperymentalnej i otwarcie na transcendencję.

Jego ideę uniwersytetu ukształtowała także struktura tej instytucji, jaka miała miejsce 
w Niemczech, którego integralną częścią był wydział teologii. Mówił o tym podczas 
wykładu na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdy przyrównał jedność różnych nauk do 
atmosfery, jaka panowała na Uniwersytecie w Bonn, gdzie od 1959 roku wykładał 
teologię68. Podkreślił, że wszyscy profesorowie utrzymywali wtedy ze sobą bardzo bez-
pośrednie kontakty, a także, że kontakty ze studentami były równie bezpośrednie. Na co 
dzień spotykali się bowiem przed wykładami i po wykładach w pokojach wykładowców: 
teolodzy z historykami, filozofami i filologami. Raz w semestrze odbywał się tzw. dies 
accademicus, tj. dzień, w którym profesorowie wszystkich wydziałów mieli spotkanie ze 
studentami z całego uniwersytetu. Chodziło o to, by każdy mógł osobiście doświadczyć 
owej universitas, czyli tego, że mimo iż reprezentują różne specjalizacje, to jednocześnie 

66 Benedykt XVI, „Przemówienie przygotowane do wygłoszenia na uniwersytecie rzymskim «La Sapienza» w dniu 
17.01.2008”, L’OR 3 (2008): 14.

67 Józef Warzeszak, „Polifonia nauk w ujęciu Benedykta XVI”, Studia Bobolanum 34, 1 (2021): 54–70.
68 Benedykt XVI. „Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i refleksje. Wykład na uniwersytecie. Ratyzbona, 

12.09.2006”, 25–29.
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należą do pewnej szczególnej całości, ponieważ wszyscy pracują w obszarze jednego 
i tego samego rozumu, a przez to wspólna jest też ich odpowiedzialność za właściwe 
z niego korzystanie.

Gdy chodzi o porównanie wizji uniwersytetu J.H. Newmana i Benedykta XVI, to 
trzeba zauważyć, że dotyczy ona idei uniwersytetu katolickiego. Niewątpliwie papież 
znał koncepcję tego założyciela katolickiego uniwersytetu w Irlandii. Przedstawił ją 
zwięźle w homilii w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej, posługując się słowami samego 
nowo wyniesionego na ołtarze: „Potrzeba nam ludzi świeckich, którzy nie są aroganccy, 
pochopni w słowach i polemiczni, lecz znają swoją religię, utożsamiają się z nią, wiedzą, 
o co im chodzi, wiedzą, co posiadają, a czego nie; ludzi, którzy znają Credo tak dobrze, 
że mogą je wyjaśnić, którzy tyle wiedzą o historii, że potrafią jej bronić”69. Z tych słów 
wynika, że koncepcja uniwersytetu J.H. Newmana koncentrowała się na kształceniu 
intelektualnym katolików, świadomych swej wiary i mających odwagę jej bronić. Nato-
miast z nauczania Benedykta XVI wynika, że kładł on nacisk na całokształt formacji 
intelektualnej, moralnej i duchowej, a więc szerszej.

Jakie podobieństwa i różnice widział Benedykt XVI pomiędzy uniwersytetem świec-
kim a kościelnym? Oczywiście podstawowe zadania nie różnią tych uczelni. A więc 
poszukiwanie prawdy, wysoki poziom badań naukowych i przekazywania wiedzy, 
a zarazem posługa mądrości dla dobra studentów i społeczeństwa.

Zapewne różni je nieco motywacja: w pierwszym przypadku jest to argumentacja 
naturalna, a w drugim oprócz naturalnej jeszcze bardziej oddziałuje motywacja nad-
przyrodzona. Katolickość nie jest ograniczeniem, ale dowartościowaniem aktywności 
naukowej i formacyjnej. Decyzje podejmowane są w świetle wiary, starają się być wierne 
orędziu chrześcijańskiemu. O ile oba rodzaje uniwersytetów kierują się wolą służby 
społeczeństwu, o tyle ten drugi jeszcze bardziej społeczności Kościoła, pozostając 
wiernym swej tożsamości. O ile papież zachęcał uczonych, by oczywiście zgłębiali swą 
wiedzę specjalistyczną, ale równocześnie, by wychodzili ponad nią i otwierali się na 
rzeczywistość ponadmaterialną i poszukiwali prawdy ostatecznej, o tyle fundamentem 
działań uczonych katolickich jest połączenie wiary z nauką, tworzenie „laboratorium” 
wiary i kultury.

Na jednym i drugim uniwersytecie oprócz zdobywania wiedzy powinna istnieć for-
macja etyczna – tak rozumieli kształcenie już starożytni filozofowie greccy i takie ujęcie 
nigdy się nie przedawnia. Przy czym formację na uniwersytecie świeckim papież ujmo-
wał jako formację człowieczeństwa w kierunku dobra, budowanie humanizmu, wycho-
wanie w duchu wyrozumiałości, tolerancji i pokoju, tak aby absolwenci przyczyniali się 
do rozwoju społeczeństwa i do realizacji dobra wspólnego, poszerzanie racjonalności 
i ukierunkowanie na rzeczywistość transcendentną. Wszystkie te zadania stoją także 
przed uniwersytetem katolickim, ale papież mówił ponadto o obecności na tej uczelni 
Chrystusa – Logosu, mówił o syntezie prawdy i miłości, która stanowi życiowy rdzeń 

69 John Henry Newman, The Present Position of Catholics in England, IX, 390; cytat za: Benedykt XVI, „Homilia 
w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej w Cofton Park, 19.09.2010”, L’OR 11 (2010): 41.
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kultury katolickiej, o uczestnictwie w ewangelizacyjnej misji powierzonej Kościołowi, 
o dawaniu świadectwa, o spotkaniu osobistym z Chrystusem, zwłaszcza w czasie Eucha-
rystii. Autonomia uniwersytetu w badaniu i przekazywaniu prawdy jest cechą wyrażającą 
tożsamość jednego i drugiego rodzaju uniwersytetu, ale pracownicy katolickiej uczelni 
nie mogą zasłaniać się autonomią przy głoszeniu błędów doktrynalnych i etycznych, 
gdyż jest to zdradą tożsamości i misji katolickiego uniwersytetu, wchodzącej w munus 
docendi Kościoła70. Potrzebni są intelektualiści, którzy w salach wykładowych potrafią 
mówić o Bogu i zainspirują młodych do poszukiwania Boga. Od poznania wzbogaconego 
wiarą zależy, czy ludzkość będzie mogła patrzeć w przyszłość z nadzieją, odrzucając 
czysto materialistyczną wizję życia.

Zakończenie

Z treści artykułu wynika, jak bogata i wielostronna, a przez to niezwykle cenna, jest wizja 
uniwersytetu prezentowana przez Benedykta XVI. W tej wizji zawarte są zagadnienia 
dotyczące zarówno misji badawczej, jak i formacyjnej, czyli wychowawczej. Co do misji 
badawczej to papież – podczas swych wystąpień w różnych gremiach uniwersyteckich – 
podkreślał wielokrotnie i na różne sposoby, że podstawowym zadaniem prowadzonych 
badań jest poszukiwanie prawdy, także tej prawdy ostatecznej, którą jest Bóg – Mądrość. 
Przypominał, że ludzie Kościoła motywowani swą katolicką wiarą fundowali średnio-
wieczne uniwersytety, by umożliwiać zdobywanie wiedzy i jej szerzenie w kręgach 
młodych Europejczyków. U podstaw tych zabiegów leżało przekonanie, że wiara i rozum 
współdziałają w poszukiwaniu prawdy. Wiara nie boi się rozwoju wiedzy. Badaczy nauk 
empirycznych, które są dziś najpowszechniej uprawiane na uniwersytetach, papież 
zachęcał do poszerzania obszaru racjonalności i otwarcia się na transcendencję, tak, aby 
rozum „poszerzony” mógł badać i zrozumieć także aspekty ponadempiryczne. Gdy zaś 
chodzi o formację, to polega ona na wdrażaniu umiłowania prawdy, przywiązania do 
głębokich wartości, na wyrabianiu umysłu krytycznego, zwłaszcza na uodparnianiu na 
naciski starych i nowych ideologii, wreszcie na wychowaniu w duchu sprawiedliwości, 
wyrozumiałości, tolerancji i pokoju. Każdy człowiek jest bowiem powołany do pełnie-
nia dobra, a nie zła, do głoszenia prawdy, a nie fałszu. Kształtując postawy etyczne, 
uniwersytet realizuje zarazem właściwą sobie wizję humanistyczną. Dlatego też życie 
uniwersyteckie winno opierać się na dwóch filarach: wspólnotowości oraz szacunku 
dla osoby. Uniwersytet jest przede wszystkim wspólnotą nauczających i studiujących 
w poszukiwaniu prawdy i nabywaniu wyższych kompetencji zawodowych i kulturalnych. 
Ale jednocześnie uniwersytet powinien stawiać na centralnym miejscu osobę, która 
potrzebuje nie tylko wiedzy, ale i mądrości, wyrażającej się w umiejętności życia. Papież 

70 Benedykt XVI, „Przemówienie na Katolickim Uniwersytecie Katolickim Ameryki w Waszyngtonie, 17.04.2008”, 
51.
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nie omieszkał przy tym przypominać, że godność człowieka została uznana w całej swej 
integralności, właśnie dzięki wierze chrześcijańskiej i pod wpływem jej nauczania.

Doniosłe są też jego uwagi dotyczące uniwersytetu katolickiego. Benedykt XVI pod-
kreślał za Janem Pawłem II wielokrotnie, że uniwersytet noszący tę nazwę inspiruje się 
w swej działalności wiarą chrześcijańską oraz wiernością wobec katolickiego orędzia, 
które w ciągu wieków było nieustannie zaczynem kultury i światłem dla rozumu. Jego 
fundamentem jest połączenie wiary i nauki, która pomaga odkrywać i zachowywać 
jedność różnych gałęzi nauki: teologii, filozofii i nauk eksperymentalnych. Prawidłowo 
ukształtowana wiara powoduje zaś, że rozum otwiera się na to, co boskie. O ile uni-
wersytet świecki jest więc „laboratorium” prawdy i kultury, o tyle jeszcze bardziej 
powinien nim być uniwersytet katolicki. O ile uniwersytet świecki ma nie tylko kształcić, 
ale i formować ludzi odpowiedzialnych za własne życie i za społeczność, w której żyją, 
o tyle uczelnia katolicka winna w sposób szczególny formować ludzi silnych moralnie, 
którzy będą służyć Kościołowi i społeczeństwu, którzy będą rzeczywistymi budowni-
czymi bardziej sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa. Wielką rolę w tego rodzaju 
formacji może oczywiście spełniać duszpasterstwo akademickie.
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Streszczenie

Okrągłe rocznice ważnych wydarzeń skłaniają do refleksji, a w przypadku prawd wiary do 
spojrzenia na ich genezę. Dogmat o Wniebowzięciu NMP, obecny w Kościele od wieków, 
został ogłoszony uroczyście dopiero siedemdziesiąt lat temu na prośbę biskupów i wiernych 
świeckich, Konstytucją apostolską Munificentissimus Deus. Treść tego dogmatu była roz-
wijana, wzbogacana nauczaniem kolejnych papieży, aby wskazać, że Maryja Wniebowzięta 
jest nie tylko wzorem, przykładem do naśladowania, ale także nadzieją wierzących na ich 
wniebowzięcie.
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FROM MUNIFICENTISSIMUS DEUS TO THE CATECHISM OF THE 
CATHOLIC CHURCH – THE EVOLUTION OF THE DOGMA OF THE 
ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY  
FOR THE 70TH ANNIVERSARY OF ITS PROCLAMATION

Abstract

Round anniversaries of important events invite us to reflect and, in the case of Truths of the 
Faith, to look at their origins. The dogma of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, pres-
ent in the Church for centuries, was solemnly proclaimed only seventy years ago at the request 
of bishops and the lay faithful, in the Apostolic Constitution Munificentissimus Deus. The 
content of this dogma was developed, enriched with the teachings of successive popes to show 
that Mary of the Assumption is not only a model, an example to follow, but also the hope of 
believers for their Assumption.

Keywords: Assumption of the Blessed Virgin Mary, resurrection, history of dogma, 
documents of the Church, Mary the Queen

Wstęp

Rocznice ważnych wydarzeń skłaniają do wspomnień czy analiz. W listopadzie 2020 
roku minie 70 lat od ogłoszenia „najmłodszego” z dogmatów maryjnych, dotyczących 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Historia tego dogmatu ma swoje miejsce 
w bogatej Tradycji Kościoła już od IV wieku. Dyskusje wokół tematu trwały także w IX 
i X wieku, ale ostatecznie zostały zamknięte dopiero w wieku XX2. Sposób ogłoszenia 
tej prawdy wynikał z potrzeby wiary Ludu Bożego. Została w tej sprawie wystosowana 
odezwa, którą z błogosławieństwem papieża Piusa XI rozesłał w całym katolickim świe-
cie o. Mateo – znany apostoł Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego. Jak określa 
sam autor, miał to być „rodzaj plebiscytu w sprawie ogłoszenia dogmatu Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny”, prawdy będącej przedmiotem wiary od wieków w Kościele 
katolickim.

Okólnik ten datowany jest na 1933 rok, co wskazuje na to, że starania o dogmatyczne 
określenie prawdy o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny rozpoczęły się na długo 
przed ich właściwym sformułowaniem3. Papież Pius XI, będąc szczególnym czcicielem 
Matki Bożej Częstochowskiej, rozpoczął starania o definicję dogmatu, lecz samego 
określenia dokonał jego następca na Stolicy Piotrowej Pius XII, wydając konstytucję 
apostolską Munificentissimus Deus.

2 Sławomir Jan Stasiak, Robert Zawiła, ABC teologii dogmatycznej. Notatki z wykładów ks. prof. Romana E. Ro-
gowskiego (Oleśnica–Wrocław: Signum, 1993), 269–270.

3 Mateo, Okólnik o. Mateo do przyjaciół Serca Jezusowego w sprawie ogłoszenia dogmatu Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marji Panny (Warszawa: Sekretarjat Intronizacji Najśw. Serca Jezusowego, 1933), 3.
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1. Munificentissimus Deus

1.1. Przygotowania definicji dogmatycznej

Droga do wydania tego dokumentu została określona mianem „soboru koresponden-
cyjnego”. Według świadectwa bp. Antoniego Pawłowskiego z 1947 roku na Soborze 
Watykańskim I ponad dwustu biskupów wystąpiło z petycją o uczynienie prawdy 
o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny dogmatem wiary katolickiej.

Duchowe uczestnictwo Maryi w widzeniu Boga jest formalnym artykułem wiary, 
a więc zmiana miałaby dotyczyć określenia, czy Jej ciało dostąpiło też chwały niebie-
skiej. Miałoby to również określić, że NMP wraz ze swym człowieczeństwem otrzymała 
chwałę równą Jezusowi Chrystusowi Wniebowstępującemu, która to chwała będzie 
udziałem wszystkich zbawionych.

Wszelkie starania w tej sprawie przyczyniły się do wydania 1 maja 1946 roku ency-
kliki Deiparae Virginis Mariae, w której Pius XII wezwał biskupów, aby w imieniu 
własnym, duchowieństwa i wiernych wypowiedzieli się o somatycznym wniebowzięciu 
Maryi oraz o możliwej definicji dogmatu. Jak zauważył bp Pawłowski, do tej pory wśród 
dogmatyków, w poważnych podręcznikach dogmatyki, różnie kwalifikowano tę prawdę: 
jako sententiam piam et bene fundata (Christianus Pesch TJ w Praelectiones dogmati-
cae); pia et probabilissima sententia (Franciszek Diekamp w Theologiae dogmaticae 
manuale); fidei proxima (ks. Piotr Kremer w rozprawie Wniebowzięcie Bogarodzicy 
w wierze i tradycji Kościoła katolickiego)4.

Dane historyczne z najwcześniejszej tradycji po przebadaniu powinny dać pewność 
naukową, zaś do tego czasu wszelkie tezy, teorie opierać się będą na metodzie czysto teo-
logicznej, co pozwala na następujące określenia: prawda o Wniebowzięciu NMP wyzna-
wana jest w Kościele przez hierarchię i wiernych od wieków; jedynym jej źródłem mogło 
być tylko nadprzyrodzone objawienie, bo tylko Bóg zna obecny chwalebny stan Maryi; 
prawda ta przekazywana jest w najwcześniejszym okresie tradycji chrześcijańskiej; 
występuje w całkowitym zespoleniu z Wiecznym Dziewictwem Maryi, a jeśli zachował 
Bóg organizm Maryi od skazy grzechu, to tym bardziej od rozkładu pośmiertnego; przez 
Boże Macierzyństwo Maryja została wprowadzona do porządku hipostatycznego, co 
wyrażało się w uczestnictwie w tajemnicach Zbawiciela5.

Stąd też stwierdzenie, że Maryja z duszą i ciałem uczestniczy w chwale niebieskiej 
powinno stanowić właściwy i formalny przedmiot dogmatu, zaś Jej śmierć i zmartwych-
wskrzeszenie mogą być potraktowane jako pewne, choć uboczne dla głównej treści 
wiary6. Ten sam autor, w artykule nieco późniejszym, odnosi się do różnych rozwiązań 
proponowanych co do definicji dogmatu i proponuje usystematyzowanie ich dwojako.

4 Antoni Pawłowski, „Wniebowzięcie Bogarodzicy jako przedmiot projektowanej definicji dogmatycznej”, Ate-
neum Kapłańskie 46, 39 (1947): 3–5.

5 Pawłowski, „Wniebowzięcie Bogarodzicy jako przedmiot projektowanej definicji dogmatycznej”, 11–13.
6 Pawłowski, „Wniebowzięcie Bogarodzicy jako przedmiot projektowanej definicji dogmatycznej”, 13–14.
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Dogmatyzacja pełnej doktryny o wniebowzięciu, to znaczy uznanie za przedmiot 
definicji wiary tego, że Maryja umarła, została wskrzeszona z martwych, aby z ciałem 
i duszą zostać wziętą do nieba i mieć zapewniony udział w ostatecznej formie wiecznej 
chwały. W tym przypadku dogmat wniebowzięcia zawierałby trzy prawdy szczegółowe, 
z których każda byłaby dogmatem szczegółowym i istotnym czynnikiem wchodzącym 
w skład doktryny o somatycznym wniebowzięciu Maryi. Uzasadnienia teologicznego 
szukać tu trzeba w dogmacie o Niepokalanym Poczęciu oraz Protoewangelii (Rdz 3,15). 
Ze względu na trudności z pozytywnym uzasadnieniem wszystkich trzech czynni-
ków, większość teologów opowiadała się za przyjęciem doktryny asumpcjonistycznej 
w ujęciu chronologicznym za obowiązującą, nie w znaczeniu dogmatu formalnego, ale 
za potwierdzeniem prawdziwości, nieomylnym autorytetem Kościoła i uznaniem jej 
doktryną kościelną.

Drugą propozycją była integralna kanonizacja Wniebowziętej, czyli uznanie, że 
Maryja była zachowana od wszelkich przejawów grzechu pierworodnego, a więc cier-
pienia, śmierci i pożądliwości. Tym samym Maryja powinna była nie umrzeć. Odrzuca 
się tu starość Maryi, Jej chorobę, wyczerpanie, a uwydatnia się tęsknotę za Synem, 
miłość względem Boga, pragnienie bezpośredniej kontemplacji Najwyższego. Mówi się 
o śmierci, po której od razu nastąpiło zmartwychwskrzeszenie, albo o symbolicznych 
trzech dniach lub momencie pogrzebu. Jednak najczęściej przyjmuje się, że Maryja 
z ciałem i duszą (bez śmierci) została wzięta do nieba, a więc byłaby to kanonizacja 
integralna dotycząca całej osoby.

Podsumowując, ks. Antoni Pawłowski zwraca uwagę, że zdaniem powszechnym 
teologów jest pozytywne odniesienie do somatycznego uwielbienia NMP, problemem 
jest określenie znaczenia wniebowzięcia oraz to, jaki stopień prawdy dogmatycznej 
temu nadać. Jeśli wiarę i badanie skupimy na somatycznej chwale Maryi, to za tekst 
natchniony można przyjąć Ap 12,1, odnosząc Niewiastę do Kościoła, a Kościół do Maryi. 
Ważne jest również, aby wniebowzięcie somatyczne pozostawało w zgodzie z innymi 
dogmatami, w świetle harmonii wiary oraz z uwagi na prawo naturalne, według którego 
Syn jest obowiązany szacunek i opiekę Matce. Można się domyślać, że skoro umierając 
na krzyżu, zatroszczył się o Matkę, oddając Ją pod opiekę Janowi, to i w wieczności 
zadbał o należyty wobec Niej szacunek. Określenie więc definicji dogmatu powinno 
skupić się na somatycznej chwale Maryi, a śmierć i zmartwychwskrzeszenie powinny 
być potraktowane drugorzędnie. W ten sposób byłoby swoistym okazaniem szacunku 
wobec tajemnicy, jaką Opatrzność osłoniła sposób rozstania się Maryi z ziemią7.

Tak też skonstruowali biskupi polscy odpowiedź na prośbę Piusa XII na Jasnej Górze 
w 1936 roku. Wypowiedzieli oni prośbę, by Stolica Apostolska „doctrinam quam ab avis 
et maioribus accepimus fidelissimeque tenemus, nempe Beatissimam Virginem Mariam 
anima et corpore in coelum assumptam esse, qua catholicae fidei dogma summi magiste-
rii autoritatae definire dignetur” (naukę, którą przyjęliśmy po przodkach i przełożonych, 

7 Antoni Pawłowski, „Wniebowzięcie Bogarodzicy na tle proponowanych co do definicji rozwiązań”, Ateneum 
Kapłańskie 49, 40 (1948): 106–122.
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bardzo wiernie przechowujemy, mianowicie, to, że Najświętsza Maryja Panna z duszą 
i ciałem do nieba została wzięta. Tę prawdę jako dogmat wiary katolickiej raczyło zdefi-
niować swoją powagą najwyższe Magisterium [Kościoła])8.

1.2. Ogłoszenie dogmatu

Efektem wszelkich konsultacji była konstytucja apostolska Munificentissimus Deus 
wydana 1 listopada 1950 roku przez Piusa XII. Dokument ten wskazuje na osobliwą 
jednomyślność katolickich biskupów i wiernych9, stwierdzających, że „cielesne Wniebo-
wzięcie Matki Boga, może być określone dogmatem wiary, przedstawia zgodny wyraz 
zwyczajnego nauczania Kościoła, oraz zgodną wiarę ludu chrześcijańskiego, którą to 
nauczanie on podtrzymuje i nim kieruje”10. Konstytucja zwraca uwagę na tradycję, 
według której Matka Boża zeszła z tego świata, tak jak Jej Syn, ale „święte ciało Maryi 
nie podlegało nigdy rozkładowi w grobie”11. Uzasadnia to autorytetem wielu ojców 
Kościoła, a także Pismem Świętym. Uchwalenie tego dogmatu ma nieść ze sobą „wzrost 
ludzkiej jedności”12 i większą cześć wobec Maryi, ale także przyjęcie Maryi za wzór ma 
przekonać o tym, że życie ludzkie ma wielką wartość szczególnie, gdy jest całkowicie 
oddane pełnieniu woli Bożej.

„Dlatego po wielokrotnym zanoszeniu modłów do Boga i wzywaniu światła Ducha 
Prawdy, na chwałę Wszechmocnego Boga, który okazał swą szczególną życzliwość 
Maryi Dziewicy, na chwałę Jego Syna, nieśmiertelnego Króla Wieków, Zwycięzcy grze-
chu i śmierci, dla powiększenia chwały Jego Czcigodnej Matki oraz ku radości i weselu 
całego Kościoła, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych Apostołów 
Piotra i Pawła oraz Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy, jako dogmat objawiony 
przez Boga, że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu 
biegu ziemskiego życia, została wzięta z ciałem i duszą do niebieskiej chwały”13.

1.3. Komentarze

Jedną z osób komentujących dogmat był Stefan kard. Wyszyński, który wypowiadając 
się zgodnie z Munificentissimus Deus, opowiada się raczej za śmiercią Maryi i natych-
miastowym zmartwychwstaniem. Swoją uwagę skupia nie na tym, jak się to stało, ale 
dlaczego. Kardynał Wyszyński określa życie Maryi czasem dojrzewania do chwały 

8  Pawłowski, „Wniebowzięcie Bogarodzicy na tle proponowanych co do definicji rozwiązań”, 106–122.
9 Pius IX, Ineffabilis Deus, Acta Pii IX, p. I, vol. I, 615, cytat za: Pius XII, „Konstytucja apostolska «Munificen-

tissimus Deus»”, w: „Mariologia na przełomie wieków”, Materiały sympozjum zorganizowanego przez Polskie 
Towarzystwo Mariologiczne, red. Lucjan Balter, Piotr Maria Lenart (Częstochowa–Niepokalanów: Polskie 
Towarzystwo Mariologiczne, 2001), 64–94.

10 Pius XII, „Konstytucja apostolska «Munificentissimus Deus»”, 69.
11 Pius XII, „Konstytucja apostolska «Munificentissimus Deus»”, 91.
12 Pius XII, „Konstytucja apostolska «Munificentissimus Deus»”, 91.
13 Pius XII, „Konstytucja apostolska «Munificentissimus Deus»”, 91.
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nieba, a wniebowzięcie nagrodą za służbę, wiarę i pełną odpowiedź na Boże wezwanie14. 
Munificentissimus Deus odnosi się do fragmentów biblijnych oraz sensus fidei wiernych, 
nie tworzy wiary, ale ją zakłada, bo wywodzi ją z tradycji apostolskiej. Bardzo ściśle 
łączy Wniebowzięcie z Niepokalanym Poczęciem NMP, przyjmuje je nie tylko jako 
wolność od rozkładu pośmiertnego, ale i tryumf nad śmiercią. Jest to nauczanie na 
wskroś chrystologiczne, z licznymi odniesieniami trynitarnymi i prowadzące do kultu 
Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Opiera się na Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła. Jest 
uroczystym świadectwem wiary Kościoła15. 

2. Ad coeli Reginam

2.1. Kontekst i treść dokumentu

Pokłosiem encykliki Munificentissimus Deus była wydana przez Piusa XII cztery lata 
później, encyklika Ad coeli Reginam, gdzie można przeczytać o Bogarodzicy, Dziewicy 
Maryi, Królującej Macierzyńskim Sercem nad całym światem, którą korona królew-
skiej chwały wieńczy w szczęśliwości niebios16. Pius XII, wspominając ustanowienie 
dogmatu Wniebowzięcia NMP, dodaje, że „obecna z duszą i ciałem Króluje wraz ze 
swym Jednorodzonym Synem wśród niebiańskich chórów aniołów i świętych”17. Nie jest 
to wprawdzie ogłoszenie kolejnego dogmatu, ale, jak tłumaczy papież, przypomnienie 
tego, co zawarte było w starożytnych dokumentach Kościoła i księgach liturgicznych. 
Zarówno Wniebowzięcie, jak i wszystkie inne przywileje czerpie Maryja z opartego na 
Bożym Macierzyństwie zjednoczenia z Synem. Wiarę w królewską godność Najświęt-
szej Maryi Panny znaleźć można u wielu ojców Kościoła, a także w licznych tekstach 
liturgicznych. Maryja przewyższa wszystkie istoty stworzone swą godnością i po Synu 
otrzymała prymat nad wszystkimi, a ustanowiona Królową nieba i ziemi, wywyższona 
ponad wszystkie chóry anielskie i zastępy świętych, stojąc po prawicy Syna, wstawia się 
przepotężnie za nami18.

2.2. Komentarze

Encyklikę tę komentuje Pius XII w dwóch przemówieniach: Salus Populi Romani oraz 
Magnificate Dominum mecum. Tłumaczy, że w momencie poczęcia Chrystus pomazany 
Duchem Świętym staje się Królem i opromienia swą chwałą Maryję jako Królową. Tak 
długo, jak Maryja była na ziemi, nie występowała na zewnątrz jako Królowa, a w pełnej 

14 Jan Pach, „Wniebowzięcie Matki Bożej w kerygmie Prymasa Wyszyńskiego”, Salvatoris Mater 2, 4 (2000): 
166–168.

15 Józef Krasiński, Międzynarodowe Kongresy Mariologiczne, zarys historyczny i relacja uczestnika (Sandomierz: 
Wydawnictwo Diecezjalne, 1996), 73.

16 Pius XII, „Encyklika «Ad coeli Reginam»”, Ateneum Kapłańskie 60, 3 (1960): 323.
17 Pius XII, „Encyklika «Ad coeli Reginam»”, 323.
18 Pius XII, „Encyklika «Ad coeli Reginam»”, 323–333.
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chwale ukazał Ją Bóg całemu niebu dopiero w chwili Jej chwalebnego Wniebowzięcia. 
Maryja jako matka i królowa jest także współuczestniczką w dziele odkupienia, przez co 
stała się szafarką łask. Jest królową, bo jest Matką Boga i Matką ludzi i po macierzyńsku 
sprawuje swoją władzę nad ludźmi19.

„Po wyniesieniu do chwały wiecznej Wniebowzięta podejmuje z woli Najwyższego 
wiekuiste zadanie rozdawczyni wszelkich łask i wszelkich dóbr. Maryja trwa przed 
Bogiem w kornym, a niezawodnie skutecznym wstawiennictwie, opierającym się na 
niewysłowionej godności Boskiego Macierzyństwa i na upełnomocnieniu powszechnym 
w stosunku do świętych i do wiernych. Modły, wznoszące się ku któremukolwiek z bło-
gosławionych przez Jej pośrednictwo płyną przed Boży tron. W doskonałym rozeznaniu 
jakie Jej zapewnia widzenie uszczęśliwiające Maryja śledzi los każdej duszy ludzkiej, jej 
potrzeby i trudności, wzloty i upadki, zalety i słabości, przenika okoliczności życiowe 
i wewnętrzne intencje”20.

Komentarze te ukazują, jak żywym i istotnym dla Kościoła było ustanowienie dogmatu 
Wniebowzięcia NMP. W Kościele był to czas, w którym nagromadziło się wiele prawd 
o Maryi, ale i wiele legend, mitów opartych na opowiadaniach apokryficznych czy cho-
ciażby z przekazywania tradycyjnej wizji Maryi. Tradycja ta nie wynikała jednak z nauki, 
ze studium Pisma Świętego, lecz niejednokrotnie te właściwe prawdy wiary przenikały 
się z naleciałościami ludowymi, narodowymi. Nie służyło to mariologii. Decyzja Jana 
XXIII o zwołaniu Soboru Watykańskiego II i propozycja traktatu maryjnego, poprze-
dzona encykliką Grata recordatio, wyniknęła z wielkiej potrzeby Kościoła. „Wdzięczne 
wspomnienie” ogłoszone w 1959 roku, odnosi się wprawdzie do różańca, ale określało 
rolę Maryi w dziele Odkupienia, która będąc w chwale nieba jest Wszechpośredniczką 
łask21. Wszelkie ówczesne problemy tematyki mariologicznej miał uporządkować Sobór 
Watykański II – jak określił to Paweł VI: „Po raz pierwszy bowiem – gdy wypowiadamy 
te słowa, serce Nasze napełnia głębokie wzruszenie – Sobór Powszechny daje nam roz-
ległą syntezę nauki katolickiej o zadaniu, jakie Matka Najświętsza spełnia w misterium 
Chrystusa i Kościoła”22.

3. VIII rozdział Lumen gentium – Sobór Watykański II

3.1. Przygotowania

VIII rozdział Lumen gentium powstawał „w bólach tworzenia”. Poza tym, że w ogóle 
miał być początkowo odrębnym, samodzielnym dokumentem, a stał się częścią wielkiej 

19 Andrzej Krupa, „Nauka Magisterium Kościoła o godności i władzy królewskiej Najświętszej Maryi Panny”, 
Ateneum Kapłańskie 60, 3 (1960): 346.

20 Antoni Pawłowski, „Duchowość maryjna w jej podstawach i przejawach”, Ateneum Kapłańskie 60, 3 (1960): 337.
21 Władysław Faliński, „Różańcowa encyklika Jana XXIII”, Królowa Apostołów 52, 10 (1988): 19.
22 Paweł VI, „«Ogłaszam Maryję – Matką Kościoła». Przemówienie na zakończenie III Sesji Soboru Watykańskiego 

II – 21 XI 1964”, dostęp 9.01.2021, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/przemowienia/maryja_mat-
ka_21111964.html.
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konstytucji, jego geneza była bogata. Kiedy jednak udało się wypracować kompromis to, 
jak określił to o. Stanisław Celestyn Napiórkowski: „była pojednana różnorodność czy 
różnorodność w jedności. W tej jedności był Duch Święty”23.

3.2. Treści De Beata…

Ojcowie soborowi zwrócili uwagę na Boże macierzyństwo, z którego wynika szczególna 
godność Maryi, a co za tym idzie odkupienie Jej w sposób wznioślejszy (nr 53)24. Uza-
sadnienie to jest czynną współpracą Maryi w dziele zbawienia ludzkiego (nr 56)25.

„Na koniec Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierwo-
rodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały 
niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła 
się do Syna swego, Pana panujących oraz zwycięzcy grzechu i śmierci” (nr 59)26.

Maryja wzięta do nieba nadal realizuje swoje wstawiennicze zadanie, nieustannie 
wypraszając ludziom dary zbawienia wiecznego (nr 62)27. Ponieważ przoduje najdosko-
nalej jako wzór Dziewicy i Matki, dlatego jest dla Kościoła pierwowzorem wiary, miłości 
i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem (nr 63)28. Maryja już „świeci całej wspólnocie 
wybranych jako wzór cnót”, a chrześcijanie dopiero dążą, zmierzają, starają się osiągnąć 
ten Ideał (nr 65)29. Maryja dzięki łasce Bożej doznaje czci od Kościoła (nr 66)30. Tak jak 
w niebie doznaje chwały co do ciała i duszy, jako obraz i początek Kościoła, który swoją 
pełnię dopiero osiągnie, tak na ziemi dla pielgrzymującego ludu Maryja jest znakiem 
pewnej nadziei i pociechy (nr 68)31. To Ją ojcowie soborowi proszą o wstawiennictwo, 
jako wywyższoną ponad wszystkimi świętymi i aniołami, aby wybłagała jedność 
wszystkich chrześcijan (nr 69)32.

3.3. Komentarze

Sobór Watykański II w konstytucji o Kościele szczególną uwagę zwraca na Niepokalane 
Poczęcie jako przyczynę, dla której Maryja została zachowana od wszelkiej zmazy grze-
chu. Stąd też, jak naucza Jan Paweł II, nie mogła Ona pozostawać w stanie śmierci aż do 
końca świata. Świętość Maryi, Jej niepokalaność „wymagają” niejako, aby zaznała peł-

23 Stanisław Celestyn Napiórkowski, Jan Usiądek, Matka i Nauczycielka (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców 
Franciszkanów, 1992), 14–15.

24 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, w: Sobór Watykański II, 
Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski nowe tłumaczenie (Poznań: Pallottinum, 2002), 105–166.

25 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, 105–166.
26 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, 105–166.
27 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, 105–166.
28 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, 105–166.
29 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, 105–166.
30 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, 105–166.
31 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, 105–166.
32 Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”, 105–166.
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nego uwielbienia duszy i ciała. Ponadto Wniebowzięcie NMP rozumiane może być jako 
plan Boga wobec ludzkości. Maryja zaś jest pierwszym człowiekiem, który wkracza w tę 
eschatologiczną rzeczywistość w pełni szczęśliwości, będącej obietnicą dla wybranych 
poprzez zmartwychwstanie ciał. Wniebowzięcie Maryi objawia więc wielką wartość 
i godność każdego ludzkiego ciała, które ma stawać się narzędziem świętości i zyskiwać 
udział w chwale niebieskiej33. Wraz z Wniebowzięciem Maryja podejmuje swoje władcze 
i macierzyńskie „uprawnienia”. „Maryja Królowa wszechświata, jak gdyby piastuje 
w swych dłoniach Opatrzność Najwyższego”34. Opiekuje się przez to wszelkim stworze-
niem, kieruje losami jednostek i narodów, podporządkowując je podstawowemu celowi, 
jakim jest zbawienie dusz. Czyni to z upodobania Bożego, z nadmiaru zasług Chrystuso-
wych, w nawiązaniu do jedynego pośrednictwa Chrystusowego35. W Maryi cały Kościół 
jest bliższy doskonałości i chwały, przez Nią cała ludzkość ma powód nadziei, gdyż ta 
rzeczywistość, w której Maryja funkcjonuje, jest rzeczywistością do funkcjonowania, 
do której dąży człowiek. Pomaga więc uwierzyć na nowo w sens prawd eschatycznych. 
Maryja przez swoje złączenie z Chrystusem otrzymuje jeszcze jeden tytuł, dla zwięk-
szenia chwały, ale jest też bliższa Kościołowi przez co staje się zaproszeniem i zachętą 
do naśladowania36. Aspekt naśladowania NMP w sposób szczególny porusza Paweł VI 
w adhortacji apostolskiej, którą ogłosił w 1967 roku po Soborze Watykańskim II.

4. Signum Magnum

4.1. Treść dokumentu

Paweł VI prezentuje tu Maryję jako Matkę Boga i Matkę Kościoła. Jest to Matka trosz-
cząca się o człowieka. Ten zaś wpatrując się w Nią, odnajdując siebie w Niej, powinien 
stawać się coraz bardziej Jej podobnym, trwając przy Jej Synu. Kościół noszący w sobie 
Słowo Eucharystyczne powinien dawać Chrystusa innym, tak jak Maryja. Takie działa-
nie pozwala na odradzanie się człowieka, na ciągłe rodzenie się na nowo, na odnowie-
nie w Chrystusie. Dzięki temu chrześcijanin buduje siebie i swoją więź, swoją relację 
z Kościołem37. Trwając w duchu Vaticanum II, mariologia osadzona w eklezjologii każe 
widzieć w Maryi „Znak wielki” (por. Ap 12,1) dla wierzących38. Znak w Piśmie Świętym 

33 Jan Paweł II, „«Wniebowzięcie Maryi w Tradycji Kościoła». Audiencja generalna 9 lipca 1997 r.”, L’Osservatore 
Romano 18, 10 (1997): 40–41.

34 Antoni Pawłowski, „Ideowe założenie konsekracji maryjnej w oparciu o rozdział VIII Konstytucji o Kościele”, 
Ateneum Kapłańskie 68, 5–6 (1965): 354.

35 Pawłowski, „Ideowe założenie konsekracji maryjnej w oparciu o rozdział VIII Konstytucji o Kościele”, 354. 
36 Napiórkowski, Usiądek, Matka i Nauczycielka, 248–249.
37 Antoni Jozafat Nowak, „Maryja jako Signum Magnum u podstaw antropologii chrześcijańskiej”, w: Signum 

Magnum – duchowość maryjna, red. Marek Chmielewski, Homo Meditans 23 (Lublin: Towarzystwo Naukowe 
KUL, 2002), 149–164.

38 Marek Chmielewski, „Maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej. Kwestie metodologiczne”, w: Signum 
Magnum – duchowość maryjna, red. Marek Chmielewski, Homo Meditans 23 (Lublin: Towarzystwo Naukowe 
KUL, 2002), 19–33.
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ma bardzo różne znaczenia: uwierzytelnienie misji, jaką człowiek ma wypełnić wobec 
Boga i ludzi; upewnienie powołanego, potwierdzenie jego posłannictwa; dokonuje 
się w decydującym momencie dziejów; przypomnienie, pamiątka; zapowiedź rzeczy 
przyszłych39.

4.2. Komentarze

W Apokalipsie św. Jan traktuje znak jako zapowiedź wydarzeń, czasów przyszłych, 
gdzie niewiasta i smok symbolizujący odpowiednio Lud Boży i dzieci szatana stoczą 
ostateczną walkę. Zwycięstwo będzie tryumfem Niewiasty, tryumfem Kościoła. Gdy 
jednak nadeszła „pełnia czasu” personifikacją Kościoła jest Maryja, Matka Jezusa40. 
Droga Maryi rozpoczyna się od Nazaretu, Betlejem, wiedzie przez Kanę Galilejską, 
Golgotę, Wieczernik w dniu Pięćdziesiątnicy, aby dotrzeć do ostatecznego celu, jakim 
jest Wniebowzięcie Maryi, a tym samym Wniebowzięcie Kościoła41. Maryja obecnie, 
w dalszym ciągu, pełni z nieba obowiązek macierzyński, przyczyniając się do rodzenia 
i pomnażania życia Bożego w poszczególnych duszach ludzi odkupionych42. Maryja 
jako błogosławiony owoc Kościoła uprzedza go, a Kościół usiłuje Jej dotrzymać kroku, 
ale ponieważ nie ma duchowej kondycji Matki Bożej „nowe dzieci Boga formują się 
w Noszącej Życie”43. Ów Signum Magnum adhortacji każe widzieć Maryję jako znak 
i jako wzór posłuszeństwa, słuchania Słowa Bożego, wierności łasce Bożej, oddania na 
służbę Ojcu, miłości Boga i bliźniego, pobożności44. Dość bogato omawia tę kwestię 
Paweł VI w kolejnej maryjnej adhortacji.

5. Marialis Cultus

5.1. Treść adhortacji

Współczesny Kościół, poznając naturę Chrystusa i swoją własną, zwraca uwagę na 
Maryję – Matkę Chrystusa i Kościoła. Z Jej macierzyńskiego zadania wynika rola, jaką 
pełni. Jak w każdej rodzinie kobieta czuwa nad nią, strzeże jej kroków, dopóki nie nadej-

39 Paul Ternant, „Znak”, w: Słownik teologii biblijnej, red. Xavier Leon-Dufour, tłum. Kazimierz Romaniuk 
(Warszawa–Poznań: Pallottinum, 1982), 1143–1147.

40 Antoni Tronina, „Wielki znak na niebie (Ap 12,1): Maryja, Kościół czy Chrystus?”, w: Signum Magnum – ducho-
wość maryjna, red. Marek Chmielewski, Homo Meditans 23 (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2002), 59–66.

41 Dariusz Maria Kaczmarczyk, „Pokolenie Niewiasty”, w: Signum Magnum – duchowość maryjna, red. Marek 
Chmielewski, Homo Meditans 23 (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2002), 67–77.

42 Paweł VI, Adhortacja apostolska „Signum Magnum” (Niepokalanów–Lasek–Lublin: Ośrodek Formacyjny 
Rycerstwa Niepokalanej, 1996), 11.

43 Teresa Paszkowska, „Niewiasta pełna łaski jako «żywa forma»”, w: Signum Magnum – duchowość maryjna, red. 
Marek Chmielewski, Homo Meditans 23 (Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2002), 195–219.

44 Stanisław Celestyn Napiórkowski, „Z jaką Maryją w nowe tysiąclecie?”, w: Signum Magnum – duchowość 
maryjna, red. Marek Chmielewski, Homo Meditans 23 (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2002), 177–193.
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dzie chwalebny Dzień Pański45. Paweł VI zaznacza, że chwała, której dostępuje Maryja, 
doskonałość, szczęśliwość, uwielbienie Jej niepokalanej duszy i dziewiczego ciała to 
efekt doskonałego upodobnienia się do Chrystusa zmartwychwstałego. Papież wskazuje, 
że dla Kościoła jest Ona obrazem, ale i pociechą dającą dowód spełnienia ostatecznej 
nadziei. Ta chwała jest przeznaczona również dla wszystkich wierzących. Przedłużeniem, 
kontynuacją Wniebowzięcia jest wspomnienie Najświętszej Maryi Dziewicy Królowej. 
Jaśnieje jako Królowa i wstawia się jako Matka, siedząc obok Króla Wieków (nr 6)46. Idąc 
za nauką soborową, Kościół widzi w Niej wzór: słuchania z wiarą; modlitwy uwielbienia 
i prośby; rodzenia; ofiarowania; pobożności (nr 21)47.

Widzi także różne powiązania z Maryją, „gdy spogląda na świętość i cnoty Maryi 
pełnej łaski; w zdumieniu połączonym ze wzruszeniem ducha, gdy «jakby w przeczy-
stym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być»; wreszcie 
w gorliwe dążenie, gdy w Towarzyszce Odkupiciela już w pełni uczestniczącej w owo-
cach tajemnicy paschalnej dostrzega prorocze spełnienie swego przyszłego losu aż do 
owego dnia, w którym bez żadnej zmarszczki czy skazy (por. Ef 5,27) stanie się jak 
Oblubienica przystrojona dla swego męża, Jezusa Chrystusa (por. Obj. 21,2)”48 (nr 22). 
Paweł VI ukazuje w tej adhortacji Maryję świecącą przykładem świętości, która jest dla 
chrześcijan wzorem do naśladowania (nr 57)49.

5.2. Komentarz do adhortacji

Wniebowzięcie Maryi jest więc przede wszystkim faktem, który wierzących powinien 
skłonić do naśladowania Jej jako doskonałego Kościoła. „Wpatrując się we Wniebowziętą 
Kościół pielgrzymujący ogląda swój przyszły los i podziwia własne przeznaczenie. 
Przeżywając Jej błogosławioną teraźniejszość, dotyka własnej przyszłości”50. Ponieważ 
Maryja jest częścią Kościoła, więc celebrowanie Wniebowzięcia Maryi jest świętowa-
niem Wniebowzięcia Kościoła, w jego najdoskonalszej części51. Podobne, choć nieco 
pogłębione, stanowisko wyraził Jan Paweł II w encyklice z 1987 roku.

45 Paweł VI, „Adhortacja apostolska «Marialis Cultus»”, w: Jak czcić Matkę Bożą?, red. Stanisław Celestyn Napiór-
kowski (Niepokalanów: Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej, 1984), 26.

46 Paweł VI, „Adhortacja apostolska «Marialis Cultus»”, 33.
47 Paweł VI, „Adhortacja apostolska «Marialis Cultus»”, 47–48.
48 Paweł VI, „Adhortacja apostolska «Marialis Cultus»”, 48–49.
49 Paweł VI, „Adhortacja apostolska «Marialis Cultus»”, 88.
50 Stanisław Celestyn Napiórkowski, Matka naszego Pana, problemy-poszukiwania-perspektywy (Tarnów: Wydaw-

nictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 1992), 230–231.
51 Napiórkowski, Matka naszego Pana, problemy-poszukiwania-perspektywy, 228–231.
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6. Redemptoris Mater

6.1. Treść encykliki odnosząca się do Wniebowzięcia NMP

Papież odwołuje się bardzo często do treści soborowych. Również widzi Maryję 
wewnątrz Kościoła, który pielgrzymuje „śladami wędrówki odbytej przez Maryję 
Dziewicę” (nr 2)52. Przoduje Ona, stając się pierwowzorem Kościoła, w porządku wiary, 
miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem (nr 5)53. Jest Ona eschatologicznym 
wypełnieniem Kościoła, który w Niej osiąga swoją doskonałość (nr 6)54, pozostaje więc 
Ona znakiem niezawodnej nadziei (nr 11)55. Jednakże Maryja wzięta do nieba kontynuuje 
swoje zbawcze zadanie, gdyż wstawiając się za nami zjednuje dary zbawienia wiecznego. 
Macierzyństwo Maryi trwa w Kościele jako wstawiennicze pośrednictwo, dlatego Kościół 
określa Maryję Orędowniczką, Wspomożycielką, Pomocnicą i Pośredniczką (nr 40)56. 
Przez swoje pośrednictwo Maryja przyczynia się do tego, aby Kościół pielgrzymujący 
był zintegrowany z eschatologiczną rzeczywistością świętych obcowania. Wniebowzię-
cie to wydarzenie, przez które Maryja doznała w sposób definitywny skutków jedynego 
pośrednictwa Chrystusa Odkupiciela. Poprzez swoje zjednoczenie z Chrystusem w Jego 
pierwszym przyjściu będzie też tak zjednoczona w oczekiwaniu na paruzję, kiedy to 
ze względu na zasługi Syna ma zadanie pośredniczki łask. Doznaje Ona chwały jako 
Królowa wszystkiego. Dając swoim życiem wzór pokory i służby, przywodzi braci do 
Chrystusa, gdyż służba wobec Niego to królowanie. „Wzięta do nieba nie zaprzestaje 
owej zbawczej «służby», w której wyraża się jej macierzyńskie pośrednictwo «aż do 
wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych»”57 (nr 41).

6.2. Komentarze do encykliki

Wniebowzięcie i Ukoronowanie NMP jest uwieńczeniem Jej współpracy z wszystkimi 
poprzednimi łaskami, ale także postawieniem nowego zadania wobec Niej, jakim jest 
szczególna troska o Kościół aż do końca wieków58.

Dość mocno zarysowany jest tu temat pośrednictwa Maryi. Warto jednak zauważyć, 
że Jan Paweł II nie mówi o Maryi jako o Szafarce, Rozdawczyni łask, ani nie określa Jej 
mianem Wszechpośredniczki. Jeden raz używając terminu „Pośredniczka łaski”, odnosi 
całość wypowiedzi do sytuacji Sądu Ostatecznego i przyjścia Chrystusa w chwale. Jan 
Paweł II w całym dokumencie ukazuje pośrednictwo Maryi jako macierzyńskie wsta-

52 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater” (Watykan: Libreria Edice Vaticana, 1987), 5–6.
53 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater”, 9–10.
54 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater”, 10–12.
55 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater”, 20–22.
56 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater”, 81–83.
57 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater”, 83–87.
58 Józef Robakowski, „Łaski pełna”, w: „Matka Odkupiciela”. Komentarz do encykliki Redemptoris Mater, red: 

Stanisław Grzybek (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1988), 93.
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wianie się Matki u swego Syna59. Maryja ukazana tutaj jest także jako matka nadziei. Dla 
człowieka nadzieja jest poszukiwaniem totalnego spełnienia, w teologii zaś określana 
jest cnotą boską, a jej źródłem jest łaska Boża. Maryja jako „łaski pełna” jest wzorem 
przyjęcia Słowa Bożego. Nadzieją chrześcijańską jest uczestnictwo w życiu Bożym, 
objawienie przez Chrystusa, będące udziałem Jego Matki, czego Kościół dokonuje wobec 
świata, a ujawni się w eschatologii. Redemptoris Mater opisuje rolę Maryi w pielgrzy-
mowaniu Kościoła w nadziei, ku wypełnieniu nadziei. Jej obecność w historii zbawienia 
jest wezwaniem do przełomu, do życiowego kairos każdego wierzącego. W encyklice 
są też dwa odwołania do tytułów Maryi: Maris Stella i Stella Matutina (RM 3 i 5), co 
ma zwrócić uwagę na przewodnictwo Maryi po burzliwych szlakach historii oraz na 
zapowiadanie przez Nią powtórnego przyjścia Chrystusa60.

Redemptoris Mater wskazuje także eschatologiczną perspektywę obecności Maryi 
w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Sobór Watykański II określił rolę Maryi w Kościele, 
zaś Jan Paweł II podkreślił, że tenże sobór zaznaczył, iż poznanie prawd maryjnych 
jest kluczem do zgłębienia tajemnicy Kościoła. Zasada ta dotyczy także eschatologii. 
Maryja przekroczyła próg między wiarą a widzeniem „twarzą w twarz”. Zajmuje Ona 
szczególne miejsce w zbawczych planach, w sposób jedyny i niepowtarzalny została 
włączona w wewnętrzną strukturę tych planów. Najpierw jest więc reprezentantką zba-
wienia pełnego, a z chwilą przejścia Chrystusa do chwały Maryja zyskuje szansę pełnego 
uczestnictwa w niej. W Maryi Kościół widzi swoje eschatyczne spełnienie, ku któremu 
zdąża61. Maryja jako Wniebowzięta jest „ikoną chwały” i przyczynia się do zjednoczenia 
Kościoła pielgrzymującego z Tym, którego nadzieja już się wypełniła62. Ten eschatyczny 
rys mariologii uwydatnia Katechizm Kościoła Katolickiego (dalej KKK).

7. Katechizm Kościoła Katolickiego

7.1. Treść dokumentu

W treści dokumentu (nr 972) Maryję pokazano jako eschatologiczną ikonę Kościoła, 
stąd też jest to swego rodzaju apel, wezwanie do zapatrzenia się w Maryję, kontemplacji 
w Niej darów Bożych, które Kościół otrzymuje, ale którymi w pełni obdarowany będzie 

59 Lucjan Balter, „Wszechpośrednictwo Maryi a jedyne pośrednictwo Chrystusa”, w: „Matka Odkupiciela”. Komen-
tarz do encykliki Redemptoris Mater, red. Stanisław Grzybek (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1988), 
123–133.

60 Bronisław Sieńczak, „N.M.P. Matka naszej nadziei w świetle Redemptoris Mater”, w: „Matka Odkupiciela”. 
Komentarz do encykliki Redemptoris Mater, red: Stanisław Grzybek (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 
1988), 206–215.

61 Franciszek Dylus, „Rola Maryi w eschatologicznym spełnieniu Kościoła”, w: „Matka Odkupiciela”. Komentarz 
do encykliki Redemptoris Mater, red: Stanisław Grzybek (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1988), 
218–225.

62 Jerzy Domański, „Wniebowzięta – znak niezawodnej nadziei. Streszczenie encykliki «Matka Odkupiciela», V”, 
Rycerz Niepokalanej 7–8 (1988): 195–197. 
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dopiero w przyszłej chwale63. Maryja już doświadcza tego, co będzie udziałem Kościoła. 
Dostępuje ona godności Królowej wszystkiego, przez swe zjednoczenie z Chrystusem64.

KKK w 966 zaznacza, że tak, jak przez całe życie Maryja wypełniała wolę Ojca, 
tak i wniebowzięcie nie zmieniło tego. Matka Chrystusa i Kościoła nadal uczestniczy 
w wypełnianiu planu Bożego poprzez swoje wstawiennictwo, wypraszając dary zbawie-
nia wiecznego65.

7.2. Komentarze

Owo wypełnienie Bożego zamysłu wyniknęło ze zjednoczenia Niepokalanej z Synem, 
dlatego też wniebowzięcie jest swego rodzaju klejnotem w koronie chwały królewskiej ze 
względu na szczególne uczestnictwo w zmartwychwstaniu Syna i antycypację powszech-
nego zmartwychwstania66. U kresu ziemskiego pielgrzymowania Maryi objawia się raz 
jeszcze inicjatywa Wszechmogącego. Bóg wynosi do niebieskiej chwały swoją służebnicę 
z ciałem i duszą, co więcej, wywyższa Ją jako Królową wszystkiego. Jednym z motywów 
owego wyniesienia jest jeszcze pełniejsze upodobnienie Maryi do Chrystusa – „Pana 
panujących oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci”67.

Zakończenie

Dogmat o Wniebowzięciu NMP został ogłoszony na wyraźną prośbę Kościoła – hierar-
chii i wiernych świeckich. Papież Pius XII encykliką Munificentissimus Deus stwierdził, 
że Maryja po zakończeniu biegu ziemskiego życia z ciałem i duszą została wzięta do 
nieba. W kolejnej swojej encyklice Ad coeli Reginam dodał nauczanie o tym, że Maryja 
w chwale króluje wraz ze swym Synem. Sobór Watykański II w VIII rozdziale Lumen 
gentium ukazuje Maryję w tajemnicy Kościoła. Przedstawia Wniebowziętą jako Tę, 
która uczestnicząc w chwale Syna, jako Królowa, jest wzorem cnót i przykładem do 

63 Jacek Salij, „Maryja eschatologiczną ikoną Kościoła (refleksja na marginesie KKK 972)”, w: Maryja w Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego (materiały z sympozjum zorganizowanego przez dominikańskie Kolegium Filo-
zoficzno-Teologiczne w Krakowie, w dniach 6–7 października 1995 r.), red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, 
Bogusław Kochaniewicz (Kraków: Bratni Zew, 1996), 93.

64 Jan Paweł II, „Konstytucja apostolska «Fidei depositum» ogłoszona z okazji publikacji KKK opracowanego po 
Soborze Watykańskim II”, w: Maryja w Katechizmie Kościoła Katolickiego (materiały z sympozjum zorganizo-
wanego przez dominikańskie Kolegium Filozoficzno-Teologiczne w Krakowie, w dniach 6–7 października 1995 r.), 
red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Bogusław Kochaniewicz (Kraków: Bratni Zew, 1996), 143–144.

65 Bogusław Kochaniewicz, „Maryja w tajemnicy Boga Ojca według KKK”, w: Maryja w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego (materiały z sympozjum zorganizowanego przez dominikańskie Kolegium Filozoficzno-Teologiczne 
w Krakowie, w dniach 6–7 października 1995 r.), red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Bogusław Kochaniewicz 
(Kraków: Bratni Zew, 1996), 51.

66 Stanisław Celestyn Napiórkowski, „Maryja w Katechizmie Kościoła Katolickiego”. Próba syntezy, w: Maryja 
w Katechizmie Kościoła Katolickiego (materiały z sympozjum zorganizowanego przez dominikańskie Kolegium 
Filozoficzno-Teologiczne w Krakowie, w dniach 6–7 października 1995 r.), red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, 
Bogusław Kochaniewicz (Kraków: Bratni Zew, 1996), 107.

67 Kochaniewicz, „Maryja w tajemnicy Boga Ojca według KKK”, 50–51.
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naśladowania. Kościół, podążając za Maryją, która uprzedza go w pielgrzymce wiary, 
powinien mieć świadomość, że JUŻ Maryi jest JESZCZE NIE Kościoła68. Zagadnienie 
naśladowania Maryi szczegółowo omawiają adhortacje Pawła VI Signum Magnum 
i Marialis Cultus, gdzie szczególnie zostaje uwypuklone soborowe porównanie Maryi 
do Kościoła, ukazanie Jej jako typu Kościoła, gdzie Wniebowzięcie Maryi oznacza 
Wniebowzięcie Kościoła. Maryja jako Matka Chrystusa i Kościoła nadal w nim działa 
poprzez swoje wstawiennictwo, pośrednictwo, co napawa wierzących nadzieją, że 
jako Orędowniczka, Wspomożycielka wyprosi dla Kościoła widzenie Boga „twarzą 
w twarz”. Toteż Jan Paweł II w Redemptoris Mater przywołał wizję eschatologii Kościoła 
w odniesieniu do Wniebowziętej jako „ikony chwały”, której wierzący dostąpią. Idąc tym 
„torem myślenia”, KKK ukazuje także obraz Maryi w eschatologii, obraz Maryi Matki 
Wniebowziętej z duszą i ciałem, uczynionej Królową, aby jeszcze mocniej zjednoczyć Ją 
z Jezusem Zmartwychwstałym, dając Kościołowi dowód nadziei na zmartwychwstanie 
i wniebowzięcie.
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MAŁŻEŃSTWO I ROZWODY W ŚWIADOMOŚCI 
MŁODZIEŻY POLSKIEJ PRZEŁOMU XX I XXI 
WIEKU W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę nastawienia (poglądy, postawy i działania) uczniów szkół 
średnich i studentów wyższych uczelni w Polsce w XX wieku i w obu dekadach XXI wieku 
do instytucji małżeństwa i do rozwodów małżeńskich. Podstawę tej analizy stanowią wyniki 
różnych badań socjologicznych zrealizowanych w obu tych okresach. W zakres nastawienia 
młodzieży polskiej do małżeństwa i rozwodów wchodzą następujące zagadnienia: małżeń-
stwo jako wartość podstawowa i uroczysta; małżeństwo sakramentalne – jego nierozerwal-
ność i trwałość; postawy młodzieży wobec ślubu kościelnego i cywilnego; postawy młodzieży 
wobec rozwodów małżeńskich i rozpadu rodziny. Wskaźniki empiryczne ukazują proces 
trwałości i zmiany w nastawieniu młodzieży polskiej do małżeństwa i rozwodów w okresie 
z przełomu obu wieków – zarówno do małżeństwa sakramentalnego, jak i do cywilnych 
związków małżeńskich. Jakie czynniki sprzyjające trwałości małżeństwa dostrzegała badana 
młodzież, a jakie były najczęściej powody jego rozpadu i prowadziły wprost do rozejścia 
się małżonków? Jak badana młodzież osobiście postrzegała i oceniała trwałość małżeństwa, 
a jak rozwód w wyniku jego rozpadu? Na te pytania odpowiada ten artykuł.

Słowa kluczowe: małżeństwo sakramentalne, małżeństwo świeckie, ślub kościelny, ślub 
świecki, rozwody, licealiści, studenci
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MARRIAGE AND DIVORCE IN THE MINDS OF POLISH YOUTH AT THE 
TURN OF THE TWENTIETH AND TWENTIETH CENTURIES IN THE 
LIGHT OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

Abstract

This article presents an analysis of attitudes (views, attitudes and actions) of high school and 
university students in Poland in the 20th century and in both decades of the 21st century 
towards the institution of marriage and towards marital divorce. The analysis is based on 
the results of various sociological studies carried out in both periods. The attitudes of Polish 
youth to marriage and divorce include the following issues: marriage as a fundamental and 
solemn value; sacramental marriage – its indissolubility and durability; young people’s atti-
tudes towards church and civil weddings; young people’s attitudes towards marital divorce 
and family breakdown. Empirical indicators show the process of durability and changes in 
the attitude of Polish youth to marriage and divorce at the turn of the two centuries – both to 
sacramental marriage and to civil marriages. What factors contributing to the durability of 
the marriage were noticed by the surveyed youth, and what were the most common reasons 
for its breakdown and led directly to the splitting up of the spouses? How did the surveyed 
youth personally perceive and assess the durability of marriage, and as divorce as a result of 
its disintegration.

Keywords: sacramental marriage, secular marriage, church weddings, secular weddings, 
divorces, high school students, university students

Wstęp

W czasach współczesnych można zadać następujące pytania: Jakie miejsce w hierarchii 
wartości podstawowych młodzieży polskiej zajmowały na przełomie wieków małżeństwo 
i rozwody? Jakie postawy zajmowała polska młodzież w tym okresie wobec trwałości 
i nierozerwalności małżeństwa? Jakie było nastawienie młodzieży do rozwodu małżeń-
skiego? Na te pytania odpowiemy w tym artykule, biorąc pod uwagę wyniki licznych 
badań socjologicznych zrealizowanych wśród młodzieży szkół średnich i akademickiej 
w drugiej połowie XX wieku i w obu dekadach XXI wieku.

Młodzież polska znajduje się w polu napięć pomiędzy sekularyzacją i ewangelizacją, 
nie da się więc opisać jej w kategoriach jednorodnego faktu społecznego. Z jednej strony 
jest silny proces sekularyzacji (na przykład kryzys przekazu wiary), z drugiej strony 
ważne są oddziaływania Kościoła katolickiego i innych Kościołów chrześcijańskich 
oraz nowych ruchów religijnych na świadomość młodych (tradycyjna czy nowa forma 
ewangelizacji). W konsekwencji tych odrębnych i zmiennych sposobów oddziaływań 
społeczno-kulturowych należy przyjąć „wielościeżkową” interpretację procesów prze-
mian w nastawieniu młodzieży polskiej do małżeństwa i rozwodów. Wielu badaczy 
prognozuje w Polsce te same procesy przemian w podejściu młodzieży do moralności 
małżeńskiej, jakie były w przeszłości i są obecnie w krajach zachodnioeuropejskich 
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(liberalizm i permisywizm moralny jest dobrym towarem eksportowym). Inni badacze 
są skłonni zarezerwować „specyficzną ścieżkę” rozwojową tej sfery moralności w śro-
dowiskach młodzieżowych2. Wojciech Świątkiewicz, socjolog religii z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, twierdzi: „Jeżeli pokoleniu młodzieży przypada szczególna 
rola kształtowania przyszłości kultury i moralności, modelowania aspiracji, stylów życia, 
wzorów konsumpcji, albo też eliminujących je z postulowanego kanonu nowoczesności, 
to dokonana diagnoza kondycji religijno-moralnej młodzieży ma nie tylko znaczenie 
teoretyczne i naukowe, ale i praktyczne oraz wychowawcze”3.

Problematyka tego artykułu mieści się w ramach paradygmatu zatytułowanego 
„ciągłość i zmiana”. Ciągłość ta oznacza i obejmuje trwałość niektórych elementów 
w pozytywnym nastawieniu młodzieży polskiej do małżeństwa i rozwodów w przyję-
tym przedziale czasu lokowanym na przełomie XX i XXI wieku. Zmiana zaś obejmuje 
zanikanie elementów pozytywnego nastawienia polskiej młodzieży do małżeństwa i do 
rozwodów w tym okresie pod presją różnych czynników obiektywnych i subiektywnych, 
ustępując miejsca elementom negatywnym. Problem główny został ujęty w następującym 
pytaniu ogólnym: jak kształtowało się nastawienie badanej młodzieży polskiej do insty-
tucji małżeństwa i rozwodów w swym wymiarze pozytywnym (trwałości) i negatywnym 
(zmiany), w przyjętym okresie lokowanym na przełomie XX i XXI wieku, postrzegane 
według jej deklaracji? Z tego pytania wywodzą się liczne pytania szczegółowe, które 
będą ukazane dalej w analizie podjętej tu problematyki. Przedmiotem artykułu są dekla-
racje badanej młodzieży polskiej dotyczące jej nastawienia do małżeństwa i rozwodów 
w przyjętym przedziale czasu na przełomie XX i XXI wieku. W opracowaniu tym 
niezbędna okazała się metoda analizy i szczegółowej prezentacji wyników dostępnych 
badań socjologicznych dotyczących tego tematu, przeprowadzonych w końcowej deka-
dzie XX wieku i w obydwu dekadach XXI wieku. Metody porównawczej nie można 
było zastosować w pełni ze względu na odmienne założenia badawcze stosowane przez 
autorów w tym okresie. Prezentacja „zapomnianych” nieco wyników badań z XX wieku 
na ten temat jest uzasadniona.

1. Małżeństwo wśród wartości podstawowych i uroczystych

Współcześnie w niektórych środowiskach społecznych, zwłaszcza młodzieżowych, 
związek małżeński napotyka na konkurencję tzw. związku partnerskiego, który często 
jest postrzegany jako bardziej „nowoczesny” czy „na czasie” lub „na fali oczekiwań mło-
dzieży”, a przede wszystkim „bezpieczniejszy” niż małżeństwo ujmowane tradycyjnie 
jako związek „na całe życie”, trwały i nierozwiązywalny, choćby z religijnego punktu 

2 Rafał Boguszewski, „Od zinstytucjonalizowanej do zindywidualizowanej religijności Polaków w procesie prze-
mian”, w: Globalny i lokalny wymiar religii. Polska w kontekście europejskim, red. Irena Borowik, Andrzej Górny, 
Wojciech Świątkiewicz (Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2016), 135–147.

3 Wojciech Świątkiewicz, „Młodzież a religia”, w: Leksykon pedagogiki religii, red. Cyprian Rogowski (Warszawa: 
Verbinum 2007), 414–418.
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widzenia. W warunkach indywidualizacji planów życiowych i pluralizmu form życia 
jednostki mogą rozstrzygać w sposób wolny, w jakim związku chcą z sobą żyć, jak długo 
i na jakich warunkach. W niektórych krajach pozamałżeńskie wspólnoty życia stają się 
zjawiskiem bardzo popularnym i masowym4. Z drugiej zaś strony zmniejsza się zna-
czenie małżeństwa usankcjonowanego społecznie na rzecz kohabitacji i innych wolnych 
związków. Jednak pomimo wielości form życia małżeńskiego i rodzinnego w dalszym 
ciągu instytucja małżeństwa jest najczęściej wybieraną formą życia wspólnego i przez 
Europejczyków nie jest uważana za coś przestarzałego5.

Ks. Janusz Mariański, socjolog religii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II (dalej KUL), zaznacza: „Formalne związki małżeńskie ustępują powoli miejsca 
różnorodnym związkom nieformalnym (tzw. wolne związki). Ich nasilenie się w spo-
łeczeństwie świadczy o kryzysie małżeństwa i rodziny w ich dotychczasowych kształ-
tach, o dezintegracji tradycyjnej więzi rodzinnej. W ponowoczesnym społeczeństwie 
zalegalizowane małżeństwo kobiety i mężczyzny nie jest jedynym związkiem niosącym 
szczęście i zadowolenie. Rozwój alternatywnych form i modeli małżeństwa i rodziny jest 
z pewnością wskaźnikiem postępujących procesów indywidualizacji”6. 

W warunkach głębokich przemian życia codziennego związki nieformalne, zwane też 
nieortodoksyjnymi, nie są traktowane z wyraźną dezaprobatą, lecz znajdują społeczną 
akceptację jako norma formy życia wspólnotowego. Niekiedy, obok tradycyjnego poję-
cia „rodzina”, stosują termin „kategorie rodzinne”7. Irena Kowalska, socjolog rodziny, 
zaznacza: „Współczesny model partnerstwa jest postrzegany raczej w kategoriach osią-
gania przyjemności niż dzielenia odpowiedzialności. Liberalizacja postaw i zachowań 
wyzwala w młodych ludziach chęć uwolnienia się spod wpływu rodziców tak szybko, 
jak to jest możliwe, i do korzystania z wolności bez barier. W takim wzorcu jest więcej 
miejsca dla wolnego związku z kilkoma kolejnymi partnerami lub partnerkami niż 
dla małżeństwa, które zobowiązuje do wierności i odpowiedzialności. Wpływ kultury 
zachodniej na współczesne zachowania młodego pokolenia jest oczywisty i coraz trud-
niej będzie mu się oprzeć”8.

 Z badań socjologicznych zrealizowanych w 1998 roku w Kaliszu wśród licealistów 
i w Poznaniu wśród studentów wynika, że ponad połowa uczniów i około trzech piątych 
studentów wyraziło pogląd, że nieformalne związki seksualne są potrzebne ludziom 

4 Rosemarie Nave-Herz, „Nichteheliche Lebensgemeinschaft als Beispiel gesellschaftlicher Differenzierung”, 
w: Nichteheliche Lebensgemeinschaften. Analysen zum Wandel partnerschaftlicher Lebensformen, hrsg. von 
Thomas Klein, Wolfgang Lauterbach (Opladen: Leske + Budrich, 1999), 37.

5 Alfred Dubach, „Einstellung zu Ehe und Familie in Nähe und Distanz zu den Kirchen”, w: Lebenswerte. Religion 
und Lebensführung in der Schweiz, hrsg. von Schweizerischen Pastoralsoziologischen Institut (Zürich: Schweize-
rischen Pastoralsoziologischen Institut, 2001), 84–85.

6 Janusz Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne świadomości młodzieży szkół 
średnich (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003), 18–206.

7 Grażyna Dobrodzicka, „Ewolucja wartości rodzinnych”, w: Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej, red. 
Lidia Beskid (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1999), 143.

8 Irena Kowalska, „Postawy i zachowania matrymonialne oraz prokreacyjne w okresie transformacji ekonomicznej”, 
Ethos 14, 3 (2001): 155–156.
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i z tej racji powinny istnieć. Jednak równocześnie niespełna dwie trzecie licealistów 
nie chciałoby trwać w długotrwałej kohabitacji lub w innym nieformalnym związku 
(60,8%), a nieco więcej niż co piąty badany respondent byłby skłonny żyć w związku 
nieformalnym nawet dozgonnie. Wielu respondentów brało pod uwagę jedynie związki 
krótkotrwałe, traktując je jako swoisty etap przed decyzją o ich zalegalizowaniu z danym 
partnerem/partnerką albo o ich odrzuceniu9.

Wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych w Katowicach w 1998 roku 72,6% 
badanych wysoko oceniło małżeństwo i pragnęło zrealizować swoją przyszłość właśnie 
w związku małżeńskim, widząc w nim jednocześnie podstawę do założenia rodziny10. 
Jeszcze większe wskaźniki aprobaty i wysokiej oceny małżeństwa uzyskano w bada-
niach studentów polskich z różnych uczelni w 2001 roku, które wykazały, że aż 86% 
ankietowanych studentów pragnęło sformalizować swój związek partnerski z kochaną 
osobą, w tym większość preferowała ślub kościelny – 75%. Natomiast tylko 11% zamie-
rzało zawrzeć małżeństwo cywilne w świeckim obrzędzie i niespełna 14% zamierzało 
pozostać w dotychczasowym związku nieformalnym, nie przewidując żadnej formy 
sformalizowania tego związku – ani jako cywilny, ani jako religijny. Krystyna Slany tak 
to wyjaśnia: „Instytucja małżeństwa jest najodpowiedniejszą dla badanych studentów 
formą skupiającą ludzi połączonych uczuciem – jest wyrazem wzajemnej miłości”11.

Badania socjologiczne zrealizowane wśród młodzieży szkół średnich w 1998 roku 
pod kierunkiem ks. Janusza Mariańskiego w siedmiu miastach polskich różnej wielko-
ści wśród różnej wielkości prób respondentów wykazały, że trzy czwarte ankietowa-
nych w każdym z badanych miast widziało swoją przyszłość w związku małżeńskim 
(od 76,2% w Gdańsku do 83,6% w Rykach, przez 79,8% w Jastrzębiu Zdroju, 77,1% 
w Chełmie, 79,3% w Rzeszowie, 81,5% w Lublinie, 82,2% w Poniatowej, a wskaźnik 
łączny z wszystkich miast wynosił 79,9% badanych). W związku małżeńskim bez ślubu 
kościelnego (?) chciałoby żyć zaledwie 9,1% badanych, w tym najmniej w Rykach (6,7%) 
i najwięcej w Gdańsku (12,8%); w luźnych spotkaniach z wieloma partnerami – 6,3% 
(od 5,1% do 10%) lub w samotności – 3,1% (od 2,5% do 4,4%). Tylko nieliczni badani 
uczniowie nie ujawnili swojego poglądu w tej kwestii lub nie udzielili odpowiedzi na 
pytanie. Dominująca większość badanej młodzieży wysoko oceniała wartość małżeń-
stwa, stąd w nim i kobiety, i mężczyźni w tej grupie lokowali swoją przyszłość właśnie 
w małżeństwie (79,9%)12.

Wśród młodzieży z klas maturalnych w Lublinie w roku szkolnym 2003/2004 zde-
cydowana większość ankietowanych uznała małżeństwo za ważny cel w swoim życiu – 

9 Józef Baniak, „Kohabitacja niezamężna i małżeństwo w świadomości młodzieży licealnej i akademickiej. Studium 
socjologiczne na przykładzie Kalisza i Poznania”, Poznańskie Studia Teologiczne 11 (2001): 225–227.

10 Ewa Budzyńska, „Model małżeństwa i rodziny u młodzieży wielkomiejskiej (na przykładzie Katowic)”, w: Współ-
czesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, red. Zbigniew Tyszka (Poznań: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001), 304–305.

11 Krustyna Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie (Kraków: Zakład 
Wydawniczy Nomos, 2002), 211–212.

12 Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich, 
214–217.



292

Józef Baniak

14,2% jako cel najważniejszy; 59,2% – cel bardzo ważny, ale obok są też inne cele ważne: 
16,2% – jest jednym z celów na równi z innymi celami; 4,5% – nie miało to większego 
znaczenia; 5,8% – jeszcze nie planuje lub nie dotyczy. Niemal trzy czwarte badanych 
maturzystów wyraziło przekonanie, że małżeństwo ma zarówno dziś, jak w przyszłości 
będzie miało dla nich znaczenie (71,8%), a tylko 6,1% badanych uznało małżeństwo za 
instytucję przestarzałą i 22% nie miało wyrobionego poglądu w tej sprawie; 25,2% bada-
nych uznało związki nieformalne za alternatywę dla instytucji małżeństwa; 58,3% nie 
uznawało i 16,5% miało trudności z własną oceną. Szczęśliwe życie w rodzinie wybrało 
52,1% ankietowanych maturzystów jako wartość ważną w hierarchii swoich wartości 
życiowych13.

Wysokie wartościowanie małżeństwa w świadomości młodzieży szkolnej i akade-
mickiej w Polsce w badanym okresie nasuwa pytanie, jak młodzież ta rozumie istotę 
małżeństwa oraz szczęście małżeńskie i rodzinne? Jakich cech poszukuje i oczekuje od 
potencjalnego partnera/partnerki we własnym małżeństwie? Jakie, jej zdaniem, motywy 
są niezbędne do zawarcia małżeństwa? W jaki sposób chciałaby budować przyszłość 
swojej wspólnoty małżeńsko-rodzinnej?

62% maturzystów z liceów ogólnokształcących i techników w Iławie w 2008 roku 
twierdziło, że małżeństwo w nowoczesnym społeczeństwie ma istotne znaczenie i będzie 
je miało także w przyszłości, żadna inna forma związku nie może zastąpić małżeństwa; 
8% uważało, że małżeństwo jest obecnie instytucją przestarzałą; 26% nie miało własnego 
poglądu w tej kwestii. Chęć życia w związku małżeńskim przejawiało 72% badanych, 
a 85% zaznaczyło, że chce mieć dzieci we własnym małżeństwie: 44,4% – troje, 18,2% – 
dwoje, 8,1% – tylko jedno dziecko, zaś 3% – czworo, 1% – pięcioro dzieci; natomiast 
9,1% oświadczyło, że chcieliby żyć w małżeństwie bezdzietnym; 17,2% – brak odpowie-
dzi14. Studenci Akademii Rolniczej w Lublinie w 2007 roku w 67,5% wybrali katolicki 
model małżeństwa i rodziny, a co trzeci respondent deklarował odmienną opinię, zaś 
6,7% wystarczyłby ślub cywilny, natomiast 18,6% uważało, że żaden ślub parze żyjącej 
szczęśliwie z sobą nie jest potrzebny; 6,7% nie zajęło stanowiska w tej sprawie15.

W ocenie ks. Janusza Mariańskiego: „W społeczeństwie polskim więzy małżeńskie 
nabierają indywidualnego charakteru, a miłość czy emocjonalne zaangażowanie stano-
wią podstawę zawarcia małżeństwa (tzw. miłość romantyczna). Decyzje o małżeństwie 
są podejmowane wspólnie, a samo małżeństwo jest wynikiem wolnego wyboru. Dla 
prawidłowego funkcjonowania małżeństwa bardzo istotne są motywy skłaniające do 
podjęcia decyzji zawarcia małżeństwa”16.

13 Dorota Gizicka, „Małżeństwo i rodzina w hierarchii wartości życiowych młodzieży”, Roczniki Nauk Społecznych 
KUL 33, 1 (2005): 193–196.

14 Magdalena Czeszejko, „Współczesne wartości a plany małżeńsko-rodzinne młodzieży”, w: Miłość, wierność 
i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, red. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora, 
(Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008), 112–117.

15 Tomasz Adamczyk, „Postawy moralne studentów w warunkach zmiany społecznej”, w: Wartości, postawy i więzi 
moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. Janusz Mariański, Leon Smyczek (Kraków: Wydawnictwo  
WAM, 2008), 254–256.

16 Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne, 221.



293

MAŁŻEŃSTWO I ROZWODY W ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY POLSKIEJ…

W zbiorowości studentów uczestniczących w badaniach ogólnopolskich w 2001 
roku aż 91% badanych jako główną przyczynę (główny motyw) zawarcia związku 
małżeńskiego z aktualnym partnerem wskazało wzajemną miłość; na drugim miejscu 
51% badanych wskazało wspólnotę psychiczną i emocjonalną; na trzecim miejscu 37% 
badanych preferowało więź seksualną; na czwartym miejscu 35% badanych umieściło 
wspólnotę intelektualną. Inne jeszcze motywy, jak np. przyzwyczajenie do partnera/
partnerki – 15,9% czy obawa przed samotnością – 11% były już zdecydowanie rzadziej 
podawane przez respondentów17.

Ks. Władysław Majkowski, socjolog rodziny z Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, powołując się na wyniki badań empirycznych, stwierdza, że obecnie 
młodzi ludzie mają dużą swobodę w wyborze swojego życiowego partnera. Większość 
osób zawierających małżeństwo czyni to w przeświadczeniu, że podstawą ich decyzji 
jest głęboka miłość. Wolny, opierający się na osobistym wyborze związek stwarza nie-
wątpliwie warunki do zaistnienia małżeńskiego szczęścia, gdyż tylko wolny człowiek 
może być szczęśliwy18.

Z modelem małżeństwa i rodziny łączą się też wyobrażenia o idealnym współmał-
żonku/współmałżonce. Maria Braun-Gałkowska, psycholog rodziny z KUL, zaznaczała, 
że młody człowiek w okresie dorastania kształtuje sobie wyobrażenia o osobie, która 
będzie mu towarzyszyć przez całe życie. Oprócz cech zewnętrznych pewną rolę odgry-
wają również czynniki podświadome, takie jak: podobieństwo do rodziców lub do innych 
osób kochanych w dzieciństwie, cechy przeciwne do cech osób nielubianych, sposoby 
zachowania, które się podziwia19.

2. Małżeństwa sakramentalne w opinii badanej młodzieży

Ks. Władysław Majkowski zaznacza: „Każde małżeństwo ma z własnej natury trwały 
charakter. Wyrasta on w kontekście poważnych zaangażowań jednostek i społecznych 
konsekwencji podejmowanych w tym zakresie decyzji. Trwałość małżeństwa katolickiego 
jest dodatkowo wzmocniona doktrynalnie poprzez przyznanie mu godności sakramentu. 
Chociaż (…) osoby zawierające sakramentalny związek małżeński otrzymują konieczne 
łaski (…), to jednak i tego rodzaju małżeństwa nie są wolne od konfliktów, dysfunkcji, 
a niekiedy nawet patologii, w takim przypadku nierzadko kończy się ich rozpadem. Roz-
wód prawny (…) nie kończy jednak problemu, czy raczej problemów z tym związanych. 
Jednym z nich jest sposób ułożenia sobie życia po uzyskaniu prawnego rozwodu. Naj-
częściej jawi się on w postaci alternatywy: żyć w samotności czy zawrzeć nowy związek 
małżeński? Szczególnie ostro ta alternatywa rodzi się dla katolików, bowiem ich nowy 

17 Krystyna Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, 213.
18 Władysław Majkowski, Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej (Kraków: SCJ Wydawnictwo Księży 

Sercanów, 1997), 181.
19 Maria Braun-Gałkowska, Psychologia domowa. Małżeństwo – dzieci i rodzina (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Warmińsko-Mazurskiego, 1985), 26.
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związek może być tylko związkiem cywilnym, a więc niesakramentalnym. Zawarcie zaś 
i pozostawanie w takim związku rodzi poważne moralne dylematy, ponieważ dysfunk-
cyjne małżeństwo, które zostało prawnie rozwiązane, nie daje im możliwości, z racji 
swej natury, wejścia w nowy, sakramentalny związek. Zawierając pomimo tego związek 
cywilny, wchodzą w permanentny stan grzechu. Stąd nieodparcie rodzi się pytanie: czy 
nowy związek, nawet pod innymi względami udany, może być satysfakcjonującym roz-
wiązaniem, czy raczej nową udręką? (…) Chociaż katolickie małżeństwo jest bardziej niż 
małżeństwo naturalne naznaczone godnością, z racji jego sakramentalnego charakteru, 
to jednak nie posiada gwarancji ostatecznego sukcesu. Również i małżeństwo katolików 
przeżywa nierzadko problemy, jest targane niezgodą, a małżonkowie zamiast poczucia 
zadowolenia przeżywają frustrację. Do tego stanu rzeczy przyczyniają się czynniki 
zewnętrzne, niezależne od samych małżonków: bezrobocie, bieda, konieczność prze-
bywania z dala od rodziny (…), ale najczęściej ludzkie słabości, które w małżeństwo 
wnoszą sami małżonkowie: egoizm, hedonizm, brak poszanowania innych, różne formy 
uzależnień”20.

Powstaje pytanie, jak do tej kwestii odnosiła się młodzież polska w przyjętym okresie? 
Jaki był jej stosunek do sakramentalności małżeństwa katolickiego i do jego nierozerwal-
ności i permanentnej trwałości? Wyniki badań socjologicznych umożliwiają odpowiedź 
na to pytanie.

Problem osobistego nastawienia młodzieży polskiej do małżeństwa sakramentalnego 
i niesakramentalnego oraz do ślubu małżeńskiego i cywilnego uwzględniono w 2002 
roku w badaniach zrealizowanych w siedmiu miastach różnej wielkości, obejmując 
nimi młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w: Jastrzębiu Zdroju, Chełmie, Rzeszowie, 
Lublinie, Gdańsku, Poniatowej, Rykach – pytając ją, jak sama rozumie twierdzenie: 
„małżeństwo jest sakramentem”? Do wyjaśnienia tej kwestii respondenci mieli siedem 
różnych możliwości. Komentując wybory możliwości dokonanych przez respondentów, 
Janusz Mariański pisał w 2003 roku następująco: „Badanej młodzieży szkolnej z sakra-
mentalnością związku małżeńskiego kojarzy się przede wszystkim jego nierozerwalność, 
czyli coś, co jest przede wszystkim konsekwencją sakramentalności małżeństwa (od 
46,3% w Chełmie do 67,2% w Rykach, a następnie w pozostałych miastach: 59,2% 
w Jastrzębiu Zdroju, 53,7% w Rzeszowie, 56,6% w Lublinie, 48,6% w Gdańsku, 56,8% 
w Poniatowej). Około jednej piątej ankietowanych wybrało odpowiedź: „oznacza zapro-
szenie Pana Boga do małżeństwa i rodziny” od 16% w Chełmie do 28,2% w Poniatowej 
oraz w innych miastach kolejno: 23,7%; 28%; 25%; 24,4%; 26,9%). Odpowiedź: „męż-
czyzna i kobieta tworzą razem część Kościoła” wybrało od 14,7% w Chełmie do 31% 
w Poniatowej oraz w pozostałych miastach kolejno: 22,4%; 21,5%; 26,1%; 22%; 22,7%. 
Odpowiedź: „Chrystus daje małżonkom specjalną łaskę” wybrało od 10,8% w Chełmie 
do 32,8% w Rykach i w innych miastach kolejno: 14,5%; 24,4%; 23%; 19,8%; 23%. 

20 Władysław Majkowski, „Niesakramentalne związki małżeńskie katolików – koniec dyskusji czy nowa udręka?”, 
w: Między nakazem a wyborem. Moralne dylematy małżeństw i rodzin w Polsce, red. Józef Baniak (Kraków: 
Zakład Wydawniczy Nomos, 2012), 229–235.
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Przynajmniej co dziesiąty badany nie rozumie tego wyrażenia lub nie ma ono dla niego 
żadnego znaczenia, kolejno w miastach: 11%; 8,7%; 13,8%; 9,7%, 16,2%; 10,3%; 5,8%. 
Jeżeli uznać – zaznacza autor – za właściwą odpowiedź, iż sakramentalność małżeństwa 
oznacza specjalną łaskę, jaką Bóg daje małżonkom w momencie zawierania związku, 
to jedynie mniejszość ankietowanej młodzieży szkolnej prawidłowo interpretuje zdanie: 

„Małżeństwo jest sakramentem” – 21,2%. Znaczna część respondentów utożsamia sakra-
mentalność z nierozerwalnością małżeństwa – 55,5% lub wybiera ogólnikowe i mgliste 
określenie wskazujące na jakąś „sakralność”, ale nie na jego sakramentalność. Kobiety 
nieco częściej niż mężczyźni rozpoznawały prawidłowo sakramentalny charakter 
związku małżeńskiego (23,8% wobec 18,7%); młodzież ze szkół ogólnokształcących czę-
ściej niż ze szkół technicznych (24,5% wobec 17,9%); uczniowie pierwszych klas rzadziej 
niż klas maturalnych (17,7% wobec 25,4%); młodzież mieszkająca na wsi (23,7%) nieco 
częściej niż mieszkająca w wielkich miastach (20,4%); osoby głęboko wierzące (23,5%) 
częściej niż niewierzące (7%), osoby bardzo regularnie praktykujące (27,6%) częściej niż 
w ogóle niepraktykujące (10,8%)”21.

2.1. Postawy młodzieży wobec ślubu kościelnego i cywilnego

Ks. Janusz Mariański twierdzi: „Niedostatki w rozumieniu sakramentalności małżeństwa 
nie muszą rzutować na ogólną ocenę związku małżeńskiego zawieranego w kościele. 
Nawet osoby nierozumiejące do końca, czym jest małżeństwo sakramentalne, mogą 
cenić bardzo wysoko ślub kościelny i uważać go za nieodzowny do zaistnienia właści-
wego związku małżeńskiego. Także uznanie rozwodu, choć jest naruszeniem rygoryzmu 
kościelnego w zakresie bezwarunkowej nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa, 
nie oznacza tym samym uznania małżeństwa cywilnego za «normalne» małżeństwo, 
kwalifikowane na równi z małżeństwem kościelnym. Dla części ludzi współczesnych 
ani instytucje kościelne, ani państwowe nie powinny mieć wpływu na życie małżeń-
skie”22. Ks. Mieczysław Polak, teolog rodziny z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dopowiada w tym kontekście: „nastawienie ludzi 
do ślubu kościelnego zmienia się jednak najczęściej wtedy, kiedy w związku obojga osób 
narodziło się czy ma się narodzić dziecko. Ślub jest wtedy nie tylko obrzędem zawarcia 
małżeństwa, co jednocześnie obrzędem założenia rodziny”23.

Radosław Tyrała, socjolog religii w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, informuje o świeckiej alternatywie dla religijnych rytuałów 
przejścia, w tym dotyczących małżeństwa i rodziny, ujmowanych według doktryny kato-
lickiej: „Nie znaczy to jednak, że brak w Polsce poważnej alternatywy dla religijnych 

21 Janusz Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół 
średnich (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003), 391–391.

22 Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich, 
392.

23 Mieczysław Polak, „Społeczno-kulturowe uwarunkowania duszpasterstwa narzeczonych”, Teologia Praktyczna 
12 (2001): 113.
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obrzędów przejścia. Alternatywa ta pojawiła się w 2007 roku, kiedy zaczęto w naszym 
kraju udzielać ślubów humanistycznych. Z inicjatywą taką wyszło Polskie Stowarzy-
szenie Racjonalistów (PSR) – zdecydowanie najbardziej aktywna polska organizacja 
zrzeszająca niewierzących, czy też – jak sami o sobie najczęściej mówią – humanistów, 
racjonalistów”24. Równocześnie Radosław Tyrała ukazuje dość krytyczny stosunek do 
ślubu cywilnego, chwaląc zarazem ceremoniał ślubu humanistycznego: „Ślub cywilny 
ma moc prawną, ale z uwagi na jego szablonowość, brak mu z kolei znaczenia klasycz-
nego rytów przejścia. Przez wyznaniowych krytyków jest uznawany za bezduszny, zde-
personalizowany, estetycznie kiczowaty i nastawiony na (masowego) odbiorcę. Bardziej 
przypomina wizytę u urzędnika państwowego w celu podpisania kilku dokumentów 
niż ceremonię, która ma symbolicznie wyznaczać tak istotną granicę w biografii pary 
młodej. Jest raczej rodzajem kontraktu, a nie rytuału. Śluby humanistyczne, w zamyśle 
ich (reżyserów), mają stanowić dokładną tego odwrotność, (…) są to ceremonie dosko-
nale spersonalizowane i sprywatyzowane, dopasowane do indywidualnych tożsamości, 
emocji, upodobań estetycznych ich uczestników. Duża w tym rola samego celebransa, 
zresztą specjalnie przeszkolonego, który na długo przed samą ceremonią ustala z parą 
najdrobniejsze detale przebiegu ceremonii. Swego rodzaju ideałem dla animatorów 
obrzędowości humanistycznej w Polsce byłby ślub humanistyczny, który pociągnąłby 
za sobą konsekwencje prawne, tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku małżeństw 
konkordatowych. Jak dotąd bowiem pary zawierające ślub humanistyczny, w celu jego 
prawnego usankcjonowania, muszą odwiedzić również Urząd Stanu Cywilnego”25.

Jak badana młodzież szkolna i akademicka odniosła się do obu typów ślubu mał-
żeńskiego – kościelnego (religijnego) i cywilnego (świeckiego)? Czy są jej znane też 
humanistyczne śluby małżeńskie?

Młodzież ze szkół średnich badana w 1994 roku w siedmiu miastach polskich odpo-
wiadała na następujące pytanie związane z tą kwestią: „Proszę powiedzieć, co według 
Ciebie jest konieczne do zawarcia małżeństwa – tylko ślub kościelny; ślub kościelny 
i cywilny jednocześnie; tylko ślub cywilny; żaden ślub nie jest potrzebny; trudno 
powiedzieć?”. Odpowiedzi respondentów na to pytanie rozkładają się następująco: 
a) tylko ślub kościelny – 13,3% (w tym w Jastrzębiu Zdroju – 5,7%; w Chełmie – 5,6%; 
w Rzeszowie – 8,1%; w Lublinie – 21,1%; w Gdańsku – 12,8%; w Poniatowej – 17,8%; 
w Rykach – 22,3%); b) łącznie kościelny i cywilny – 66,1% (w tym odpowiednio: 75,4%; 
69,7%; 70,3%; 58,7%; 58,6%; 63,8%; 66%); c) tylko ślub cywilny – 6,2% (w tym: 7,9%; 
7,4%; 7,3%; 5,8%; 8,2%; 4,2%; 2,5%); d) żaden ślub nie jest potrzebny – 6,1% (w tym: 
61,1%; 6,5%; 6,5%; 4,1%; 10%; 6,1%; 3,4%); e) trudno powiedzieć – 6,9% (w tym: 4,8%; 
7,4%; 6,9%; 8,8%; 8,4%; 7,9%; 4,2%); brak danych – 1,7%. Zatem aż 79,4% respondentów 
uznało, że do zawarcia małżeństwa niezbędne są dwa śluby z sobą połączone – kościelny 
i cywilny, przy czym ślub świecki poprzedza ślub religijny odbyty w kościele. Natomiast 
znikome odsetki uznały za wystarczający w tym celu wyłącznie ślub kościelny (13,3%) 

24 Radosław Tyrała, „Ślub humanistyczny po polsku – konteksty i konsekwencje”, Socjologia Religii 7 (2009): 256.
25 Tyrała, „Ślub humanistyczny po polsku – konteksty i konsekwencje”, 262.
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lub ślub cywilny (6,2%, czyli w dwukrotnie mniejszym odsetku). Ponad 90% badanej 
młodzieży stwierdziło, że taki lub inny ślub złożony przez parę narzeczonych stanowi 
istotny warunek zaistnienia związku małżeńskiego26.

Ślub konkordatowy preferowało też 72% studentów w Łodzi w 2000 roku, widzą w nim 
konieczny warunek do zawarcia małżeństwa, jako że bez tego ślubu, jak bez innego 
typu ślubu, zaistnienie związku małżeńskiego byłoby praktycznie niemożliwe. Niemniej 
w ich ocenie najlepszą formą ślubu małżeńskiego jest właśnie ślub konkordatowy, czyli 
kościelny mający też skutki cywilne27.

Uczniowie ze szkół średnich w Stalowej Woli, Grudziądzu, Środzie Śląskiej, Lublinie, 
Jarosławiu, Kielcach i Międzyrzeczu Podlaskim, którzy uczestniczyli w badaniach 
socjologicznych zrealizowanych w latach 1969–1975 przez Zakład Socjologii Religii 
KUL pod kierunkiem ks. Józefa Majki, odnieśli się następująco do ważności i konieczno-
ści ślubu kościelnego w zestawieniu ze współżyciem seksualnym („Czy zdecydowałbyś 
się na współżycie seksualne bez ślubu kościelnego?”). Z badań tych wynika, że dla 
dominującego odsetka respondentów w całej zbiorowości i w poszczególnych miastach 
ślub kościelny jest bardzo ważny i rozstrzygający o inicjacji seksualnej narzeczonych. 
Ślub ten jako podstawowy warunek własnej inicjacji seksualnej akceptowało wtedy 
łącznie – 70,5% badanych (w tym w kolejnych miastach wyżej wskazanych – 80,6%; 
63,5%; 76,8%; 60,9%; 68,5%; 60%; 83,3%). Natomiast dla 13,1% (w tym: 7,3%; 16,6%; 
12%; 17,2%; 13,9%; 19%; 5,8%) ślub kościelny nie miał znaczenia dla ich moralności, 
więc własną inicjację seksualną rozpoczęliby przed zawarciem małżeństwa w kościele 
jako związku sakramentalnego; dla nich ślub kościelny nie stanowił warunku dla roz-
poczęcia współżycia seksualnego. Jeśli zestawimy odsetek tych respondentów z odset-
kiem respondentów akceptujących ślub kościelny jako konieczny warunek rozpoczęcia 
współżycia seksualnego (80,6% wobec 13,1%), to zauważymy, że nie jest on zbyt duży 
w badanej zbiorowości młodzieży szkolnej, zaś różnica między nimi wynosiła aż 50,4% 
dla respondentów akceptujących ślub kościelny jako warunek inicjacji seksualnej. Nie 
brakowało też takich respondentów, którzy zaznaczali, że w pewnych okolicznościach 
zdecydowaliby się na seks bez czekania na ślub kościelny, choćby w okresie narzeczeń-
stwa czy po wcześniejszym ślubie cywilnym; łącznie było ich 10%, w tym najwięcej 
w Grudziądzu (19,5%) i w Kielcach (11,5%), a najmniej w Jarosławiu (3,9%) i w Lublinie 
(6,9%), zaś w pozostałych miastach poniżej 9%28.

Wśród uczniów szkół średnich w Kaliszu (2008) i studentów Wyższej Szkoły Komu-
nikacji i Zarządzania (2011) największy odsetek badanych chciałby mieć ślub kościelny 
poprzedzony ślubem cywilnym albo tzw. ślub konkordatowy w kościele ze skutkami 
prawa państwowego – 38,7%. O takim ślubie małżeńskim myślało wtedy znacznie wię-
cej uczniów niż studentów (46,3% wobec 30,5%) oraz nieco większy odsetek kobiet niż 

26 Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne, 393–394.
27 Andrzej Blewiński, „Studenci wobec podstawowych wartości moralnych”, Przegląd Powszechny 9 (2001): 215.
28 Franciszka Wanda Wawro, „Postawy religijne młodzieży szkół średnich”, w: Z badań nad religijnością polską. 

Studia i materiały, red. Witold Zdaniewicz, Władysław Piwowarski (Warszawa–Poznań: Pallottinum 1986), 
219–220.
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mężczyzn (39,6% wobec 37,4%). Z drugiej strony 30,9% respondentów, w tym większy 
odsetek studentów (35,7%) niż odsetek uczniów (26,6%), zadeklarowało, że w przyszło-
ści weźmie tylko ślub cywilny, z wykluczeniem ślubu kościelnego, a także minimalnie 
więcej mężczyzn niż kobiet wybrałoby ten ślub (31,3% wobec 30,7%). Z kolei z każdej 
formy ślubu małżeńskiego zrezygnuje 28,4% badanych studentów i 21% uczniów szkół 
średnich oraz 25,2% mężczyzn i 24,2% kobiet, natomiast 5,8% nie potrafiło zająć jed-
noznacznego stanowiska w tej sprawie. Badania wykazały więc, że ślub kościelny jako 
kryterium ważności zawarcia małżeństwa akceptowało tu 66,3% respondentów głęboko 
wierzących oraz 21,2% obojętnych religijnie i niewierzących. Z kolei zdaniem 37,8% obo-
jętnych religijnie i niewierzących takim kryterium jest ślub cywilny, a także w uznaniu 
18% osób wierzących29.

2.2. Trwałość i nierozerwalność małżeństwa sakramentalnego

Z kościelnego punktu widzenia małżeństwo katolickie cechuje nierozerwalność i trwa-
łość oraz jedność. Ważnie zawarte małżeństwo o statusie sakramentalnym nie może być 
rozwiązane ani przez samych małżonków, ani przez Kościół, ani przez władzę państwową 
czy jakąkolwiek inną instytucję30. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Miłość 
małżonków ze swej natury wymaga jedności i nierozerwalności ich osobowej wspólnoty, 
która obejmuje całe ich życie (…). Ta wspólnota ludzka jest potwierdzona, oczyszczona 
i dopełniona przez jedność w Jezusie Chrystusie, udzielona przez sakrament małżeństwa 
(KKK nr 1644). „Między ochrzczonymi małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być 
rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci jednego z małżon-
ków” (KKK nr 2382).

Jakie było nastawienie badanej młodzieży szkolnej i akademickiej do tego małżeństwa 
sakramentalnego – czy akceptowała je w pełni i czy była przeciwna jego rozwiązywal-
ności? Czy kwestionowała postulat Kościoła katolickiego dotyczący tego statusu małżeń-
stwa i opowiadała się za jego rozwiązaniem z istotnych powodów i przyczyn wskazanych 
przez samych małżonków, jak i do ich prawa w tym względzie?

Ks. Remigiusz Szauer, socjolog religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Szczecińskiego, analizując wypowiedzi z lat 2015–2016 uczniów szkół średnich i studen-
tów wyższych uczelni w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, dotyczące cech małżeństwa 
sakramentalnego, stwierdza: „Ponad 56% respondentów opowiedziało się za małżeń-
stwem rozumianym jako trwały związek jednego mężczyzny z jedną kobietą, uznając, iż 
ta cecha ma najważniejsze znaczenie. Wskazanie takie było udziałem w podobnej mierze 
kobiet (55,4%), jak i mężczyzn (57,4%). Nieco częściej tę cechę wskazują studenci niż 
uczniowie (56,9% wobec 55,9%). Ponadto respondenci, którzy bez wahania wskazywali 
na tę właśnie cechę (jedność), to osoby z miast do 30 tys. mieszkańców i powyżej tej ich 

29 Józef Baniak, Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej 
(Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2015), 176–181.

30 Leon Dyczewski, „Stosunek narzeczonych do norm broniących małżeństwa i poczętego życia”, Chrześcijanin 
w Świecie 12 (1988): 68.
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liczby, z rodzin wierzących praktykujących, praktykujących świątecznie, ale też z rodzin 
niewierzących i niepraktykujących, a ponadto z rodzin pełnych. Wśród tak wskazujących 
są kobiety (14,4%) i mężczyźni (15,6%) oraz uczniowie (15,3%) i studenci (16,1%). W połą-
czeniu cechę jedności i świętości wskazało ogółem 12,3% badanych, w tym 15% kobiet 
i 8,3% mężczyzn oraz 13,9% uczniów i 8,2% studentów, zaś jedność i nierozerwalność 
w połączeniu – 7,2%, w tym 7,7% uczniów i 5,9% studentów oraz 8,3% mężczyzn i 6,4% 
kobiet. Natomiast zaledwie 1,1% wskazało samą nierozerwalność (w tym 2,1% studentów 
i 0,7% uczniów oraz 1,3% kobiet i 0,8% mężczyzn, a jeszcze mniejszy odsetek uwzględnił 
cechę świętości małżeństwa – 0,2% (w tym uczniowie – 0,2% i nikt spośród studentów 
oraz 0,3% kobiet oraz żaden mężczyzna. Te dwie cechy – jedność i świętość – najliczniej 
wskazali głęboko wierzący (74,1%) i wierzący (23,1%) – różnica między nimi jest bardzo 
duża – aż 51% dla głęboko wierzących. Z kolei wszystkie cechy łącznie wskazało 41,2% 
głęboko wierzących i 35,4% wierzących”31.

Uczniowie ze szkół średnich w Kaliszu (2008) i studenci z Wyższej Szkoły Komu-
nikacji i Zarządzania w Poznaniu (2011) do nierozerwalności i trwałości małżeństwa 
sakramentalnego odnieśli się w następujący sposób: a) pełna akceptacja – 39,3% (w tym: 
uczniowie – 43% i studenci – 35,4% oraz kobiety – 42,5% i mężczyźni – 35%); b) częściowa 
akceptacja – 13,7% (w tym odpowiednio: 10,7% i 16,9% oraz 11,4% i 16,8%); akceptacja 
łącznie – 53% (w tym: 53,7% i 52,3% oraz 53,9% i 51,8%); c) negacja – 36,3% (w tym: 
33,8% i 39% oraz 36,2% i 36,4%); d) brak oceny – 6,8% (w tym: 8,3% i 5,2% oraz 6,3% 
i 7,5%); brak danych – 3,9%. Zatem nierozerwalność i trwałość małżeństwa sakramen-
talnego, bez których małżeństwo nie mogłoby normalnie funkcjonować, akceptowało 
53% badanej młodzieży, natomiast 36,3% badanych kwestionowało te cechy małżeństwa. 
Obie te cechy małżeństwa sakramentalnego aprobowali najliczniej respondenci głęboko 
i tradycyjnie wierzący (72,7%), a tylko 28,6% obojętnych religijnie (różnica między 
tymi odsetkami wynosiła 44,1% dla wierzących). Natomiast cechy te kwestionowali 
i odrzucali najliczniej respondenci obojętni religijnie i niewierzący (57,1%), ale też 19,6% 
wierzących; ponadto większy odsetek obojętnych religijnie i niewierzących (14,3%) niż 
wierzących (7,7%) nie zajął jednoznacznego stanowiska w tej sprawie32.

Stabilność funkcjonowania i trwałość każdej grupy sprzyja poczuciu szczęścia i satys-
fakcji. Zależność ta dotyczy w pełni także instytucji małżeństwa bez względu na jego 
charakter religijny lub świecki. Jan Szczepański pisał kiedyś, że za kryterium szczęścia 
i sukcesu małżonków można uznać następujące czynniki: „1) trwałość małżeństwa; 
2) subiektywne poczucie szczęścia obojga małżonków; 3) wypełnienie oczekiwań grup 
szerszych; 4) pełny rozwój osobowości małżonków, rozwój ich zdolności i kreatywności, 
wychowanie zdolnych i aktywnych dzieci; 5) osiągnięcie przystosowania pełnego, inte-

31 Remigiusz Szauer, Między potrzebą doznań a trwałością postaw. Religijność i moralność uczniów szkół średnich 
i studentów uczelni wyższych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Studium socjologiczne (Warszawa: Warszaw-
skie Wydawnictwo Socjologiczne, 2019), 370–371.

32 Józef Baniak, Małżeństwo i rodzina w wyobrażeniach i ocenach młodzieży licealnej i akademickiej. Między kon-
formizmem a kontestacją. Studium socjologiczne (Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych 
UAM, 2016), 127–130.
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gracji wewnętrznej małżeństwa, brak konfliktów i kryzysów czy antagonizmów między 
członkami rodziny”33.

Badania socjologiczne wskazują na zróżnicowane podejście młodzieży polskiej do 
czynników decydujących o szczęściu małżonków we własnym związku: „1) wierność, 
zrozumienie i tolerancja – 77%; 2) wspólne dyskusje między żoną i mężem – 74,1%; 
3) wspólne dzieci – 73%; 4) udane, satysfakcjonujące współżycie seksualne – 66%; 
5) życie z dala od teściów z obu stron – 61%; 6) wspólne spędzanie czasu wolnego – 60,8%; 
7) dzielenie się obowiązkami domowymi – 54%; 8) wspólne zainteresowania – 53%; 
9) wspólne prowadzenie domu – 52%; 10) adekwatne dochody – 45%; 11) pochodzenie 
z tej samej grupy społecznej – 17,4%; 12) te same poglądy polityczne – 13%”34.

Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w 7 miastach polskich różnej wielkości 
wskazała na następujące czynniki zagrażające trwałości i nierozerwalności małżeństwa, 
w tym też zawartego w kościele: „1) osłabienie miłości małżeńskiej – 32,1% (w tym: 
w Jastrzębiu Zdroju – 38,2%; w Chełmie – 11,1%; w Rzeszowie – 32,9%; w Lublinie – 
35,3%; w Gdańsku – 38,4%; w Poniatowej – 27,7%, w Rykach – 41,6%); 2) egoizm part-
nerów – 32,2% (w tym odpowiednio w miastach: 43,4%; 13,4%; 37,4%; 36,4%; 37,4%; 
27,7%; 29,8%); 3) brak zrozumienia – 64,6% (w tym: 68,9%; 59,7%; 64,6%; 65,9%; 66,2%; 
61,5%; 65,5%); 4) lekceważenie obowiązków małżeńskich – 27,9% (w tym: 39%; 8,7%; 
32,5%; 29,2%; 28,4%; 25,8%; 31,5%); 5) odmienne podejście do wychowania dzieci – 
16,7% (w tym: 23,7%; 3,5%; 17,1%; 18,5%; 19,2%; 13,6%; 21,4%0; 6) różnice charak-
terów – 30,9% (w tym: 34,2%; 15,2%; 33,3%; 35,3%; 39,6%; 30,2%; 29%); 7) różnice 
światopoglądowe – 9,4% (w tym: 7%; 2,2%; 13,8%; 10,5%; 12,2%; 8%; 12,2%); 8) osoby 
trzecie – 39,1% (w tym: 49,1%; 12,6%; 45,5%; 39,5%; 43,2%; 38,5%; 45%); 9) osłabienie 
życia religijnego – 6,8% (w tym: 8,8%; 1,3%; 6,5%; 8,6%; 6,6%; 8%); 10) inne przy-
czyny – 1,9% (w tym: 3,1%; 0,9%; 2%; 2,6%; 1,8%; 1,9%; 0,8%); brak danych – 0,6%”. 
Natomiast na drugie pytanie: „Co Twoim zdaniem najbardziej przyczynia się do trwałości 
i nierozerwalności małżeństwa oraz do szczęścia małżonków w związku?”, respondenci 
wskazali następujące czynniki: a) cechy osobowe żony i męża – od 54,9% do 67,5% 
badanych; b) miłość wzajemna – od 46,1% do 53,4%; c) wzajemna wierność małżonków – 
od 37,6% do 46%; d) dialog i wspólne spędzanie czasu i jego organizowanie – od 9,4% 
do 16%; e) własne dzieci – od 6,5% do 14,9%; f) udane współżycie seksualne – od 4,9% 
do 11,8%; g) pochodzenie, praca, mieszkanie, dobrobyt – od 2,1% do 9,6%; h) wiara 
i religijność – od 2,1% do 9,6%35.

Uczniowie ze szkół średnich w Kaliszu (2008) i studenci z Wyższej Szkoły Komuni-
kacji i Zarządzania w Poznaniu (2011) wskazali następujące czynniki mające największy 
i bezpośredni wpływ na trwałość małżeństwa: 1) wzajemna i głęboka miłość – 62% 
(licealiści – 64,7% i studenci – 59,3%); 2) wzajemna wierność małżonków – 57,3% 

33 Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970), 157.
34 Anna Giza-Poleszczuk, „Związki partnerskie, małżeństwo i dzieci – kulturowe zróżnicowania postaw”, w: Polacy 

wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, red. Aleksandra 
Jasińska-Kania, Mirosława Marody (Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 2002), 244.

35 Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne, 374–388.
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(w tym odpowiednio: 62,8% i 51,8%); 3) cechy charakteru żony i męża – 61% (w tym: 
57,7% i 64,4%); 4) własne dzieci – 52,3% (w tym: 53,7% i 50,8%); 5) satysfakcjonu-
jące współżycie seksualne – 49,3% (w tym 50,2% i 48,3%); 6) zrozumienie i dialog 
małżeński – 41% (w tym 43,2% i 38,7%); 7) podobne zainteresowania – 39,1% (w tym 
41,6% i 36,6%); 8) wspólne spędzanie czasu wolnego – 34,1% (w tym 36,7% i 31,4%); 
9) wspólne finanse – 33,7% (w tym 31,9% i 35,5%); 10) równy i sprawiedliwy podział 
obowiązków rodzinnych – 26,9% (w tym 29,2% i 24,6%); 11) pochodzenie z tej samej 
grupy społecznej – 19,4% (w tym 20,4% i 18,3%); 12) podobne wartości religijne – 12,6% 
(w tym 15,4% i 9,7%); 13) podobne poglądy polityczne – 10,5% (w tym 8,8% i 12,3%); 
łącznie czynniki te wskazało 61,5% respondentów, widząc w nich zróżnicowany wpływ 
na trwałość i szczęście żony i męża we własnej wspólnocie małżeńsko-rodzinnej36.

2.3. Rozwody w ocenie badanej młodzieży

Rozwód oznacza prawne rozwiązanie małżeństwa w wyniku oddziaływania różnych 
czynników, które uzasadniają to rozwiązanie. Rozwód, w konsekwencji zezwala byłym 
partnerom na powtórne zawarcie małżeństwa z innymi osobami. W wyniku całkowitego 
rozkładu pożycia małżeńskiego każdy ze współmałżonków (żona i mąż) może domagać 
się rozwiązania przez sąd ich związku małżeńskiego, ponieważ dalsze jego trwanie stra-
ciło sens, stało się bezcelowe37. Decyzję o rozwodzie niektórzy małżonkowie podejmują 
nierozważnie i bez przemyślenia jego konsekwencji, jednak wtedy, kiedy jest ona podej-
mowana przez nich po głębszej refleksji, z rozważeniem potencjalnych skutków, rozwód 
jest zawsze bolesny dla wszystkich stron nim dotkniętych. Drogę dojścia do rozwodu 
trafnie ujmuje Lechosław Gapik, psycholog z UAM, pytając: „Ile trzeba przeżyć, aby 
od miłości, przysiąg, wspólnych planów i wspólnej części życia dojść do obojętności, 
niekiedy wrogości, pogardy; a zawsze żalu i ostatecznej decyzji o rozstaniu”38.

Ks. Władysław Majkowski wskazuje, że: „rozwód jest zły sam w sobie, jak i ze względu 
na swoje skutki: nigdy nie przestaje być złem, chociaż jest uważany za mniejsze zło 
w sytuacjach patologicznych. (…) W terminach psychologicznych rozwód małżonków to 
brak miłości, żal i nienawiść, a w najlepszym przypadku obojętność wzajemna na siebie. 
(…) Rozwód jest złem ze względu na swe negatywne korzenie. Najczęstszymi ofiarami 
rozwodu rodziców są ich dzieci. (…) Osierocenie przez rozwód jest dla dziecka bolesne 
i słusznie dziecko może pytać, dlaczego ojciec lub matka rozwiedli się z nim. Rozwód 
nierzadko niesie negatywne następstwa dla samych małżonków: zubożenie, dodatkowe 
obowiązki, samotność, poczucie krzywdy, społeczna stygmatyzacja i prawie zawsze 
poczucie braku sukcesu w życiu. (…) Następstwem takiego stanu rzeczy jest izolowanie 
się i utrata zaufania do ludzi. Wreszcie rozwód jest dysfunkcjonalny dla społeczeństwa. 

36 Baniak, Małżeństwo i rodzina w wyobrażeniach i ocenach młodzieży licealnej i akademickie, 125–130.
37 Elżbieta Szczot, „Czy w Kościele są rozwody?”, w: Problemy współczesnego Kościoła, red. Marian Rusecki, 

(Lublin: Wydawnictwo KUL, 1996), 471.
38 Lechosław Gapik, Rozwód… i co dalej? (Warszawa: Książka i Wiedza, 1989), 29.
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Rozwodzące się kobiety rodzą mniej dzieci, a z rozwiedzionych małżeństw pozostaje 
«armia» sierot, które potrzebują opieki i materialnego zabezpieczenia”39.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego znajduje się pouczenie dla wiernych dotyczące 
rozwodu: „Rozwód jest poważnym wykroczeniem przeciw prawu moralnemu, zmierza 
do zerwania dobrowolnie zawartej przez małżonków umowy, by żyć razem aż do śmierci 
naturalnej. Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo 
sakramentalne. Fakt zawarcia nowego związku, choćby był on uznany przez prawo 
cywilne, jeszcze bardziej powiększa ciężar rozbicia, stawia bowiem małżonka żyjącego 
w nowym związku w sytuacji publicznego i trwałego cudzołóstwa” (KKK nr 2002 i 2384).

Jakie było nastawienie badanej młodzieży polskiej do rozwodów małżeńskich – jaki 
odsetek opowiadał się za nimi, a jaki odsetek był im przeciwny? W zbiorowości młodzieży 
z różnych typów szkół średnich z całego kraju w 1996 roku 28,2% badanych uznało 
rozwód małżonków za bezwarunkowo dopuszczalny, jeśli małżonkowie nie chcieli trwać 
w tym związku, a 42% uzależniało rozwód od ważnych okoliczności wskazanych przez 
małżonków i uznanych przez sąd rodzinny, natomiast 21,4% całkowicie sprzeciwiało się 
rozwodowi, 4,2% nie miało zdania na ten temat, pozostali nie odpowiedzieli na pytanie40.

Wśród młodzieży szkół średnich w Lublinie w 1996 roku 19,9% badanych zdecydo-
wanie potępiło moralnie rozwody, a 45,6% je w pełni je aprobowało, z kolei 34,4% uza-
leżniało ocenę ich od sytuacji, które albo umożliwiałyby ich akceptację, albo odrzucenie; 
pozostali respondenci (0,3%) nie odpowiedzieli na pytanie41. Uczniowie szkół średnich 
w Warszawie w 1996 roku odnieśli się następująco do rozwodów: 38,4% opowiedziało 
się za ich dopuszczalnością, a 36,5% uzależniało ocenę ich od różnych okoliczności 
i sytuacji, 18,3% – uznało je za niedopuszczalne42.

W zbiorowości młodzieży klas trzecich szkół ogólnokształcących w Krakowie 12% 
ankietowanych aprobowało zakaz rozwodów, a 52% było przeciwnych temu zakazowi, 
z kolei 36% uzależniało ich ocenę od różnych sytuacji43. Młodzież szkolna należąca do 
różnych wyznań religijnych w 1995 roku w 55,9% akceptowała rozwody, w 26,5% – nie 
akceptowała44.

Młodzież szkół średnich w: Jastrzębiu Zdroju, Chełmie, Rzeszowie, Lublinie, Gdań-
sku, Poniatowej, Rykach dokonała moralnej oceny rozwodów małżeńskich i uznała je 
jako: a) dozwolone – 15,6% (w tym odpowiednio w tych miastach – 13,2%; 12,6%; 18,3%; 
17,5%; 25,2%; 10,3%; 11,8%); b) to zależy – 43,8% (w tym: 50,9%; 45,5%; 38,2%; 43,4%; 
46%; 43,2%; 39,5%); c) niedozwolone – 29,1% (w tym: 22,4%; 30,7%; 28,5%; 19,6%; 

39 Władysław Majkowski, „Rozwód jako wyraz desakralizacji rodziny”, Socjologia Religii 7 (2009): 234.
40 Krzysztof Pawlina, Młodzież polska z przełomu wieków (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1998), 65.
41 Piotr Brożek, Tradycja religijna w środowisku pluralistycznym. Studium socjologiczne (Lublin: Redakcja Wydaw-

nictw KUL, 2000), 91.
42 Witold Zdaniewicz, „Wartości religijno-moralne młodzieży polskiej”, Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla 

SAC 1 (1997): 35.
43 Urszula Dudziak, Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Studium teologicz-

no-pastoralne (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2001), 149.
44 Bogusław Milerski, „Prywatyzacja religijności młodzieży polskiej. Raport z badań”, Rocznik Teologiczny Chrze-

ścijańskiej Akademii Teologicznej 4 (1997): 73.
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34,7%; 32,4%); d) brak oceny – 9% (w tym: 10,1%; 9,1%; 6,5%; 7,2%; 6,6%; 10,3%; 
13,4%); e) brak danych 2,5%. Od 38,8% do 50% respondentów z całej zbiorowości szkol-
nej nie usprawiedliwiało rozwodów, od 20,2% do 26,9% oceniło rozwody w kategoriach 
neutralnych moralnie i od 17,8% do 34,4% usprawiedliwiało je moralnie45.

Ks. Remigiusz Szauer, analizując wypowiedzi młodzieży szkół średnich i studentów 
wyższych uczelni w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej dotyczące rozwodów małżeń-
skich, tak je prezentuje: „Przeciwnikami rozwodów w większym stopniu są mężczyźni 
niż kobiety (18,1% wobec 10,2%). Również mężczyźni w większym stopniu dostrzegają, 
że powinny być poważne powody takiej decyzji. Częściej rozwód akceptują uczniowie 
(27,8%) niż studenci (23,8%), z kolei ograniczony wymiar możliwości rozwodu jest 
większym udziałem studentów (60,7%) niż uczniów (54,3%). Jako niedopuszczalny 
moralnie rozwód w największym stopniu uważają respondenci ze wsi i z miast do 10 tys. 
mieszkańców. Najwyższy poziom akceptacji instytucji rozwodu jest wśród responden-
tów z miast do 30 tys. mieszkańców. Z kolei moralna niedopuszczalność rozwodu była 
deklarowana przez 40% głęboko wierzących (przy 52,9% dopuszczających rozwód 
warunkowo), 18,8% wierzących (przy 61,6% warunkowo uznających rozwód), 4,7% 
wątpiących poszukujących (przy 66,5% wątpiących dopuszczających, że rozwód może 
zaistnieć pod ścisłymi warunkami); 7,2% niezdecydowanych religijnie (przy 55,8% 
opowiadających się za rozwodem z istotnych powodów), 4,1% obojętnych religijnie (przy 
49,5% obojętnych religijnie dopuszczających rozwód warunkowo; 42,3% opowiadających 
się zdecydowanie za rozwodem) oraz 2,4% niewierzących (przy 61,4% dopuszczających 
rozwód i 33, 9% stawiających warunki)”46.

Młodzież ze szkół ponadpodstawowych uczestnicząca w badaniach krajowych w 2017 
roku w 29% uznała rozwody małżeńskie za w pełni dopuszczalne i w 44,5% za warun-
kowo dopuszczalne („to zależy”), łącznie akceptowało je 74,5% badanej zbiorowości. 
Z kolei za niedopuszczalne uznało rozwody zaledwie 13% badanych uczniów, a 7,2% 
miało trudności zajęciem stanowiska w tej kwestii, zaś 6,3% nie odpowiedziało na pytanie. 
W 2017 roku stosunek kobiet do rozwodów był następujący: pełna ich aprobata – 32,5% 
i aprobata częściowa („to zależy”) – 44,5% (aprobata łączna – 77%, a dezaprobata – 11,1%, 
brak zdania – 11,9%); stosunek mężczyzn do rozwodów (odpowiednio) – 24,7% i 44,9% 
(łącznie aprobata – 69,6%, dezaprobata – 15% i brak zdania – 15,4%). Zwróćmy jesz-
cze uwagę na dynamikę oceny moralnej rozwodów dokonanej przez młodzież szkolną 
w latach 1988–1998 i 2005–2017, uwzględniając poszczególne kategorie (stopnie) tej ich 
oceny: a) są dopuszczalne w pełni: 18% – 27,7% – 17,9% – 29%; b) są dopuszczalne 
warunkowo („to zależy”): 48,1% – 36,7% – 42,1% – 44,5% (łącznie dopuszczalne: 66,1% – 
64,4% – 60% – 73,5%); c) są niedopuszczalne: 22,9% – 19% – 16,4% – 13%; d) trudno 
to ocenić: 6,9% – 9,9% – 8,2% – 7,2%; e) brak odpowiedzi: 4% – 6,7% – 15,3% – 6,3%. 
W latach 1988–2017 zwiększył się wskaźnik osób uznających rozwody za dopuszczalne 
(różnica – 11%) oraz zmniejszył się nieco wskaźnik ocen permisywnych, warunkowych 

45 Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne, 378–383.
46 Szauer, Między potrzebą doznań a trwałością postaw, 372–373.
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(„to zależy”) o 3,6% i ocen wykluczających rozwody o 9,9%. Najbardziej wyraźne zmiany 
nastąpiły w latach 2005–2017: są dopuszczalne – wzrost o 11,1%; „to zależy” – wzrost 
o 2,4%; są niedopuszczalne – spadek o 3,4%; trudno powiedzieć – spadek o 1%; brak 
odpowiedzi – spadek o 9%47.

Uczniowie ze szkół średnich w Kaliszu (2008) i studenci Wyższej Szkoły Komuni-
kacji i Zarządzania w Poznaniu (2011) wśród wielu przyczyn rozwodów wskazali cztery 
przyczyny jako najczęściej występujące w praktyce, a mianowicie: 1) zdrada małżeńska; 
2) kłopoty we współżyciu seksualnym małżonków; 3) osłabianie i zanikanie wzajemnej 
miłości między małżonkami; 4) przemoc w małżeństwie i rodzinie. Łącznie przyczyny 
te wskazało 76,3% badanych, w tym 72,6% uczniów i 79,7% studentów oraz 79,2% kobiet 
i 73,3% mężczyzn. Do drugiej kategorii badani zaliczyli dwie przyczyny rozwodów: 
niedojrzałość do życia w związku małżeńskim i alkoholizm współmałżonka – łącznie 
wskazało je 63,8% badanych, w tym 57,3% uczniów i 70,7% studentów oraz 66,9% kobiet 
i 59,6% mężczyzn. Do trzeciej kategorii respondenci zaliczyli trzy przyczyny rozwodów: 
różnice charakteru małżonków, zazdrość i zawiść, brak własnego mieszkania – łącznie 
wskazało je 55,2% badanych, w tym 49,3% uczniów i 61,4% studentów oraz 57,8% kobiet 
i 51,6% mężczyzn. Do czwartej kategorii badani zaliczyli trzy przyczyny rozwodów: 
brak pieniędzy, różnice światopoglądowe, ingerencję teściów – łącznie wskazało je 
40% badanych, w tym 33,8% uczniów i 46,6% studentów oraz 41,9% kobiet i 37,3% 
mężczyzn48.

Maturzyści ze szkół średnich w Szprotawie, Puławach, Kraśniku, Dęblinie, Gdańsku 
w 2009 roku odnieśli się do rozwodów małżeńskich w następujący sposób: a) powinny 
być dozwolone – 18,6% (w tym wyżej wskazanych miastach: 16,3%; 15,6%; 13,6%; 
24,3%; 30,3%); b) powinny być warunkowo dozwolone („to zależy”) – 49,8% (w tym 
w kolejnych miastach: 48,9%; 50%; 52,3%; 59,5%; 45,7%), łącznie dozwolone – 68,4% 
(w tym: 65,2%; 65,6%; 65,9%; 83,8%; 76%); c) powinny być zabronione – 20,7% (w tym: 
21%; 21,6%; 26,1%; 8,1%; 14,4%); d) brak zdania – 7% (w tym: 9%; 9,2%; 6,4%; 8,1%; 
2,4%); brak danych – 3,9% (w tym: 4,7%; 3,6%; 1,5%; 0%; 7,2%). W 2009 roku we 
wskazanych 5 miastach stosunek kobiet do rozwodów był następujący: pełna aprobata – 
21,1%; częściowa aprobata – 49,2% (łącznie aprobata – 70,3%; dezaprobata – 20,2%; brak 
zdania – 3,6%); z kolei mężczyźni: 16,3%; 50,4% (łącznie – 66,7; 21,1%; 8%); wśród osób 
głęboko wierzących rozwód popierało 3,4% respondentów, a 32,8% – popierało je warun-
kowo; łącznie popierało – 35,2%, a 48,9% – odrzucało rozwody; 13,6% – brak poglądów 
w tej kwestii, wierzący – 14,2%; 53,8% (łącznie – 68,4%) obojętni religijnie – 33,9% 
i 46,8%; niewierzący – 50,9% i 39,6%. W okresie 15 lat tylko nieznacznie zwiększył się 
krąg młodych ludzi aprobujących stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie nieroze-
rwalności małżeństwa49.

47 Janusz Mariański, Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988–2005–2017. Raport 
z ogólnopolskich badań socjologicznych (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018), 258.

48 Baniak, Małżeństwo i rodzina w wyobrażeniach i ocenach młodzieży licealnej i akademickiej, 133–146.
49 Janusz Mariański, Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej – stabilność i zmiana (Toruń: 

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012), 347–350.
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W Lublinie w 1994 roku 18,3% ankietowanych maturzystów akceptowało rozwody 
jako zachowanie dozwolone, a 48% – akceptowało je warunkowo („to zależy”), zaś łącz-
nie akceptowało – 66,3%, natomiast 20,5% – nie akceptowało ich, 8,3% – wstrzymało 
się od oceny; w 2005 roku wskazali odpowiednio: 11,8% i 42,6%; (łącznie akceptowało 
je – 54,4%, 20,6%; 9,7%; 15,3%). W latach 1994–2005 poglądy maturzystów nieznacznie 
ewoluowały w kierunku spadku akceptacji rozwodów50. Z kolei maturzyści w Lubli-
nie w roku szkolnym 2009/2010 deklarowali następujące postawy wobec rozwodów: 
a) dozwolone w pełni – 14% i częściowo dozwolone – 54,8% (łącznie dozwolone – 68,5%), 
natomiast według 23,2% są one niedozwolone; 6,5% – trudno powiedzieć51.

Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w trzech powiatach regionu konińskiego 
w 2009 roku oceniła je następująco: dozwolone całkiem – 14,4% i częściowo – 38,8% 
(łącznie dozwolone – 53,2%), niedozwolone – 39,1%, brak oceny – 6,2%. Maturzyści 
w Kielcach w 2004 roku dopuszczali rozwody w 77% z wielu powodów i przyczyn, 
zwłaszcza takich jak: zdrada małżeńska, alkoholizm współmałżonka, przemoc w mał-
żeństwie i rodzinie52.

W badaniach ankietowych w Rzeszowie w 2007 roku ustalono, że młodzież szkół 
średnich w 14% w pełni akceptowała rozwody i w 34,2% akceptowała je częściowo 
(łącznie akceptowała w 48,2%), natomiast w 36,2% nie akceptowała; 15,6% – brak 
oceny53. Wśród uczniów z liceów ogólnokształcących w Rybniku i Jastrzębiu Zdroju 
w roku szkolnym 2005/2006 z klas pierwszych 14,6% ankietowanych było przeciwnych 
rozwodom, a 55,4% – zajęło wobec nich postawę ambiwalentną, natomiast 25,6% uznało 
je jako dopuszczalne54. Wśród maturzystów ze szkół licealnych w Częstochowie w roku 
szkolnym 2007/2008 deklarowano następujące postawy wobec rozwodów: nie potę-
piam – 35,7%, nieznacznie potępiam – 14,3%, umiarkowanie potępiam – 19%, znacznie 
potępiam – 13%, w największym stopniu potępiam – 18%, łącznie rozwody potępiało tu 
aż 64,3% ankietowanych uczniów55.

50 Emilia Żerel, „Kondycja moralna maturzystów lubelskich”, Socjologia Religii 6 (2008): 193–212.
51 Marcin Rola, Wartości moralne w świadomości maturzystów lubelskich. Studium socjologiczne (Lublin: Wydaw-

nictwo i Drukarnia Standruk, 2016), 24–46.
52 Katarzyna Kotulska, „Orientacje małżeńskie i rodzinne młodzieży na podstawie badań uczniów szkół średnich”, 

w: Pedagogika społeczna w służbie rodzinie – aspekt poznawczy, kulturowy i wychowawczy, t. 1, red. Krzysztof 
Gąsior, Tadeusz Sakowicz (Kielce: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, 2005), 325.

53 Sławomir Henryk Zaręba, W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży (Warszawa: 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2008), 104.

54 Leon Smyczek, „Postawy młodzieży licealnej wobec zasad katolickiej etyki małżeńskiej i rodzinnej”, w: Wartości 
i postawy młodzieży polskiej, t. 1, red. Danuta Walczak-Duraj (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
2009), 173.

55 Sławomir Sobczak, „Młodzież wobec stopnia akceptacji norm prawnych i moralnych”, w: Wartości i postawy 
młodzieży polskiej, t. 1, red. Danuta Walczak-Duraj (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009), 151.
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3. Uwagi krytyczne

Uwzględniając powyższe analizy, należy stwierdzić, że z badań tu zaprezentowanych 
dowiadujemy się, iż młodzi ludzie oczekują od małżeństwa przede wszystkim zaspoko-
jenia potrzeb emocjonalnych, a wskazując na najważniejsze cele i zadania małżeństwa, 
koncentrują się na indywidualnych potrzebach uczuciowych. Potrzeby te są głównym 
motywem zakładania wspólnoty małżeńsko-rodzinnej, której powołanie do istnienia 
odbywa się w kategoriach mniej społecznych, a bardziej w indywidualnych i osobistych. 
We wzajemnych stosunkach ze współmałżonkiem młodzi ludzie pragną rozwijać własną 
osobowość, pragną być wyróżnieni i akceptowani. W ocenie większości badanych osób 
celem małżeństwa jest rozwijanie wzajemnej miłości, a wartością niezwykle ważną 
są dzieci. Młodzi ludzie poszukują swoich celów życiowych w trwałym małżeństwie 
i rodzinie, w przekonaniu, że zaspokoją one ich potrzebę związku uczuciowego z drugim 
człowiekiem, potrzebę takiej więzi, która rodzi przyjaźń, daje poczucie wzajemnego 
zrozumienia, uwalnia człowieka od lęku przed samotnością, zapewnia obu stronom 
poczucie bezpieczeństwa i dostatku. Z tych samych powodów przywiązują dużą wagę 
do wzajemnej pomocy jako celu i zadania małżeństwa.

Małżeństwo w świadomości większości młodych ludzi stanowi wspólnotę kochają-
cych się osób, wzajemnie wspierających się, zatroskanych o dzieci, liczących na siebie 
w trudnych chwilach, wiernych sobie. Jest to nieco wyidealizowany obraz małżeństwa 
i rodziny, który nie ma szans pełnej realizacji we współczesnych warunkach życia 
codziennego. Czynniki gwarantujące trwałość i szczęście w małżeństwie symbolizują 
integrację małżeństwa i rodziny, dobre wzajemne przystosowanie małżonków oparte na 
wzajemnej miłości, szacunku i poważaniu oraz na partnerskiej akceptacji drugiej osoby.

Małżeństwo sakramentalne było wyżej oceniane niż małżeństwo cywilne zarówno 
przez większość licealistów, jak i studentów. Charakter religijny, ich zdaniem, gwaran-
tuje małżeństwu trwałość i nierozerwalność, opiera się na mocniejszych podstawach niż 
małżeństwo cywilne, w założeniu którego jest możliwość rozwiązania go przez formalny 
rozwód. Z drugiej strony duży odsetek respondentów, zwłaszcza studentów, akceptuje 
rozwody małżeńskie w sytuacjach i okolicznościach wskazujących wprost na niemoż-
liwość kontynuowania związku, niekiedy nawet kosztem dobra dzieci tych małżonków. 
Ci respondenci nie akceptują warunków małżeństwa sakramentalnego, szczególnie 
wykluczenia możliwości jego rozwiązania z ważnych powodów i przyczyn.

Stosując się do przyjętego paradygmatu „ciągłości i zmiany” w nastawieniu badanej 
młodzieży do małżeństwa i do jego cech podstawowych, należy stwierdzić, że znacznie 
większe odsetki uczniów i studentów opowiadały się za niezbędnością egzystencjalną 
małżeństwa, w tym za trwałym i nierozwiązywalnym związkiem sakramentalnym, 
a jednocześnie sprzeciwiały się rozwodom małżeńskim w drugiej połowie XX wieku, 
aniżeli w obu dekadach XXI wieku. Spadek zainteresowania małżeństwem, w tym 
sakramentalnym, a jednocześnie wzrost zainteresowania wśród obu grup badanej mło-
dzieży rozwodami występował już w ostatniej dekadzie minionego wieku, żeby nasilić 
się znaczniej w obecnym wieku, szczególnie w drugiej dekadzie, zwłaszcza w środo-
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wisku studentów. Zjawisko to miało różne rozmiary w poszczególnych środowiskach 
społecznych, w których były zrealizowane badania socjologiczne. Zatem na przełomie 
obu wieków zmalała znacznie ciągłość elementów pozytywnego nastawienia badanej 
młodzieży do małżeństwa i jego cech podstawowych, a równocześnie wzrosła w podob-
nej skali krytyka i negatywne podejście do małżeństwa, zwłaszcza sakramentalnego. 
Zmiana ta obejmuje także krytykę i zmniejszenie w obecnym wieku ślubu kościelnego 
u znacznego odsetka respondentów, z jednoczesną preferencją ślubu cywilnego, jak 
negowania w ogóle ślubu małżeńskiego.

Zakończenie

Badania prezentowane w tym artykule wykazały, że młodzież licealna i akademicka 
inaczej niż ludzie dorośli podchodziła do stabilności i trwałości małżeństwa, jak i do 
szczęścia małżonków. Stąd odmienne są jej wyobrażenia roli poszczególnych czynników 
decydujących o trwałości związku małżeńskiego i o poczuciu szczęścia partnerów w nim. 
W świadomości większości uczniów szkół średnich i studentów wyższych uczelni (86,5%) 
małżeństwo jest wspólnotą opartą na silnej i wzajemnej miłości żony i męża, stale się 
wspierających, wiernych sobie wzajemnie, liczących na siebie w dobrych i złych chwilach 
codzienności, zatroskanych o własne dzieci, cieszących się z satysfakcjonującego współ-
życia seksualnego, wspólnie zabiegających o własne dochody i gospodarstwo rodzinne. 
Natomiast znikomą rolę w tak definiowanej wspólnocie małżeńsko-rodzinnej odgrywają 
poglądy i wartości religijne, przekonania i sympatie polityczne oraz pochodzenie spo-
łeczne małżonków. Rola tych czynników, w ocenie respondentów, jest umiarkowanie 
ważna, choćby dlatego, że w niektórych sytuacjach mogłyby one odegrać negatywną 
rolę w trwałości małżeństwa i w stabilności rodziny. Bardziej zróżnicowane postawy 
badana młodzież zajęła wobec rozwodów – niespełna połowa respondentów opowiadała 
się za możliwością rozwiązania małżeństwa w sytuacjach koniecznych, zwłaszcza wtedy, 
kiedy małżonkowie już przestali się kochać, a związek ich jest zwykłą formalnością. 
W takiej sytuacji nawet religijny charakter małżeństwa nie jest w stanie zachować jego 
trwałości. Z drugie strony ponad dwie piąte badanych uczniów i studentów były prze-
ciwne rozwodom. Stabilność i trwałość małżeństwa akceptował w pełni większy odsetek 
licealistów i studentów w drugiej połowie XX wieku niż w obu dekadach XXI wieku, 
kiedy to wzrósł odsetek w obu grupach opowiadających się za rozwodami.
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DZIENNIKARZ SŁUGĄ PRAWDY I CZŁOWIEKA

Streszczenie

Świat potrzebuje odpowiedzialnych dziennikarzy, którzy będą służyli prawdzie i czło-
wiekowi. Z ubolewaniem należy dostrzec, że powodem licznych kłamstw w mediach jest 
chęć zysku materialnego bądź politycznego, który wiąże się z brakiem formacji duchowej 
dziennikarzy. Sprawdza się stare powiedzenie: gdzie mówią pieniądze, tam milczy prawda. 
Zatem dziennikarz duchowo uformowany, który służy prawdzie i człowiekowi, ma obowią-
zek demaskować zło, uczciwie służąc prawdzie, a nie ubocznym interesom. Takie działanie 
jest wsparciem dobra wspólnego i przyczynia się do pogłębienia wolności i odpowiednich 
wartości w społeczeństwie. Dziennikarz wierny swojemu powołaniu, służący prawdzie 
i człowiekowi, wypełnia misję wynikającą z dziennikarskiego powołania.

Słowa kluczowe: prawda, służba, misja, wierność

JOURNALIST A SERVANT OF TRUTH AND MAN

Abstract

The world needs responsible journalists who will serve the truth and people. It is regrettable to 
note that the reason for numerous lies in the media is the desire for material or political gain, 
which is associated with the lack of spiritual formation of journalists. The old saying holds 
true: where money speaks the truth is silent. Therefore, a spiritually formed journalist who 
serves the truth and man has the duty to expose evil, honestly serving the truth, and not by side 
interests. Such action supports the common good and contributes to the deepening of freedom 
and appropriate values in society. A journalist faithful to his vocation, serving the truth and 
man, fulfilling the mission resulting from his journalistic vocation.

Keywords: truth, service, mission, faithfulness
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Wstęp

Człowiek jest istotą poszukującą prawdy. Usiłuje nią żyć i pogłębiać w dialogu, który 
obejmuje dawne i przyszłe pokolenia. W życiu codziennym poszukuje prawdy bądź 
zajmuje się jej przekazywaniem zawodowo, odnosi się do niej z pietyzmem, a nawet 
pisze w niektórych okolicznościach słowo prawda wielką literą. Źródłem niezwykłej 
dokładności jest zapewne spontaniczna świadomość człowieka, że prawda jest zawsze 
wartością najwyższą i fundamentalną nie tylko w życiu osobistym, ale i zawodowym. 
Od niej zależy sens wszystkiego, co się mówi i co czyni. Pytanie o prawdę bądź o służbę 
prawdzie jest pytaniem bardzo doniosłym, gdyż chodzi o wartość zasadniczą dla życia2.

1. Prawda jako fundament dziennikarskiej troski o człowieka

Jednym z podstawowych warunków tworzenia i rozpowszechniania wszelkiego rodzaju 
informacji przy pomocy mass mediów, jak zaznacza medioznawca ks. Andrzej Baczyń-
ski, jest poszanowanie prawdy. Kodeksy deontologii dziennikarskiej kwestię prawdy sta-
wiają na pierwszym miejscu: „Poszanowanie prawdy i prawa opinii publicznej do prawdy 
jest naczelnym obowiązkiem dziennikarza”. Każdy człowiek ma prawo do uzyskania 
obiektywnego obrazu rzeczywistości za pomocą dokładnej i prawdziwej informacji. 
Podstawowym obowiązkiem każdego dziennikarza jest poszukiwanie i publikowanie 
prawdy. Ten obowiązek dotyczy wszystkich zaangażowanych w proces przekazu infor-
macji: dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców. Osoby te, szanując prawdę, 
a przez nią drugiego człowieka, stawiają przed sobą konkretne wymagania wynikające 
z wyznawanych wartości. Muszą one być utrzymane ponad własnymi pragnieniami, 
które może czasem nasuwać egoizm bądź wygoda. W ten sposób dają oni świadectwo 
prawdzie. Wówczas prawda staje się fundamentem komunikacji międzyludzkiej, jest 
podstawowym wymogiem wobec każdego przekazu, ponieważ świat komunikacji opiera 
się na wzajemnym zaufaniu oraz służbie człowiekowi3.

Zadanie stojące dziś przed ludźmi mediów jest bardzo trudne, dlatego hiszpański 
teolog Olegario Gonzalez de Cardedal daje wskazówki, które powinny dziennikarzom 
ułatwić ich misję. Dziennikarz, dla którego prawdą, źródłem i fundamentem powinien 
być Jezus Chrystus, każdego dnia musi pytać siebie: skąd czerpie siły i dla kogo powinien 

2 Antoni Siemianowski, Człowiek i prawda (Poznań: W drodze, 1986), 10. Prawda przekazu medialnego jedno-
znacznie łączy się z rzetelnością, solidnością, uczciwością, obiektywizmem, przedstawianiem faktów zgodnie 
z rzeczywistością, to służba drugiemu człowiekowi. Formułując zasady etyczne dotyczące przekazu medialnego, 
Jan Paweł II podkreślił przede wszystkim ideał ścisłego sposobu przedstawiania faktów i wydarzeń, czyli służenia 
prawdzie. Jednoznacznie papież przeciwstawiał się wszelkim formom obecności kłamstwa w mediach, mecha-
nizmom manipulacji i propagandy, powierzchownej prezentacji rozmaitych kwestii i dylematów. Norma prawdy 
wobec przekazu medialnego implikuje praktyczną zasadę prawdomówności, która wiąże się także z postulatem 
obiektywizmu medialnego; Grzegorz Łęcicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II (Warszawa: 
Elipsa, 2012), 118–120.

3 Andrzej Baczyński, Kościół wartości i media (Kraków: Fall, 2012), 81–83.
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to czynić. Olegario Gonzalez de Cardedal przedstawia to bardzo obrazowo, porównując 
dziennikarza do drzewa, które musi być zakorzenione w odżywczą glebę. Tą glebą jest 
prawda, ponieważ tylko ona ma wilgotność, trzeba jej szukać i przy niej trwać, ale i jej 
służyć. Prawda czyni ludzi autentycznymi, to im właśnie się powierza godność i czystość. 
Nie można posługiwać się słowem, w którym nie ma woli prawdy. Kto nie żyje prawdą, 
żyje kłamstwem i poprzez nie degraduje i niszczy ludzi4.

Z punktu widzenia dobra konkretnego człowieka, odbiorcy i całego społeczeństwa 
konieczną rzeczą jest odniesienie każdego przekazu do prawdy, gdyż – jak podkreśla 
ks. Andrzej Baczyński, powołując się na słowa ks. Tadeusza Zasępy – teologa, profe-
sora nauk teologicznych oraz medioznawcy: „Tylko w atmosferze prawdy ludzie mogą 
bezpiecznie i twórczo podporządkować sobie świat; tylko żyjąc w prawdzie mogą 
działać, zachowując własną godność we wszystkich dziedzinach działalności. Kłamstwo 
wywiera negatywny wpływ na moralną autentyczność ludzkiej egzystencji”5.

Medioznawca i autor wielu publikacji dotyczących mass mediów, bp Adam Lepa, 
podejmuje zagadnienie dotyczące przekazu prawdy jako służby człowiekowi. Zatem 
odpowiada na jedno z podstawowych zadań dotyczących mediów katolickich. Jednocze-
śnie biskup powołuje się na słowa Jana Pawła II wygłoszone 14 lutego 1998 roku, który 
stwierdził, że właściwym celem i zadaniem społecznych środków przekazu jest służba 
prawdzie, ale i jej obrona. Papież przypomniał, że służba ma polegać na obiektywnym 
i rzetelnym przekazywaniu informacji, unikaniu manipulacji i przyjmowaniu postawy 
nieprzekupnej wobec prawdy. W tej papieskiej wypowiedzi – według biskupa – uczest-
niczą zarówno odbiorcy mediów, jak i osoby pracujące w mediach katolickich6.

Jan Paweł II prosi dziennikarzy, aby z całą pasją szukali prawdy dla niej samej. 
Poszukiwanie prawdy z innych względów oznaczałoby rezygnację z niej samej7. Praca 
dziennikarza oparta na rygorystycznym służeniu prawdzie wnosi w życie społeczne 
bezcenny dar. Społeczeństwo potrzebuje informacji rzetelnej i kompletnej w granicach 
sprawiedliwości i miłości. Miarą osiągnięć dziennikarskich jest prawda i sprawiedliwość, 
a nie efekt czysto zewnętrzny. Jest to także wypełnienie powołania dziennikarskiego do 
służby prawdzie i pomocy człowiekowi8. Papież w trakcie swojego pontyfikatu wska-
zywał również mediom konkretne zadanie – to służba człowiekowi, którą dziennikarz 

4 Olegario Gonzales de Cardedal, „List do Przyjaciela Dziennikarza”, w: Dziennikarski etos, red. Zdzisława Koby-
lińska, Rafał D. Grabowski (Olsztyn: Lux Mundi, 1996), 304–305.

5 Baczyński, Kościół wartości i media, 83; Michał Dróżdż, „Media przestrzenią dialogu z człowiekiem. Inspiracje 
soborowe w myśli Jana Pawła II”, w: Inter mirifica – Dziennikarstwo i perspektywy, red. Andrzej Baczyński, 
Michał Drożdż, Michał Legan (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2013), 85–86.

6 Adam Lepa, „Poprawność polityczna stała się medialną poprawnością”, wywiad, red. Sławomir Jagodziński, 
Nasz Dziennik 19–20 IX 2009, 10; „Media w służbie tożsamości Polaków”, w: Media a tradycja, red. Piotr 
Kuty (Lublin: Nasza Tradycja, 1998), 17–20; Pius XII, „Encyklika o kinematografii, radiu i telewizji «Miranda 
prorsus»”, w: Kościół a kultura masowa (Kraków: Wydawnictwo WAM, 1987), 244; Joanna Sosnowska, 

„Dziennikarz – specjalista. Zasady pracy dziennikarza religijnego”, Kultura–Media–Teologia 15 (2013): 84–85, 
dostęp 15.10.2018, https://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2013_15_Sosnowska.pdf.

7 Jan Paweł II, „Zależność, która przynosi zaszczyt”, L’Osservatore Romano 1 (1988): 16.
8 Jan Paweł II, „Istota, wielkość i odpowiedzialność sztuki i publicystyki”, w: Jan Paweł II, Wiara i Kultura (Rzym: 

Fundacja Jana Pawła II – Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, 1986), 108.
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wyraża poprzez rzetelną informację. Współczesny człowiek oczekuje prawdy i ma do 
tego w pełni uzasadnione prawo, gdyż jednym z podstawowych i elementarnych praw 
człowieka jest prawo do informacji – i to informacji zgodnej z prawdą9. Encyklika Jana 
XXIII „Pacem in terris” przyznaje każdemu człowiekowi prawo do informacji o wyda-
rzeniach bieżących. Dekret soborowy Inter mirifica przekazuje, że informacja musi 
być zawsze prawdziwa i pełna, przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości. Rzetelna 
informacja powinna być godna i odpowiednia, powinna odnosić się do zasad moralnych 
oraz słusznych praw człowieka, tak przy gromadzeniu informacji, jak również przy 
przekazywaniu swoim odbiorcom10.

Ks. Baczyński stwierdza, że służba prawdzie, która jest wyrażana przez ludzi mediów, 
wskazuje na potrzebę ostrożności zdolnej odkrywać źródła możliwych błędów. Owa 
służba wymaga od dziennikarzy cierpliwości i uporu w poszukiwaniach absolutnej 
uczciwości wyrażanej w codziennym przepowiadaniu. Autor przypomina, że środki 
przekazu nie mogą deformować prawdy, jak i ukrywać tego, co musi być powiedziane, 
mając na uwadze, że są sługami prawdy11.

Podkreślając zaangażowanie ludzi mediów, ich służbę prawdzie, a przy tym służbę 
człowiekowi, należy zauważyć, że to właśnie dzięki służbie ludzi mediów społeczeństwo 
jest informowane na bieżąco, poszerza swoją wiedzę, poznaje kulturę, uczy się sztuki 
dialogu i twórczej wymiany poglądów. To wszystko jest owocem ciężkiej, solidnej pracy 
dziennikarskiej12. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że liczni dziennikarze w Polsce 
kierują się umiłowaniem prawdy. Wykazują ambicję niezawierania kompromisów moral-
nych i zachowują poczucie godności osobistej13. Jan Paweł II w orędziu na XXXVII 
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 2003 roku, mówił: „Podstawowym 
warunkiem moralnym wszelkiej komunikacji jest poszanowanie prawdy oraz służba 
prawdzie. Podstawą międzyludzkiej komunikacji jest wolność poszukiwania i głoszenia 
prawdy dotyczącej nie tylko faktów i informacji (…), ale i naszej więzi z Bogiem. Trzeba 
przyznać, że środki przekazu często odważnie służą prawdzie; niekiedy jednak są narzę-
dziem propagandy i dezinformacji”14.

Także według ks. Tadeusza Zasępy największą szansą dla dziennikarzy katolickich 
jest nade wszystko obrona prawdy oraz służenie jej. Teolog przestrzega przed chwilową 
popularnością sensacyjnych nowości, które bardzo szybko przemijają, odsuwając dzien-

9 „Papieska Komisja do Spraw Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska «Zjednoczenie i postęp». 
O środkach społecznego przekazu «Communio et progressio»”, w: Kościół a kultura masowa, red. Franciszek 
Adamski (Kraków: Wydawnictwo WAM, 1987), 287.

10 Jan Paweł II, „Istota, wielkość i odpowiedzialność sztuki i publicystyki”, 109.
11 Baczyński, Kościół wartości i media, 85.
12 Adam Lepa, „Jaki recipient?”, Niedziela 42 (1991): 4.
13 Adam Lepa, „O dziennikarzach – inaczej”, Niedziela 38 (2003): 15; „Telewizja publicznie partyjna”, Niedziela 26 

(2001): 13; Jan Chrapek, „Kościół wobec środków społecznego komunikowania”, Ethos 4 (1989): 231.
14 Jan Paweł II, „Orędzie na XXXVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu”, w: Dziennikarstwo według 

Jana Pawła II, pkt. 5, dostęp 15.09.2018, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/
massmedia_24012003.html.
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nikarza od prawdy i służby15. Piotr Gach – polski historyk i nauczyciel akademicki – 
pokazuje, że są dziennikarze całym życiem broniący prawdy i jej służący. Takimi ludźmi 
mediów są dziennikarze, którzy w projekcie do preambuły Katolickiego Kodeksu Etyki 
Społecznego Komunikowania zobowiązali się:
 – uznać konieczność poszanowania przyrodzonych praw ludzkich wynikających z god-

ności człowieka i potrzeby jego całościowego rozwoju;
 – z zatroskaniem respektować i promować wartości moralne, historyczne i kulturowe 

narodu polskiego, oparte na chrześcijańskim rodowodzie, prawdzie, wolności, spra-
wiedliwości i dążeniu do pokoju społecznego;

 – kierować się wolnością i odpowiedzialnością, solidarnością, tolerancją, troską o nie-
podległość kraju, szacunkiem wobec naszej Ojczyzny, jej przeszłości i tradycji;

 – wziąć odpowiedzialność za przyszłe losy Kościoła, narodu i państwa polskiego w kon-
tekście Europy Ojczyzn;

 – być świadomymi wielorakich skutków komunizmu i totalitarnego zniewolenia narodu, 
długotrwałego niszczenia sumień ludzkich i autorytetów moralnych, walki z religią 
i obiektywnym porządkiem moralnym;

 – widzieć potrzebę budowania autentycznej kultury, gospodarki, polityki, a także środ-
ków komunikowania społecznego, przez odrzucenie wszelkich form monopolizacji, 
manipulacji, dyskryminacji społeczno-religijnej16.
Przyjęcie powyższych zadań i postanowień, według Piotra Gacha, wyraźnie sygna-

lizuje świadomość katolickich dziennikarzy wagi swojego posłannictwa. Owe zadania 
przypominają także o poczuciu służby, którą mają pełnić względem człowieka, ale 
przede wszystkim w walce o prawdę17.

W każdej dziedzinie ludzkiego życia osobistego, rodzinnego, społecznego i politycz-
nego wymaga się oparcia na służbie prawdzie, która odgrywa niepowtarzalną i nieza-
stąpioną rolę, służąc nie tylko pojedynczej osobie i jej wzrastaniu, ale także i całemu 
społeczeństwu18. Odwołując się do słów Jana Pawła II, należy przypomnieć, że: „środki 
przekazu służą człowiekowi i poprzez służbę prawdzie; ograniczają one korzystanie 

15 Tadeusz Zasępa, „Główne pola oddziaływania mediów katolickich”, w: Dziennikarski etos, red. Zdzisława 
Kobylińska, Rafał D. Grabowski (Olsztyn: Lux Mundi, 1996), 128; Krystyna Czuba, Katolickie podstawy etyki 
dziennikarskiej (Toruń: WSKSiM, 2007), 73–45.

16 Piotr Gach, „Stan prac nad Katolickim Kodeksem Etyki”, w: Dziennikarski etos, red. Zdzisława Kobylińska, Rafał 
D. Grabowski (Olsztyn: Lux Mundi, 1996), 25–26.

17 Piotr Gach, „Stan prac nad Katolickim Kodeksem Etyki”, 26.
18 Adam Lepa, „Bądźcie wierni prawdzie!”, wywiad, red. Beata Andrzejewska, Nasz Dziennik 22–23.01.2005, 12. 

Jan Paweł II przypominał, jak ważna jest prawda w mediach, gdyż sam się do niej uciekał. Papież korzystał ze 
środków przekazu w obfitości, bo uważał, że korzystanie z ich pomocy w dziele ewangelizacji daje możliwości 
dotarcia z Dobrą Nowiną do współczesnego człowieka. Jednocześnie papież przestrzegał, że przekazujący Dobrą 
Nowinę i nauczanie kościelne muszą najpierw sami poznać mechanizmy, jakie nimi rządzą. Przestrzegał także, 
że jeżeli Kościół nie chce zaprzepaścić szansy dotarcia do młodego pokolenia, powinien korzystać z środków 
komunikowania społecznego, z tego wszystkiego, co w nich pozytywne i służy przekazowi Ewangelii; Wiesław 
Korpeta, Zadania telewizji wobec jednostki i społeczeństwa (Częstochowa: Regina Poloniae, 2006), 153.
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z wolności, jeśli oddalają się od prawdy, rozpowszechniając kłamstwo albo rozbudzając 
niezdrowe emocjonalne reakcje na wydarzenia”19.

Jan Paweł II przypomina, że należy pamiętać o właściwym zadaniu środków spo-
łecznego przekazu. Tym zadaniem, według papieża, jest służba prawdzie i jej obrona. 
Jednocześnie dostrzega konkretną receptę polegającą na obiektywnym i rzetelnym 
przekazywaniu informacji, unikaniu manipulacji prawdą i przyjmowaniu postawy 
nieprzekupnej wobec prawdy. Zatem służba prawdzie jest służbą sprawie człowieka. Te 
słowa powinny stanowić instrukcję postępowania każdego dziennikarza i to niezależnie 
od wyznawanej religii i poglądów politycznych20.

Z nauczania papieża należy wyodrębnić aspekty będące pewnego rodzaju drogo-
wskazem dla każdego dziennikarza: przekazywać informację zawsze zgodnie z prawdą, 
wystrzegać się jakichkolwiek manipulacji, stać na straży nieprzekupności wobec prawdy21.

2. Kłamstwo zagrożeniem dziennikarskiej służby

W mediach możemy spotkać się z kłamstwem, którego powodem jest uległa postawa 
dziennikarzy postępujących zgodnie z obowiązującą poprawnością polityczną, która 
nie ma nic wspólnego ze służbą człowiekowi22. Bp Lepa uspokaja nas, że są jednak 
i tacy dziennikarze, dla których prawda jest wartością nadrzędną, a nawet świętą. Tacy 
dziennikarze są jej odważnymi świadkami, czasem nawet za cenę utraty pewnych dóbr, 
a szczególnie wstępu na salony, od których uzależniona jest ich kariera i sława23.

Papież Jan Paweł II w orędziu na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu w 1994 roku przestrzegł przed grzechem występującym w mediach, a niemają-
cym nic wspólnego z prawdą i służbą człowiekowi: „Telewizja musi często podejmować 
poważne tematy, takie jak ludzka słabość i grzech, oraz ich konsekwencje w życiu jed-
nostek i całego społeczeństwa; niedostatki instytucji społecznych, w tym także władzy 
i religii; fundamentalne pytania o sens życia. Powinna podchodzić do nich w sposób 
odpowiedzialny – nie goniąc za sensacją, ale troszcząc się szczerze o dobro społeczeń-
stwa i dbając o skrupulatne przekazywanie prawdy”24. W ten sposób każdy dziennikarz 
będzie stawał się tym, dla którego najważniejsza będzie prawda i człowiek.

Dziennikarz ma obowiązek demaskować zło, uczciwie służąc prawdzie, a nie ubocz-
nym interesom. Taka postawa jest wsparciem dobra wspólnego i przyczynia się do pogłę-

19 Jan Paweł II, „Orędzie na XXXVII Światowy Dzień Światowy Dzień Środków Przekazu, 2003”.
20 Adam Lepa, „Media – czwarta władza, czy służba człowiekowi?”, Łódzkie Studia Teologiczne 9 (2000): 178.
21 Lepa, „Media – czwarta władza, czy służba człowiekowi?”, 178.
22 Adam Lepa, „Media należy rozliczać”, Niedziela 38 (2011): 22; Wacław Depo, „Kazanie wygłoszone w Hebdowie 

podczas spotkania poświęconego problemom wiary i wyzwań współczesności 30 XI–2 XII 2012 roku”, w: Sprawy 
nieba i ziemi, red. Ewa Oset (Częstochowa: Biblioteka „Niedzieli”, 2016), 101–105.

23 Adam Lepa, „Nowa poprawność w mediach?”, Niedziela 4 (2010): 18.
24 Jan Paweł II, „Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru. Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Środków 

Społecznego Przekazu 1994”, w: Jan Paweł II, Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II”, t. 1 (Kraków: Więź, 1998), 
255.
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bienia wolności w społeczeństwie25. Kościół wypracował niezawodne środki zaradcze, 
które warto w tym miejscu wymienić:
 – czerpanie informacji z kilku źródeł, aby je można było porównać;
 – wychowywanie do prawdy od najwcześniejszego dzieciństwa, aby człowiek umiał się 

brzydzić kłamstwem;
 – czytanie na temat mediów, aby poznać główne mechanizmy;
 – rozmawianie z innymi ludźmi o zjawiskach niepokojących w mediach, aby budzić 

właściwą reakcję26.
Dlatego bp Lepa odwołuje się do adhortacji Ecclesia in Europa, ale i do wypowiedzi 

papieża Jana Pawła II, który do polskich dziennikarzy apelował, aby byli wierni prawdzie. 
Te słowa, jak zauważa biskup, trzeba jak najczęściej przypominać. Sygnalizuje również, 
że media katolickie powinny realizować postulat służby, a nawet misję apostolstwa 
w tej dziedzinie, która będzie się wyrażała poprzez wierność prawdzie. Sam Chrystus 
nazywa siebie Prawdą i kieruje apel do swoich uczniów: „Poznacie prawdę, a prawda 
was wyzwoli” (J 8,32)27.

Przekazywanie prawdy jest konieczne nawet wtedy, gdy to nie będzie się opłacało. 
Dziennikarskim obowiązkiem jest wystrzeganie się jakiejkolwiek manipulacji prawdą, 
gdyż jest ona zawsze przejawem kłamstwa. Ponadto jest również krzywdą wyrządzoną 
człowiekowi, który ufa mediom i nie domyśla się jakiejkolwiek manipulacji. Każda 
osoba pracująca w mediach, która chce być człowiekiem prawdy, nie manipuluje, ale stoi 
na straży, by w jej gazecie, radiu czy telewizji też nie dopuszczano się dezinformacji28.

Nieprzekupność wobec prawdy to uczciwość dziennikarza, który odrzuca każdą 
pokusę korupcji. Dziennikarz, który jest chrześcijaninem, wie bardzo dobrze, do czego 
może doprowadzić lekceważenie przez niego prawdy. Przyjęcie lekceważącej postawy:
 – staje się wyrazem pogardy wobec Chrystusa, który nazwał siebie Prawdą;
 – zakłamuje samego człowieka – tego, który kłamie i tego, który jest okłamywany. 

Bp Lepa określa to jako specyficzny stan zniewolenia człowieka;
 – uwypukla, zgodnie ze słowami Jana Pawła II, fakt, że jeżeli prawda nie stanie się fun-

damentem działalności politycznej – to łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla 
celów, jakie stawia sobie władza29.

25 Adam Lepa, „O informacji fabrykowanej”, Niedziela 38 (2010): 13.
26 Adam Lepa, „Bądźcie wierni prawdzie!”, 12–13; „Poprawność polityczna czy służba prawdzie?”, Niedziela 16 

(2000): 14; Michał Dróżdż, „Głosić Dobrą Nowinę na cyfrowych areopagach”, w: Bramy prawdy i wiary, Bene-
dykt XVI o mediach, red. Michał Legan (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2016), 111–120.

27 Adam Lepa, Bądźcie wierni prawdzie!, 12–13; Czesław Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego 
Pallottiego (Ząbki: Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2004), 186–189.

28 Czesław Parzyszek, Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, 177; „Służyć prawdzie”, Wia-
domości Archidiecezji Łódzkiej 9 (1998): 332–334; „Media w służbie człowiekowi”, Wiadomości Archidiecezji 
Łódzkiej 9 (2001): 457–458; „Powtarzane w mediach kłamstwo staje się pseudoprawdą”, Niedziela 15 (1993): 1; 
Antoni Siemianowski, Człowiek i prawda, 10–15.

29 Adam Lepa, „Media – czwarta władza, czy służba człowiekowi?”, 178–179; „Kryterium prawdy”, w: Dzienni-
karz – między prawdą a kłamstwem (Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008), 96–98; „Wierność 
prawdzie”, w: Manipulacja – kłamstwo zorganizowane, red. Krzysztof Nagrodzki (Łódź: Archidiecezjalne Wy-
dawnictwo Łódzkie, 2010), 179–180; Franciszek Mickiewicz, „Jezus Chrystus – Świadek wierny i prawdomówny”,  
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Zdaniem bpa Lepy media mają stawać w obronie prawdy. Jest to jeden z celów 
i zarazem podstawowe ich zadanie. Dlatego przywoływane słowa Jan Pawła II są 
wciąż aktualne i mieszczą się w obrębie duchowego testamentu. Papież powtarzał, że 
istnieje potrzeba odkłamania naszego życia. Słowa stają się przestrogą i zadaniem, gdyż 
niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo spętane jest egocentryzmem, kłamstwem, 
podstępem, a może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych. Taka praca nie ma nic 
wspólnego z podążaniem za prawdą, przez którą dziennikarz ma służyć człowiekowi. 
Tym bardziej, gdy prawda jest traktowana jako intratny towar, gdy bywa sprowadzana do 
środka, którym zdobywa się władzę, sławę i pieniądze30. Według biskupa jest ona wtedy 
sprzedawana w postaci rozlicznych półprawd i mitów31.

Pamiętając o zagrożeniach czyhających na dziennikarza, trzeba być świadomym, 
pisze Krystyna Czuba, wykładowca pedagogiki mediów w Instytucie Edukacji 
Medialnej i Dziennikarstwa, że to prawda ma być fundamentem komunikowania się 
człowieka z człowiekiem poprzez wzajemną służbę. Wartość słowa ma wymowę nie 
tylko porozumiewania się, ale i wzajemnej miłości. Dziennikarz doświadcza nieustannej 
walki prawdy z kłamstwem. Prawda, która jest jedyna – choć dróg do niej wiele – stawia 
dziennikarzowi konkretne wymagania. Wobec tego trwanie w niej to trwanie w obec-
ności Boga, który jest Prawdą. Tylko Bóg może pomóc osobom odpowiedzialnym za 
przekaz informacji, aby myślały w prawdzie, mówiły w prawdzie, działały w prawdzie 
i wzajemnie służyły prawdzie32.

Teolog i moralista ks. Bernhard Häring, odnosząc się do opisywanego problemu, pisze, 
że objawienie Boże stawia wszelką prawdę i wszelkie ustosunkowanie się do niej w aure-
oli świętości Boga. Ponad prawdę, kryjącą się w stworzeniu i odkupieniu, przedkłada 
pratajemnicę o Bogu i Prawdzie. Jednocześnie autor przypomina, że każdy człowiek 
styka się z informacją, z jej przekazywaniem i na każdą prawdę pada promień Boga 
jako Prawdy, od którego pochodzi wszelka Prawda. „Wszystko przez Nie się stało, a bez 
Niego nic się nie stało, co się stało” (J 1,3). To Słowo, Chrystus, przychodzi na świat, aby 
przenieść pełną prawdę i dać świadectwo prawdzie33.

w: Tajemnica Trójcy Świętej, nr 13, red. Lucjan Balter, Stanisław Dusza, Franciszek Mickiewicz, Stanisław 
Stancel (Poznań: Pallottinum, 2000), 251–252.

30 Adam Lepa, „Słowo narzędziem agresji”, Nasz Dziennik 28–29.03.2015, M5; Wiesław Niewęgłowski, „Dzien-
nikarz – nosiciel integralnej wizji człowieka i świata”, w: Dziennikarski etos, red. Zdzisława Kobylińska, Rafał 
D. Grabowski (Olsztyn: Lux Mundi,1996), 28–29.

31 Adam Lepa, Świat manipulacji (Częstochowa: Biblioteka „Niedzieli”, 1997), 220. Istnieje pokusa zniekształcenia 
rzeczywistości lub fałszywej jej interpretacji. Twórca uniknie tych błędów, gdy będzie rzeczywiście uczciwy i rze-
telny, a także podporządkuje się jak tylko umie prawdzie i wymogom stawianym przez życie. Wówczas będzie 
umiał przewidywać i unikać niebezpieczeństwa; Paul Leger, „O postawie katolików wobec audiowizji i moralnej 
odpowiedzialności artysty”, w: Kościół a kultura masowa, red. Franciszek Adamski (Kraków: Wydawnictwo 
WAM, 1987), 126.

32 Krystyna Czuba, „Etyczne konsekwencje manipulacji w mass mediach”, w: Dziennikarski etos, red. Zdzisława 
Kobylińska, Rafał D. Grabowski (Olsztyn: Lux Mundi,1996), 133; Wojciech Sztombka, „Komunikować się, 
rozumieć, ponosić odpowiedzialność”, Przegląd Powszechny 10 (1996): 22–26.

33 Bernard Häring, Nauka Chrystusa, t. 3 (Poznań: Pallottinum 1963), 426–427.
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Zakończenie

Jest dziś konieczne uświadamianie ludziom mediów jedno z podstawowych zadań, jakim 
jest służba człowiekowi, która ma swoje odzwierciedlenie w wierności prawdzie. Należy 
przypominać słowa, które podczas jubileuszu dziennikarzy w Rzymie w 2000 roku 
skierował Jan Paweł II do polskich dziennikarzy, w których podkreślał, aby byli wierni 
prawdzie. U dziennikarza nie może być ważniejszej rzeczy od troski o prawdę, poprzez 
którą służy człowiekowi. Zagrożenie pochodzące ze środków przekazu należy sprowa-
dzić do faktu lekceważenia przez ludzi mediów prawdy o człowieku, rodzinie, Kościele 
i narodzie. Do tego konfliktu jednych prowadzą pieniądze, innych obca chrześcijaństwu 
ideologia, a jeszcze innych nawyki z czasów peerelowskiego systemu zakłamania. To tacy 
dziennikarze sprawiają, że media, które ich zatrudniają, zamiast być bogactwem rozwi-
jającym człowieka, stają się ryzykiem34. Prawda zostaje także ośmieszona i lekceważona 
w życiu jednostek i społeczeństwa, jakże często deprecjonując autorytet Kościoła, który 
ma odwagę przypominać wszystkim słowa Chrystusa: „Poznacie Prawdę, a Prawda was 
wyzwoli” (J 8,32)35.

Dziennikarz powinien pamiętać, że odpowiada za kształtowanie opinii publicznej, 
a budowanie wspólnoty domaga się prawdy w przedstawianiu i komentowaniu. Ma także 
obowiązek uwzględnić autentyczność wydarzenia oraz jego różne aspekty. Nie można 
przy takiej odpowiedzialności opierać się na kruchych informacjach zaczerpniętych 
z wątpliwych źródeł. Nie można również wyolbrzymiać faktów o mniejszym znaczeniu 
i czynić z nich niebezpiecznej czy interesownej pokusy sensacji. Dla zachowania uczci-
wości dziennikarz musi strzec wolności i niezależności w służeniu prawdzie36. 

Jan Paweł II podczas spotkania z przedstawicielami międzynarodowej prasy w 1978 
roku prosił dziennikarzy, aby dokładniej poznawali prawdę i wprowadzali czytelników, 
słuchaczy i telewidzów w to, co jest autentyczne, godne, sprawiedliwe, czyste i miłe. 
Papież, dostrzegając reprezentacje różnych kultur, zaznaczył, że wszyscy są złączeni 
służbą dla prawdy. W ten sposób przypomniał dziennikarzom, że ich powołaniem jest 
przede wszystkim służba37.

Prawda jest podstawowym prawem wszelkiego rodzaju przekazu. Nie wystarczą 
zatem dobre chęci i prawość woli, by przekazywanie nosiło cechy uczciwego przekazu. 
Dziennikarz służący prawdzie będzie wiedział, że fakty należy przekazywać rzetelnie, 
to znaczy przedstawiać ich prawdziwy, zgodny, rzetelny, sprawiedliwy, wszechstronny, 
neutralny, pewny i rzeczowy obraz. Prawo do informacji, jakie ma każdy człowiek, 

34 Adam Lepa, „Służyć prawdzie i bronić jej”, wywiad, red. Sławomir Jagodziński, Nasz Dziennik 18–19.08.2004, 8; 
„Służba człowiekowi to potęga działania”, Wiadomości Archidiecezji Łódzkiej 6 (2002): 370–374; „Być sługą”, 
Wiadomości Archidiecezji Łódzkiej 11–12 (2002): 603–605; „Chytra informacja czy zwykła propaganda?”, 
Niedziela 38 (1994): 7; Mario Toso, „Mass media dzisiaj w świetle nauki społecznej Kościoła”, Społeczeństwo 
10 (2001): 217–220.

35 Adam Lepa, Świat manipulacji, 217.
36 Jan Paweł II, „Informacja, świadectwo, prawda”, L’Osservatore Romano 5–6 (1983): 9.
37 Jan Paweł II, Dziennikarstwo według Jana Pawła II, red. Marek Miller (Warszawa: Fronda, 2008), 34–35.
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domaga się, by treść przekazu odpowiadała prawdzie oraz aby przy poszanowaniu spra-
wiedliwości i miłości prawda ta była pełna. Informacja nabiera specjalnego znaczenia, gdy 
odbiorcami są ludzie młodzi, otwierający się na doświadczenia życia. W tym zwłaszcza 
przypadku informacja nie może pozostawać obojętna na wartości, które dotykają głębi 
istnienia ludzkiego, do których należy prymat życia, wymiar moralny i duchowy oraz 
pokój i sprawiedliwość. Dziennikarz mający świadomość odpowiedzialności za młode 
pokolenie wie i rozumie, jak ważne miejsce w jego życiu zajmuje służba prawdzie38.
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ONTOLOGIA FUNDAMENTALNA I JEJ ANALIZA 
„BYCIA” W UJĘCIU HEIDEGGERA

Streszczenie

Autor niniejszego artykułu pt. Ontologia fundamentalna i jej analiza „bycia” w ujęciu 
Heideggera ukazuje domostwo prawdy bycia, dowartościowując tym samym język tegoż 
autora, który wiąże się z prawdą. Ów język jawi się tutaj jako fundament (domostwo), 
pełniąc w jakimś stopniu rolę służebną w stosunku do bycia. Jak zauważa R. Król – na 
tej płaszczyźnie dochodzi u Heideggera do napięcia pomiędzy językiem, jego realizacją 
w mowie, a byciem. Być może to napięcie wywołane jest przez formę wypowiedzi, z jaką 
ma do czynienia. Język, jakim posługuje się Heidegger, skłania czytelnika do różnorodnych 
interpretacji wypowiedzianych w tekście myśli.

Remigiusz Król podkreśla, że Dasein w myśli filozoficznej Heideggera oznacza 
„bycie-tu-oto”, „tu-oto-bycie” (Da-sein), a w tradycyjnym rozumieniu oznacza po prostu 
istnienie. Termin ten oznacza, że życie się staje. Analiza fundamentalnych struktur 
Dasein ukazuje natomiast, że czasowość jest horyzontem rozumienia istnienia każdego 
bytu jako takiego. Warte zauważenia jest – jak pisze R. Król, że Heidegger w swoich 

1 Ks. dr hab. Remigiusz Król, prof. WSM, jest podwójnym doktorem habilitowanym nauk humanistycznych 
w dziedzinach filozofii i teologii; filozofem, etykiem, teologiem, pedagogiem i duszpasterzem; absolwentem 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Studiował również w Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Preszowie, Koszycach, Madrycie, Paryżu, Londynie, 
Bostonie i San Francisco. Jest autorem monografii, studiów i rozpraw z europejskiej filozofii średniowiecznej, 
nowożytnej i współczesnej, a także współpracownikiem monografii tematycznej Filozofia kultury, opracowy-
wanej i wydawanej przez Zakład Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni też 
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analizach posługuje się metodą fenomenologiczną w tym sensie, że próbuje wyrażać 
doświadczenia, które mają być w pewnym stopniu, chociażby mgliście, znane. Najważ-
niejszym zatem sposobem dotarcia do wszelkich rodzajów bytów jest analiza Dasein, 
ponieważ egzystuje w istnieniu i poprzez nie się wydobywa, nawet gdy w swej formie 
jest nieartykułowane, niejawne, a nawet mgliste.

Rozumienie języka Heideggera wiąże się zaś z mową, która jest egzystencjalnie tak samo 
pierwotna jak położenie i rozumienie. Zrozumiałość jest zawsze rozczłonkowana już przed 
przyswajającą wykładnią. Mowa jest artykulacją zrozumiałości, dlatego leży ona u podstaw 
wykładni i wypowiedzi.

Słowa kluczowe: ontologia, bycie, język, interpretacja, uniwersalność, znaczenie, 
rozumienie, rozkładanie, mowa

FUNDAMENTAL ONTOLOGY AND ITS ANALYSIS OF “BEING” IN TERMS 
OF HEIDEGGER

Abstract

The author of this article entitled: The fundamental ontology and its analysis of „being” as 
defined by Heidegger shows the house of the truth of being, increasing at the same time the 
value of the author’s language related to the truth. This language is presented here as the 
foundation (the house), which is to some extent subordinate to being. As Król has noticed, 
Heidegger experiences on this surface a tension between the language, its realization in speech, 
and being, which is perhaps caused by the form of expression we deal with. The language 
used by Heidegger encourages and prompts readers to conduct various interpretations of the 
thoughts expressed in the text.

Król emphasizes that Dasein in the philosophy of Heidegger means „being-there” „there-be-
ing” (Da-sein), and in the traditional sense it simply means: existence. This term means that 
life is being becoming. However, the analysis of the fundamental structures of Dasein shows 
that temporality is the horizon of understanding the existence of each and every being as such. 
Noteworthy is the fact that, as Król has written, Heidegger uses in his analyzes the phenome-
nological method in this regard that he tries to express experiences which are supposed to be, 
to some extent, even vaguely, known and familiar. Thus, the most important way of reaching 
all kinds of beings includes an analysis of Dasein, because it exists in the existence and it exits 
through it, even if it is inarticulate, implicit, and even vague in its form.

However, the understanding of Heidegger’s language involves speech, which is exi-
stentially as primal as the position and understanding. Understandability gets always 
fragmented already before an assimilating interpretation. Speech is an articulation of 
understandability, therefore, it underlies interpretation and expression.

Keywords: ontology, being, language, interpretation, universality, meaning, understanding, 
decomposition, speech
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Wstęp

Martin Heidegger jest jednym z animatorów, kreatorów i głosicieli egzystencjalizmu oraz 
twórcą ontologii fundamentalnej, której przedmiotem jest analiza „bycia”. Rozumie on 
świat, życie, myślenie oraz to wszystko, co istnieje jako „bycie-w-świecie”, z uwzględ-
nieniem życiowego środowiska człowieka. Wchłania naturę struktury egzystencjalnej 
świata i życia w tym świecie, a więc ogółu tego, co istnieje, ogół przedmiotów możliwego 
doświadczenia i jego faktyczne horyzonty wspólnie ze słynną redukcją fenomenolo-
giczną, która udostępnia wymiar ludzkiej egzystencji. W ten sposób Heidegger dystan-
suje się skutecznie od wszelkich rodzajów ustosunkowań jednostki bądź grupy jednostek 
do przedmiotów, zjawisk lub innych osób przejawiających dążność do ich poznawania, 
ową trwałą skłonność do szukania wiadomości i pogłębiania wiedzy w określonej dzie-
dzinie. Autor ma tu na myśli także chęć zgłębienia problemów, z którymi boryka się 
współczesna filozofia, zwłaszcza tych, których celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób 
odseparowany, wykluczony ze świata podmiot, jakim jest człowiek, może wyjść poza 
siebie, by zdobyć wiedzę o rzeczywistości oraz umiejętność jej wykorzystania w naukach 
o świecie zewnętrznym. Próbę rozwiązania tego problemu stosownie ujmował Heidegger, 
według którego szczególność, indywidualność natury ludzkiej egzystencji (istnienia) 
polega na tym, że Dasein zastaje zawsze swój byt w świecie. Wynikiem tego ontolo-
gicznego myślenia jest twierdzenie, że każde ludzkie rozumienie jest w swej formie 
i naturze założeniowe. Chodzi o to, że rozumienie jest właściwie sprawą interpretacji, 
a ta jest i zawsze pojawiała się jako pochodna. Interpretacja uzewnętrznia jedynie to, co 
już zostało osiągnięte w pierwotnym rozumieniu, ale niewydobyte jeszcze na światło 
dzienne. Chodzi tu o taki zbieg zależności, jak w przypadku zdania użytego w postaci 
implikacji, którego pierwszy człon jest założeniem, a drugi tezą, w sensie ścisłym tezą 
teorii. Otóż interpretacja w swym zapleczu myślowym, jak i owo zagadnienie, nigdy nie 
jest bezzasadna i fakt, że jest kolista, pociąga za sobą bardzo poważne następstwa2.

Martin Heidegger, jak zauważono, „używał języka niepodobnego do żadnego innego, 
odrzucił wszelkie tradycyjne terminy filozoficzne na rzecz języka, który sam konstru-
ował, korzystając z zasobów mowy potocznej i własnych przekładów słów greckich, 
zaciemnionych, jego zdaniem, przez łacińskie przekłady. «Język jego, przez dążenie do 
dosłowności bezwzględnej, uporczywe unikanie abstraktów i metafor, staje się tworem 
niesłychanie ezoterycznym, niezmiernie trudnym w asymilacji»” – pisze L. Kołakowski3.

Zagadnienia związane z językiem występują u Heideggera jako konsekwencja rozwa-
żań ontologicznych. Pomimo braku ostatecznego uwolnienia się z zależności od języka, 
dla Heideggera to właśnie „bycie” pozostanie pojęciem konstytutywnym.

2 Martin Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994); zobacz: Martin 
Heidegger, „O istocie prawdy”, przeł. Jacek Filek, w: Znaki drogi (Warszawa: Fundacja Aletheia, 1995), 67–88; 
Martin Heidegger, W drodze do języka, tłum. Janusz Mizera (Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 2000); 
Martin Heidegger, Zasada racji, tłum. Janusz Mizera (Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 2001).

3 Słownik filozofii, red. Adam Aduszkiewicz (Warszawa: Świat Książki, 2004), 220.
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1. Język fundamentem „domostwa prawdy bycia”

Znana jest u Heideggera myśl przedstawiająca mowę jako „domostwo prawdy bycia”4. Na 
pierwszy rzut oka dowartościowuje język, wiążąc go z prawdą i kreując go tym samym 
na podstawę rzeczy wzniosłych i wspaniałych. Spoglądając jednak na zagadnienie 
z innej strony, można stwierdzić, że język jawi się tutaj tylko jako fundament (domostwo), 
pełniąc w jakimś stopniu rolę służebną w stosunku do bycia. Trudno byłoby jednak 
mówić o służebności języka w sensie ścisłym, gdyż Gadamer interpretuje domostwo jako 
coś na kształt „żywiołu całkowicie nas przenikającego”5. Pomimo tego dostrzec można 
w filozofii Heideggera napięcie pomiędzy językiem, jego realizacją w mowie, a byciem. 
Być może to napięcie wywołane jest przez formę wypowiedzi, z jaką mamy do czynienia. 
Język, jakim posługuje się Heidegger, skłania czytelnika do różnorodnych interpretacji 
wypowiedzianych w tekście.

Filozofia Gadamera ukazuje natomiast język jako uniwersalne medium ogarniającego 
świat człowieka. Gadamer pisze: „język to centrum, w którym mieszczą się ja i świat, lub 
lepiej: prezentują się w swej pierwotnej współprzynależności (…) we wszystkich anali-
zowanych przypadkach, w języku rozmowy, poezji czy też interpretacji, ukazywana jest 
spekulatywna struktura języka, który nie jest odzwierciedleniem czegoś trwale danego, 
lecz przybieraniem-postaci-językowej, w której wyraża się całość sensu (…) stwierdzamy, 
że ten zwrot od działania rzeczy samej, od przybierania-postaci-językowej przez sens 
wskazuje na pewną uniwersalno-ontologiczną strukturę, mianowicie na podstawową 
konstytucję wszystkiego, ku czemu w ogóle rozumienie może się zwrócić. Bytem, który 
może być rozumiany, jest język. Fenomen hermeneutyczny narzuca tu niejako własną uni-
wersalność na bytową konstytucję czegoś rozumianego, gdy określa ją w uniwersalnym 
sensie jako język, a własne odniesienie do bytu jako interpretację. Tak więc mówimy nie 
tylko o języku sztuki, ale też o języku natury i w ogóle o języku, jaki tworzą rzeczy”6. 
I dalej dopowiada: „Spekulatywny sposób istnienia języka ukazuje tym samym swe 
uniwersalne ontologiczne znaczenie. Coś przybierającego postać językową jest czymś 
innym niż samo wypowiedziane słowo. Słowo jednak jest słowem tylko dzięki temu, co 
w nim przybiera postać językową. Istnieje w swym zmysłowym bycie tylko po to, by się 
przeobrazić w wypowiedziane. Z drugiej strony coś przybierającego postać językową nie 
jest już z góry dane pozajęzykowo, lecz otrzymuje w słowie własne określenie”7. Zauwa-
żyć można, że Gadamer, pozostając na szlaku nakreślonym przez Heideggera, rozkłada 

4 Martin Heidegger, „List o humanizmie”, w: Budować, mieszkać, myśleć: eseje wybrane (Warszawa: Czytelnik, 
1977), 87.

5 Hans-Georg Gadamer, „Idea logiki Heglowskiej”, w: Język i rozumienie, wybór, przekład i posłowie Piotr Dehnel, 
Barbara Sierocka (Warszawa: Fundacja Aletheia, 2003), 68.

6 Hans-Georg Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. Bogdan Baran (Kraków: Inter 
Esse, 1993), 429.

7 Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, 429; Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache 
(Pfullingen: Neske, (1959) 41971).



327

ONTOLOGIA FUNDAMENTALNA I JEJ ANALIZA „BYCIA”…

nieco inaczej akcenty. Język jako „fenomen hermeneutyczny” otrzymuje u niego status 
pierwotny i podstawowy oraz staje się najważniejszy.

Gadamer podkreśla, że bardzo istotnym momentem w filozofii Heideggera była 
Analyse – rozkładanie, rozbiór pojęcia rozumienia uzupełniający syntetyzujące operacje 
badawcze oraz opis struktury „koła hermeneutycznego”. Rozumienie jawi się tutaj jako 
sposób bycia Dasein, z całą jego otwartością, zawiera bowiem proces opracowywania 
i projekt tego, co rozumiane, w tym układane plany, słowem zamyślenia. Otwartość, 
o której mowa, jest zakodowana w samej czynności poznania, zdobywania zrozumienia, 
wiedzy, i jako taka nie oznacza bezzałożeniowości. Dasein można zatem interpretować 
jako proces językowy, ten termin jest jednym z najważniejszych w filozofii Heideggera, 
oznacza, precyzuje i ujawnia „bycie-tu-oto”, „tu-oto-bycie” (Da-sein), a w tradycyjnym 
rozumieniu oznacza po prostu istnienie. Termin ten zawiera myśl, że życie się staje. 
Analiza fundamentalnych struktur Dasein ukazuje, że czasowość jest horyzontem rozu-
mienia istnienia każdego bytu jako takiego8. Jego metoda jest fenomenologiczna w tym 
sensie, że próbuje wyrażać doświadczenia, które mają być w pewnym stopniu, chociażby 
mgliście, znane. Najważniejszym zatem sposobem dotarcia do wszelkich rodzajów bytów 
jest analiza Dasein, ponieważ egzystuje w istnieniu i poprzez nie się wydobywa, nawet 
gdy w swej formie jest nieartykułowane, niejawne, a nawet mgliste.

2. Rozumienie języka podstawą wykładni wszelkiej wypowiedzi

Rozumienie języka wiąże się u Heideggera z mową: „Mowa jest egzystencjalnie tak 
samo pierwotna jak położenie i rozumienie. Zrozumiałość jest zawsze rozczłonkowana 
już przed przyswajającą wykładnią. Mowa jest artykulacją zrozumiałości. Dlatego leży 
ona u podstaw wykładni i wypowiedzi. To co artykułowalne w wykładni – a jeszcze bar-
dziej źródłowo już w mowie – nazwaliśmy sensem. To, co rozczłonkowane w artykulacji 
mowy jako takie, nazywamy całością znaczeniową. Można ją rozkładać na znaczenia. 
Jako wyartykułowane [z] czegoś artykułowanego, znaczenia są zawsze obdarzone sen-
sem. Skoro mowa, artykulacja zrozumiałości «tu oto», jest pierwotnym egzystencjałem 
otwartości, tę zaś konstytuuje najpierw bycie-w-świecie, to i mowa musi z istoty mieć 
specyficznie światowy sposób bycia. Położona zrozumiałość bycia-w-świecie wypowiada 
się jako mowa. Znaczeniowa całość zrozumiałości znajduje wyraz słowny. Dla znaczeń 
wyrastają słowa. Nie jest jednak tak, by słowa-rzeczy opatrywane były znaczeniami”9.

W tym miejscu warto podkreślić, że wypowiadalność i artykulacja mowy w pro-
cesie porozumiewania wiąże się z językiem, który jest systemem znaków i zawartych 
w nich słów. Jest to całokształt słów, „w którym mowa ma własne «światowe» bycie, 
jest więc jako byt z wewnątrz świata znajdowany jako coś poręcznego. Język można 
rozbić na obecne słowa-rzeczy. Mowa jest egzystencjalnie językiem, gdyż byt, którego 

8 Heidegger, Bycie i czas, 3.
9 Heidegger, Bycie i czas, 228–229; Martin Heidegger, Wegmarken (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 

GmbH, 1967).
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otwartość artykułuje ona znaczeniowo, ma sposób bycia rzuconego, zdanego na «świat» 
bycia-w-świecie”10.

Wchodząc zatem w dyskurs doświadczenia bytu przez Dasein, mamy do czynienia 
z czynnością interpretatywną procesu językowego. Ukierunkowana jest ona na bycie-
-w-świecie, podczas którego wydobywa się na światło dzienne wszelkie relacje, w które 
człowiek wchodzi z samym sobą i z otaczającym go światem. Gadamer starał się wyar-
tykułować ten wątek przez przedstawienie procesu językowego jako dialogu człowieka 
z kulturą, zupełnie jakby była to rozmowa dwóch osób. Dialog ten toczy się na podob-
nych zasadach co dialogi bohaterów powieści, sztuk teatralnych lub filmów, co pokazuje 
rozmawianie człowieka z kulturą jak niesceniczny utwór literacki napisany w formie 
rozmowy, szeregu dyskusji i innych działań mających doprowadzić do porozumienia się 
między stronami konfliktu lub sporu. Na tym tle pojawia się wątek dziejowości: Geschich-
tichkeit – historyczność. Rekonstruując zarys koncepcji Heideggera, czytelnik zauważa 
kilka „zasadniczych właściwości języka”11. Pierwsza właściwość polega na semantycz-
nym esencjalizmie, czyli na konieczności pojawienia się jakiejś głębszej struktury, która 
będzie gotowa jednoczyć powstałe wielości w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wie-
lością sensów. Chodzi tu także o analizę znaczeń wyrazów, badanie związków, jakie 
zachodzą między wyrażeniami języka a przedmiotami, do których się odnoszą. W ten 
sposób odsłania się sens, który jest władny zaprezentować się w wielości różnorodnych 
sposobów i wynikających z nich sensów, czyli właściwości zgodnych z prawidłowym 
myśleniem. Język zatem wiąże się w sposób ścisły ze wskazywaniem bliskości słowa 
i rzeczy. Heidegger, pisząc o wskazywaniu jako kręgosłupie języka, otwiera możliwość 
rozszerzenia kategorii języka12, gdy chodzi o jego zdolność określania oraz definicji 
rodzaju i cechy przypadkowej lub przypadłości odpowiadającej zasadniczym sposobom 
bytowania rzeczy i pozwalającej na ich klasyfikację. Podobnie Gadamer, który uważa, 
że pokazywanie może być uznane za jedną z możliwości interpretacyjnej. Język nie 
jest tutaj, jak pisze Gadamer: „zamkniętym obszarem tego, co da się powiedzieć, obok 
którego leżałby obszar niewypowiedzianego. Język jest wszechobejmujący. Język jest 
równie uniwersalny jak rozum. Dlatego każdą rozmowę cechuje również wewnętrzna 
nieskończoność i brak końca. Przerywamy ją – bo wydaje się nam, że dość już powie-
dzieliśmy albo że nie ma już nic do powiedzenia. Ale przerwanie takie nigdy nie jest 
ostateczne – rozmowa zawsze daje się podjąć na nowo”13. Język jest więc „prawdziwym 
centrum ludzkiego bytowania – jeżeli widzi się go w jemu tylko właściwej dziedzinie, 
w dziedzinie ludzkiego współbycia, dziedzinie porozumiewania, stale narastającej 

10 Heidegger, Bycie i czas, 228–229.
11 Andrzej J. Nowak, Świat człowieka. Znak. Wartość. Sztuka (Kraków: Collegium Columbinum, 2002); Heidegger, 

„O istocie prawdy”, 67–88.
12 Martin Heidegger, „Droga do języka”, w: W drodze do języka (Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 2000), 

189–199.
13 Krzysztof Michalski, „Człowiek i język”, w: Hans-Georg Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, wybrał, 

opracował i wstępem poprzedził Krzysztof Michalski; przeł. Małgorzata Łukaszewicz, Krzysztof Michalski 
(Warszawa: PIW, 2000), 60.
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zgody, niezbędnej ludzkiemu życiu tak jak powietrze, którym oddychamy. Człowiek jest 
rzeczywiście, tak jak to powiedział Arystoteles, istotą mówiącą. Albowiem wszystko, co 
ludzkie, powinniśmy dać sobie powiedzieć”14.

U Heideggera zachodzi równoważność pytania o samą rzecz z pytaniem o jej wła-
ściwy tytuł i określenie. Równoważność ta polega na połączeniu dwóch zdań za pomocą 
symbolu z rachunku zdań, gdzie symbole są zmiennymi reprezentującymi zdania. 
Równoważność zatem jest zdaniem prawdziwym wtedy i tylko wtedy, gdy oba zdania 
składowe, tj. zdania po obu stronach symbolu równoważności, mają tę samą wartość 
logiczną, czyli są oba prawdziwe lub oba fałszywe15. Istotne dla dalszych rozważań 
jest spełnienie warunku pochodzenia obu odpowiedzi z tego samego doświadczenia 
egzystencjalnego, które jest całością niedającą się sprowadzić do sumy części oraz pod-
ległością dynamicznej ewolucji prowadzącej do powstawania coraz to nowszych całości. 
Holizmowi analizującemu całości poprzez badanie pewnych części, z których składa się 
język, towarzyszy zdystansowanie się od indywidualizmu metodologicznego głoszącego, 
że zjawiska tworzą układy całościowe podlegające swoistym prawidłowościom, których 
nie można wywnioskować na drodze analizy składników tych zjawisk.

Heidegger zakłada zniesienie podziału na podmiot i przedmiot poznania. Godne 
uwagi jest podkreślenie, że tego rodzaju metoda jest bliska właśnie w szczególności 
Gadamerowi, który pisze: „Ten, kto wie, jak używa się narzędzia, nie czyni go przed-
miotem, ale pracuje wraz z nim, tak też w rozumie, w którym Dasein rozumie samo 
siebie nie jest żadnym zajmowaniem stanowiska wobec określonych przedmiotów 
poznania, lecz samym byciem w świecie Dasein”16. Ten punkt widzenia przyczynia się 
do zniesienia wielowiekowej tradycji myślenia w powszechnie przyjętych kategoriach: 
podmiot–przedmiot i tym samym otwiera furtkę do nowego spojrzenia na język, który 
w konsekwencji przestaje być wysublimowanym narzędziem człowieka i zostaje pozba-
wiony możności świadomego kształtowania. Odsłaniające się przed człowiekiem nowe 
horyzonty myślowe kreślą tym samym nową perspektywę, w której człowiek nie jest 
zredukowany do roli podmiotu, nie jest istnieniem mniejszej miary, ograniczonym czy 
pomniejszonym, ale może realizować się w pełni swego bycia.

3. Umiejętność rozumowania

Heideggerowi zależy na tym, aby uwolnić język od tyranii logiki (umiejętności rozu-
mowania), która przeredagowywuje pojęcie logosu, czyli: słów, mowy, pojęć, rozumu, 

14 Michalski, „Człowiek i język”, 62; Martin Heidegger, Zur Sache des Denkens (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 
1969).

15 Martin Heidegger and the Question of Literature. Toward a Postmodern Literary Hermeneutics, red. William V. 
Spanos (Bloomington–London: Indiana University Press, 1979); Oblicza hermeneutyki, red. Andrzej Przyłębski 
(Poznań: Wydawnictwo Humaniora, 1995).

16 Hans-Georg Gadamer, „Tekst i interpretacja”, w: Język i rozumienie, wybór, przekład i posłowie Piotr Dehnel, 
Barbara Sierocka (Warszawa: Fundacja Aletheia, 2003), 99–141; Gadamer and Hermeneutics, red. Hugh 
J. Silverman (New York–London: Routledge, 1991).
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myślenia i nauki. Według niego język miał się odnosić pierwotnie do bycia, które odsła-
nia się w mowie, i w takim to kierunku powinien podążać język. To ujęcie jest też szansą, 
że rzeczy będą mogły odsłaniać się dla człowieka w języku oraz dojdzie do odkrycia 
w nim prawdy. Aby tak było, trzeba za Heideggerem uznać, że Dasein jest zawsze 
nieświadome samego siebie. Nigdy też nie jest dla siebie przejrzyste. Nawet w sensie 
ontologicznym można o Dasein powiedzieć, że „jest równie pierwotne w prawdzie jak 
w nieprawdzie”17. Stwierdzenia te, według Heideggera, mogą stać się zrozumiałe dopiero 
wtedy, gdy: „uda się pokazać, że: 1. Prawda pojęta jako zgodność powstaje z otwartości 
na drodze określonej modyfikacji. 2. Sposób bycia samej otwartości sprawia, że najpierw 
narzuca się jej pochodna modyfikacja, przewodząc teoretycznej eksplikacji struktury 
prawdy. Wypowiedź i jej struktura – apofantyczne «jako» – są ufundowane w wykładni 
i jej strukturze, hermeneutycznym «jako», a dalej w rozumieniu, w otwartości jestestwa. 
Prawdziwość jednakże uchodzi za określenie wyróżniające tak pochodną wypowiedź. 
A zatem korzenie prawdziwości wypowiedzi sięgają otwartości rozumienia”18. W Byciu 
i czasie, jak i w późniejszych jego esejach można znaleźć również paradoksalne stwier-
dzenia typu: „istota prawdy leży w nieprawdzie”19. Systematycznie rozwijająca się 
myśl Heideggera doprowadziła do skonstruowania przez niego własnej metody analizy 
i wprowadzenia werbalnego pojęcia Wesen (istota). Ma ona być rozumiana dynamicznie, 
zresztą podobnie jak prawda, w sensie uobecnienia się czegoś czy też w sensie wchodze-
nia w prawdę. Przyjmując, że skrytość przed samym sobą jest nieodzownym aspektem 
Dasein, trzeba dopowiedzieć, że w późniejszych jego dociekaniach skrytość ta stanie się 
aspektem zjawiania się samego bycia. Heidegger wypowiada również pokrewne, ana-
logiczne do powyższych, stwierdzenia o „nie-istocie-prawdy”20, a to znaczy, że prawda 
jest ograniczana oraz że każde jej wydobywanie, odkrywanie, odsłanianie jest zarazem 
„czyniącym prześwit jej skrywaniem”21.

Starając się uchwycić „istotę człowieczeństwa”, Heidegger uwzględnia pojęcie 
języka, a więc system znaków mówionych lub pisanych służących do porozumiewania 
się ludzi między sobą i do wyrażania myśli. Sprawność mówienia, ujmowania bycia 
w słowach, przedstawia jako podstawową cechę Dasein. „Człowiek pokazuje się jako 
byt, który mówi. Nie znaczy to, że przysługuje mu możliwość używania głosu, lecz że 
ów byt jest na sposób odkrywania świata i samego jestestwa. Grecy nie mieli osobnego 
słowa na oznaczenie języka i rozumieli ten fenomen «od razu» jako mowę”22, i dalej 
Heidegger dopowiada: „Podstawowy zasób «kategorii znaczeniowych», który wszedł 

17 Heidegger, Bycie i czas, 314.
18 Heidegger, Bycie i czas, 314–315; Hans-Georg Gadamer, Neue Anthropologie (Stuttgard: P. Voggeler, 1972/1975).
19 Roman Rożdżeński, „Zagadnienie istoty prawdy w rozprawie Martina Heideggera «Bycie i czas»”, Logos i Ethos 

36 (2014): 151–171; Martin Heidegger, „O istocie prawdy”, w: Znaki drogi (Warszawa: Fundacja Aletheia, 1995), 
67–88.

20 Heidegger, „O istocie prawdy”, 80.
21 Heidegger, Bycie i czas, 86.
22 Heidegger, Bycie i czas, 234; Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 

41976).
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w skład późniejszego językoznawstwa i który w zasadzie do dziś uchodzi za miarodajny, 
zorientowany jest na mowę jako wypowiedź”23. Heidegger, wykorzystując pomysłowość 
słowotwórczą, demonstruje, jak niełatwo jest czasami zastosować jakąś dowolną mody-
fikację pojęciową w przestrzeni zastanego języka. Tego rodzaju metoda wymaga od 
człowieka nieustannych zmagań z językiem, jak również stałego wysiłku, by zmierzyć 
się z ludzką nieporadnością i wszelkimi ograniczeniami. „Teoria znaczenia zakorzeniona 
jest w ontologii jestestwa. Od losu tej ostatniej zależy jej pomyślność lub upadek”24.

Dzięki językowi człowiek potrafi się kontaktować z innymi ludźmi25. Warto przy 
tym uświadomić sobie jeszcze fakt, że u Heideggera nie tylko mówienie, ale również 
i milczenie należy do sfery języka, w którym często to, co nie da się wypowiedzieć czy 
też przemilczeć, jest w stanie niekiedy przemówić najdobitniej, najwyraźniej, całą swą 
mocą. W związku z tym pojawia się pytanie: czy tego rodzaju język daje się przełożyć?, 
czy poddaje się przekładowi? Sam Heidegger pisze na ten temat: „Poprzez przekład 
proces myślowy podlega transpozycji w duchu innego języka i w ten sposób również 
nieuchronnemu przeobrażeniu. Ale to przeobrażenie może się okazać płodne, rzuca 
bowiem nowe światło na zasadnicze ujęcie problemu”26. Niemożliwością jest osiągnąć 
absolutnie identyczne, dokładne tłumaczenie tekstu. Niemniej jednak praca tłumacza 
ma swój głęboki sens i znaczenie. Zadanie tłumacza polega na wykreowaniu nowego 
zasobu treści z języka oryginału przy równoczesnym wykorzystaniu specyfiki języka 
docelowego.

4. Martin Heidegger – filozof współczesności

Domykając niniejszą wypowiedź, warto podkreślić, że Martin Heidegger jest jednym 
z najbardziej znanych i komentowanych filozofów współczesnych. Należy do grona 
oryginalnych i wybitnych myślicieli. Wielu współczesnych znawców oraz gorących 
jego czytelników jest pod wielkim wrażeniem myśli filozoficznej Heideggera. W swoich 
dociekaniach filozoficznych skupiał on uwagę na fundamentalnych zagadnieniach: Co 
to znaczy „być”? Kim jest człowiek? Kim jest Bóg? Jakie są najgłębsze źródła moral-
ności? itd. W debacie filozoficznej wielokrotnie zachęcał do gruntownego namysłu 
nad najważniejszymi zagadnieniami cywilizacji techniczno-naukowej na tle dziejów 

23 Heidegger, Einführung in die Metaphysik, 234–235; Martin Heidegger, Holzwege (Frankfurt am Main: Vittorio 
Klostermann, 51972).

24 Heidegger, Holzwege, 235; Martin Heidegger, Die Kategorien – und Bedeutungslehre des Duns Scotus (Tübingen: 
Max Niemeyer Verlag, 1916).

25 Jan Ożorowski, Kontynuacja „strony czynnej” w idealizmie niemieckim (Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Gada-
mer) (Warszawa: Wydawnictwo UW, 1978), 105; Reiner Wiehl, „Ontologiczny problem Heideggera a możliwość 
ontologii”, tłum. Andrzej Przyłębski, w: Fenomenologia. Dialektyka. Hermeneutyka, wyboru dokonał i wstępem 
poprzedził Bolesław Andrzejewski (Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM, 1966), 78–106.

26 „Prologue de l’auteur” (10 marca 1937), w: Qu’est-ce que c’est la Métaphysique? (Paris: Gallimard, 1938), 7–10; 
cytat za: Etienne Gilson, Lingwistyka a filozofia, przeł. Hanna Rosnerowa (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 
1975), 173.
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kultury Zachodu. Heidegger należy do grona genialnych myślicieli docierających do 
najskrytszych wątków, łamigłówek i zagadek nurtujących współczesnego człowieka. 
Jego dorobek naukowy liczy sobie bagatela, bo około stu tomów. Filozofii Heideggera 
przypisuje się najczęściej znamiona filozofii fenomenologicznej, egzystencjalnej oraz 
hermeneutycznej z jego charakterystycznym Dasein27.

W swojej filozofii podejmował zagadnienia zasadnicze, utajone i zapomniane przez 
opisujących ludzką egzystencję. W dociekliwych analizach podejmował się również 
krytyki tradycyjnej metafizyki badającej byt jako byt, a także byt najwyższy, który był 
powiązany z Bogiem. Dla niego pryncypialną kwestią było „bycie” jako metoda, droga, 
możliwość zachowania się, aktywność egzystencjalna, postępowanie i obcowanie 
z ludźmi.

Owo „bycie” – według niego – jest dosłownym tłumaczeniem niemieckiego rzeczow-
nika das Sein, który wywodzi się od czasownika sein („być”). Aspirował także do oglądu 
człowieka z perspektywy bycia. Szczegółowej analizie Dasein poświęcił nawet swoje 
ważne dzieło pt. Bycie i czas28. Przywołajmy fragment wprowadzenia do Bycia i czasu: 
„Zdając sobie sprawę z niezgrabności i braku «elegancji» wyrażeń użytych w ramach 
poniższej analizy, dorzućmy taką uwagę: czym innym jest snuć opowieści o bycie, 
a czym innym ujmować go w jego byciu. Dla tego ostatniego zadania nie dostaje zwykle 
nie tylko słów, ale przede wszystkim «gramatyki»”29.

Niepowtarzalność tego dzieła polegała na całkiem nowym podejściu do problemu 
bycia i do przemyślenia go na nowo na płaszczyźnie całej zachodniej filozofii i kultury. 
Okazuje się, że nieocenione miejsce w jego filozofii odegrała ontologiczna analiza sztuki 
i interpretacje pism presokratyków takich jak Heraklit z Efezu czy Parmenides z Elei30. 
Ich zdaniem: „Byt jest, a niebytu nie ma”31. Dla presokratyków byt otrzymał znamienne 
atrybuty jak: wieczność, ciągłość, nieruchomość, niepodzielność i niezmienność. Zda-
niem Heideggera Grecy ujmowali rzeczywistość przenikniętą ubytkiem, deficytem, 
luką, nieobecnością i niedostatkiem32. Tymczasem nasz myśliciel uważa, że my jesteśmy 
świadkami obecności bytu, który istnieje i istnieć może. Na czoło w specyfice jego rozu-
mowania, myślenia i percepcji wysuwa się stwierdzenie, wyobrażenie i uświadomienie 
sobie pojęcia bycia rozumianego jako demonstracja, przedstawienie, unaocznienie, 
uobecnienie i uzewnętrznienie się tego, co jest ludzkim Dasein rozumianym jako wspól-
nota bycia, myśli, pojęć, wątków, zasad i idei.

27 Mariusz Oziębłowski, „Granica czy most? O funkcjach rozumienia w hermeneutyce H.-G. Gadamera”, Diametros 
10 (2006): 65–77.

28 Heidegger, Bycie i czas, 570.
29 Heidegger, Bycie i czas, 49.
30 „Parmenides i szkoła egejska”, w: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 1981), 34–36.
31 Giovanni Reale, Historia Filozofii Starożytnej, t. I, tłum. Edward Iwo Zieliński (Lublin: Katolicki Uniwersytet 

Lubelski, 1999), 143.
32 Jean Grondin, Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007).
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W momencie, gdy Heidegger rozstał się z myślą chrześcijańską, porzucając ją w jakiś 
sposób bez precedensu, wtedy z jego ontologii znikło substancjalne i osobowe rozumienie 
Boga, a także osobowe i substancjalne pojęcie człowieka. Niemniej jednak w swej nieco 
późniejszej filozofii Heidegger podjął się szczególnej próby opisania doświadczania reli-
gijnego jako pierwotnego doświadczenia świętości. Pisał wtedy o „ostatnim Bogu”, który 
nie jest Bogiem metafizyki chrześcijańskiej. Niektórzy filozofowie uważali go nawet za 
patrona egzystencjalizmu i postmodernizmu. Mimo to z jego bogatej myśli filozoficznej 
skorzystało wielu filozofów fenomenologii egzystencjalnej, jak choćby: J.P. Sartre33 oraz 
M. Merleau-Ponty34, hermeneuci: H.-G. Gadamer35 oraz P. Ricoeur36, a także wielu innych 
filozofów, jak: J. Derrida37 i G. Deleuze38. Jego doniosłość, prestiż i ranga rozciąga się na 
psychoanalizę: L. Binswangera39, J. Lacana40 i H. Marcuse’a41, widoczna jest w teologii 

33 Jean-Paul Sartre, „L’être et le néant” (Paris: Wydawnictwo Gallimard, 1957), 30–34, 108–111, 508–511, 513–516, 
529–539, 638–642, w: Filozofia egzystencjalna. Wybrane teksty z historii filozofii, red. L. Kołakowski, K. Pomian 
(Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1965), 1; Wiesław Gromczyński, Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filo-
zofii Sartre’a (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1969), 255; Wiesław Gromczyński, „Sartre’a filozofia 
wolności i jej krytyka”, Studia Filozoficzne 1 (1969): 133–146.

34 Maurice Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne, oprac. J. Migasiński (Warszawa: Fundacja Aletheia, 1996), 
249; Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński (Warszawa: Fundacja 
Aletheia, 2001), 8, 144; Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement (Paris: Presses Universitaires 
de France, 1967), 97–102; Pascal Dupond, Le vocabulaire de Merleau-Ponty (Paris: Ellipses Édition Marketing, 
2001), 55.

35 Hans-Georg Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. Bogdan Baran (Kraków: Inter 
Esse, 1993), 429.

36 Paul Ricoeur, „Egzystencja i hermeneutyka”, tłum. K. Tarnowski, w: Paul Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. 
Rozprawy o metodzie (Warszawa: PAX, 1985), 185; Włodzimierz Lorenz, Hermeneutyczne koncepcje człowieka. 
W kręgu inspiracji heideggerowskich (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003), 228; Paul Ricoeur, 

„Dociekanie filozoficzne a zaangażowanie”, tłum. S. Cichowicz, w: Paul Ricoeur, Podług nadziei (Warszawa: PAX, 
1991), 18–19.

37 Jacques Derrida, O gramatologii, tłum. Bogdan Banasiak (Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999), 25–26; Jacques 
Derrida, Głos i fenomen, tłum. Bogdan Banasiak (Warszawa: Wydawnictwo KR, 1997), 84.

38 Gilles Deleuze, Proust i znaki, przeł. Michał Paweł Markowski (Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2000), 51; Gilles 
Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski (Warszawa: Wydawnictwo KR, 
1997), 74; Michał Herer, Gilles Deleuze, Struktury – Maszyny – Kreacje (Kraków: Universitas, 2006); Jakub Tercz, 
„Architektonika Logiki sensu Deleuze’a”, Praktyka Teoretyczna 5 (2012): 17–32.

39 Ludwig Binswanger, Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins (München–Basel: Ernst Reinhardt 
Verlag, 1962), 191; Francesca Brencio, „Heidegger and Binswanger: Just a misunderstanding?”, The Humanistic 
Psychologist 43, 3 (2015): 278–296; Karl Ludwig Bühler, „Existential analysis and psychoanalysis: Specific 
differences and personal relationship between Ludwig Binswanger and Sigmund Freud”, American Journal of 
Psychotherapy 58, 1 (2004): 34–50.

40 Jacques Lacan, Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, przeł. Barbara Gorczyca, Wincenty Grajewski 
(Warszawa: Wydawnictwo KR, 1995); Jacques Lacan, Mit indywidualny neurotyka (Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014).

41 Herbert Marcuse, „Dwa listy do Martina Heideggera”, przeł. E. Kochan, Nowa Krytyka 5 (1994): 147–150; Prze-
mysław Pluciński, „Emancypacja w czasach ołowiu. Herbert Marcuse a kwestia przemocy”, Nowa Krytyka 26–27 
(2011): 357–364.
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oraz filozofii religii: R. Bultmanna42, K. Rahnera43 i E. Lévinasa44, jak również w filozofii 
politycznej H. Arendt45, a także w filozofii fizyki K.-F. von Weizsäckera46.

Zdaniem Heideggera człowiekiem autentycznym jest ten, kto uzmysłowił sobie fakt 
swojej nicości i ocenia swoje życie w jego przeświadczeniu, platformie, a zarazem 
w podejściu myślowym do otaczającej go rzeczywistości47. W jego myśli filozoficznej ów 
autentyczny człowiek uzmysłowił sobie i poznał dogłębnie również fakt swojej samotni-
czej, niewyrazistej, niepojętej, nieuchwytnej i niedookreślonej egzystencji, w której jako 
jednostka przeciwstawia się i neguje wszelkie nakazy oraz wszelkie inspiracje płynące 
z „zewnątrz”, z owego zbiorowego pochodu i manifestacji ludzkiego życia.

Zakończenie

Aby uświadomić sobie rolę języka w ujęciu Heideggera, jeszcze raz warto sięgnąć do 
autora, który zwraca uwagę na to, że człowiek nie włada językiem, lecz raczej język 
mówi poprzez człowieka, „choć przecież jednocześnie nikt nie neguje faktu, że to my nim 
mówimy”48. W podobnym duchu wypowiada się K. Rosner, twierdząc, że to nie człowiek 
posługuje się językiem, ale przeciwnie, to język i logos posługują się człowiekiem49. 
W ten sposób zostało zaanonsowane istotne i szybko dostrzegalne przewartościowanie 
w filozofii języka we wszystkich jego odmianach: naturalnego, sztucznego, mieszanego, 
naturalnego potocznego czy też specjalnie skonstruowanego do potrzeb filozofii i nauki. 

42 Rudolf Bultmanns, „Existenztheologie in katholischer Sicht”, Biblische Zeitschrift 1 (1956): 136–151; Heinrich 
Fries, „Das Anliegen Bultmanns im Licht der katholischen Theologie”, Catholica 10 (1955): 2–13.

43 Karl Rahner, Der Leib in der Heilsordnung, Schriften zur Theologie bd. 12 (Zürich–Einsiedeln-Koln: Benziger, 
1975); Karl Rahner, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, tłum. T. Mieszkowski, 
(Warszawa: PAX, 1987); Karl Rahner, Pisma wybrane, tłum. G. Bubel (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005).

44 Emmanuel Lévinas, De l`existence á l`existant (Paris: Éditions de la revue Fontaine, 1947); Emmanuel Lévinas, 
„Réflexions sur la «technique» phénoménologique”, w: En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger (Pa-
ris: Vrin, 1967), 95–107; Emmanuel Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska 
(Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998), 64.

45 Hannah Arendt, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, tłum. Anna Łagodzka, Wojciech Madej (Warszawa: 
Fundacja Aletheia, 1998); Marcin Moskalewicz, Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah 
Arendt (Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013); Elżbieta Ettinger, Hannah Arendt, Martin Heidegger, tłum. 
Elżbieta Wolicka (Kraków: Znak, 1998), 9.

46 Andrzej Bronk, Rozumienie, dzieje, język: filozoficzna hermeneutyka H.G. Gadamera (Lublin: Wydawnictwo 
KUL, 1988); zobacz: Paweł Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera 
(Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2004); Carl Friedrich von Weizsäcker, Zum Weltbild der Physik (Leipzig: 
Forum–Verlag, 1946); Carl Friedrich von Weizsäcker, Die Geschichte der Natur (Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1948).

47 Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, 125–137; zobacz: Hans-
-Georg Gadamer, „Estetyka i hermeneutyka”, w: Hans-Georg Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, 
wybrał, opracował i wstępem poprzedził Krzysztof Michalski; przeł. Małgorzata Łukaszewicz, Krzysztof Michal-
ski (Warszawa: PIW, 2000), 124–125.

48 Hans-Georg Gadamer, „Heidegger i język metafizyki”, Aletheia 1, 4 (1990): 126–131; Joel Weinsheimer, Gada-
mer’s Hermeneutics. A Reading of „Truth and Method” (New Haven & London: Yale University Press, 1985).

49 Katarzyna Rosner, Hermeneutyka jako krytyka kultury (Warszawa: PIW, 1991); Anna Seidler-Janiszewska, Sztuka, 
mit, hermeneutyka (Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Kultury, 1988).
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Nie da się więc bez pewnego wypaczenia widzieć w języku przedmiotu, strony biernej 
w relacji z człowiekiem. Pomimo że sam Heidegger wypowiada ten sąd wielokrotnie, 
to na płaszczyźnie jego filozofii nie można jednak mówić o definitywnym zniesieniu 
podziału na przedmiot i podmiot. Wydaje się, że istotniejszą w tym wszystkim sprawą 
jest wyartykułowanie nowego sposobu rozumienia języka, jakie zachodzi w konkretnej 
sytuacji egzystencjalnej50.
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Abstract

This paper analyses the question about the role of school-based religious education in the 
preparation for living in truth, with an emphasis on the online activity of the catechised. It 
presents the findings produced by an analysis of the two most recent documents: Directory 
for Catechesis and the Core Curriculum of Catechesis of the Catholic Church in Poland and 
proposes postulates on catechetical service in reference to the issue of truthfulness and false-
hood during Internet use.
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Streszczenie

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: jaką rolę może pełnić szkolne nauczanie religii 
w kontekście wychowania do życia w prawdzie, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności 
katechizowanych w świecie wirtualnym. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki 
analizy dwóch najnowszych dokumentów: Dyrektorium o katechizacji i Podstawy progra-
mowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz zaproponowano postulaty dotyczące 
posługi katechetycznej w odniesieniu do zagadnienia prawdomówności i fałszu w obszarze 
korzystania z Internetu.
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Introduction

The dignity of a person originates from the essence of their human nature as a free and 
rational being. As persons created in the image and likeness of God, we are able to make 
independent and responsible decisions about God, ourselves and the community we live 
in. The Catechism of the Catholic Church teaches that “[m]an tends by nature toward the 
truth. He is obliged to honour and bear witness to it”2. That is why John Paul II, in the 
homily delivered on 6 June 1991 in Olsztyn, has referred to the Eighth Commandment 
of the Decalogue to emphasise that: “Thus human actions must be in accord with the 
requirements of truthfulness. Truth is good, whereas lies, hypocrisy and falsehood are 
evil, which human beings experience in various dimensions of their lives”3. These words 
were spoken at a unique moment in the history of our Fatherland, during the days of 
an advancing political, cultural, and social transformation. The year 1990 marked the 
abolition of censorship, which had curbed the freedom of speech and banned the full 
truth from the media, the press and scientific publications. However, giving people the 
option of truthfulness was insufficient to eradicate falsity from public space. Freedom of 
expression is a great social good and the right of all men, but in no way does it protect 
the truth. When misinterpreted, truth serves to propagate lies and distort the image of 
reality. This phenomenon, though present in various areas of social life, is particularly 
conspicuous in the realm of the Internet, where a user is no longer a mere recipient but, 
more and more frequently, takes up the role of an author. The words of the Pope were 
spoken in the year when CERN scientists had barely completed the WWW standard4. 
Yet, they have lost none of their relevance. To the contrary, they are becoming a source of 
inspiration for both the users themselves and the people responsible for the education of 
the young generation browsing the Web.

In the context of the thirtieth anniversary of the Pope’s pilgrimage to Poland and the 
phenomena observed on the Internet, I believe it worthwhile to ask the following questions: 
How to educate the youngest generation for truth, if they see the global network as a real 
rather than virtual sphere used for learning about the world, building social relationships 
and shaping the modern reality? Can education for truth help overcome the relativisation 
of truth in social media, student comments posted online or widespread hate speech? Can 

2 Katechizm Kościoła Katolickiego [Catechism of the Catholic Church] (Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2002), 
n. 2467.

3 John Paul II, Homilia wygłoszona w czasie mszy w Olsztynie w dniu 6 czerwca 1991 roku [Homily delivered at 
a Mass in Olsztyn on 6 June 1991], access 11.12.2020, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ho-
milie/25olsztyn_06061991.html. Translator’s note: Quoted as in: „The Ethos of the Word”, Ethos 25, 1–2 (2012), 
access 12.01.2021, http://www.ethos.lublin.pl/images/media/products/2012/Abstracts.pdf.

4 On 12 November 1990, the British scientist Tim Berners-Lee together with the Belgian scientist Robert Cailliau 
put forward an official proposal for the construction of a hypertext system called the “World Wide Web” (abbrevia-
ted to “WWW)” and accessed through an Internet browser. The system was a huge milestone on the path of Web 
development and has been widely used ever since. Wired Staff, “20 Years Ago, Web’s Founders Ask for Funding”, 
Business 11.12.2010, access 14.12.2020, https://www.wired.com/2010/11/20-years-ago-the-webs-founders-ask-
for-funding.
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it save young people from the personal drama of defamation, false accusations, ridicule 
and deprivation of dignity, which often leads to personal tragedies among adolescents 
and children? Finally, what shape should such education take in practice?

The answers to these questions should be sought in environments aiming to support 
parents in the formation of their offspring, the family being the primary environment 
therefor. It is family that should ensure not only the material needs of the children but also 
their development, oriented at the attainment of social maturity and responsibility which 
find a manifestation in truthfulness. The environments which provide parents with form-
ative support include school and, not accidentally, the Church. For centuries, the Church 
has proclaimed the Christian concept of education which allows people to form a positive 
image of themselves and their environment. Therefore, this paper aims to present the 
role of school-based religious education and the tasks faced by catechists5 in the context 
of catechetical education on the responsibility for the online content published by the 
catechised. To that end, the paper analyses the two most recent documents: Directory for 
Catechesis6 (hereinafter: Directory) and the Core Curriculum of Catechesis of the Catho-
lic Church in Poland7 (hereinafter: Core Curriculum), with an emphasis on the matter of 
truthfulness and falsehood in online activity. The final part presents the conclusions and 
postulates regarding catechetical work, formulated on the basis of the analysed content.

1. Analysis of the Directory on Catechesis

On 23 March 2020, the Holy Father Francis approved the latest Directory. The document 
is an update on the previous General Directory for Catechesis compiled by the Congrega-
tion for the Clergy and published by the Apostolic See in 1997. The latest document was 
drafted by the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization and constitutes 
an important stage on the path of the dynamic catechetical renewal within the Roman 
Catholic Church. The text gives expression to a reflection on the changes unfolding in 
the modern world and a new systematisation of the catechesis, aimed to give way to the 
primacy of the gospel. The Directory contains three parts and 12 chapters. The first part 
deals with the role of catechesis in the evangelising mission of the Church. Among other 
things, it is a reminder about the proper formation of the catechists; it obliges them to 
meet high requirements and emphasises their role as credible witnesses of the faith. The 

5 In this paper, the terms: catechist, catechised, and catechesis are understood in the broad sense and applied inter-
changeably with the terms: religion teacher, student, and school-based religion class, according to the established 
modern understanding and common usage, even though the terms are not strictly equivalent.

6 The document has also been published in Polish: Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji [Pontifical 
Council for Promoting the New Evangelization], Dyrektorium o katechizacji [Directory for Catechesis] (Kielce: 
Wydawnictwo Jedność, 2020) (hereinafter: DC). Translator’s note: Due to the unavailability of the original text, 
citations from DC are provided as back translations from the Polish language.

7 Konferencja Episkopatu Polski [Polish Episcopal Conference], Podstawa programowa katechezy Kościoła kato-
lickiego w Polsce [The Core Curriculum of Catechesis of the Catholic Church in Poland] (Częstochowa: Edycja 
Świętego Pawła, 2018) (hereinafter: CC).
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second part of the document turns the spotlight on the importance of family, which takes 
an active part in the catechisation and provides its natural arena. Family not only teaches 
the children about the faith but, above all, bears witness to the faith. The third part of the 
Directory concerns catechesis in the Particular Churches, highlighting the importance of 
religious education at schools, where a student has the right to complementary education, 
including spiritual growth as a human person. In this part, the authors of the document 
also deal with the challenges posed by the digital culture.

In the first part, in the chapter on the faith in Christ as an answer to the self-revealing 
God, the Directory points to the importance of truth in the existence of a human person 
and their relationship with the Creator. The document emphasises that through intimacy 
with Jesus, every man can not only know himself but also recognise that he is following 
the way of truth8. The next point of the document cites a passage from Catechism of the 
Catholic Church which says that an act of faith has a reference to the truth: “by trust in 
the person who bears witness to it”9. Furthermore, the authors declare that one of the 
missions of catechesis is to reveal that “a calling to holiness (…) demands and answer 
in childlikeness, which has the power to veer any situation towards the way of truth and 
happiness that resides in Christ”10. These words testify to an understanding of catechesis 
that is oriented at being like Christ, also in the dimension of living in truth.

At the beginning of part 2, entitled The Process of Catechesis, the authors observe 
that the truth concerns not only words but also deeds. They point to the figure of Christ 
himself, who took good care of the formation of his disciples, “taught the truth using his 
own life as an example”11, and affirmed that the Holy Spirit would guide the disciples on 
their way to the full truth12. The authors then emphasise the importance of the Word of 
God, which has the power to illuminate the life of man and give it greater meaning by 
accompanying man “on the way of beauty, truth, and goodness”13.

The third chapter, particularly the section entitled Catechesis and Digital Culture, con-
tains many valuable observations relevant in the context discussed herein. The authors 
aptly remark that the use of digital tools has helped precipitate profound and complex 
changes whose cultural, social and psychological consequences are not yet fully investi-
gated or evident. IT devices and universal access to the Internet are the hallmarks of the 
modern world and their effects have become a matter of course, regarded as something 
absolutely natural. These changes have occurred over a truly short time and exert a huge 
impact on our perception of ourselves, other people and the surrounding reality. They 
have transformed the modern way of communication, teaching and learning, knowledge 

8 Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji [Pontifical Council for Promoting the New Evangelization], 
Dyrektorium o katechizacji [Directory for Catechesis], n. 17.

9 Katechizm Kościoła Katolickiego [Catechism of the Catholic Church], n. 177; DC, 18.
10 DC, n. 83.
11 DC, n. 160.
12 John 16:13.
13 DC, n. 172.
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acquisition and even the establishment and maintenance of interpersonal relationships14. 
According to the “Digital 2020” report, most people in the world make use of the Internet, 
and an average user is online for 6 hours and 43 minutes every day15. Thus, the Internet 
has become more than a part of the established communication cultures. It is in the 
process of creating a new culture that alters language and the existing traditions, shapes 
a new mentality and forms a new hierarchy of values. The Directory not only notices the 
changes transpiring with the growth of the Internet but also enumerates their positive and 
negative aspects16.

The authors are correct to emphasise that the Internet enables interpersonal commu-
nication, access to education and access to information, which fosters the civilisational 
development of the modern world and may give us means to aid those in need. Moreo-
ver, the authors note that nowadays, the Internet and social media, in particular, have 
provided a space necessary to reach and involve the young in the pastoral actions and 
initiatives of the Church. What is more, the digital world has expanded and enriched the 
cognitive capabilities of mankind. In many aspects, “we can speak of a positive digital 
reinforcement”17.

The Directory emphasises that the virtual space is often “«a realm of loneliness, 
manipulation, exploitation and violence, which takes its most radical form in the dark 
web. Digital media may expose users to the threats of addiction, isolation and diminishing 
contact with reality, thus hampering the development of authentic interpersonal bonds. 
The new forms of violence, referred to as cyber-violence, are spreading through social 
media. Furthermore, the Internet is a distribution channel for pornography, sex abuse, 
and gambling» (…). In addition, the digital world represents an arena for «huge economic 
powers capable of using both subtle and invasive forms of control while creating mecha-
nisms for the manipulation of conscience and the democratic process»”18.

In the context of the Eighth Commandment, we find valuable insights regarding the 
operation of multiple web portals which offer a platform for meetings while simultane-
ously using algorithms that impede the confrontation of opinion by failing to promote or 
even restricting some contents. These phenomena serve to disseminate “false news and 
information, while fuelling prejudice and hate”19. Thus, they can freely create a distorted 
vision of reality, leading to a loss of identity, personal tragedies of Internet users and 
isolation from interpersonal relationships and a positive world of values.

14 DC, n. 359–360.
15 The latest “Digital 2020” report published by WeAreSocial has provided yet more proof that digital, mobile, and 

social media are indispensable for people across the world and consume an increasingly larger part of their daily 
life. Globally, more than 4.5 billion people are using the Internet, and the number of social media users has risen 
to over 3.8 billion. The most recent trends suggest that this number will continue to rise. Simon Kemp, “Digital 
2020 reports”, 30.01.2020, access 14.12.2020, https://wearesocial.com/uk/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-
people-use-social-media.

16 DC, n. 359–360.
17 DC, n. 360.
18 DC, n. 361.
19 DC, n. 361.
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What seems particularly important is the observation of the language used by the dig-
ital generation. Rather than a line of argumentation, it forms a narrative. Such language 
is more persuasive, especially to the young, and more involving than traditional forms 
of discourse. In that model of communication, the narrative becomes the main and often 
the only effective tool for communication, which obstructs the discovery of the real and 
the good. Furthermore, “the narrative universe takes the form of an experiment, where 
everything is possible, everything can be said and truth holds no existential weight”20. 
Although the Church engages in the digital transmission of faith online, which is a neces-
sary practice in the modern world, it must act to raise awareness of the threats posed by 
the ambivalent language which “may be suggestive, but poorly fit to convey the truth”21.

In the sections entitled Digital culture and Educational Questions, the authors rightly 
point out that the youngest generation is not always “adequately prepared and culturally 
equipped to face the challenges of a digital society”22. However, this pertains to truthful-
ness and the discernment between truth and falsehood on the Internet. Nowadays, many 
young people have given up trying to assess the veracity of digital content23. That is why 
it is of paramount importance for the family, the Church and schools to cooperate in 
order to prevent social media from becoming the only channel for socialisation and fully 
replacing the traditional educational environments which have continued to foster the 
ability to tell the truth from lies and to encourage living in truth for centuries.

2. Analysis of the Core Curriculum of Catechesis of the Catholic 
Church in Poland

The most recent Core Curriculum was approved on 8 June 2018 at the 379th Plenary 
Assembly of the Polish Episcopal Conference. It has replaced the document of 2010 and 
represents a product of the ongoing educational reform, which encompasses in its scope 
both the curriculum and the organisation of instruction. The new document responds 
to the challenges of the Polish school, employs the language of learning outcomes and 
adopts the reformed structure of educational stages; although it differs from the Core 
Curriculum for General Education in the division of primary school into two stages of 
equal duration (grades I–IV and V–VIII)24. Since Core Curriculum defines the require-

20 DC, n. 364.
21 DC, n. 364.
22 DC, n. 368.
23 DC, n. 368.
24 See: Regulation of the Minister of National Education of 14 February 2017 on the core curriculum for preschool 

education and the core curriculum for general education in primary schools, incl. for pupils with moderate and 
severe intellectual disability, and for general education in stage I sectoral vocational schools, general education 
in special schools preparing for employment, and general education in post-secondary schools, Dz.U. [Journal of 
Laws] of 24 February 2017, item 356; Regulation of the Minister of National Education of 30 January 2018 on 
the core curriculum for general education in general secondary schools, technical secondary schools and stage II 
sectoral vocational schools, Dz.U. [Journal of Laws] of 2 March 2018, item 467. The document is available online, 
access 16.12.2020, https://www.podstawaprogramowa.pl. 
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ments for students participating in religious education in schools, it is addressed to not 
only the authors of textbooks and curricula but also religious education teachers.

As a result, it is a practical guide for catechists which offers them easier access to 
a tangible source of problems, contents, and requirements that they will present to the 
students. 

The authors of the document refer to the problem of truth right from the start, in the 
part dedicated to the explanation of terminology. They emphasise that the correlation 
between religious education and school education is necessary, if only due to pedagogical 
considerations, i.e. to “show students the unity of truth and respect for truth”25.

As they draft a profile of the youngest primary school students aged 7–11, the authors 
of Core Curriculum observe how rapidly children these days open onto the world of the 
media. In general, they have no difficulty handling most media devices and eagerly use 
their cellphones, showing a preference for play rather than communication with others26. 
However, let us note that children at this age are in the process of learning the rudiments 
of communication, including online communication. Therefore, they require sensitisa-
tion to the responsibility arising from the Eighth Commandment of the Decalogue, to the 
presence of falsehood, and to the discernment between truths and lies in the content they 
encounter on the Internet. At this point, we should remark that even though web portals 
such as Instagram, Facebook and Snapchat only accept users aged 13 or more, younger 
children often provide false information about their age to sign up, share photos and talk 
to their friends. Unfortunately, Core Curriculum lacks a clear indication that teachers, 
including catechists, should pay attention to this trend and the related danger. As children 
tend to go through their online initiation to social life at the suggestion of their peers, 
without parents’ consent, it appears advisable for the teachers to refer parents – and, upon 
their consent, the children themselves – to applications addressed at the youngest audi-
ence, such as Kudo Kids (ages: 8+)27, PlayKids Talk (ages: 7+)28, GoBubble (ages: 3+)29, 
Kidzworld (ages: 11–13)30. Thanks to these services, equipped with algorithms that ensure 
child safety and protection and giving full control to the parents, the youngest generation 
of Internet users may learn the rules of communication and etiquette applicable in social 
media interactions.

25 CC, 14. Translator’s note: own translation (for all citations from CC).
26 CC, 29.
27 A social media application for sharing photos, which gives children an opportunity to explore the world of social 

media in a so-called safe environment. Children can edit their photos and share them with an approved list of 
friends. Photo recipients may only post a like and express a maximum of three positive reactions. User accounts 
need to be authorised by a parent or a guardian. Friends may be added only upon account authorisation. Authors 
of the application monitor the photos to ensure that no inappropriate content gets posted. See: access 21.12.2020, 
https://kodi-kudos.squarespace.com. 

28 The application allows children to decorate photos and send emojis to their friends and family, imitating the 
features available on Instagram. See: access 21.12.2020, https://support.playkids.com/hc/en-us.

29 See: access 21.12.2020, https://gobubble.school/home.
30 See: access 21.12.2020, https://www.kidzworld.com.
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An analysis of the specific tasks pertaining to the catechetical goal of moral formation 
reveals, amid other particular requirements, an observation that a student participating 
in religious education during the educational stage in question should acquire knowledge 
and skills sufficient to explain “what truthfulness is”31. Furthermore, in the description of 
the student’s character and attitudes (non-graded), the authors have added that the student 
should strive to remain honest and truthful32. Even though the assumptions cited in this 
paragraph make no direct reference to the activity of students on the Internet, they do cor-
relate with another catechetical goal envisioned for this educational stage, i.e. education 
for community life. The description of the student’s character and attitudes invokes the 
precious ability to “respect themselves and others in the real and virtual world”33. A sign 
of respect towards another is to tell the truth and avoid falsehood. Consequently, the cate-
chists should pay special attention to this fragment as they discuss students’ interpersonal 
relationships established in the family, at school and on the Internet.

Let us emphasise that the recommendations regarding the conditions and modes for 
the organisation of religion classes at this educational stage involve specific forms of les-
sons oriented at “distinguishing the truth and building an emotional connection with the 
truth”34, which seems extremely valuable in the context of the current research. The only 
problem is that the suggested forms of instruction fail to include the use of online sources.

While discussing the correlation between religious and school education, the document 
emphasises the need to “prepare (students) to use the media (… and to be) truthful)”35. 
Let us note that these recommendations refer to two distinct subjects – the former to 
arts and the latter to citizenship education. However, even though concerning different 
subjects, they do seem complementary. Nothing stands in the way of teaching students 
the meaning of truth in the context of the media, which increasingly often includes the 
Internet.

Students going through this educational stage are aged 11–15. Their psychological 
development is particularly pronounced and they live in an expanding social context 
where truthfulness is of major importance. It is a period when young people learn to use 
abstract notions. In the mind of the authors, these include the notion of “truth”, which the 
students should already regard as a comprehensible and meaningful theme for reflection 
and discussion36. This assumption finds its confirmation in the fact that the list of basic 
ethical notions that the student is expected to explore in greater depth opens with “objec-
tive moral truth”37.

The document also contains a direct reference to the Eighth Commandment of the 
Decalogue. The authors assume that students at this stage should acquire sufficient skills 

31 CC, 32.
32 CC, 32.
33 CC, 41.
34 CC, 43.
35 CC, 47.
36 CC, 54.
37 CC, 69.
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to justify the value of truthfulness, to recognise the relationship between lies, deception 
and the debasement of a human person, which is simultaneously the subject and the 
object of the lie38. That assumption leads to the addition of “truthfulness” to the list 
of student attitudes (non-graded)39. It was assumed that in correlation with the citizen-
ship education instructor, the catechist plays an active role in the process of educating 
responsible citizens and helps them discover the foundation underpinning moral values. 
Core Curriculum stipulates that religion classes should cover issues related to the legal 
responsibility of minors, with special emphasis on “behaviours related to psychological 
(…) violence (as well as) the advantages and threats of using online resources” 40. It seems 
that the explicit juxtaposition of these two issues is not accidental and points to a real 
threat present in virtual reality. It is undeniably the threat of falsity, which often bears 
the hallmarks of psychological violence. The consequences of such actions often prove 
not only painful but even tragic, particularly for adolescents. Therefore, the catechists 
should draw the students’ attention not only to the legal responsibility of minors but also 
to the consequences of their actions for others and for their own conscience. However, 
to limit that formation to school lessons would be a mistake. After all, sensitivity to the 
Eighth Commandment of the Decalogue should be developed primarily in the bosom of 
the family. The goal of both religious education and family life education is to prepare 
students for making life decisions and for the responsible fulfilment of their family roles. 
For this reason, authors of the document (as part of the correlation between religious 
education and family life education) point to “the education for (…) truth in the family” 41 
and its importance for the catechised who, in the near future, will take up the role of 
parents themselves.

Secondary school is an identity-forming phase and the start of the students’ path 
towards independence. The authors of Core Curriculum indicate that the young feel like 
adults and expect to be treated as such, but simultaneously require assistance as they 
are still unable to tackle many problems on their own. One of the traits that dominate 
this stage in life is defiance, which often manifests as recalcitrance towards parents and 
educators. However, we should remember that adolescents are invariably on the lookout 
for suitable role models. Young people “spend a lot of time in the online world (…) that 
promotes their idols, whose life and behaviour oftentimes stand in stark opposition to the 
teachings of the Church”42. For this reason, catechists and all educators must recognise 
the fact that the modern formation of the young generation takes place in online real-
ity. That is why it seems so important to imbue the students with a sensitivity towards 
deceptive comportment often exhibited by YouTubers, influencers, etc. That assumption 

38 CC, 72.
39 CC, 72.
40 CC, 87.
41 CC, 90.
42 CC, 98.
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correlates directly with one of the attitudes that the students should develop in the course 
of religious education, i.e. the ability to seek the truth43.

What seems particularly important in our research context is that the contents of moral 
formation include the premises for freedom – which should arise from “the pursuit of 
truth and goodness”44. Such a line of reasoning leads to certain assumptions regarding 
the existence of objective truth in the life of individuals and communities, as well as to 
the development of attitudes marked with an awareness of risks posed by the negation 
of the “objective truth”45. The later part, also discussing moral formation, refers directly 
to the Eighth Commandment of the Decalogue. The description of the curricular matters 
contains the presumptions of “living in truth”46, with the following content recommen-
dations: “witnesses to the life in truth: famous figures and saints; responsible use of 
the media; an offence against the Eighth Commandment”47. These contents are further 
elaborated in detailed requirements, which include the definition of truth and perjury; 
Jesus’ teaching on oaths; discrepancies in the interpretation of the Eighth Commandment 
in the Old and the New Testament; examples of people who gave their lives for the truth; 
the destructive effects of lying; the role of the media and the principles of their use; 
the importance of morality in the reception of media reports; the evaluation of content 
provided in the media in the context of the Commandment. Indubitably, such a detailed 
account of the requirements leads to a concretisation of attitudes which directly concern 
the topic discussed herein. Therefore, the authors recommend the fostering of the follow-
ing attitudes: truthfulness; responsibility for words; informed and moderate use of the 
mass media; evaluation of the received content; rejection of behaviours detrimental to 
truth; refraining from a breach of confidence48.

The recommended conditions and modes for the organisation of religious education at 
secondary schools contain an important note that “a special place should be granted to 
living in truth and freedom in accord with the Gospel, the formation of conscience and 
education for love”49. Additionally, the authors pointed to the activity of the young in 
cyberspace, the options for showing students valuable contents available online and the 
operation of websites and portals which conform to Catholic values. Simultaneously, the 
authors recommended religion teachers to raise the sensitivity of the catechised to real 
threats (including spiritual threats) present in the virtual world50. The topic resurfaces as 
the authors describe the correlation between religious education and two other subjects 
to remark on “behavioural addictions, including addiction to the computer, the Internet 

43 CC, 101.
44 CC, 109.
45 CC, 109.
46 CC, 114.
47 CC, 114.
48 CC, 114–115.
49 CC, 123.
50 CC, 123.
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(…)”51 and threats related to sexual pressure, pornography, juvenile prostitution or exhi-
bitionism widespread on the Internet”52.

Recent years have brought undeniable advancements in the domain of special peda-
gogy, which, in turn, inspired growth in the ecclesial and social awareness. People with 
disabilities have the right of catechesis since they are called to salvation and participate 
in Christian life by virtue of baptism. The family, the school and the Church all have the 
means and the knowledge necessary to catechise those with disabilities in line with their 
requirements and needs. For that reason, it is a matter of course that Core Curriculum 
contains a chapter on special needs schools.

The introduction refers to the concept of school-based catechesis for people with vari-
ous types of disabilities. One of its aims would be to prepare the students for community 
life. The concept rests on the belief that interpersonal relationships should be founded 
on “fraternity, truth and love”53, which is a clear declaration that people with intellectual 
disabilities are also called to live in truth and avoid falsehood. Therefore, the scope of 
catechetical tasks in the scope of moral formation was expanded to include the need to 
instil in children the character of “truthfulness and honesty”54. Those passages clearly 
reveal that the aim of religious education for students with intellectual disabilities is the 
character-building that will allow them to grow in the sanctity of life. Depending on the 
level of intellectual disability displayed by the catechized, the teachers should organise 
the instruction and adjust working methods in a way that supports students’ development, 
fosters their sensitivity to the need for truth and equips them with the ability to recognise 
falsity which they will encounter in their lives. 

To summarise the precepts of Core Curriculum on special needs schools on the Eighth 
Commandment of the Decalogue, we should appreciate the explicit references to the need 
for living in truth, which does not exclude people with disabilities. However, the docu-
ment blatantly overlooks the issue of virtual reality. The authors may have assumed that 
students with severe or profound intellectual disability are not users of digital devices. 
However, the curriculum also concerns the students displaying mild or moderate levels of 
disability. These people use information and communication technologies, as confirmed 
by not only observations but also the existence of applications designed specifically for 
the disabled, e.g. SelFind55, Dromnibus56, TIM57 and the increasingly frequent use of edu-

51 Curricular recommendations provided for the correlation of religious education with safety education. CC, 135.
52 Curricular recommendations provided for the correlation of religious education with family life education. CC, 135.
53 CC, 141.
54 CC, 154.
55 SelFind has three applications: Daily Plan, S.O.S, Safe Journey, each used by two people: the person with an 

intellectual disability and their guardian. See: access 14.12.2020, http://selfind.pl.
56 Dromnibus is a multimedia tool which complements therapy of children with autism, contributing to the acquisition 

of necessary skills, and supporting development. See: access 14.12.2020, https://www.dromnibus.com/pl/produkt.
57 TIM allows people with disabilities to communicate, learn, pursue their hobbies and spend time in a more 

exciting manner, while giving them a sense of autonomy and independence. See: access 14.12.2020, https://
www.tim-aac.com.
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cational tools such as iPad which may be equipped with software dedicated to children 
with disability certificates58.

3. Catechetical conclusions and postulates

In conclusion, it should be noted that the analysis of Directory for Catechesis and The 
Core Curriculum of Catechesis of the Catholic Church in Poland performed herein does 
not represent an exhaustive account of the role of school-based religious education in 
the process of students’ formation for living in truth, both in the real and the virtual 
reality. In order to provide a broader and more exhaustive take on the problem, we should 
conduct an analysis of religious education syllabi, methodology textbooks for the cate-
chists, religious education textbooks and the latest catechetical literature. Furthermore, 
a study of religious education teachers is necessary to present their level of awareness 
and the potential role they could play in educating Internet users in sensitivity to the 
truth. I believe it worthwhile to question the catechists on the following matters: Do they 
cover the research problem in their class? If so, to what extent? Is the research problem 
sufficiently discussed in textbooks and methodology aids? What is the attitude of students 
to the research problem? Is there a potential for effective formation in this regard? To 
present the full picture, there is also a need for research conducted among the catechised. 
Students should be asked about their awareness of the threats and consequences of an 
offence against the Eighth Commandment in the context of online activity. Have they 
discussed such topics during school time and school-based religion classes? Do they see 
technical means and methods for the protection of themselves and their peers against the 
flood of falsity and manipulation of the truth encountered on the Internet?

The analysis of the selected contents – the Directory and Core Curriculum – allows 
establishing that both documents make frequent references to the preparation for living 
in truth and to the online activity of students. However, it should be emphasised that, 
with one exception59, these topics are uncorrelated and discussed in separation. It appears 
that with regard to the essence of the problem – the need to educate students for truth, in 
virtual reality and otherwise – the documents fail to explicitly juxtapose the two topics. 
The assumption that target readers, including not only the authors of textbooks and cur-
ricula but primarily the catechists themselves, have a free hand in linking the issues, does 
not justify the lack of clear guidelines. It appears that a juxtaposition of these contents 
combined with a broad explanation could improve the efficacy of school-based religion 
classes in the formation of youth regarding the research problem.

58 Beata Bilicka, Michał Gurzyński, iPad na szkolnych lekcjach religii [The iPad during school-based religion clas-
ses] (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020), 109; Jolanta Majkowska, “iPad 
w terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” [“The iPad in the therapy of intellectually disabled children”], 
Super belfrzy 18.07.2016, access 21.12.2020, http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/ipad-w-terapii-dzieci-
niepelnosprawnych-intelektualnie.

59 See: contents, particular requirements, and attitudes of secondary school students. CC, 114–115.
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In the scope of the research problem discussed herein, the greatest oversight is the 
failure to consider the use of information and communication technologies by students 
enrolled in special needs schools. It is difficult to justify the non-inclusion of a reality that 
involves a large part of the students. Let us note that digital technology not only provides 
people with disabilities with Internet access, but also supports their development, edu-
cation, and therapy. IT tools are exceptionally effective and may provide a response to 
the social and ecclesial marginalisation of the people pushed to the sidelines because of 
various disabilities. At this point, we should postulate not only to add content on the mat-
ter to catechetical documents but also to create religious applications and methodology 
aids for catechesis. These tools should be based on the latest technological solutions and 
customised to the needs of people with intellectual disabilities.

Summary

The consequence of living in truth is an aspiration to devote one’s life to the truth. Saint 
John Paul II has reiterated on multiple occasions that there is no freedom without truth. 
For to enjoy authentic freedom is to live in a world of true values and to bear witness to 
these values, wherever we are. The principle applies to reality and virtual reality alike. 
The educators: parents, teachers, catechists and priests face a mission which commands 
them to set requirements for the formation for truth – first, to themselves, and then – to 
their wards. One of the aims of religious education is to protect the catechised against 
the manipulation from the hands of people who use lies and half-truths but are frequently 
regarded by students as role-models and authority figures. The point is not to start an 
ideological war on the virtual world but to raise the sensitivity of the students, offer them 
a chance to learn the truth, and primarily – to help them choose the One who is the 
truth60. The presented conclusions can become an inspiration for the authors of the future 
versions of catechetical documents, religious education syllabi and religious education 
textbooks. They may also prove useful for religious education teachers and all the people 
concerned for educating the young generation in the truth.
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POSZUKIWANIA I PRAGNIENIA  
MŁODEGO CZŁOWIEKA WEDŁUG PAPIEŻY 
BENEDYKTA XVI I FRANCISZKA

Streszczenie

Artykuł podejmuje kwestie dotyczące duchowości młodych ludzi. Celem przedstawionego 
opracowania jest ukazanie i scharakteryzowanie pragnień i poszukiwań młodego człowieka 
na podstawie nauczania papieży Benedykta XVI i Franciszka. Benedykt XVI zauważa, że 
w okresie młodości człowiek poszukuje sensu, dąży do tego, co wielkie, kształtuje siebie 
i nadaje kierunek przyszłemu życiu. Podkreśla pytania egzystencjalne, które dochodzą do 
głosu na tym etapie życia. Papież Franciszek akcentuje zdolność do posiadania marzeń 
i entuzjazm typowe dla młodych ludzi. Przestrzega ich, aby nie stali się przedwcześnie 
wewnętrznie starzy. Obaj papieże wielokrotnie i konsekwentnie wskazują młodym, że Tym, 
który ma moc odpowiedzieć na ich pragnienia, poszukiwania, niepokoje i dążenia, jest Jezus 
Chrystus. On może w pełni zrozumieć, przyjąć i obdarzyć pokojem ich niespokojne serca. 
Tylko w przyjaźni z Chrystusem młody człowiek może nauczyć się prawdziwie kochać, 
odnaleźć radość i głębokie szczęście oraz rozwinąć to, co jest w nim najcenniejsze.

Słowa kluczowe: młodzież, Benedykt XVI, Franciszek, poszukiwania, pragnienia, Jezus 
Chrystus, sens
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SEARCHES AND DESIRES OF YOUNG PEOPLE IN THE TEACHING 
OF POPE BENEDICT XVI AND POPE FRANCIS

The article deals with the spirituality of young people. The aim of this study is to show and 
characterize the desires and searches of young people present in the teaching of Pope Benedict 
XVI and Pope Francis. Benedict XVI remarks that young people search for sense, aim and loan 
for what is great; they shape themselves and give direction for their future life. Pope Benedict 
XVI asks and emphasizes existential questions, which are particularly important at this stage 
of life. Pope Francis underlines the ability to dream and the enthusiasm that is characteristic 
for the young. He warns them of becoming prematurely old in their hearts. Both popes demon-
strate many times and consequently that the only person able to respond to their yearning, their 
search, their anxieties and aspirations is Jesus Christ. Only He can fully understand, receive 
and fill with peace their restless hearts. It is only in the friendship with Him that a young 
person can learn the true love, find joy and deep happiness, and learn how to develop what is 
most valuable.

Keywords: youth, Benedict XVI, Francis, searches, desires, Jesus Christ, sense

Wstęp

W adhortacji Christus vivit, skierowanej do młodych i całego Ludu Bożego, papież 
Franciszek przestrzega, aby nie sporządzać listy porażek i niedoskonałości obecnej mło-
dzieży. Ostrzega duszpasterzy i teologów przed stawianiem siebie w pozycji eksperta 
w znajdowaniu zagrożeń stojących przed młodymi2. Pokazuje, jak ważne jest, aby umieć 
znajdować drogi tam, gdzie inni widzą tylko mury. Zachęca, by spoglądać oczami, które 
potrafią dostrzec mały płomień nadal się tlący; krzew, zdający się łamać, ale jeszcze 
niezłamany. Takie bowiem jest spojrzenie Boga Ojca, który docenia i pielęgnuje ziarna 
dobra zasiane w sercach ludzi młodych3.

Patrząc właśnie z takiej perspektywy, wskazanej przez papieża Franciszka, warto 
zatrzymać się nad poszukiwaniami i pragnieniami młodego człowieka. W artykule 
podjęto tę kwestię na podstawie nauczania papieży Benedykta XVI i Franciszka. Papieże, 
których pontyfikaty rozpoczynały się w XXI wieku, wykazują wyraźne zainteresowanie 
duchowością młodzieży. W tym aspekcie są kontynuatorami zamierzeń i działań św. Jana 
Pawła II, inicjatora Światowych Dni Młodzieży i prekursora bezpośredniego zwracania 
się do młodych.

Należy zarazem zauważyć, że wyrażenie „młody człowiek”, występujące w temacie 
opracowania, odnosi się do osoby należącej do grupy wiekowej, która nie stanowi 
jednorodnej całości4. Fakt ten powoduje istotne utrudnienie w zgłębieniu zagadnienia. 

2 Franciszek, Adhortacja „Christus vivit”. Do młodych i całego Ludu Bożego (Kraków: Wydawnictwo M, 2019), 66 
(dalej CV).

3 CV, 67.
4 CV, 68.
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Mając na względzie tę uwagę, w artykule zostaną wskazane ważniejsze poszukiwania 
i pragnienia młodego człowieka, w oparciu kolejno na nauczaniu Benedykta XVI 
i Franciszka. Analiza ta pozwoli zarazem na zestawienie i porównanie rozważań papieży 
dotyczących danej kwestii.

1. Benedykt XVI: poszukiwanie sensu życia, pragnienie szczęścia 
i poszukiwanie Kogoś, komu mogę zaufać

Benedykt XVI w swoim nauczaniu wskazuje, że istnieją pytania, które musi postawić 
sobie każdy człowiek i które są aktualne na każdym etapie życia. Według papieża jedno 
z nich brzmi: „Co mam czynić, by nie upaść, by nie zmarnować życia w poczuciu bezsen-
su?”5. Papież stwierdza zarazem: „Ileż ciemności panuje wokół tego pytania w naszych 
czasach!”6. W sposób szczególny dochodzi ono do głosu właśnie w młodości. Młodość 
jest bowiem etapem, w którym człowiek zazwyczaj najsilniej przeżywa potrzebę odna-
lezienia sensu i dążenia do tego, co wielkie. Jest to czas rozległych perspektyw, przeży-
wanych intensywnie uczuć, ale także obaw przed zobowiązującymi, trwałymi wyborami 
i przed niepewną przyszłością, trudności związanych z nauką i pracą zawodową, pytań 
dotyczących tajemnicy bólu i cierpienia7. Na tym etapie życia człowiek, szukając sensu, 
stawia pytanie, które przyjmuje różne formy i kształty, takie jak np.: kim jestem?, po co 
mam żyć?, skąd przychodzę?, dla kogo mam żyć?, co mam robić, jak mam żyć, by moje 
życie było prawdziwe, by znaleźć życie?8.

Papież Benedykt XVI, zwracając się do tych, którzy dopiero mają wejść w dorosłość, 
często porusza zagadnienie sensu życia. Ma bowiem świadomość, że we współczesnych 
czasach człowiek staje w obliczu kryzysu sensu i wartości. W swoim nauczaniu papież 
mówi o postępowaniu duchowego „pustynnienia”9. W dzisiejszym świecie młody 
człowiek znajduje się pod silnym działaniem i wpływem czynników, które go spychają 
z drogi prowadzącej ku wnętrzu, z drogi zasłuchania i głębszego namysłu, a skłaniają 
do życia na zewnątrz, do karmienia się tym, co powierzchowne. Ci, którzy pozwalają, 

5 Benedykt XVI, „Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Roku Kapłańskiego: «Pomóż nam, kapłanom, 
przekazywać ludziom Twoje światło w mrocznych czasach»”, 11 VI 2010, L’Osservatore Romano, wyd. polskie 
8–9 (2010): 37.

6 Benedykt XVI, „Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Roku Kapłańskiego: «Pomóż nam, kapłanom, 
przekazywać ludziom Twoje światło w mrocznych czasach»”, 37.

7 Benedykt XVI, „Czuwanie z młodzieżą w Zagrzebiu: «Trzeba szukać tego, co trwałe i nadaje sens życiu»”, 4 VI 
2011, L’Osservatore Romano, wyd. polskie 7 (2011): 10; Benedykt XVI, „Spotkanie z młodzieżą w Sao Paulo: 
«Jesteście młodym obliczem Kościoła i ludzkości»”, 10 V 2007, L’Osservatore Romano, wyd. polskie 7–8 (2007): 
18; Benedykt XVI, „Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański: Musimy wciąż na nowo odkrywać sens życia»”, 
5 IX 2010, L’Osservatore Romano, wyd. polskie 10 (2010): 51. 

8 Benedykt XVI, „Spotkanie z młodzieżą w Pennabilli: «Wasze serce jest oknem otwartym na nieskończoność»”, 
19 VI 2011, L’Osservatore Romano, wydanie polskie 8–9 (2011): 20; Roman Słupek, „Benedykta XVI senso-
twórcza apologia wiary jako odpowiedź na postmodernistyczny kryzys sensu i wartości”, Biblioteka Teologii 
Fundamentalnej 8 (2013): 87–88.

9 Benedykt XVI, „Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie Roku Wiary: «Pielgrzymka na pustyniach współczes-
nego świata»”, 11 X 2012, L’Osservatore Romano, wyd. polskie 11 (2012): 9.
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by wciągnął ich życiowy wir, gubią samych siebie. Obecna sytuacja stanowi więc dla 
papieża punkt wyjścia dla ukazywania i przypominania wpisanego głęboko w naturę 
ludzką pytania o sens istnienia.

Zdaniem Benedykta XVI każdy człowiek, zwłaszcza młody, nosi w sobie naturalne 
i głębokie pragnienie szczęścia, którego szuka na różne sposoby. Gdy jednak spostrzega, 
że pokłada nadzieję w tym, co nie zaspokaja owego pragnienia i okazuje się nietrwałe, 
tym silniej „odczuwa potrzebę czegoś, co prowadziłoby «dalej», co nadawałoby sens 
życiu codziennemu”10. Poszukiwanie szczęścia i zaspokojenia pragnień może zmierzać 
do odnalezienia prawdziwej głębi życia i trwałych wartości. Zdaniem Benedykta XVI 
człowiek nie może żyć bez dociekania prawdy o sobie samym, „prawdy, która pobudza 
do otwarcia horyzontu i do wychodzenia poza to, co materialne, nie po to, by uciekać 
od rzeczywistości, ale by nią żyć w sposób jeszcze prawdziwszy, bogatszy w sens 
i nadzieję”11. Pytania egzystencjalne są najwyższym znakiem transcendencji istoty ludz-
kiej i umiejętności niezatrzymywania się na powierzchni rzeczy. Papież zachęca więc, 
by uświadomić sobie zdrowy i pozytywny niepokój, który skłania do zadawania pytań 
podstawowych, dotyczących sensu i wartości życia12.

Benedykt XVI pokazuje, że sensu życia nie odnajdzie się na drodze nęcących obiet-
nic łatwych sukcesów ani wybierając to, co zewnętrzne kosztem tego, co głębokie. Ta 
droga nie prowadzi do prawdziwego szczęścia. „Trzeba zrozumieć, że budowanie życia, 
przyszłości wymaga także cierpliwości i cierpienia. Nie może zabraknąć krzyża również 
w życiu ludzi młodych, i nie jest łatwo to wytłumaczyć. Alpinista wie, że ceną pięknej 
wspinaczki są wyrzeczenia i treningi. Podobnie młody człowiek musi zrozumieć, że 
we wspinaczce ku przyszłości życia konieczne jest ćwiczenie życia wewnętrznego”13 – 
zauważa Benedykt XVI, ucząc realistycznego spojrzenia na rzeczywistość.

Papież przekonuje młodych, że szczęście, którego szukają i którego mają prawo 
doświadczać, ma imię i oblicze: to Jezus z Nazaretu – tylko On daje pełnię życiu ludz-
kości14. Benedykt XVI zapewnia zarazem, że kto pozwala Chrystusowi wejść do swego 
życia, nie traci niczego, absolutnie niczego z tych rzeczy, dzięki którym życie jest wolne, 
piękne i wielkie. Przekonuje: „Tylko dzięki tej przyjaźni otwierają się na oścież bramy 
życia. Tylko dzięki tej przyjaźni wyzwala się naprawdę wielki potencjał człowieczeń-
stwa. Tylko dzięki tej przyjaźni doświadczamy tego, co piękne, i tego, co wyzwala”15. 
Jedynie Chrystus może odpowiedzieć na najgłębsze pragnienia i poszukiwania młodego 
człowieka.

10 Benedykt XVI, „Czuwanie z młodzieżą w Zagrzebiu: «Trzeba szukać tego, co trwałe i nadaje sens życiu»”, 10.
11 Benedykt XVI, „Spotkanie z młodzieżą w Pennabilli: «Wasze serce jest oknem otwartym na nieskończoność»”, 20.
12 Benedykt XVI, „Spotkanie z młodzieżą w Pennabilli: «Wasze serce jest oknem otwartym na nieskończoność»”, 20.
13 Benedykt XVI, Myśli duchowe, tłum. Wiesław Szymona (Poznań: W drodze, 2008), 28.
14 Benedykt XVI, „Pozwólcie Chrystusowi, aby Was zaskoczył”, w: Benedykt XVI, Boża rewolucja (Częstochowa: 

Edycja Świętego Pawła, 2006), 66.
15 Benedykt XVI, „Homilia wygłoszona podczas inauguracji pontyfikatu: «Wsłuchiwać się z całym Kościołem 

w słowo i wolę Chrystusa»”, 24 IV 2005, L’Osservatore Romano, wyd. polskie 6 (2005): 12.
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Benedykt XVI zwraca uwagę, że poszukiwania młodego człowieka są pod pewnym 
względem podobne do poszukiwań, które były udziałem trzech Mędrców pragnących 
odnaleźć Nowonarodzonego Króla żydowskiego (zob. Mt 2,2). Mędrcy odbyli w tym celu 
długą podróż. Znosili trudy i wyrzeczenia, nie poddawali się zniechęceniu ani pokusie 
zawrócenia ze swej drogi. Dzisiejszy młody człowiek nie szuka króla, ale pyta: „Gdzie 
znajdę zasady dla mojego życia, gdzie znajdę zasady dla odpowiedzialnej współpracy 
w budowaniu teraźniejszości i przyszłości (…) świata? Komu mogę ufać, komu zawie-
rzyć? Gdzie jest Ten, który może mi dać odpowiedź zaspokajającą oczekiwania serca?”16. 
Młody człowiek poszukuje kogoś, kto byłby godny zaufania; kogoś w kim można znaleźć 
niezawodne oparcie. Potrzebuje znaleźć Osobę, która się „nie myli i nie może wprowa-
dzić w błąd, i dlatego może ofiarować pewność tak mocną, że można dla niej żyć, a gdy 
to konieczne, także i umrzeć”17.

Papież Benedykt XVI wskazuje tym samym, że ewangeliczne pytanie Jezusa: „Czego 
szukacie?” (J 1,38), skierowane do Jego pierwszych uczniów, nurtuje również serce i umysł 
współczesnego młodego człowieka. Z pomocą w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie 
przychodzi sam Chrystus, ponieważ to On pierwszy szuka człowieka, zanim jeszcze ten 
zacznie Go szukać. Papież zaznacza, że Jezus, szanując w pełni ludzką wolność, zbliża 
się do każdego i ukazuje, że On sam jest autentyczną i ostateczną odpowiedzią na pra-
gnienie życia, które warto przeżyć. Dlatego Benedykt XVI prosi młodych, aby pozwolili 
Chrystusowi być ich Przyjacielem i towarzyszem drogi. Zachęca: „Obdarzcie Go 
zaufaniem, On nigdy was nie zawiedzie! Jezus umożliwia wam poznanie z bliska miłości 
Boga Ojca, pomaga wam zrozumieć, że wasze szczęście urzeczywistnia się w przyjaźni 
z Nim, ponieważ zostaliśmy stworzeni i zbawieni przez miłość i tylko w miłości – tej, 
która pragnie i dąży do dobra drugiego – doświadczamy naprawdę sensu życia i jesteśmy 
zadowoleni z tego, że je przeżywamy, także pośród trudów, prób, rozczarowań, także gdy 
idziemy pod prąd”18. 

Przyjaźń z Jezusem wymaga zaangażowania i osobistej ofiary, ale jest warta tego, by 
ją podjąć i pielęgnować. Chrystus jest Tym, któremu można zupełnie zaufać, opierając 
na Nim całe swe życie. Benedykt XVI wskazuje młodym: „Trzeba nawiązać prawdziwą 
przyjaźń z Jezusem, osobistą więź z Nim, by nie tylko od innych lub z książek dowia-
dywać się, kim jest Jezus, ale przeżywać coraz głębiej relację osobistej przyjaźni z Nim, 
dzięki której zaczniemy rozumieć, o co On nas prosi”19. Papież przekonuje młodych, że 
ich życie będzie udane tylko wtedy, gdy będą mieli odwagę przeżyć wielką przygodę 
z Chrystusem, gdy będą ufali, że On nie pozostawi ich nigdy samych20.

16 Benedykt XVI, „Pozwólcie Chrystusowi, aby Was zaskoczył”, 64.
17 Benedykt XVI, „Pozwólcie Chrystusowi, aby Was zaskoczył”, 64.
18 Benedykt XVI, „Czuwanie z młodzieżą w Zagrzebiu: «Trzeba szukać tego, co trwałe i nadaje sens życiu»”, 10.
19 Benedykt XVI, Myśli duchowe, 115.
20 Benedykt XVI, Myśli duchowe, 115.
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2. Franciszek: marzenia, poszukiwanie własnej drogi i zdrowy 
niepokój

Okres młodości to – według papieża Franciszka – łaska i dar Boga. Jest to czas błogosła-
wiony dla młodego człowieka, czas radości, marzeń, wyborów i poszukiwania własnej 
drogi. W rozmowie z Thomasem Leoncinim, Ojciec święty określa młodych jako tych, 
którzy „nieomal unoszą się nad ziemią, patrzą na świat i spoglądają na horyzont oczami 
przepełnionymi nadzieją, mają plany na przyszłość, ale i złudzenia. Młody człowiek – 
zdaniem papieża – chodzi na dwóch nogach jak dorosły, ale w odróżnieniu od dorosłych, 
którzy stojąc, trzymają nogi koło siebie, on zawsze ma jedną wysuniętą, gotów ruszyć, 
wystartować. Zawsze kieruje się do przodu. Mówić o młodych to mówić o obietnicach, 
a zatem o radości. Młodzi mają wiele siły, są zdolni patrzeć z nadzieją. Młody człowiek 
żyje obietnicą życia, ma w sobie pewien stopień wytrwałości: ma dość szaleństwa, aby 
móc się łudzić, i dość zdolności, by móc się wyleczyć z rozczarowań, jakie mogą stąd 
wynikać”21.

Młodość charakteryzuje się zamierzeniami, które nabierają kształtu, relacjami, które 
stają się coraz bardziej spójne i zrównoważone, próbami, eksperymentami i decyzjami 
ukierunkowującymi dalsze życie22. Młody człowiek żyje, marząc i pragnąc. Słowem, 
które wyraża i podsumowuje wiele poszukiwań serc młodych ludzi, jest – zdaniem 
papieża – słowo „niepokój”. Franciszek przywołuje spostrzeżenie papieża Pawła VI, 
który stwierdził, że właśnie w dręczącym niezadowoleniu jest element światła23. Nie-
pokój nie jest koniecznie czymś negatywnym czy destrukcyjnym, lecz – jeśli połączony 
jest z zadziwieniem i zdumieniem nowościami pojawiającymi się na horyzoncie życia – 
otwiera drogę ku przyszłości. Ten zdrowy niepokój potrzebuje jednak odwagi i śmiałości, 
aby młody człowiek z dyspozycyjnością i otwartością mógł podjąć wyzwania i wziąć 
odpowiedzialność za swoje życie, wybory i postępowanie. W rzeczywistości niespeł-
nienie i towarzyszący mu niepokój, o których mówi papież, są przejawem i wyrazem 
pragnienia Boga, głęboko zapisanego w człowieku, zgodnie ze słowami św. Augustyna: 

„Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, 
dopóki w Tobie nie spocznie”24. Te zdania autora Wyznań przytacza papież, pokazując, 
że prawdziwy, wewnętrzny spokój może współistnieć z nieusuwalnym niespełnieniem, 
które cechuje doczesne życie człowieka25.

 Zdaniem Ojca świętego, marzenia i poszukiwania młodego człowieka narażone są 
na niebezpieczeństwo narzekania i rezygnacji26 oraz na pokusę ulegania niepokojom 
i lękom, które prowadzą do kapitulacji i poddania się. „Niekiedy cała energia, marzenia 

21 Franciszek, Bóg jest młody. Rozmowa z Thomasem Leoncinim, tłum. Oskar Styczeń (Kraków: Wydawnictwo Znak, 
2018), 16–17; CV, 139.

22 CV, 134–137.
23 CV, 138.
24 Augustyn z Hippony, Wyznania, I. 1, tłum. Zygmunt Kubiak (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1992), 27.
25 CV, 138.
26 CV, 141.
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i entuzjazm młodości są osłabione przez pokusę zamknięcia się w naszych problemach, 
zranionych uczuciach, narzekaniach i wygodach”27 – stwierdza papież. Wobec tego 
zachęca młodych, by wytrwali na drodze duchowych marzeń, a „najpiękniejsze marze-
nia zdobywa się, mając nadzieję, cierpliwość i determinację, rezygnując z pośpiechu”28. 
Papież pisze: „nie wolno się zamykać z powodu niepewności i obawy przed ryzykiem czy 
popełnianiem błędów. Musimy się raczej obawiać życia sparaliżowanego, jak żywe trupy, 
sprowadzeni do istot, które nie żyją, bo nie chcą ryzykować, bo nie realizują swoich 
przedsięwzięć, albo boją się popełniać błędy. Nawet jeśli się pomylisz, zawsze możesz 
podnieść głowę i zacząć od nowa, ponieważ nikt nie ma prawa ukraść ci nadziei”29. 
Ojciec święty prosi młodych, aby nie rezygnowali z tego, co najlepsze w ich życiu30. 
W ten sposób ich młodość będzie darem dla świata.

Według Franciszka Bóg, który jest sprawcą młodości, działa w każdej młodej osobie31. 
Równocześnie papież wskazuje na potrzebę szczególnego towarzyszenia duchowego 
człowiekowi, który jest na etapie rozeznawania i wchodzi w dorosłe życie32. Franciszek 
podkreśla obecne w ludziach młodych i mocno przez nich odczuwane powołanie do miło-
ści i marzenie o spotkaniu właściwej osoby, z którą mogliby stworzyć rodzinę i razem 
budować życie. Szukają oni miłości, której nie znajdą w rozpuście ani wykorzystaniu 
innych. Poszukują intensywności – nie przeżyją jej, gromadząc rzeczy ani goniąc za 
sprawami tego świata33. Pragną również braterstwa i wspólnoty. 

Oprócz niewątpliwego ukierunkowania na przyszłość, w młodych ludziach – zdaniem 
papieża – obecne jest jednocześnie „silne pragnienie, by przeżywać chwilę obecną, 
by jak najpełniej wykorzystać możliwości, jakie oferuje im to życie”34. Ojciec święty 
dostrzega naturalny potencjał znajdujący się w ludziach młodych. Zauważa, że są oni 
pełni entuzjazmu, optymizmu, energii i dobrej woli, które są charakterystyczne dla tego 
okresu życia. Zaznacza zarazem, że cechy te domagają się właściwego ukierunkowania. 
Dlatego też zachęca młodych: „Pozwólcie, aby Chrystus przemienił wasz naturalny opty-
mizm w chrześcijańską nadzieję, waszą energię w prawość moralną, waszą dobrą wolę 
w autentyczną miłość dającą siebie! Jesteście powołani, aby pójść tą drogą. Jest to droga 
przezwyciężenia wszystkiego, co zagraża nadziei, prawości i miłości w waszym życiu 
i waszej kulturze”35. Papież zaznacza, że bez przyjaźni z Chrystusem nie można ani 

27 CV, 166.
28 CV, 142.
29 CV, 142.
30 CV, 143.
31 CV, 135.
32 CV, 242.
33 CV, 131.
34 CV, 144.
35 Franciszek, „Homilia Papieża Franciszka wygłoszona na zakończenie VI Azjatyckiego Dnia Młodzieży”, 17 VIII 

2014, dostęp 25.11.2019, https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-na-swiecie/91809,wnoscie-madrosc-wiary-w-kaz-
dy-aspekt-zycia.html.
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poznać, ani przeżywać prawdziwej pełni młodości36. Realizacja największych pragnień 
możliwa jest w głębokiej relacji z Nim, w spotykaniu Go każdego dnia.

Papież Franciszek zauważa, że młodzi ludzie czynią starania w różnych sferach życia. 
Wielu dba o swoje ciało, wygląd zewnętrzny i fizyczną siłę. Niektórzy martwią się o to, 
by nie stracić połączenia z Internetem. Odczuwają silną potrzebę komunikacji. Inni sta-
rają się rozwijać swoje umiejętności, zdolności i wiedzę, ponieważ chcą dać coś z siebie 
światu37. Nie brakuje też takich, którzy troszczą się o rozwój duchowy – poszukują Pana 
i strzegą Jego słowa, przez co wcale nie tracą spontaniczności, entuzjazmu i świeżości38. 
Franciszek wskazuje również, że niektórzy młodzi mają w duszy rany, wyryte przez 
doznane ciosy, porażki, smutne wspomnienia i zniweczone pragnienia39. W tym kontek-
ście papież głosi im Dobrą Nowinę, która została dana wszystkim w poranek zmartwych-
wstania, czyli że ze wszystkich sytuacji, mrocznych lub bolesnych, jest wyjście40.

Papież zapewnia: „Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodo-
ścią tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się 
życiem”41. W początkowych zdaniach adhortacji Christus vivit pisze: „Tak więc pierwsze 
słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, 
abyś żył! On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Niezależnie od tego, jak bar-
dzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś 
zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości 
lub porażek, On będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję”42. To zapewnienie 
papieża Franciszka pokazuje młodemu człowiekowi prawdziwą chrześcijańską perspek-
tywę życia. 

Zakończenie

Reasumując, zarówno papież Benedykt XVI, jak i Franciszek zauważają ogromny 
potencjał i dobre pragnienia obecne w młodych ludziach. Zwracają uwagę, że młodość 
jest szczególnym czasem poszukiwania dalszej drogi i podejmowania decyzji. Obaj 
papieże wskazują na zdrowy, pozytywny niepokój obecny w sercu kogoś, kto wchodzi 
w dorosłość. 

Benedykt XVI zaznacza, że zwłaszcza w okresie młodości człowiek poszukuje sensu, 
dąży do tego, co wielkie, kształtuje siebie i nadaje kierunek przyszłemu życiu. Mocno 
podkreśla pytania egzystencjalne, które dochodzą do głosu na tym etapie życia. Jest to 
zarazem charakterystyczne dla całego nauczania Benedykta XVI i jego teologii, która 

36 CV, 150.
37 CV, 84.
38 CV, 158–159.
39 CV, 83.
40 CV, 104.
41 CV, 1.
42 CV, 1–2.
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ma wyraźnie rys egzystencjalny43. Papież zatrzymuje się na najgłębszych pragnieniach 
obecnych w młodym człowieku, które – według niego – warte są docenienia i umacniania 
ze względu na współczesny kryzys sensu i wartości. Podkreśla, że nadawać sens życiu 
oraz tworzyć coś wielkiego i trwałego można tylko wtedy, gdy w centrum swego życia 
umieszcza się Chrystusa. 

Natomiast papież Franciszek akcentuje zdolność do posiadania marzeń i entuzjazm, 
typowe dla młodych ludzi. Zauważa, że – oprócz tego, że ożywiani są oni przez głębokie 
pragnienia znalezienia prawdziwej miłości – silnie poszukują też często tego, co jest dla 
nich ważne na ich etapie życia, a co promowane jest w dzisiejszym społeczeństwie i kul-
turze, co dotyczy środowiska cyfrowego. Ojciec święty zachęca młodych, by żyli w pełni 
teraźniejszością i napełniali każdą chwilę miłością, zwłaszcza wtedy, gdy zmagają się, 
by zrealizować swoje marzenia44. Zwraca im uwagę na niebezpieczeństwo narzekania, 
rezygnacji oraz na pokusę ulegania lękom, które prowadzą do kapitulacji i poddania się. 
Przestrzega, aby nie stali się przedwcześnie wewnętrznie starzy – młodości nie może 
zabraknąć wielkich perspektyw i zdolności wspólnego marzenia45.

Obaj papieże – odnosząc się do poszukiwań młodych ludzi – wielokrotnie i konsekwent-
nie wskazują im, że Tym, który ma moc odpowiedzieć na ich pragnienia, poszukiwania, 
niepokoje i dążenia jest Jezus Chrystus. On może w pełni zrozumieć, przyjąć i obdarzyć 
pokojem ich niespokojne serca. Tylko w przyjaźni z Chrystusem młody człowiek może 
nauczyć się prawdziwie kochać, odnaleźć radość i głębokie szczęście oraz rozwinąć to, 
co jest w nim najcenniejsze. Benedykt XVI i Franciszek głoszą niezmierzoną i niepojętą 
miłość Boga. Wskazują na podstawowe i fundamentalne prawdy wiary chrześcijańskiej, 
które mają kluczowe znaczenie dla życia każdego człowieka, zwłaszcza młodego.
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ZAUFANIE BOGU PODSTAWĄ 
ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO 
CZŁOWIEKA. STUDIUM ANALITYCZNE 
DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ 
W ASPEKCIE SPOŁECZNYM

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu było ukazanie wartości postawy zaufania Bogu ze strony 
człowieka na rzecz jego społecznego zaangażowania się. Bazą źródłową dla tej refleksji stał 
się Dzienniczek św. siostry Faustyny Kowalskiej. Realizacja tak określonego celu badaw-
czego nie mogła nie rozpocząć się od wskazania źródła ludzkiej postawy zaufania Bogu. 
Stanowi ją Boża Opatrzność. Dzięki Niej człowiek może wzrastać i się rozwijać. Drugim 
krokiem refleksji stały się rozważania na temat odpowiedzi człowieka na to Boże udzielanie 
się. W efekcie analiz Dzienniczka św. siostry Faustyny Kowalskiej wskazano, że tą formą 
będzie modlitwa oparta na wierze w Jezusa Chrystusa. Analiza Dzienniczka siostry Faustyny 
wykazała, że im bardziej się ona jednoczyła z Chrystusem w modlitwie, tym ofiarniej chciała 
służyć bliźnim. Ostatnim krokiem refleksji było ukazanie wartości społecznego przesłania 
św. siostry Faustyny Kowalskiej, zawartego w jej Dzienniczku. Analizy Dzienniczka, który 
stanowi bazę jej nauczania, stwarzają podstawę do wyrażenia jednoznacznego wniosku, że 
siostra Faustyna była nie tylko wierną zakonnicą swojego zgromadzenia, ale także oddaną 
córką swojego narodu, która dba o jego rozwój i pomyślność. W ten sposób wpisała się w nurt 
osób, które stają na straży społecznego rozwoju narodu.

Słowa kluczowe: ufność Bogu, duchowość, wspólnota, życie społeczne, społeczeństwo

1 Bp prof. dr hab. Henryk Wejman, biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, Instytut Nauk 
Teologicznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego; ORCID: 0000-0002-9598-8722. Adres do 
korespondencji: 71-459 Szczecin, ul. Papieża Pawła VI nr 2, e-mail: hwejman@poczta.onet.pl.

28 | 2021 | s. 365–379
ISSN 1230-0780 | e-ISSN 2719-4337

DOI: 10.18276/SKK.2021.28-19

ZAUFANIE BOGU PODSTAWĄ 
ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO 
CZŁOWIEKA…



366

Henryk Wejman

TRUST IN GOD IS THE BASIS OF HUMAN SOCIAL INVOLVEMENT. 
ANALYTICAL STUDY OF THE DIARY OF ST. SISTER FAUSTINA 
KOWALSKA IN THE SOCIAL ASPECT

Abstract

The aim of this paper was to show the value of the attitude of trust in God on the part of a per-
son for his/her social commitment. The source for this reflection was the Diary of St. Sister 
Faustina Kowalska. Achieving the research goal defined in this way could not but begin with 
indicating the source of the human attitude of trusting in God. It is God’s Providence. Thanks 
to it, a person can grow and develop. The second step in the reflection was the reflections 
on man’s response to this divine communion. As a result of the analyses of the Diary of 
St. Sister Faustina Kowalska, it was indicated that this form would be prayer based on faith 
in Jesus Christ. The analysis of Sister Faustina’s Diary showed that the more she united with 
Christ in prayer, the harder she wanted to serve others. The last step of the reflection was to 
show the value of the social message of St. Sister Faustina Kowalska, contained in her Diary. 
The analyses of her Diary, which is the basis of her teaching, provide a basis for expressing 
a clear conclusion that Sister Faustina was not only a faithful nun of her Congregation, but also 
a devoted daughter of her nation who cares for its development and prosperity. In this way, she 
has become part of the flow of people who guard the social development of the nation.

Keywords: trust in God, spirituality, community, social life, society

Wstęp

Współczesne osiągnięcia w dziedzinie informatyki i ekonomii ułatwiają człowiekowi 
egzystencję. Dzięki nim jego warunki bytowe znacznie się polepszyły i wciąż polepszają, 
ale z drugiej strony ta poprawa bywa często przyczyną jego wzrastania w poczuciu 
samowystarczalności. Wówczas zaczyna on zbytnio pokładać ufność we własne siły 
i liczyć wyłącznie na siebie. W efekcie tego zamyka się w sobie samym, a przez to staje 
się niezdolny do nawiązania relacji osobowych z innymi ludźmi. A przecież zdolność do 
wejścia w osobowe relacje jest niezbędnym warunkiem tworzenia jakiejkolwiek wspól-
noty. Jeśli zatem człowiek ma nawiązywać relacje osobowe z innymi, to winien troszczyć 
się nie tylko o poprawę własnej egzystencji materialnej, ale nade wszystko o właściwy 
kształt swego człowieczeństwa. Sposobem, który ku temu wiedzie, jest postawa zaufania 
Bogu.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli postawy zaufania Bogu ze strony czło-
wieka w procesie jego społecznego zaangażowania się w świetle Dzienniczka siostry 
Faustyny Kowalskiej. Dzieło Faustyny Kowalskiej stanowiło bazę źródłową dla wielu 
publikacji w literaturze teologiczno-duchowej na przestrzeni lat. Wystarczy chociażby 
wspomnieć niektóre pozycje książkowe. Stanisław Urbański w dziele Życie mistyczne 
błogosławionej Faustyny Kowalskiej ukazuje proces rozwoju duchowego siostry Fau-
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styny aż po stany mistyczne. Z kolei Jan Machniak w swoim opracowaniu zatytułowanym 
Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia u bł. Siostry Faustyny Kowalskiej 
opisuje w sposób krytyczny rozwój doświadczenia Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia 
w życiu Faustyny Kowalskiej. Natomiast Ludmiła Grygiel w dziele „W miłosierdziu 
miary nie masz”. Rozważania nad Dzienniczkiem siostry Faustyny przedstawia ducho-
wość siostry Faustyny Kowalskiej. W podobnym tonie odsłania jej duchowość George W. 
Kosicki w pracy Ufność i miłosierdzie, oraz Elżbieta Siepak i Nazaria Dłubak w książce 
Duchowość świętej Faustyny. W końcu Andrzej Witko w swojej publikacji zatytułowanej 
Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże prezentuje w aspekcie historyczno-teologicznym 
formy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego zaproponowane przez siostrę Faustynę 
Kowalską. Ten krótki przegląd opracowań pokazuje z jednej strony, jakim zainteresowa-
niem cieszy się Dzienniczek wśród badaczy naukowych, a z drugiej odsłania rozmaitość 
problemów badawczych, jakie podejmowali oni w nawiązaniu do tego dzieła. Dotych-
czas jednak nie podjęto kwestii relacji między postawą zaufania człowieka Bogu a jego 
zaangażowaniem się na rzecz społeczeństwa. I to właśnie ta kwestia stanowi podsta-
wowy cel badawczy niniejszego artykułu. W kontekście tak ustalonego celu zarysowuje 
się, pośrednio, możliwość odsłonięcia społecznej wartości nauczania siostry Faustyny 
Kowalskiej, czyli pokazania aktualności jej przesłania zawartego w Dzienniczku.

Ustalenie celu badawczego i sposobu jego realizacji umożliwia z kolei określenie 
kierunku analiz badawczych. Zatem w pierwszym rzędzie zostanie odsłonięty funda-
ment postawy zaufania Bogu ze strony człowieka. Ufność jest wartością interpersonalną 
i dlatego warunkuje istnienie osób. Ich otwartość na siebie nawzajem ją zapoczątkowuje. 
Pierwszym, który wyszedł naprzeciw człowieka, jest Pan Bóg. On troskliwie opiekuje 
się każdym człowiekiem i czuwa nad wszystkim. Jego opieka nad światem, określana 
w teologii opatrznością, stanowi wyraz Jego miłosierdzia i zarazem podłoże do zaufania 
Mu ze strony człowieka (treść pierwszej części artykułu).

Drugi etap analiz zorientowany będzie na zaprezentowanie form i sposobu odpowiedzi 
człowieka na tę Bożą opiekę. Przyjęcie w pokorze przez człowieka Bożego udzielania się 
stanowi początek nawiązania z Nim osobowej relacji. Ta osobowa więź nie jest statyczna, 
lecz dynamiczna, czyli podlega rozwojowi. A zatem im bardziej człowiek będzie pogłę-
biał akty modlitewne płynące z wiary, tym głębiej będzie jednoczył się z Bogiem i tym 
bardziej będzie Mu ufał (treść drugiej części artykułu).

W trzecim etapie analiz zostanie podjęta kwestia wartości postawy zaufania człowieka 
Bogu w jego społeczne zaangażowanie. Ta wartość postawy zaufania Bogu ze strony 
człowieka ujawnia się w pierwszym rzędzie w pogłębianiu przez niego osobowych więzi 
pomiędzy najbliższymi sobie osobami, głównie w rodzinie, a następnie we wzroście jego 
wrażliwości na innych członków życia społecznego, i w końcu na poszanowaniu przez 
niego środowiska naturalnego jako miejsca egzystencji ludzi i wzrastania ich w poczuciu 
bezpieczeństwa (treść trzeciej części artykułu).
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1. Opatrzność Boża jako źródło postawy zaufania człowieka

Zgodnie z założeniami metodologii badań naukowych i ustalonym we wstępie celem, 
analizę badawczą należy rozpocząć od zaprezentowania fundamentu ludzkiej postawy 
zaufania. Stanowi ją Boża opatrzność.

W potocznym odczuciu opatrzność Boża jest najczęściej postrzegana jako opieka Boga 
nad światem. I faktycznie tak jest. Bóg, który stworzył świat, utrzymuje go w istnieniu, 
roztaczając nad nim swoje panowanie. Ale to nie odzwierciedla jeszcze całego zakresu 
Bożego zatroskania o cały świat z człowiekiem na czele. Bóg nie opiekuje się światem 
jedynie formalnie i w sposób ogólny, lecz roztacza swoją opiekę nad każdą jego częścią, 
a przede wszystkim nad każdym człowiekiem.

W stosunku do ludzi Boża opatrzność sprowadza się do czujności nad każdym z nich. 
Zakres tej czujności odnosi się nie tylko do stwórczego dzieła, ale dotyczy także aktu 
odkupieńczego. Boża czujność nie tylko ogranicza się do zachowywania praw natury, 
ale obejmuje także najdrobniejsze szczegóły z ludzkiego życia. Bóg nie jest obojętny na 
żaden wymiar życia człowieka ani środowiska, w jakim on egzystuje. On umożliwia każ-
demu człowiekowi odczuć pełnię swej ojcowskiej miłości2. Właśnie taki przejaw Bożej 
troskliwości wobec ludzi miał na myśli Chrystus, kiedy oświadczył, że kruki nie sieją 
ani żną, nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi, lub lilie nie pracują i nie przędą, 
a ich pięknu nie był w stanie dorównać nawet Salomon w całym swym przepychu (por. 
Łk 12,24.27), a u człowieka „nawet wszystkie włosy na głowie są policzone” (Mt 10,30; 
por. Łk 12,7). Z wypowiedzi Chrystusa wynika zasadniczy wniosek, że przedmiotem 
troski Boga Ojca są wszystkie sprawy dotyczące ludzkiego życia. On czuwa nad każdym 
człowiekiem w takim wymiarze, że nic w jego życiu nie jest wynikiem przypadku czy 
też ślepego zrządzenia losu. Każdy przejaw ludzkiej egzystencji wchodzi w zakres 
Bożego zatroskania3.

W realizacji owej troski Bóg Ojciec spotyka się z ludzką wolnością, która nie zawsze 
odpowiada na Jego wolę. Człowiek w swej wolności nieraz nie chce dostosować się do 
tego Bożego planu. Czasami człowiek ulega słabościom wywoływanym nieraz złośli-
wością, a innym razem ludzką ograniczonością i tym samym swoje sprawy przedkłada 
nad dary, jakie pragnie mu ofiarować Pan Bóg. Mimo tych przeciwności wypływających 
z zachowania człowieka Bóg Ojciec nie przestaje realizować swojego zamiaru względem 
niego. W kategorii ludzkich możliwości poznawczych jest trudne do pojęcia to, w jaki 
sposób Bóg potrafi pogodzić uszanowanie wolnych wyborów człowieka ze swoją władzą, 
dzięki której prowadzi wszystkie sprawy do zamierzonego celu. Choć jest to tajem-
nicą, niemniej jednak trzeba jednoznacznie stwierdzić, że Bóg kieruje całym życiem 
człowieka dla jego uszczęśliwienia. Właśnie na ten aspekt Bożej troski o ludzi wskazał 
Chrystus w słowach o niezamartwianiu się przez nich zbytnio o pokarm i przyodziewek 

2 Jean Galot, Serce Ojca (Warszawa: Wydawnictwo SS Loretanek–Benedyktynek, 1962), 130–131.
3 Tadeusz Kukułka, „Dzieło stwórcze Boga i Jego opatrzność motywem ufności”, Orędzie Miłosierdzia 41 (2002): 

13.
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(por. Mt 6,25). Trzeba jednak od razu dodać, że z tych słów Chrystusa nie można wycią-
gać wniosku, jakoby Bóg zwolnił człowieka z odpowiedzialności o swoją egzystencję 
i jakoby miał go wyręczać we wszelkich powinnościach względem samego siebie (por. 
Mt 6,25). W istocie sens Chrystusowej wypowiedzi zawiera się w tym, że ponieważ Bóg 
jest Panem świata, dlatego człowiek winien Mu okazywać zaufanie w każdej sytuacji, 
nawet najtrudniejszej i najboleśniejszej4.

Prawdę o troskliwości Boga nad każdym człowiekiem siostra Faustyna Kowalska 
zawarła w słowach: „Czuję, że broni mnie jakaś moc i osłania przeciwko pociskom nie-
przyjaciela. Strzeże mnie i broni, czuję to nadto dobrze, jestem osłonięta, jakby cieniem 
Jego skrzydeł”5. Wprawdzie w przytoczonej powyżej jej wypowiedzi nie padły wprost 
słowa o Bożej opatrzności, to jednak użyte przez nią sformułowanie, że „jestem osło-
nięta, jakby cieniem Jego skrzydeł”, wskazuje na jej przekonanie o opiekuńczości Boga 
nad ludźmi i o Jego zatroskaniu o wszystkie ich sprawy. Z kontekstu wypowiedzi siostry 
Faustyny wynika jednoznaczny wniosek, że Bóg otacza troską cały świat, co stanowi 
z kolei podstawę do zaufania Mu ze strony człowieka. Tym samym siostra Faustyna 
wskazuje na osobowy i dynamiczny charakter zaufania.

2. Otwartość człowieka na Bożą opiekę

Na zatroskanie Boga człowiek najwłaściwiej odpowie – według siostry Faustyny – 
zaufaniem Jemu. U podstaw procesu kształtowania się postawy zaufania człowieka 
Bogu znajduje się wiara, którą on otrzymał w sakramencie chrztu. Na ten fundament 
wskazał właśnie Jezus w objawieniu danym siostrze Faustynie, mówiąc do niej: „abym 
mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę”6. Wiara w pierwszym rzędzie jest darem 
Boga (por. Ef 2,8), a następnie aktem ludzkiego intelektu z racji, że przedmiotem tego 
aktu jest – jak naucza Tomasz z Akwinu w Sumie Teologicznej – prawda odnosząca 
się do intelektu (por. STh II–II, q. 4, a. 2). Z tego względu wiara poszerza horyzonty 
człowieka, bowiem uzdalnia go do poznawania Boga. Jednym słowem, przyczynia się 
ona do intensywniejszego poznawania, które jest właściwe dla intelektu ludzkiego. Dla-
tego dla wiary odpowiednim ćwiczeniem jest badanie prawdy Bożej. To ćwiczenie wiary 
w życiu siostry Faustyny znalazło wyraz – jak wynika z analiz tekstu jej Dzienniczka – 
w codziennej medytacji biblijnej, żarliwej modlitwie, regularnym odprawianiu rachunku 
sumienia oraz w budzeniu świadomości obecności Boga poprzez wzbudzanie aktów 
strzelistych. Dzięki stosowaniu tych modlitewnych aktów siostra Faustyna wzrastała 
w postawie wiary, a przez to w coraz głębszym jednoczeniu się z Bogiem. Osobiście dała 
temu wyraz w słowach: „Pragnę żyć duchem wiary, przyjmuję wszystko, co mnie spotka, 
że mi to podaje miłująca wola Boża, która szczerze pragnie mojego szczęścia, a więc 

4 Jacek Salij, Szukającym drogi (Poznań: Wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha, 1984), 43.
5 Faustyna Kowalska, Dzienniczek, (Kraków–Stockbridge–Rzym: Wydawnictwo Diecezjalne, 1981), nr 1799 

(dalej Dz.).
6 Dz., nr 1420.
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przyjmę wszystko, co mi Bóg ześle z poddaniem i wdzięcznością, nie zważając na głos 
natury ani podszepty miłości własnej”7. Te jej słowa i przywołane formy ćwiczenia wiary 
przez nią pozwalają na stwierdzenie, że wiara ma istotną rolę w akcie zaufania człowieka 
Bogu miłosiernemu. Ćwiczenie wiary ze strony człowieka na drodze stosowania przez 
niego odpowiednich aktów modlitewnych uszlachetnia go moralnie i duchowo, a przez to 
otwiera go jeszcze bardziej na Boga. W tym kontekście trzeba powiedzieć, że wiara staje 
się swego rodzaju czynnikiem, który sprawia, iż człowiek jeszcze bardziej przybliża się 
do Boga.

Błędem byłoby jednak sądzić, że wiara jest tylko cnotą intelektualną, czyli zgodnością 
umysłu z tym, co objawił Bóg. Owszem, ten wymiar należy do natury wiary, ale jeszcze 
nie stanowi o jej pełni. Bóg objawia się nie tylko po to, aby być prawdą dla ludzkiego 
umysłu. W Jego objawieniu istnieje celowość, tzn. objawia się jako prawda, aby stać 
się wyłączną Prawdą ludzkiego życia. Skoro zaś prawda jest fundamentalną zasadą 
ludzkiego istnienia, to wiara, którą Bóg ofiaruje człowiekowi, nie może nie stać się dla 
niego kierowniczką życia. Wiara więc wymaga konsekwencji życia. Inaczej mówiąc, 
ono ma być jej wyrazem. Właśnie ten styl bycia człowieka, dla którego wiara jest nie 
tylko aktem intelektu, ale także wyznacznikiem wyborów, urzeczywistniła w swoim 
życiu siostra Faustyna. Ona starała się swoje życiowe zadania, łącznie z trudnościami, 
wykonywać w duchu wiary i w ten sposób mogła przysparzać Bogu chwały8. Życie wiarą 
połączone z poznawaniem misterium Boga zaowocowało w działaniu siostry Faustyny 
nową świadomością bycia w Jego obecności, co wyraziła w słowach: „z Nim idę do pracy, 
z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię, z Nim się cieszę, żyję w Nim, a On we Mnie”9.

W miarę zaś poznawania przez człowieka Boga za pośrednictwem intelektu oświeco-
nego wiarą, wzmaga się w nim pragnienie posiadania Go. To pragnienie posiadania Boga 
stanowi przedmiot nadziei. W kontekście tych słów należy powiedzieć, że wiara poprze-
dza nadzieję, stanowiąc dla niej podstawę. Takie rozumienie kwestii Tomasz z Akwinu 
uzasadnił w ten sposób, że skoro przedmiotem nadziei jest przyszłe dobro, tj. szczęście, 
która polegać będzie na rozkoszowaniu się Bogiem, to, aby pragnąć tego dobra, trzeba 
je wpierw poznać. A to właśnie sprawia wiara, dzięki której człowiek odkrywa to – jak 
twierdzi Tomasz z Akwinu – że jest w stanie osiągnąć z pomocą Bożą owo dobro (por. 
STh II–II, q. 17, a. 7). Za pośrednictwem cnoty nadziei, która zostaje wlana w duszę wraz 
z nadprzyrodzoną cnotą wiary, Bóg ukazuje się człowiekowi jako cel jego życia. Oczy-
wiście, podniesienie jego życia do tego celu jest następstwem wiary, gdyż ona, jak to 
zostało wcześniej powiedziane, odsłania człowiekowi Boga jako Istotę osiągalną. Cnota 
nadziei zaś oświeca człowieka, można powiedzieć, nie tylko co do tajemnicy Boga jako 
jego szczęścia, ale także co do możliwości stosowania środków, aby to szczęście stało 
się jego udziałem. Po prostu, nadzieja rozbudza w człowieku poczucie potrzeby Boga 
i odsłania sposób Jego osiągnięcia.

7 Dz., nr 1547.
8 Dz., nr 890, 1789.
9 Dz., nr 318.
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W świetle powyższych analiz trzeba stwierdzić, że człowiek jest istotą wolną i może 
zrezygnować z tego pragnienia bycia w obecności Boga i egzystować jedynie w rytmie 
doczesności. Zawsze jednak taki akt z jego strony stanowi znak ubóstwa nadziei w jego 
życiu. Stanowi on o wyraźnej jego niewierności wobec daru nadziei. Nie sposób w tym 
momencie nie przywołać postawy siostry Faustyny. Ona jawi się – jak wynika z analiz 
jej Dzienniczka – jako osoba pełna nadziei. Dla niej najważniejszym celem był Bóg10. Dla 
Jego osiągnięcia czyniła ze wszystkiego środek, co wyraziła w słowach: „O Boże mój, 
jaka mnie ogarnia tęsknota za Tobą. Nic już nie zajmuje serca mojego, ziemia nie ma 
już nic dla mnie. O Jezu, jak bardzo odczuwam to wygnanie, jak się ono mi przedłuża, 
o śmierci – posłańcu Boży, kiedy mi zwiastujesz tę upragnioną chwilę, przez którą się 
zjednoczę na wieki z Bogiem moim”11. W świetle przytoczonych powyżej słów trzeba 
jednoznacznie stwierdzić, że nadzieja, którą siostra Faustyna zakotwiczyła w Jezusie 
Chrystusie, napełniała ją wolnością duchową i nadawała sens jej życiu12. Z analiz wypo-
wiedzi i postawy siostry Faustyny można wysnuć wniosek, że kiedy człowiekowi przy-
świeca nadzieja, rozumiana oczywiście w wymiarze teologicznym, to potrafi on podjąć 
z odwagą swoje życiowe zadania, nawet bardzo trudne, i realizować je konsekwentnie aż 
do osiągnięcia zamierzonego celu.

Wiara i złączona z nią nadzieja stanowią z kolei podstawę dla zaufania człowieka 
Bogu. Im wnikliwiej człowiek będzie poznawał Boga, co jest przedmiotem wiary, tym 
bardziej będzie się w nim wzmagać pragnienie osiągnięcia Go, co stanowi przedmiot 
nadziei. W miarę zaś wzrastania tego pragnienia w człowieku będzie rozbudzać się w nim 
zaufanie do Niego. W tej materii siostra Faustyna przekazuje w swoim Dzienniczku wiele 
szczegółów, bowiem jej zażyłość z Bogiem miłosiernym była w najwyższym stopniu 
doskonałą praktyką wiary i nadziei. Poznając tajemnicę Boga, ona odkrywała Jego 
ojcostwo, w którego świetle odsłaniało się jej własne dziecięctwo. Im głębiej poznawała 
Boga, tym bardziej pragnęła się z Nim zjednoczyć i tym mocniej Mu ufała13. Jej zaufanie 
do Niego przybrało wręcz formę pewności, że On jest miłosierny i że w niej nie napotka 
żadnej przeszkody co do udzielania jej tego miłosierdzia. Ten swój stan wyraziła w sło-
wach wprost skierowanych do Jezusa: „Chryste i Panie, prowadzisz mnie nad takimi 
przepaściami, że gdy spojrzę w nie, napełnia mnie lęk, lecz w tej samej chwili napełniam 
się pokojem, tuląc się do Twego Serca. Przy Twym Sercu nie lękam się niczego. W tych 
chwilach niebezpiecznych postępuję jak dziecko, które jest niesione na rękach matki; gdy 
ujrzy coś grożącego, chwyta się silniej szyi matki i czuje się bezpieczne”14. Przytoczona 
wypowiedź siostry Faustyny zawiera w sobie istotne przesłanie co do natury postawy 
zaufania. W świetle jej słów zaufanie człowieka względem Boga polega na jego bez-
granicznym przylgnięciu do Niego. Ono nie sprowadza się do dewocyjnego uczucia czy 

10 Dz., nr 775.
11 Dz., nr 1573.
12 Dz., nr 1135.
13 Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym, red. Maria Elżbieta Siepak (Kraków–Łagiewniki: Wydawnictwo 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 1993), 17–18.
14 Dz., nr 1726.
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intelektualnej akceptacji prawd wiary ze strony człowieka, lecz wyraża się w dziecięcym 
wręcz jego zdaniu się na Niego we wszystkich sprawach odnoszących się do jego życia 
i działania15. Tak właśnie rozumiała istotę postawy zaufania człowieka Bogu siostra 
Faustyna, którą wyraziła w sposób najprostszy, a zarazem najgłębszy, w słowach: „Bóg 
jest Ojcem moim, a więc ja, dziecię Jego, mam wszelkie prawo do Jego Boskiego Serca, 
a im ciemność większa, tym ufność nasza powinna być zupełniejsza”16. Konstatując 
wypowiedź siostry Faustyny, należy stwierdzić, że gdy człowiek przejawia zaufanie 
Bogu, to On bez granic udziela mu swoich łask. Potwierdzeniem dla tej tezy mogą być 
słowa, jakie Chrystus w objawieniu przekazał siostrze Faustynie. Obwieścił jej wtedy: 

„Twoja wielka ufność ku Mnie zniewala Mnie do ustawicznego udzielania ci łask. Masz 
wielkie i niepojęte prawa do Mojego Serca, boś córką pełnej ufności”17. W przytoczonych 
słowach siostra Faustyna zawarła istotną kwestię ważną dla duchowego rozwoju czło-
wieka. Stopień udzielania łask przez Boga miłosiernego uwarunkowany jest zaufaniem 
ze strony człowieka. Im głębsze przejawia człowiek zaufanie wobec Boga, tym więcej 
jest w stanie przyjąć Jego łask. Trzeba od razu w tym momencie dodać, że Bóg w żaden 
sposób nie jest niczym ograniczony w swym udzielaniu się, lecz to człowiek wyznacza 
miarę przyjęcia tegoż Bożego udzielania się. Tą miarą jest ufność. Im jest ona głębsza, 
tym obficiej człowiek będzie doznawał łask od Boga.

Mówiąc o miłosiernym działaniu Boga i zaufaniu Mu ze strony człowieka, nie sposób 
nie zwrócić uwagi na sprawę zarozumiałej ufności w miłosierdzie Boże, jakiej może 
dopuścić się człowiek. Zarozumiała ufność zachodzi wówczas, gdy człowiek świadomie 
przekracza przykazania Boże lub kościelne w nadziei, że Bóg mu przebaczy ten akt 
w sakramencie pojednania. Tego rodzaju zarozumiała ufność jest wystawianiem Boga na 
próbę przez człowieka i ostatecznie wiedzie go do utraty przez niego łaski Bożej. Z drugiej 
jednak strony człowiek winien strzec się małoduszności w życiu. Małoduszność powo-
duje, że człowiek koncentruje się na sobie samym, a przez to utrudnia dotarcie do niego 
łaski miłosierdzia Boga. Jeżeli więc człowiek pragnie duchowo wzrastać i chce uniknąć 
zarówno zarozumiałej ufności, jak i małoduszności, to w tym kontekście warto przy-
wołać nauczanie wieloletniego spowiednika i kierownika duchowego siostry Faustyny, 
ks. Michała Sopoćki. On w swoim czterotomowym dziele poświęconym miłosierdziu 
Bożemu jednoznacznie stwierdził, że człowiek winien łączyć ufność z bojaźnią Bożą. 
W jego rozumieniu bojaźń Boża chroni człowieka przed zarozumiałością, a z drugiej 
strony pobudza go do wielkoduszności18. Dopiero wtedy człowiek będzie mógł obficie 
przyjmować łaski miłosiernego Boga i właściwie rozwijać się duchowo.

W efekcie analiz treści Dzienniczka należy stwierdzić, że siostra Faustyna potrafiła 
określić nie tylko naturę ufności, ale wskazała także na owoce, jakie ona wywołuje w pro-
cesie duchowego rozwoju człowieka. W pierwszym rzędzie zaufanie człowieka Bogu 

15 Henryk Wejman, „Apostołka miłosierdzia”, Msza Święta 6 (2000): 177.
16 Dz., nr 357.
17 Dz., nr 718.
18 Michał Sopoćko, Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 4 (Paryż: Wydawnictwo Naszej Rodziny, 1967), 26–29.
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stanowi wyraz Jego uwielbienia przez niego, a tym samym staje się hołdem względem 
Niego z jego strony. Właśnie w postawie zaufania człowiek składa Bogu największy hołd 
przez to, że umożliwia Mu działanie w swoim życiu, albowiem pragnieniem Boga jest 
dawanie19. Bożego miłosierdzia człowiek może doświadczyć jedynie na drodze zaufania. 
Zresztą, na tę prawidłowość wskazał sam Chrystus w słowach objawienia danym siostrze 
Faustynie: „Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest – 
ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma”20. W świetle powyższej wypowiedzi 
trzeba stwierdzić, że gdy człowiek nie ufa Bogu, to przez to nie jest w stanie doznać 
obfitości łask od miłosiernego Boga, a wręcz, można powiedzieć, obraża Go. Sam Pan 
Jezus wyznał to siostrze Faustynie w słowach objawienia: „Napisz – wszystko, co istnieje, 
jest zawarte we wnętrznościach Mojego miłosierdzia głębiej niż niemowlę w łonie matki. 
Jak boleśnie rani Mnie niedowierzanie Mojej dobroci. Najboleśniej ranią Mnie grze-
chy nieufności”21. Nie sposób w tym momencie nie odwołać się do nauczania Michała 
Sopoćki, który bardzo obrazowo przedstawił kwestię nieufności człowieka względem 
Boga i jej skutków dla jego życia. On brak ufności ze strony człowieka wobec Boga 
porównał do ciemnej chmury. Jak ciemna chmura nie pozwala promieniom słonecznym 
przeniknąć do ziemi, aby ją oświecić i ogrzać, tak nieufność człowieka uniemożliwia 
łaskom miłosierdzia Bożego przeniknąć do jego duszy22. 

Kolejnym owocem zaufania człowieka Boga – według przekazu siostry Faustyny 
zawartego w jej Dzienniczku – jest wewnętrzny pokój. Na ten fakt wprost wskazała 
siostra Faustyna w słowach modlitwy. „O Jezu mój, nic nie obniży ideałów moich, to 
jest miłości, jaką mam ku Tobie. Choć droga tak strasznie najeżona kolcami, nie lękam 
się iść naprzód; choć mnie grad prześladowań okryje, choć przyjaciele odstąpią, choć 
wszystko się sprzysięże przeciw mnie i choć się horyzont zaciemni, choć burza szaleć 
zacznie i poczuję, że jestem sama jedna i muszę stawić czoło wszystkiemu, wtenczas 
z całym spokojem ufam miłosierdziu Twemu, o Boże mój, i nie będzie zawiedziona 
nadzieja moja”23. Z treści jej wypowiedzi można wysnuć jednoznaczny wniosek, że 
człowiek, który ufa Bogu, będzie potrafił podjąć wszelkie życiowe wyzwania, nawet 
te najtrudniejsze, i będzie w stanie trwać przy Nim. Nawet najboleśniejsza sytuacja 
w życiu takiego człowieka nie będzie w stanie odłączyć go od miłosierdzia Boga. Ta 
myśl siostry Faustyny znalazła wydźwięk w słowach nauczania Michała Sopoćki, który 
napisał w swojej książce, że ufający człowiek nie obawia się cierpień ani prześladowań, 
ani nawet śmierci24.

I w końcu ostatnim owocem zaufania człowieka Bogu jest – według przekazu siostry 
Faustyny – doznanie od Niego rozmaitych darów25. Dał temu wyraz Chrystus w objawie-

19 Dz., nr 1485.
20 Dz., nr 1578.
21 Dz., nr 1076.
22 Sopoćko, Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 4, 26.
23 Dz., nr 1195.
24 Sopoćko, Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 4, 27–28.
25 Sopoćko, Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 4, 28–29.
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niu jej przekazanym, kiedy skierował do niej słowa: „Kto ufa miłosierdziu Mojemu, nie 
zginie, bo wszystkie sprawy jego Moimi są”26. W tej wypowiedzi słowo wszystkie obejmuje 
sprawy dotyczące zarówno uświęcenia człowieka, jak i związane z jego pomyślnością 
doczesną. Jednak dostąpienie przez człowieka łask miłosierdzia Boga uwarunkowane 
jest zaufaniem Mu z jego strony. Ufność człowieka w tym wymiarze stanowi, można 
powiedzieć, warunek sine qua non doznania od Boga łask. Uszczegółowiając powyższe 
stwierdzenie, trzeba zaznaczyć, że jeżeli człowiek chce dostąpić łask, np. w Święto 
Miłosierdzia, to winien w tym czasie zadbać nie tylko o czystość swego serca, jednając 
się z Bogiem w sakramencie pokuty, ale także powinien wykonać wszystkie akty modli-
tewne w duchu zaufania Mu. Dopiero wtedy będzie w stanie doświadczyć pokoju serca 
i doznać szczęścia jako przedsmaku wiecznej szczęśliwości. Doskonałym przykładem 
w tym względzie jest postawa łotra na krzyżu. Wisząc na krzyżu obok Jezusa Chrystusa, 
on wpierw uznał przed Nim swoją winę, a następnie z ufnością zwrócił się do Niego, aby 
mu wybaczył wszelkie przewinienia, jakie popełnił w swoim życiu, i w końcu w duchu 
tego zaufania Jemu upomniał współtowarzysza niedoli, który zawisł po drugiej stronie 
Chrystusa. Za takie akty skruchy i zaufania oraz braterskiego upomnienia uzyskał od 
Jezusa zapewnienie o dostąpieniu szczęścia wiecznego (por. Łk 23,39–43).

W podsumowaniu przeprowadzonych dotychczas analiz treści Dzienniczka trzeba 
jednoznacznie stwierdzić, że siostra Faustyna precyzyjnie określiła postawę zaufania 
człowieka Bogu i ukazała jej rolę w doświadczeniu przez niego miłosierdzia Boga. 
Zaufanie człowieka Bogu w swej istocie polega – w jej rozumieniu – na uznaniu przez 
niego Boga jako Pana i celu życia i kierowaniu się Jego wolą w codziennych wyborach. 
Dzięki takiej postawie człowiek będzie doznawał obfitości łask od miłosiernego Boga.

3. Postawa zaufania Bogu ze strony człowieka fundamentem jego 
społecznego zaangażowania

Ukazanie źródła i natury postawy zaufania człowieka Bogu, co było przedmiotem analiz 
w dwóch poprzednich częściach artykułu, nie może z kolei – zgodnie z określonym we 
wstępie celem badań – nie prowadzić do zaprezentowania wartości tej postawy czło-
wieka w jego społeczne zaangażowanie się. Inaczej mówiąc, chodzi o ukazanie, jaki 
wpływ ma człowiek, który ufa Bogu, na społeczeństwo i jego działania. Istotę tego 
problemu badawczego siostra Faustyna Kowalska zawarła w słowach: „Staram się o jak 
największą doskonałość, aby być pożyteczną Kościołowi. Większa daleko jest moja 
łączność z Kościołem. Każdej pojedynczej duszy czy to świętość, czy upadek odbija 
się w całym Kościele. Ja obserwując siebie i tych, z którymi jestem bliżej, poznałam, 
jak wielki wpływ wywieram na inne dusze, nie przez jakieś heroiczne czyny, bo te są 
same z siebie uderzające, ale przez tak drobne, jak poruszenie ręki, spojrzenie i wiele 
innych rzeczy, których nie wymieniam, a jednak działają i odbijają się w innych duszach, 

26 Dz., nr 723.
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co sama spostrzegłam”27. Analizując te słowa siostry Faustyny, trzeba stwierdzić, że 
człowiek, który ufa Bogu i wciąż pogłębia tę swoją postawę, ma wpływ na otaczające 
go środowisko ludzi. Postawa ufności stwarza możliwość ukształtowania prawdziwego 
braterstwa, którego centrum stanowi Bóg – najwyższe Dobro. Oczywiście, budowanie 
tego braterstwa możliwe jest tylko w Chrystusie, który nieustannie w Duchu Świętym 
dokonuje w człowieku wewnętrznej przemiany jego myślenia i pragnienia i jednoczy go 
z innymi ludźmi tak, że tworzą oni jedną rodzinę obdarzoną miłością Boga – Wspólnoty 
Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Z analizy powyższych słów siostry Faustyny wynika jeszcze jeden wniosek. Postawa 
zaufania człowieka Bogu przyczynia się do tego, że człowiek traktuje wszystkich ludzi 
na równi. Podstawę tego zrównania stanowi wspólna wszystkim ludziom godność osoby 
stworzonej przez Boga na Jego obraz i podobieństwo i odkupionej przez Jezusa Chrystusa. 
Z tego względu każdy człowiek jest godny najwyższego szacunku i ma do niego prawo. 
A do respektowania tego prawa przynagla, można powiedzieć, zaufanie człowieka Bogu. 
I w tym względzie zaufanie Bogu ze strony człowieka pełni funkcję jednoczącą ludzi 
pomiędzy sobą. Kiedy człowiek ufa Bogu jako swojemu Stwórcy i Ojcu, to zarazem 
nie może nie dostrzegać w innych Bożego obrazu i traktować ich jako bliźnich. Wtedy 
taki człowiek jest gotowy do poświęcenia się dla nich i okazania im pomocy w każdej 
ich sytuacji materialno-moralno-duchowej. Takie nastawienie człowieka względem 
drugiego stanowi o istocie chrześcijańskiego powołania i jednocześnie warunkuje dostą-
pienie miłosierdzia Bożego. Stąd też zaufanie człowieka Bogu jawi się jako niezwykle 
istotna wartość w budowaniu wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi, skoro łączy ich to 
samo źródło łaskawości Boga, ta sama godność ludzka i ta sama kondycja egzystencjalna. 
W tym kontekście trzeba stwierdzić, że siostra Faustyna postawę zaufania człowieka 
Bogu traktowała jako najważniejszą wartość w tworzeniu właściwych relacji między 
ludźmi we wspólnocie społecznej. Wprawdzie w swoim Dzienniczku nie użyła pojęcia 
zasady w odniesieniu do roli postawy zaufania człowieka Bogu w budowaniu relacji 
ludzkich w społeczeństwie, to jej wypowiedzi wyraźnie wskazują na takie traktowanie 
tej ludzkiej postawy. W jednym z objawień danych jej przez Chrystusa zanotowała słowa, 
które wskazują na potrzebę otwierania się człowieka na Boże miłosierdzie i zaufania 
Jemu, a następnie w tym duchu budowania społecznych więzi między ludźmi. „Powiedz 
duszom [zanotowała w Dzienniczku], aby nie stawiały tamy Mojemu miłosierdziu we 
własnym sercu, które tak bardzo pragnie w nich działać. Pracuje Moje miłosierdzie we 
wszystkich sercach, które Mu otwierają swoje drzwi, jak grzesznik, tak i sprawiedliwy 
potrzebuje Mojego miłosierdzia. Nawrócenie i wytrwanie jest łaską Mojego miłosier-
dzia”28. Z analizy wypowiedzi siostry Faustyny zawartych w jej Dzienniczku wynika 
zasadniczy wniosek, że zaufanie człowieka Bogu predysponuje go do otwartości na 
sprawy innych ludzi. Tym samym siostra Faustyna zwróciła uwagę na to, że w tworzeniu 
relacji społecznych między ludźmi ważną rolę odgrywa ich odniesienie do Boga. W jej 

27 Dz., nr 1475.
28 Dz., nr 1577.
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rozumieniu im głębiej człowiek będzie ufał Bogu, tym bardziej będzie stawał się wraż-
liwy na problemy ludzi i z tym większą ochotą będzie gotowy do udzielania im pomocy 
w potrzebach, aby ich egzystencja była znośniejsza.

Na bazie analiz treści Dzienniczka trzeba stwierdzić, że siostra Faustyna nadała 
postawie zaufania człowieka Bogu rangę najważniejszej wartości w tworzeniu między 
ludźmi społecznych relacji. Tym samym wniosła istotny wkład w kształtowanie się 
społeczeństwa w wymiarze wspólnotowego bycia, przy jednoczesnym zachowaniu 
osobistej podmiotowości każdego z jego obywateli. Ukazując związek postawy zaufania 
człowieka Bogu z jego społecznym zaangażowaniem, siostra Faustyna odsłoniła swoją 
naturę nie tylko jako mistyczki, ale także jako osoby wrażliwej na sprawy społeczne, 
a przez to stała się dla innych inspiratorką do działania na rzecz wspólnoty społecznej.

Powyższy kontekst rozumowania analityczno-syntetycznego co do związku postawy 
zaufania człowieka Bogu z jego społecznym zaangażowaniem się w rozumieniu siostry 
Faustyny skłania do przywołania w tym aspekcie nauczania Jana Pawła II. To on podniósł 
miłosierdzie do rangi zasady życia społecznego. Tę tezę wyraził w szczególny sposób 
w encyklice Dives in misericordia. W niej postulował, że miłosierdzie nie może być 
traktowane w żadnym wymiarze ludzkiej działalności, tak społeczno-gospodarczej, jak 
i politycznej, marginalnie, lecz winno stanowić podstawową zasadę życia społecznego, 
gdyż swym zakresem przekracza wymiary sprawiedliwości. Dlatego – według niego – 
mechanizmy życia społecznego winny dokonywać się w ramach poszanowania godności 
każdego człowieka i winny uwzględniać jego dobro. Uważał też, że to dobro człowieka 
nie może mieścić się tylko w wymiarach doczesnych, lecz winno obejmować jego trans-
cendentno-relacyjny charakter, którego źródło tkwi w Bogu, i który zarazem stanowi 
granicę jego suwerenności. Dlatego dążenie do urzeczywistniania dobra człowieka nie 
może nie uwzględniać tego jego charakteru, a z drugiej z strony nie może godzić w dobro 
wspólne, które może się w pełni realizować jedynie na bazie szacunku wobec każdej 
osoby ludzkiej29.

Jan Paweł II uważał również, że właściwe budowanie relacji społecznych będzie nie-
możliwe, jeśli nie wprowadzi się w nie przebaczenia. W tym momencie nie sposób nie 
przywołać jego słów zawartych w encyklice Dives in misericordia: „Ludzki świat może 
stawać się «bardziej ludzki» tylko wówczas, gdy we wzajemne stosunki, które kształtują 
jego moralne oblicze, wprowadzimy moment przebaczenia, tak istotny dla Ewangelii. 
Przebaczenie świadczy o tym, że w świecie jest obecna miłość potężniejsza niż grzech. 
(…) Świat, z którego wyeliminujemy przebaczenie, może stać się tylko światem zimnej, 
bezwzględnej sprawiedliwości”30. To dzięki przebaczeniu, w którego centrum zawsze 
stoi osoba błądząca, a nie jej błąd, zostaje zachowane nie tylko człowieczeństwo, ale 
jednocześnie doznaje ono dowartościowania, a człowiek przez to dostępuje udziału 

29 Jan Paweł II, Encyklika o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia” (Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1982), 
nr 14 (dalej DiM).

30 DiM, nr 14.
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w miłości miłosiernej samego Boga31. Wyeliminowanie przebaczenia z międzyludzkich 
relacji czyni je okrutnymi, gdyż skrupulatna wierność literze sprawiedliwości prowadzi 
do degeneracji.

Trzeba w tym kontekście przyznać, że na sposób tworzenia relacji społecznych przy 
zachowaniu zasady komplementarności dobra jednostki i społeczności wskazał już 
Sobór Watykański II poprzez odwołanie się do zasady pomocniczości i dobra wspólnego. 
W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym ojcowie soborowi 
stwierdzili: „Z natury społecznej człowieka wynika, że istnieje wzajemna zależność 
między postępem osoby ludzkiej i rozwojem społeczeństwa. Osoba ludzka jest i powinna 
być zasadą, podmiotem i celem wszystkich urządzeń społecznych, ponieważ z natury 
swej koniecznie potrzebuje ona życia społecznego. Ponieważ życie społeczne nie jest 
dla człowieka tylko czymś dodatkowym, wzrasta on we wszystkich swych przymiotach 
i staje się zdolny odpowiedzieć swemu powołaniu poprzez obcowanie z innymi, poprzez 
wzajemne usługi i rozmowę z braćmi (…). Każda grupa społeczna musi uwzględniać 
potrzeby i słuszne dążenia innych grup, co więcej, dobro wspólne całej rodziny ludzkiej.

Równocześnie rośnie świadomość niezwykłej godności, jaka przysługuje osobie 
ludzkiej, która przerasta wszystkie rzeczy, i której prawa oraz obowiązki mają charakter 
powszechny i nienaruszalny. Należy zatem udostępnić człowiekowi to wszystko, czego 
potrzebuje do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego, jak wyżywienie, odzież, miesz-
kanie, prawo do swobodnego wyboru stanu i założenia rodziny, do wychowania i pracy, 
do dobrej sławy i szacunku, do odpowiedniej informacji i do postępowania według 
słusznej normy własnego sumienia, do ochrony życia prywatnego oraz do sprawiedliwej 
wolności, także w dziedzinie religijnej.

Porządek zatem społeczny i jego rozwój winien być nastawiony nieustannie na dobro 
osób, ponieważ od ich porządku winien być uzależniony porządek rzeczy, a nie na 
odwrót (…). Porządek ów stale trzeba rozwijać, opierać na prawdzie, budować w spra-
wiedliwości, ożywiać miłością; w wolności zaś powinno się odnajdywać coraz pełniej 
ludzką równowagę”32.

W tym więc świetle trzeba stwierdzić, że kryterium tworzenia programów społecznych 
winno zawsze stanowić dobro człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. 
Przykład takiego zatroskania się o dobro człowieka i narodu stanowi postawa społeczna 
siostry Faustyny. Ona dała temu wyraz w słowach: „Często się modlę za Polskę, ale 
widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby 
ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnice miłosierdzia. Kiedy widzę Jego 
zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, 
a wtenczas nie może użyć Swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz. 
Nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie”33. W podobnym duchu działał brat 

31 DiM, nr 14.
32 Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”, 

nr 25–26, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski (Poznań: Wydawnictwo 
Pallottinum, 1967), 811–987 (dalej KDK).

33 Dz., nr 1188.
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Albert Chmielowski, który afirmując człowieczeństwo, poświęcił swoje siły ubogim, aby 
w duchu miłości miłosiernej ukazać im wartość życia ludzkiego. Zaś w czasach nam 
najbliższych takim wzorem była matka Teresa z Kalkuty, o której papież Jan Paweł II 
zaraz po jej śmierci powiedział, że „całe swoje życie poświęciła służbie najuboższym 
z ubogich (…) i stała się «dobrym samarytaninem» dla każdego napotkanego człowieka, 
dla każdego życia złamanego, cierpiącego, znieważonego”34. Miłując Chrystusa i służąc 
ubogim, przywracała im Boży obraz w nich i przez to stała się świetlanym przykładem 
oraz jasnym świadkiem Boga miłosiernego35.

Podsumowując dotychczasowe analizy, trzeba stwierdzić, że przyjęcie przez człowieka 
postawy zaufania Bogu, jak na to wskazała siostra Faustyna Kowalska w Dzienniczku, 
stanowi szansę na ubogacenie ludzkiej egzystencji w wymiarze społecznym i daje mu 
możliwość na budowanie pokoju w świecie współczesnym.

Zakończenie

Celem badań w niniejszym przedłożeniu było ukazanie wartości postawy zaufania Bogu 
ze strony człowieka na jego społeczne zaangażowanie. Bazą źródłową był Dzienniczek 
siostry Faustyny Kowalskiej. Zatrzymanie się nad nim i podjęcie analiz w kontekście 
współczesnych wyzwań stanowi nie tylko uznanie dla osiągnięć siostry Faustyny Kowal-
skiej, ale zarazem jest wyrazem dostrzeżenia jej zamierzeń wspólnotowych i pokazania 
aktualności jej społecznych wskazań zawartych w tym Dzienniczku. Tak określony cel 
był realizowany w trzech etapach, które odpowiadają poszczególnym częściom artykułu.

W pierwszym etapie zwrócono uwagę na źródło ludzkiej postawy zaufania Bogu. 
Jest nim Bóg, który w swojej Opatrzności roztacza nad każdym człowiekiem i światem 
opiekę. Dzięki Bożej Opatrzności i nieustannego udzielania się Boga w Jezusie Chry-
stusie człowiek zyskuje najgłębszą rację dla okazywania Mu zaufania. W efekcie analiz 
stwierdzono, że ta Boża otwartość wobec człowieka jest wyrazem Jego miłosierdzia 
i stanowi dla niego najgłębsze uzasadnienie do budowania postawy zaufania wobec Niego.

Zachowując reguły metodologii, w drugim etapie analiz skoncentrowano się nad 
kwestią ukazania natury ludzkiej postawy zaufania Bogu. Analizy w tym względzie 
pozwoliły na wyrażenie zasadnego wniosku, że postawa zaufania ma dynamiczny cha-
rakter. Im bardziej w życiu człowiek kieruje się cnotami teologalnymi, tj. wiarą, nadzieją 
i miłością, tym głębiej poznaje Boga, a przez to bardziej Mu ufa. Efektem analiz w tej 
materii było stwierdzenie, że ufność wyrastająca z nadziei, której podstawą jest wiara, 
wywołuje w życiu człowieka pożądane owoce, tj. odwagę w działaniu i wewnętrzny 
pokój.

W ostatnim etapie analiz skupiono uwagę na wartości postawy zaufania człowieka 
Bogu w budowaniu przez niego osobowych relacji we wspólnocie społecznej. Znaczenie 

34 Jan Paweł II, „Misjonarka Miłości”, L’Osservatore Romano wyd. polskie 11 (1997): 34.
35 Angelo Sodano, „Trzeba przyswoić sobie lekcję, jaką pozostawiła światu”, L’Osservatore Romano wyd. polskie 

11 (1997): 35.



379

ZAUFANIE BOGU PODSTAWĄ ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO CZŁOWIEKA…

postawy zaufania Bogu ze strony człowieka w tworzeniu właściwych społecznie relacji 
między ludźmi jest bezdyskusyjne. W pierwszym rzędzie rola postawy zaufania czło-
wieka Bogu ujawnia się w tym, że człowiek traktuje każdą osobę ludzką podmiotowo 
i staje się wrażliwy na jej egzystencję. Oprócz tego ludzka postawa zaufania Bogu 
predysponuje człowieka do większego zaangażowania się w życie społeczności, czyniąc 
je „bardziej ludzkim”, a zarazem przyczynia się do głębszego uszanowania przez niego 
świata przyrody jako jego naturalnego środowiska życia, czemu dała przykład siostra 
Faustyna Kowalska.
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POLITYKA RELIGIJNA CESARZY PAWŁA I  
I ALEKSANDRA I W SPRAWIE KOŚCIOŁA 
GRECKO-UNICKIEGO  
W POŁUDNIOWO-ZACHODNIM TERYTORIUM 
IMPERIUM ROSYJSKIEGO

Streszczenie

Artykuł analizuje politykę religijną rosyjskich cesarzy Pawła I i Aleksandra I w sprawie 
Kościoła grecko-unickiego na Wołyniu, w Kijowie i na Podolu. Stwierdzono, że za pano-
wania tych cesarzy presja na unitów została złagodzona, co przyczyniło się do przywró-
cenia parafii grecko-unickich i wzrostu liczby parafian tego Kościoła. Pokazano także 
działania rządu mające na celu usunięcie Kościoła grecko-unickiego z wpływów Kościoła 
Rzymskokatolickiego.

Słowa kluczowe: Kościoł grecko-unicki, Kościół Rzymskokatolicki, Rzeczpospolita Obojga 
Narodów, Imperium Rosyjskie, „konwersja na prawosławie”

THE RELIGIOUS POLICY OF THE EMPERORS PAUL I AND 
ALEXANDER I REGARDING THE GRECO-UNIATE CHURCH IN THE 
SOUTHWESTERN TERRITORY OF THE RUSSIAN EMPIRE

Abstract

The article analyzes the religious policy of the Russian emperors Paul I and Alexander I regard-
ing the Greco-Uniate Church in Volyn, Kyiv and Podil provinces. It was clarified that during 
the reign of these emperors, the pressure on the Uniates was eased, and it helped to restore the 
Greco-Uniate parishes and increase the number of parishioners of this Church. Also shown the 
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government measures aimed at removing the Greek-Uniate Church from the influence of the 
Roman Catholic Church.

Keywords: Greek-Uniate Church, Roman Catholic Church, Polish-Lithuanian 
Commonwealth, Russian Empire, “conversion to Orthodoxy”

РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА ИМПЕРАТОРОВ ПАВЛА І И АЛЕКСАНДРА 
І ОТНОСИТЕЛЬНО ГРЕКО-УНИАТСКОЙ ЦЕРКВИ В ЮГО-ЗАПАДНОМ 
КРАЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Резюме

В статье анализируется религиозная политика российских императоров Павла I и Алек-
сандра I в отношении Греческой униатской церкви на Волыни, Киеве и Подолии. Выяс-
нилось, что во время правления этих императоров давление на униатов ослабло, что 
способствовало восстановлению греческих униатских приходов и увеличению числа 
прихожан этой церкви. Показаны также действия правительства, направленные на 
выведение Греко-униатской церкви из-под влияния Римско-католической церкви.

Ключевые слова: Греко-униатская церковь, Римско-католическая церковь, Речь 
Посполитая, Российская империя, „обращение в Православие”

Wstęp

Trzy rozbiory Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku miały decydujący wpływ na 
rozwój nie tylko polityki europejskiej, ale także spowodowały zmiany w obszarach 
gospodarczych, społecznych, kulturalnych i innych. Zmiany w życiu religijnym można 
prześledzić na przykładzie ziem ukraińskich i białoruskich, które po drugim i trzecim 
rozbiorze Rzeczypospolitej zostały włączone do Imperium Rosyjskiego. Rząd rosyjski, 
regulując status prawny nowo przyległych ziem, stanął w sferze kościelnej przed zjawi-
skiem dotąd nieznanym – Kościołem grecko-unickim. U władzy ukształtowało się wobec 
niego negatywne nastawienie jako do potencjalnego zagrożenia i przeszkody w osta-
tecznym włączeniu nowych ziem do wielkiego imperium. Dlatego w nowo utworzonych 
zachodnich guberniach Imperium Rosyjskiego cesarzowa Katarzyna II rozpoczęła 
aktywny proces „przyłączania” grecko-unickich parafian do Kościoła prawosławnego, 
co w rzeczywistości oznaczało stopniowe usuwanie Kościoła unickiego spod wpływu 
Kościoła Rzymskokatolickiego, a w konsekwencji zmierzanie do jego likwidacji. Pod 
koniec XVIII wieku „przyłączanie” do Kościoła prawosławnego unitów na ziemiach 
białoruskich i ukraińskich miało charakter przymusowy, a dzięki zastosowaniu pomocy 
karnych oddziałów osiągnęło ogromny sukces2.

2 Виктория Билык, „Царские репрессии относительно грекокатолической Церкви на юго-восточной Речи 
Посполитой в конце XVIII века (Carskie represje wobec Cerkwi greckokatolickiej na południowo-wschodnich 
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6 listopada 1796 roku, wraz ze śmiercią cesarzowej Katarzyny II, zaobserwowano 
namacalne zmiany w polityce „przyłączania” unitów do prawosławia związane z obję-
ciem rosyjskiego imperatorskiego tronu przez Pawła I, który we wszystkim starał się 
przeciwstawić własną politykę polityce swojej poprzedniczki. Przede wszystkim 
przejawiło się to 12 grudnia 1796 roku, gdy wydano dekret o nowym podziale admi-
nistracyjno-terytorialnym: zamiast namiestnictw utworzono gubernie; namiestników 
(gubernatorów generalnych) zastąpili gubernatorzy wojskowi, którzy sprawowali peł-
nię władzy w dwóch, a nawet trzech guberniach3. Po szczegółowym ustaleniu granic 
utworzono gubernię bracławską, wołyńską i podolską. Później terytorium prowincji 
bracławskiej zostanie podzielone między guberniami: podolską, kijowską i wołyńską4.

1. Polityka religijna cesarza Pawła I

Polityka państwa wobec Kościoła unickiego radykalnie się zmieniła. Warszawski nun-
cjusz papieski Laurentius Litta został zaproszony na koronację Pawła I, ale Kuria Rzym-
ska zgodziła się na jego wizytę w Petersburgu tylko pod warunkiem, że cesarz przywróci 
metropolię grecko-unicką i diecezje, zwróci unitom zabrane kościoły i klasztory, a także 
wyda ustawę o wolności wyznawania wiary katolickiej5.

Ponieważ Kościół grecko-unicki w Imperium Rosyjskim podlegał centralnemu 
organowi administracyjnemu Kościoła Rzymskokatolickiego (Departamentowi Spraw 
Rzymskokatolickich Kolegium Sędziów Inflant, Estonii i Finlandii, utworzonym 
zgodnie z dekretem z 26 lutego 1797 r.), unici znaleźli się w Katolickim Departamencie 
Ministerstwa Sprawiedliwości, którym kierował metropolita rzymskokatolicki Stanisław 
Bohusz-Siestrzeńcewicz (Stanisłaŭ Bohuš-Siestrancevič)6. Ciągła ingerencja Kościoła 
katolickiego w sprawy Kościoła unickiego doprowadzała do częstych konwersji wewnątrz 
obu wyznań.

18 marca 1797 roku cesarz wydał manifest O wolności wyznania, o niewciąganiu 
w guberniach przyłączonych od Polski osób wyznania grecko-rosyjskiego do katolików, 
o nieograniczaniu wolności tych, którzy sami z innych wyznań do Kościoła prawosław-
nego chcą się przyłączyć7. Oświadczył: „Po upewnieniu się, że w niektórych guberniach 

rubieżach Rzeczypospolitej w końcu XVIII wieku)”, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 26 (2019): 233–248, DOI: 
10.18276/skk.2019.26-12.

3 Валентина Шандра, Генерал-губернаторства в Україні (Київ: НАН України. Ін-т історії України, 2005), 
49–50.

4 Анатолій Ткачук, „Особливості регіональної політики російського уряду щодо земель українського 
Правобережжя наприкінці XVIII – на початку XIX ст.”, w: В’ячеслав Липинський в історії, теорії та 
практиці українського державотворення. Матеріали міжнар. конф., 26–27 квітня 2007 р. (Луцьк: Уклад. 
А.Г. Шваб, 2007), 395.

5 Софрон Мудрий, Нарис історії Церкви в Україні (Рим, Львів: Вид-во оо. Василіян, 1995), 123.
6 Степан Рункевич, История Минской архиепископии (1793–1832) (Санкт-Петербург, 1893), 386.
7 Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое. 1649–1825 гг. (в 45 т.), t. XXІV: 6 ноября 

1796–1798 г. (СПб: Типография ІІ Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 
1830), № 17 879; tytuł manifestu w oryginale: О свободе вероисповедания, о непривлечение в присоединенных 
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anektowanych z Polski duchowieństwo i włodarze ziemscy wyznania rzymskokatolic-
kiego, w złych celach korzystając z danej nam wolności w wyznawaniu wiary, jawnie 
uciskają duchowieństwo prawosławnego Kościoła grecko-rosyjskiego, nie tylko tajnymi 
przekonywaniami, ale także siłą odłączają od Kościoła te osoby (…) nawracając ich na 
wiarę unicką – nakazujemy, aby ci, którzy mieszkają w naszych przyjętych od Polski 
guberniach, jakiekolwiek osoby duchowne, włodarze ziemscy i innych tytułów osoby 
wyznające wiarę rzymskokatolicką (…) nie tylko nie nawracali na tę wiarę tajnymi 
radami i przekonywaniami lub siłą wszelkiego rodzaju naszych lojalnych poddanych, 
którzy razem z nami tę samą prawosławną grecko-rosyjską wiarę wyznają, ale także nie 
naruszali wolności tych, którzy według własnego głosu sumienia sami z innych wyznań 
do Kościoła prawosławnego zechcą przystąpić (…) pod groźbą otrzymania za nieposłu-
szeństwo wobec danej nam wolności kary według całej surowości prawa”8.

28 kwietnia 1798 roku wydano jeszcze dwa dekrety cesarskie, które były bardzo ważne 
dla Kościołów Rzymskokalickiego i unickiego. Jeden z nich ogłosił utworzenie 6 diece-
zji rzymskokatolickich w Imperium Rosyjskim (mohylewskiej, wileńskiej, żmudzkiej, 
łuckiej, kamienieckiej i mińskiej)9, a kolejny dekret W sprawie ustanowienia diecezji 
unickich, arcybiskupstwa połockiego oraz biskupstwa brzeskiego i łuckiego w regio-
nach przyłączonych do Rosji utworzył 3 diecezje unickie10. Arcybiskupstwo połockie, 
pod przewodnictwem arcybiskupa Herakliusza Lissowskiego, nadal działało na tery-
torium obwodu brzeskiego. Diecezja brzeska, której przewodniczył biskup Arseniusz 
Główniewski, obejmowała parafie prowincji mińskiej i litewskiej. Póżniej z niej została 
wydzielona diecezja wileńska. Z parafii gubernii kijowskiej, wołyńskiej i podolskiej 
utworzono diecezję łucką pod przewodnictwem biskupa Stefana Lewińskiego. Jednak 
unici nie otrzymali ani metropolity, ani niezależnej administracji kościelnej. Diecezje 
grecko-unickie nadal podlegały jurysdykcji Katolickiego Departamentu Ministerstwa 

от Польши губерниях людей с грекороссийской веры в католическую, о неущемлении свободы тех, которые 
сами от других исповеданий в Православную церковь присоединиться пожелают.

8 Рункевич, История Минской архиепископии (1793–1832), 373; Oświadczenie cesarza w oryginale: „Убе-
дившись, что в некоторых присоединенных от Польши губерниях духовенство и помещики римского 
католического исповедания, используя в злых намерениях данную от нас свободу в исповедании веры, 
явно притесняют священнослужителей Православной греко-российской церкви, и не только тайными убе-
ждениями, а и насилием отлучают от церкви этих людей (…) обращают их в униатство, – мы приказываем, 
чтобы те, кто проживают в обращенных от Польши губерниях наших различных наименований и чинов 
духовенство, помещики и другого звания люди, которые исповедуют римско-католическую веру (…) не 
только не обращали в эту веру тайными советами и убеждениями или насилием всякого рода вернопод-
данных наших, что одну с нами православную, греко-российскую веру исповедуют, но и не ущемляли 
свободы тех, которые по добровольному призыву совести сами от других исповеданий к Православной 
церкви присоединиться пожелают (…) под возможной [угрозой] за непослушание этой нашей свободы 
наказание по всей строгости законов”.

9 Рункевич, История Минской архиепископии (1793–1832), 385.
10 Полное собрание законов Российской империи, t. XXV: 1798–1799 гг., № 18 503; tytuł dekretu w oryginale: 

Об установлении в присоединенных к России областях униатских епархий, архиепископства Полоцкого, 
и епископств Брестского и Луцкого.
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Sprawiedliwości, kierowanego przez metropolitę rzymskokatolickiego Stanisława 
Bohusza-Siestrzeńcewicza11.

W dekrecie z 3 listopada 1798 roku dotyczącym zarządzania Kościołem katolickim 
unici zostali zdefiniowani jako katolicy odrębnego obrządku12. Paweł I rozpatrywał 
Kościół grecko-unicki jako pośredni etap pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim 
a Kościołem prawosławnym. O unii wyrażał się, że „to nie jest ani ryba, ani mięso”, 
że należy być albo prawosławnym, albo katolikiem. Prawosławni odbierali te słowa na 
swoją korzyść. Polacy natomiast tłumaczyli je na swój sposób, mówiąc, że sam rząd 
rosyjski chce, aby unici byli katolikami13.

Polityka kościelna Pawła I przyczyniła się do tego, że za jego panowania proces kon-
wersji unitów na prawosławie zwolnił. Intensywnie odbywał się tylko w 3 powiatach 
gubernii wołyńskiej: łuckim, włodzimiersko-wołyńskim i kowelskim, gdzie znajdowało 
się najwięcej parafii unickich. W tym czasie 102 parafie i 39 tys. parafian przeszło tu 
na prawosławie14. Zostali włączeni do diecezji prawosławnej w Żytomierzu, która 
w tym czasie liczyła już 1076 parafii. Organizacja podziału kościelno-administracyjnego 
Kościoła prawosławnego zakończyła się w 1799 roku. W dekrecie z 4 sierpnia 1799 
roku napisano, że granice diecezji prawosławnych powinny pokrywać się z granicami 
administracyjnymi guberni i powinny nosić tę samą nazwę, co gubernie15. Żytomier-
ska diecezja prawosławna, obejmująca gubernię wołyńską, została przemianowana na 
diecezję wołyńską. Dekretem z 16 października 1799 roku biskup diecezji wołyńskiej 
Warłaam (Grigorij Stiepanowicz Szyszacki), który był wikariuszem diecezji mińskiej, 
został ogłoszony samodzielnym biskupem w związku z dużą liczbą kościołów prawo-
sławnych w wołyńskiej gubernii16.

Jednym z ostatnich dekretów dotyczących Kościoła grecko-unickiego, wydanym za 
życia cesarza Pawła I, był dekret Świętego Synodu z 1 lutego 1800 roku. W sprawie 
zakazu powrotu do unii ludzi przyłączonych do wiary prawosławnej i o niestwarzaniu 
przeszkód unitom w przyłączaniu się do niej17. Publikacja tego dekretu była uzasadniona 
przypadkami nawracania na unię, które miały miejsce w gubenii wołyńskiej. Na przy-
kład mieszkańcy miasta Owrucz i okolicznych wsi, którzy byli parafianami kościoła 
pw. św. Mikołaja w Owruczu, poprosili byłego członka konsystorza grecko-unickiego, 

11 Edward Likowski, Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku ze względu na przyczyny jego 
upadku, cz. 1 (Warszawa: Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa Druk, Piotra Laskawera, 1906), 13; 
Edward Likowski, Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku ze względu na przyczyny jego 
upadku, cz. 2 (Warszawa: Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa Druk. Piotra Laskawera, 1906), 13.

12 Полное собрание законов Российской империи, t. XXV: 1798–1799 гг., № 22659.
13 Рункевич, История Минской архиепископии (1793–1832), 391.
14 Рункевич, История Минской архиепископии (1793–1832), 400.
15 Рункевич, История Минской архиепископии (1793–1832), 447.
16 Оксана Карліна, „Парафії греко-католицької церкви у Волинській губернії наприкінці XVIII – у першій 

третині ХІХ ст.”, w: Релігія і церква в історії Волині (Кременець, 2007), 164.
17 Полное собрание законов Российской империи, t. XXVI: 1800–1801 гг., № 19 263; tytuł dekretu w oryginale: 

О невозврате в унию людей, присоединенных к Православной Вере, и о непрепятствовании униатам 
приступать к ней.
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oficjała z Radomyśla P. Szatuńskiego, o przyjęcie ich z powrotem do unii18. Nadal 
uczestniczyli oni w nabożeństwach u bazylianów, choć od 1795 roku uważani byli za 
prawosławnych. Mieszkańcy wsi Oziero w powiecie łuckim również korzystali z nabo-
żeństw w klasztorze bazylianów żydyńskich, a niektórzy z nich kontynuowali chrzest 
dzieci zgodnie z „obrządkiem grecko-unickim”. Mieszkańcy wioski Ozdeniż w powiecie 
łuckim w roku 1799 wystroili miejscowy kościół według wzoru unickiego, a mieszkańcy 
wioski Białystok z tego samego powiatu nie tylko nie korzystali z posługi duszpasterskiej 
księdza prawosławnego, lecz zabrali mu klucze od miejscowego kościoła19.

Powyższe fakty były widocznym obrazem tych wydarzeń, za którymi kryły się nie 
mniej dramatyczne starcia między prawosławnymi kapłanami i parafianami, którzy nie 
rozumieli, dlaczego konieczne było przejście na prawosławie. W 1799 roku w miejsco-
wości Rajmiasto w powiecie łuckim podczas nabożeństwa, w trakcie którego kościół 
został „rekonsekrowany na prawosławie”, miejscowi mieszkańcy nie chcieli pozwolić 
prawosławnemu kapłanowi odprawiać nabożeństwa, wyrywali z jego rąk krzyż, kielich, 
Biblię20. W latach 1797–1798 wrócili do unii mieszkańcy wiosek Litowiż21, Zamłyczew, 
Bienieszow22, Chołodnoje, Goryczew23, Nowosiółek24 w powiecie włodzimiersko-wołyń-
skim, Baszkowiec, Kardyszew, Sadow w powiecie krzemienieckim25. Mieszkańcy wsi 
Nowosiółki, którzy oficjalnie przeszli na prawosławie w 1797 roku, w sierpniu 1798 
roku znów powrócili do unii26. Mieszkańcy wsi Pelcze, Dublany w powiecie dubieńskim, 
Miszeń w powiecie owruckim, którzy zostali nawróceni na prawosławie pod koniec 1797 
roku, już w 1799 roku zwracali się po opiekę duszpasterską do kapłanów unickich27.

W powiecie dubnowskim unici nie tylko wracali na łono Kościoła grecko-unickiego, 
ale także rozpoczęli budowę nowych kaplic we wsiach: Łysin, Dobratyn, Pereweredow, 
Ostriew, Wojnica, Bokojma, Rusinowo, Beresteczko, Piratyn i innych28.

Stopniowo powrót wiernych do unii stał się powszechnym zjawiskiem. Władze 
guberni nakazały zebranie informacji o tym, którzy spośród parafian „rekonsekrowanych 
na prawosławie” kościołów powrócili do unii. Tylko w powiecie łuckim na 10 kwietnia 
1798 roku do unii w Poddębicach wróciły 952 osoby, Zwieriewie – 242, Kotowie – 323, 

18 Государственный архив Волынской области (далее – ГАВО), ф. 382, оп. 3, д. 3, л. 98.
19 Законоположения и правительственные распоряжения до Римско-католической церкви в России 

относящиеся со времени царствования царей Петра и Иоанна Алексеевичей с 1669 по 1867 год 
включительно (Вильно: Тип. А. Киркора, 1868), 174.

20 Государственный архив Житомирской области (далее – ГАЖО), ф. 16, оп. 4, д. 275, л. 1 об.
21 ГАЖО, ф. 16, оп. 4, д. 56, л. 1.
22 ГАЖО, ф. 16, оп. 4, д. 557, л. 2.
23 ГАЖО, ф. 16, оп. 4, д. 558, л. 5.
24 ГАЖО, ф. 16, оп. 4, д. 559, л. 2.
25 ГАЖО, ф. 16, оп. 4, д. 277, л. 8.
26 ГАЖО, ф. 16, оп. 4, д. 549, л. 7. 
27 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 59, л. 15–16 об.
28 ГАВО, ф. 382, оп. 3, д. 3, л. 17, 61, 118.
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Oziero – 261, Boholubach – 261, Starym Gorochowie (Skobełka) – 440, Gorochowie – 
72629; łącznie – 3266 osób.

W niektórych miejscach sami parafianie postanowili powrócić do unii, ale przeważnie 
duży wpływ na ich decyzje wywierali kapłani uniccy i bazylianie. Mieszkańcy wsi 
Puginy w powiecie kowelskim kontynuowali korzystanie z posługi duszpasterskiej 
bazylianów, którzy w 1799 roku podjęli próbę przywrócenia unii w kościele lokalnym30. 
We wsiach Stare i Nowe Koszary w 1798 roku miejscowi księża uniccy Szaszkiewicz 
i Gunczewski próbowali przekonać chłopów, że przechodząc na prawosławie grzeszą, 
zdradzając jedyny prawdziwy Kościół unicki31. Do powrotu do unii nawoływał ksiądz 
Czerwiński we wsi Wojnica w powiecie włodzimiersko-wołyńskim32. Kapłani we wsi 
Podhajczyki w powiecie krzemienieckim w lutym 1797 roku przekonywali parafian, by 
nie przyjmowali prawosławia. Konwersja na prawosławie miała miejsce w miejscowości 
Boremel w powiecie dubieńskim w połowie 1799 roku. Podczas tej akcji obecni byli 
grecko-unicki deputowany sądu rejonowego i ksiądz Mierżwiński, którym udało się 
odwieść chłopów od porzucenia wiary i zachować unię33.

Lokalne władze nie pogodziły się z faktem, że parafie prawosławne tracą wiernych. 
Z tymi, którzy odważyli się wrócić do unii, policja brutalnie się rozprawiała. Na przy-
kład parafianie ze wsi Rudki, powiat dubieński, którzy zabrali sprzęt kościelny prawo-
sławnemu kapłanowi, uniemożliwiając mu w ten sposób przeprowadzenie nabożeństwa 
w miejscowym kościele zgodnie z obrządkiem prawosławnym, zostali z tego powodu 
publicznie poddani chłoście w pobliżu kościoła. Podczas nawracania na prawosławie 
mieszkańców miasta Włodzimierz Wołyński część ludności postanowiła pozostać 
w unii. Kiedy namowy burmistrza nie pomogły, aktywni unici zostali aresztowani, 
uwięzieni i zakuci w kajdany. Niektórzy z nich zostali brutalnie pobici przez żołnierzy, 
zmuszeni do spowiedzi u księdza prawosławnego i ostatecznie do przejścia na prawosła-
wie34. Mieszkańcy wsi Białystok, powiat łucki, nawróceni na prawosławie, po otwarciu 
przez miejscowych bazylianów w 1798 roku kaplicy i rozpoczęciu sprawowania w niej 
nabożeństw zamknęli „rekonsekrowany” kościół i zaczęli uczęszczać na nabożeństwa 
do bazylianów. W swojej decyzji chłopi byli nieugięci, pomimo tego, że podczas prze-
słuchań chłop Marchuk został zamęczony na śmierć35. Ci, którzy odmawiali korzystania 
z posługi duszpasterskiej prawosławnych kapłanów, byli karani wysokimi grzywnami36.

Surowa kara czekała również na tych, którzy zachęcali ludzi do powrotu do unii, nie 
przestrzegali obrzędów Kościoła prawosławnego i krytykowali wiarę prawosławną. 
Właśnie za takie czyny zostali pobici, ukarani grzywną i wydaleni z miejsca zamieszka-

29 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 185, л. 1, 2–3.
30 ГАЖО, ф. 16, оп. 4, д. 760, л. 12.
31 ГАЖО, ф. 16, оп. 4, д. 555, л. 1–3.
32 ГАЖО, ф. 16, оп. 4, д. 548, л. 3.
33 ГАЖО, ф. 16, оп. 4, д. 756, л. 1 об. – 8 об.
34 ГАЖО, ф. 16, оп. 4, д. 761, л. 3.
35 Сергій Жилюк, Російська православна церква на Волині (1793–1917 рр.) (Житомир: Журфонд, 1996), 87.
36 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 13, л. 36.
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nia uniccy kapłani: ze wsi Brunowka, powiat płoskurowski, gubernia podolska, ksiądz 
Timofej Krasnostawski; ze wsi Czarne Wody, powiat kamieniecki, gubernia podolska, 
ksiądz Iwan Duszyński; ze wsi Pieczychwosty, powiat włodzimiersko-wołyński, 
gubernia wołyńska, protojerej Malewanski37. Za wypowiedzi przeciwko Kościołowi 
prawosławnemu w 1797 roku niższy sąd w Łucku skazał księdza Grigorija Kuraszewi-
cza na trzymiesięczny pobyt o chlebie i wodzie w łuckim klasztorze bazylianów38. Za 
odprawienie liturgii w cerkwiach prawosławnych wyrokiem sądu wydalono z cesarstwa 
księży unickich z miejscowości Kozyn i Wyszniewec, ze wsi Łopuszna, Baszuki, Rado-
mil, Kardyszew, Kołodnoje39.

Tak więc polityka Pawła I wobec Kościoła unickiego cechowała się pewną lojalno-
ścią, co wyrażało się w podejściu do Kościoła unickiego jako składowej katolicyzmu, 
wycofaniem z procesu nawracania unitów na prawosławie władz świeckich i policji, 
deklarowaniu wolności wyznania, ale przede wszystkim w otwarciu diecezji unickich, co 
doprowadziło do stopniowego zaprzestania procesu nawracania unitów na prawosławie, 
przywróciło nadzieję duchowieństwa i wiernych unickich na odrodzenie się ich Kościoła. 
Z drugiej strony Kościół grecko-unicki podlegał nadal Departamentowi Katolickich 
Spraw Duchowych Ministerstwa Sprawiedliwości, kierowanemu przez metropolitę 
rzymskokatolickiego Stanisława Bohusza-Siestrzeńcewicza. Wszystkie te okoliczności 
determinowały zachowanie duchowieństwa i wiernych unickich za panowania Pawła I: 
próby „rekonsekracji” kościołów z powrotem do unii, przyjęcie przez unitów obrządku 
łacińskiego lub powrot do unii, apelowanie do władz państwowych z prośbą o pozwo-
lenie na budowę nowych kaplic unickich. Należy jednak zauważyć, że władze lokalne 
podejmowały działania, aby zapobiec powrotowi wiernych do unii.

2. Polityka kościelna cesarza Aleksandra I

12 marca 1801 roku w wyniku zamachu stanu Paweł I został usunięty z tronu, a cesarzem 
został jego syn Aleksander I. W latach jego panowania pozycja Kościoła grecko-unic-
kiego w Imperium Rosyjskim znacząco się nie zmieniła, chociaż pojawiło się wiele 
dekretów, które określały pole prawne Kościoła unickiego.

13 grudnia 1801 roku Departament Katolickich Spraw Duchowych został zreorgani-
zowany w Rzymskokatolickie Kolegium Duchowne, kierowane przez abp. Stanisława 
Bohusza-Siestrzeńcewicza, w skład którego wchodzili również unici, ale nie mieli oni 
tam własnej reprezentacji.

18 maja 1803 roku cesarz wydał dekret O ścisłym nadzorze osób wyznania rzymsko-
katolickiego40. Jego pojawienie się wynikało z faktu, że w guberniach wołyńskiej, podol-

37 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 27, 1–5.
38 ГАЖО, ф. 16, оп. 4, д. 273, л. 4.
39 ГАЖО, ф. 16, оп. 4, д. 275, л. 1–9, 27.
40 ГАВО, ф. 382, оп. 1, д. 13, л. 45–51; tytuł dekretu w oryginale: О строгом надзоре за лицами римско-

католического вероисповедания.
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skiej i kijowskiej działali misjonarze z klasztoru jezuitów w Oswejsku, który znajdował 
się w powiecie driseńskim guberni mohylewskiej. Zachęcali oni unitów do przechodze-
nia na obrządek łaciński, przekonując, że rząd ponownie zacznie prześladować unitów 
i zmuszać ich do przejścia na prawosławie41.

4 lipca 1803 roku cesarz wydał kolejny dekret W sprawie ochrony unitów przed 
prześladowaniem lokalnych katolickich konsystorzy42. Zauważył, że duchowieństwo 
rzymskokatolickie nie ma prawa nawracać unitów na swoją wiarę i ograniczać ich 
w sprawowaniu własnych obrzędów. Biskupi uniccy musieli podjąć wszelkie środki, aby 
wierzący i kapłani, którzy przeszli na wyznanie katolickie, powrócili na łono Kościoła 
grecko-unickiego43. Władze lokalne powinny były kontrolować, aby katolicy nie ograni-
czali praw unitów44.

Znaczący wpływ Kościoła Rzymskokatolickiego na unitów martwił nie tylko wła-
dze świeckie, ale także najwyższe duchowieństwo unickie. Arcybiskup grecko-unicki 
w Połocku, Herakliusz Lissowski, prowadził długą korespondencję z Petersburgiem 
w sprawie wprowadzenia przedstawicieli duchowieństwa grecko-unickiego do Kolegium 
Rzymskokatolickiego45. Udało mu się wpłynąć na wydanie 12 lipca 1804 roku dekretu 
W sprawie mianowania członków duchowieństwa unickiego do Rzymskokatolickiego 
kolegium duchownego46. Do członków Rzymskokatolickiego Kolegium Duchownego 
zostali włączeni jeden biskup i trzech przysięgłych z duchowieństwa unickiego, z któ-
rych każdy miał po dwa głosy, aby zachować równowagę pomiędzy grecko-unickim 
i rzymskokatolickim duchowieństwem podczas głosowań47. W celu osłabienia wpływu 
katolików na unitów trzy dni później, 15 lipca 1804 roku, wydano kolejny dekret cesar-
ski W sprawie zapobiegania wszelkim działaniom, które mogłyby zaszkodzić godności 
panującej wiary i przekazania sądowi winnych, przy jednoczesnym wyeliminowaniu 
wszelkich roszczeń duchowieństwa katolickiego do unickiego48.

Decydujący wpływ na rozdział w zarządzaniu i prowadzeniu spraw Kościoła Rzym-
skokatolickiego i grecko-unickiego był dekret cesarski z 16 lipca 1805 roku W sprawie 
podziału Rzymskokatolickiego Kolegium Duchownego na dwa wydziały i przekazania 

41 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 49, л. 13.
42 Полное собрание законов Российской империи, t. XXVIІ: 1802–1803 гг., № 20 837; tytuł dekretu w oryginale: 

О защите униатов от притеснений, которые им оказывают местные католические консистории.
43 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 49, л. 15 об.–17.
44 Законоположения и правительственные распоряжения до Римско-католической церкви в России относя-

щиеся, 213.
45 Елена Филатова. Конфессиональная политика царского правительства в Беларуси. 1772–1860 гг. (Минск: 

Белорусская наука, 2006), 31.
46 Полное собрание законов Российской империи, t. XXVIII: 1804–1805 гг., № 21 393; tytuł dekretu w oryginale: 

О назначении в Римско-католическую духовную коллегию членов униатского духовенства.
47 Законоположения и правительственные распоряжения до Римско-католической церкви в России 

относящиеся, 311.
48 Полное собрание законов Российской империи, t. XXVIII: 1804–1805 гг., № 21 400; tytuł dekretu w oryginale: 

О недопущении никаких действий, которые бы вредили достоинству господствующей веры и передачу 
суду виновных при устранении каких-либо претензий католического духовенства к униатскому.
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niektórych spraw do każdego z nich49. Stwierdzono: „Zwracając uwagę na dużą liczbę 
spraw zgromadzonych w Rzymskokatolickim Kolegium Duchownym, uznajemy, że naj-
lepszym i najwygodniejszym sposobem dla ich jak najszybszego rozwiązania jest podział 
kolegium na dwa wydziały: pierwszy dotyczący duchowieństwa rzymskokatolickiego, 
drugi dotyczący duchowieństwa unickiego. Podejmując decyzje w sprawach wspólnych 
dla katolików i unitów, należy zwoływać wspólne posiedzenia”50.

Wydział grecko-unicki został utworzony na prawach Rzymskokatolickiego Kolegium 
Duchownego pod przewodnictwem arcybiskupa połockiego H. Lissowskiego, którego 
rezydencja miała się znajdować w Petersburgu. W sierpniu 1806 roku arcybiskup Połocka 
został „metropolitą kościołów unickich w Imperium Rosyjskim”, ale bez użycia tytułu 

„metropolita kijowski i galicyjski”51.
Aby uniemożliwiać wiernym wyznania grecko-unickiego przejście do wyznania 

rzymskokatolickiego, 20 listopada 1805 roku ogłoszono dekret, zgodnie z którym nikt 
z duchowieństwa rzymskokatolickiego lub unickiego nie miał prawa przekonywać, 
przyjmować i chrzcić w obrządku łacińskim, nie tylko prawosławnych i unitów, ale także 
ludzi innych wyznań. Zgodnie z tym dekretem małżeństwa między osobami różnych 
wyznań mogły być zawierane wyłącznie za zgodą hierarchów. Konieczne było zapozna-
nie się z dekretem zarówno przez mnichów, jak i białe duchowieństwo, którzy musieli 
pisemnie to poświadczyć52.

Od 1806 roku całe duchowieństwo unickie podczas liturgii we wszystkich kościo-
łach musiało wymieniać najpierw imię cesarza i całej jego rodziny, a dopiero potem 
papieża53. To zobowiązanie miało na celu dalsze oddzielenie unitów od Kościoła 
Rzymskokatolickiego.

Pomimo wszystkich starań władz za panowania Aleksandra I i późniejszych unici 
przyjęli obrządek łaciński. Z jednej strony spowodowało to, że lokalne władze zaprze-
stały stosowania karnych oddziałów w celu nawracania unitów na prawosławie, z drugiej 
strony rozpowszechniana była wśród wierzących idea, że prawo do istnienia posiadają 
tylko Kościół Rzymskokatolicki albo prawosławny.

Jeśli nawet unici oficjalnie nie przechodzili na katolicyzm, to coraz częściej zwracali 
się do księży katolickich, prosząc o opiekę duszpasterską. Na początku 1805 roku w miej-
scowości Kaszowka ksiądz Stiepan Janiewicz ochrzcił „według obrządku unickiego” 
córkę prawosławnego szlachcica Koczurowskiego, po czym miejscowy ksiądz pobło-

49 Полное собрание законов Российской империи, t. XXVIII: 1804–1805 гг., № 21 836; tytuł dekretu w oryginale: 
О разделении Римско-католической духовной коллегии на два департамента и передаче каждому из них 
определенных дел.

50 ГАВО, ф. 382 оп. 2, д. 86, л. 2–2 об; „Обращая внимание на большое количество дел, собравшихся в 
Римско-католической духовной коллегии, мы признаем за лучший и удобный способ их скорейшего 
решения разделить коллегию на два департамента: первуй – по делам духовенства римско-католического, 
второй – по делам духовенства униатского. При решении общих для католиков и униатов дел созывать 
совместные заседания”.

51 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 86, л. 22 об.
52 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 86, л. 17 об.
53 ГАЖО, ф. 1, оп. 1, д. 306, 1.



393

POLITYKA RELIGIJNA CESARZY…

gosławił jej małżeństwo z katolickim szlachcicem Lublińskim. We wsi Mytny chłop 
wyznania prawosławnego ochrzcił swojego nowo narodzonego syna „według obrządku 
rzymskokatolickiego”54.

Sam arcybiskup Połocka H. Lissowski dbał o wyzwolenie Kościoła grecko-unickiego 
spod władzy Kościoła rzymskokatolickiego. Chciał, aby bazylianie byli podporządko-
wani biskupom diecezjalnym i marzył o zwróceniu białemu duchowieństwu kościołów 
zabranych przez bazylianów. W 1807 roku przewodniczący Kolegium Rzymskokatolic-
kiego, metropolita Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz, podpisał umowę z arcybiskupem 
H. Lissowskim, zgodnie z którą wszyscy unici, którzy przyjęli obrządek łaciński w ciągu 
ostatnich 10 lat, wracali do Kościoła unickiego55.

25 października 1807 roku cesarz potwierdził wszystkie poprzednie dekrety, które 
zachowywały integralność Kościoła grecko-unickiego56. 8 sierpnia 1810 roku wydano 
dekret senacki w sprawie przedawnienia dla tych, którzy opuścili unię. Senat omawiał 
go od 1798 roku57. Dekret zobowiązał metropolitę rzymskokatolickiego do ułatwienia 
powrotu do unii byłych kapłanów unickich razem z parafianami, z wyjątkiem tych, 
których rodzice nawrócili się na katolicyzm. W 1815 roku synod przyjął decyzję, zgod-
nie z którą zakazywano bez jego specjalnego zezwolenia zabierać ziemię kościelną 
w przypadkach, gdy tylko kościół został „rekonsekrowany na prawosławie”, a parafianie 
i kapłan pozostali w unii58.

Wraz z osłabieniem presji państwa parafie Kościoła unickiego zaczęły coraz częściej 
ożywać. W 1801 roku mieszczanie z Dubna zaczęli wracać do unii, odmawiając ubiegania 
się o opiekę duszpasterską u prawosławnych księży59. W 1806 roku pod wpływem kazań 
księży grecko-unickich Andrieja i Wasilija Kulczyckich oraz Aleksandra Poturlińskiego, 
prawie wszyscy mieszkańcy Nowego i Starego Wiśniowca w powiecie krzemienieckim 
wrócili do unii, a we wsi Żołobki tego samego powiatu chłopów do powrotu do unii 
namawiał unicki kapłan ksiądz Terlecki. Z tego powodu wyrzucono go ze wsi, a ziemię 
i dom sprzedano prawosławnemu księdzu Bartonawskiemu60. Podobna sytuacja miała 
miejsce w 1811 roku we wsi Malejowce w powiecie uszyckim w gubernii podolskiej61.

W 1815 roku mnisi z klasztoru bazylianów żydyńskich, posługując prawosławnym 
mieszkańcom wsi Lipa, Jarowica (powiat łucki), na wszelkie możliwe sposoby namawiali 
ich do powrotu do wiary unickiej62. Pod koniec tego samego roku wszyscy mieszkańcy 
tych wsi porzucili prawosławie i wrócili do unii63.

54 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 90, л. 6.
55 Дмитрий Толстой, Римский католицизм в России (Санкт-Петербург: Тип. Демакова, 1876), 365.
56 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 59, л. 23.
57 Филатова, Конфессиональная политика царского правительства в Беларуси, 103.
58 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА), ф. 797, оп. 6, ч. 2, д. 22 383, л. 1–11.
59 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 144, л. 32.
60 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 146. л. 14, 110–110 об.
61 РГИА, ф. 797, оп. 6, ч. 2, д. 22 328, л. 1–3.
62 ГАЖО, ф. 1, оп. 5, д. 147, л. 28.
63 ГАВО, ф. 382, оп. 1, д. 51, л. 1.
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Aktywnie następował powrót duchowieństwa i wiernych do unii w powiecie włodzi-
miersko-wołyńskim. W 1818 roku miejscowy sąd rozpatrywał sprawę księdza Mikołaja 
Wołoszyńskiego, który nadal sprawował nabożeństwa w kościele „rekonsekrowanym na 
prawosławie” według „obrządku grecko-unickiego”, w ten sposób przekonując miejsco-
wych chłopów do unii. Z dokumentów rozprawy wynika, że we wsi Wysock w powiecie 
włodzimiersko-wołyńskim 82 chłopów wróciło do unii, a we wsi Bindiuga w tym samym 
powiecie 20 chłopów64. Zostali oni jednak zmuszeni do powrotu do wiary prawosławnej. 
28 kwietnia 1819 roku sporządzono odpowiednie oświadczenie w imieniu mieszkańców 
wsi Bindiuga. W obecności reprezentanta duchowieństwa prawosławnego Kosteckiego 
i przedstawiciela sądu rejonowego Rudnickiego jego treść została uroczyście odczytana, 
a chłopi przysięgli, że będą wyznawcami prawosławia65. Natomiast parafianie z mia-
steczka Targowica wszyscy pozostawali w unii66. W raporcie dziekana adresowanego do 
II Wydziału Kolegium Rzymskokatolickiego w 1819 roku można przeczytać: „w mia-
steczku Targowica i wsiach należących do tej parafii wszyscy mieszkańcy jak jeden 
trwają mocno w Unii i żaden z nich nie przystąpił do wyznania grecko-rosyjskiego, 
jedynie dwa lokalne kościoły unickie w 1796 roku zostały przymusowo rekonsekrowane 
na prawosławne”67.

Z tych wsi, w których kościoły były „konsekrowane na prawosławie”, a parafianie 
pozostawali w unii, do władz lokalnych zaczęły przychodzić wnioski o pozwolenie na 
otwieranie kościołów lub kaplic unickich. Łucki biskup grecko-unicki Stefan Lewiński 
w 1804 roku wysłał do synodu list, w którym prosił o zwrócenie parafianom pozostają-
cym w unii kościołów, wbrew ich woli „rekonsekrowanych” na prawosławne, które były 
wówczas zamknięte, lub o pozwolenie na budowę kaplic. Ponadto w liście wspomniano 
również o zwrocie kościołom ziem, które tworzyły ustanowiony przez nie fundusz, a także 
kościołów w Łucku, Lubarze, Dubieńsku i kaplicy klasztorów bazylianów w Krzemieńcu. 
Do listu dołączona była lista wsi, w których kościoły zostały przymusowo „rekonsekro-
wane na prawosławie”, i które biskup prosił zwrócić unitom. W powiecie dubieńskim 
było ich 17, w łuckim – 6, włodzimiersko-wołyńskim – 3, krzemieńskim – 14; łącznie 35 
kościołów. Pod koniec 1804 roku biskup Stefan Lewiński nie otrzymał odpowiedzi na swój 
list i zgody na zwrócenie tych kościołów unitom lub otwarcia nowych. Synod uważał, że 
ta prośba nie może zostać spełniona, ponieważ jej wdrożenie przyniosłoby wielką szkodę 
w ustanowieniu prawosławia w regionie68. Jednak już na początku 1805 roku w powiecie 
dubieńskim otwarto kaplice grecko-unickie: w Dubnie, w miejscowości Targowica, we 
wsiach Pelcze, Dublany, Kaczyn; w powiecie krzemienieckim: w Krzemieńcu, we wsi 
Podlesy, Potiw, Zagórze; w powiecie włodzimiersko-wołyńskim: w Gorochowie i Starym 
Gorochowie (Skobełka); w powiecie owruckim: we wsi Czerepki69.

64 РГИА, ф. 797, оп. 6, ч. 2, д. 22411, л.1–13; ГАЖО, ф. 1, оп. 4, д. 212, л. 54.
65 ГАВО, ф. 359, оп. 1, спр. 29, л. 2–2 об.
66 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 225, л. 37–37 об.
67 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 225, л. 37–37 об.
68 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 59, л. 61–62.
69 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 59, л. 1 об.
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W kolejnych latach kontynuowano budowę kościołów i kaplic grecko-unickich. W 1806 
roku rozpoczęli budowę cerkwi unickiej parafianie z Ratna, ze wsi Tur (Turij) w powiecie 
krzemienieckim70, w 1808 roku – Wielimcza z powiatu kowelskiego71, w 1810 roku – 
Wojnica z powiatu dubieńskiego72. Kaplice budowano znacznie aktywniej. W 1819 roku 
w obrębie prawosławnej diecezji wołyńskiej istniało 107 kaplic grecko-unickich73.

Wszystkie powyższe działania rządu i synodu miały na celu zminimalizowanie 
przejścia parafian z prawosławia z powrotem do unii lub na katolicyzm, a także ograni-
czenie wpływu Kościoła Rzymskokatolickiego na unitów. Raporty dla synodu biskupa 
prawosławnego wołyńskiego Stefana z 1819 roku świadczą o skuteczności tych działań. 
Według danych konsystorza w tym roku w diecezji prawosławnej wołyńskiej było 1567 
parafii i trzy klasztory; na terenie diecezji działało 156 parafii grecko-unickich (prze-
ważnie w powiatach z centrum w Kowlu, Łucku, Włodzimierzu Wołyńskim, Owruczu, 
Żytomierzu i Dubieńsku) oraz 25 klasztorów bazylianów. Ponadto unici wybudowali 107 
kaplic, a dzięki agitacji bazylianów i duchowieństwa rzymskokatolickiego z prawosławia 
powróciło do unii 9321 osób, natomiast obrządek łaciński przyjęło 1258 osób. Biskup 
zwrócił się do synodu o podjęcie decyzji o zamknięciu kilku klasztorów bazylianów 
i kaplic unickich74.

Następnie II Wydział Rzymskokatolickiego Kolegium Duchownego otrzymał pole-
cenie zebrania informacji o stanie Kościoła grecko-unickiego75, które były gotowe pod 
koniec 1826 roku. Według nich w diecezji grecko-unickiej w Łucku było 160 kościo-
łów parafialnych i 460 proboszczów, poza tym było ponad 200 księży unickich „bez 
stałego miejsca”. Część z nich pełniła funkcję kapelanów w dworach, bez obowiązków 
duszpasterskich.

Zakończenie

Za panowania Pawła I i Aleksandra I nacisk rządu na Kościół grecko-unicki osłabł. Na 
przełomie XVIII i XIX wieku spowolnił się proces nawracania unitów na prawosławie. 
Odsunięto od niego lokalne władze, a duchowieństwu prawosławnemu nie wolno było 
zmuszać ludność do opuszczenia unii. Sytuacja nie zmieniła się za panowania cesarza 
Aleksandra I. Na początku XIX wieku zaobserwowano powrót wiernych z prawosławia 
do unii lub ich przejście do wyznania rzymskokatolickiego. Kościołowi unickiemu 
udało się poprawić swoją sytuację finansową i umocnić się w życiu publicznym, o czym 

70 ДАВО, ф. 382, оп. 1, д. 3, л. 54–55.
71 РГИА, ф. 797, оп. 6, ч. 2, д. 22 383, л. 40 об.
72 ГАВО, ф. 382, оп. 2, д. 145, л. 6.
73 ГАЖО, ф. 1, оп. 4, д. 349, л. 1–30.
74 РГИА, ф. 796, оп. 100, д. 678, л. 6–32.
75 Законоположения и правительственные распоряжения до Римско-католической церкви в России 

относящиеся, 424.
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świadczy wzrost liczby wiernych i duchownych, budowa nowych i odzyskanie niegdyś 
odebranych kościołów.

W połowie lat 20. XIX wieku stają się widoczne wysiłki władz carskich zmierzające 
do stworzenia przesłanek ku przyszłemu przyłączeniu Kościoła grecko-unickiego do 
prawosławia. Ograniczenia dotyczyły przede wszystkim powrotu nawróconych unitów 
do unii lub do wyznania rzymskokatolickiego. Choć polityka rządu nie była tak ostra jak 
pod koniec XVIII wieku, jednak działania rządu wobec unitów były znacznie bardziej 
radykalne niż na początku XIX wieku. Wydaniem szeregu dekretów i zarządzeń osią-
gnięto organizacyjne oddzielenie Kościoła unickiego od Kościoła rzymskokatolickiego.

Na początku panowania Mikołaja I Kościół unicki był nadal dość wpływową siłą, 
przede wszystkim na Wołyniu. W pierwszej ćwierci XIX wieku główne wysiłki władz 
centralnych zmierzały do pozbawienia wpływów Kościoła Rzymskokatolickiego nad 
Kościołem unickim, chociaż synod dążył do podjęcia zdecydowanych działań w sprawie 
„przyłączania” unitów do prawosławia. Takie kroki zaczęto podejmować już na początku 
panowania cesarza Mikołaja I.
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PERSONALISTYCZNO-WSPÓLNOTOWA KONCEPCJA PAŃSTWA 
WEDŁUG KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
A PRZEMIANY SPOŁECZNO-USTROJOWE W POLSCE 
W DEKADACH POWOJENNYCH

Streszczenie

Prezentowany artykuł omawia kwestię personalistyczno-wspólnotowej koncepcji życia 
społecznego przedstawionej przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w kontekście 
przemian ustrojowo-społecznych zachodzących w Polsce w okresie powojennym. 
Wyszyński postrzega rozpad wspólnoty i moralności chrześcijańskiej jako główny prob-
lem społeczny spowodowany przez destruktywny wpływ błędnych koncepcji człowieka 
wpisanych w ideologię kolektywizmu i indywidualizmu. Prezentowany artykuł analizuje 
specyfikę „niepełnych” koncepcji osoby ludzkiej w kontekście chrześcijańskiej wizji 
człowieka, jak również dokonuje krytyki ideologii odpowiedzialnych za negatywne 
skutki przemian społeczno-politycznych zachodzących w powojennych dekadach historii 
Polski. Niniejsza analiza proponuje również sposoby, dzięki którym współczesne modele 
życia publicznego mogą kształtować rzeczywistość społeczno-polityczną na „miarę 
osoby ludzkiej”, w oparciu o autentycznie humanistyczną wizję człowieka i obywatela.

Słowa kluczowe: państwo, kardynał Stefan Wyszyński, personalizm, komunitaryzm, 
„demokracja socjalistyczna”, transformacja polityczna, dobro wspólne

Introduction

The political dimension of Christian social life in the teaching of Primate Wyszyński – 
especially in the post-conciliar period – is included in the work of evangelization, which 
is part of the universal mission of the Church. Service for the common good, performed 
in a prudent, morally correct way, with love and courage is an essential component to 
a Christian’s political commitment.

The Christian understanding of politics, therefore, has nothing to do with moral rel-
ativism or class struggle – as understood by Marxist ideology – but is an element of the 
testimony of faith and is one of the forms of the Christian vocation, subordinated to the 
saving mission of the Church. A critical look at the model of socio-political life based on 
Marxist ideology, which was in force at that time, was aimed not only at pointing out the 
errors existing in a given system of social life but also at showing the fundamental norms 
and principles on which social life should be based. The active participation of Christians 
in political life – as an important dimension of social involvement – is, therefore, part of 
the essential dimension of the Church’s mission, which is to care for the good of man. The 
difficult period of domination of Marxist ideology is a particular challenge for Christians, 
the implementation of which becomes a patriotic duty, an expression of the attitude of 
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love for the motherland and attachment to the most critical values constituting national 
identity.

Various types of threats – caused by geopolitical conditions; the destructive influence 
of the system based on Marxist ideology; and the progressive moral degradation of soci-
ety – call for constructive actions aimed at healing those threats that degenerate the socio-
moral life of Poles. Opposition to pathological manifestations of social life is aimed at 
the nation’s moral renewal – conditioning the positive character of all changes in Poland.

The period of total ideological indoctrination based on the monistic system of atheistic 
materialism led to enormous losses, both personal and material. The domination of the 
Marxist ideology in the Bolshevik version and the Polish intelligentsia’s extermination 
during and immediately after the Second World War caused irreparable damage. It spirit-
ually broke a large group of representatives of science and art. The consequence of this 
was a significant disruption of the fundamental structures of the nation’s life and Polish 
culture, where the most critical threats were lack of ideology; weakening of the ethos; 
primitivism; vulgarity of some mass media; destruction of authorities; cosmopolitanism; 
the disappearance of patriotism; weakening of family ties; irreligion; hedonism; as well 
as moral permissiveness.

The awareness of co-responsibility for the full dimension of social life means that 
Christian political activity is not limited only to declarative acceptance of the truths it 
proclaims but has its practical aspect. Showing the basic principles of social life makes 
it possible to discover and overcome existing errors. Thus, the essential dimension of 
the political commitment of Christians, which determines the effectiveness of their 
activities, is the creation of structures of social and political life based on the authentic 
and fundamental values of love and justice, which need to be completed in truth and 
freedom. Only such a shaped social reality can lead to the desired peace, resulting from 
the personalist-communitarian social order.

In the context of the intensified atheization and secularization of the Polish society, 
Primate Wyszyński insists on the fundamental question: “Is it not better to mobilize all 
humanistic, moral, social, national, religious and Christian efforts in order to revive the 
life of the family and nation and our entire public life with God’s word that does not cease, 
lasts forever, and does not end either today or tomorrow?”2.

1. “Poland as a Great Common Duty”: Personalist-Communitarian 
Perspective

Undoubtedly, the personalistic and communitarian concept of Cardinal Wyszyński 
presented in the socio-political context of post-war Poland deserves attention because 
of its praxeological specificity. From a personalistic point of view, the key to a proper 

2 Stefan Wyszyński, “Pokój jest dziełem sprawiedliwości. Na Boże Narodzenie 25.12.1972”, in: Stefan Wyszyński, 
Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 526.
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understanding of the complex structure of social life issues is a justified and verifiable 
interpretation of the human person. It is expressed on the anthropological and theological 
level and has its reference to the entire reality of social life, both in the individual and 
community dimensions3. In other words, the most critical link in the whole process of 
involvement in social life – in all its levels – is its subject and creator, a concrete person 
who is at the same time the center and goal of all public life, making individual choices 
and making certain decisions. Hence, when speaking of involvement in public life, it 
should always be associated with the anthropological criterion, the integrally understood 
man, in the full truth about himself4. In contrast, “communitarianism” is associated with 
liberal and conservative ideas, which – as part of the common heritage – emphasize 
human beings, their rights, and comprehensive development. Communitarianism under-
stood in this way, also refers to Christian personalism, which highlights the issues of the 
common good, community, and emphasizes the vital role of morality in all dimensions 
of social life5.

According to Wyszyński, the breakdown of community and morality is one of our 
time’s main problems. It points not only to the invasion of anti-Christian Marxist-Leninist 
ideology but also to liberal individualism6. Liberal-conservative concepts are often seen 
as promoting individualism at the expense of community, morality, and civic virtues7. 
Nevertheless, in the opinion of many contemporary personalists and communitarists, both 

3 Ryszard Ficek, Christians in Socio-Political Life: An Applied Analysis of the Theological Anthropology of Cardinal 
Stefan Wyszyński Primate of Poland (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020), 23–37.

4 Stefan Wyszyński, “O katolickiej woli życia. List pasterski na Wielkanoc 1947”, in: Stefan Wyszyński, Nauczanie 
społeczne 1946–1981(Warszawa: ODISS, 1990), 34–36; Stefan Wyszyński, “Wołanie ludzkości o obecność 
Kościoła w świecie współczesnym. Warszawa 18.04.1973”, in: Stefan Wyszyński, “Idzie nowych ludzi plemię…”. 
Wybór przemówień i rozważań (Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1973), 93; Stefan Wyszyński, “Kamienie 
węgielne budowania na górach świętych. Na Jasnej Górze po powrocie z uwięzienia 2.11.1956”, in: Stefan 
Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 64.

5 Ryszard Ficek, Zaangażowanie chrześcijan w życie publiczne w kontekście nauczania kardynała Stefana Wyszyń-
skiego prymasa Polski (Lublin: Gaudium, 2020), 33–41; Clarke E. Cochran, “The Thin Theory of Community: 
The Communitarians and their Critics”, Political Studies 32 (1989): 422–435.

6 The tragic experiences of the past call for an attitude of vigilance. According to the Primate, “nobody in the world 
is sure of the future. No nation can be guaranteed a “golden age”. And we also have no guarantee that Poland 
will not have to make any sacrifices and powerful ones!” (Stefan Wyszyński, “Bez ofiar i wyrzeczeń nie ma 
zwycięstwa. Warszawa – kościół Matki Bożej Zwycięskiej 16 VIII 1970”, in: Stefan Wyszyński, Z gniazda orląt 
(Rome: Papieski Instytut Studiów Kościelnych, 1972), 102). The seriousness of the threats is added by the fact that 
Poland’s post-war situation was not conducive to the moral renewal of the nation. Moreover, it can be stated that 
the ideological and socio-political conditions that emerged after the war contributed to the increase in moral threats 
to the nation’s life. Therefore, Primate Wyszyński, emphasizing this problem, considers it extremely important 
and even decisive for a Christian society. Stefan Wyszyński, “«Sursum corda». Z kazania do górali tatrzańskich. 
Zakopane 1957”, in: Stefan Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję (Paris: Editions du Dialogue, 1980), 145.

7 For Stefan Wyszyński, as for many interpreters of the Christian vision of social life, the primary error of the 
classical concept of liberal capitalism was the myth based on the assumption that competition and rivalry are 
the fundamental driving force behind the economic development of the state. Therefore, the Christian vision of 
truth, in this case, has been contrasted with the moral relativism characteristic of liberal ideology. In other words, 
Wyszyński defended the legitimacy of shaping an integrated society and functioning in the space of objective moral 
norms – as opposed to a society built on the principles of social individualism and moral indifferentism. Wyszyński, 
Miłość i sprawiedliwość, 320; Stefan Wyszyński, “«Homo Dei», I Kazanie Świętokrzyskie 13.01.1974”, in: Stefan 
Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 574–579.
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the influence of Marxist-Leninist ideology and – to some extent – liberal-conservative 
thought led to an over-emphasis on various types of “human rights” without emphasizing 
the issue of obligations, which can result in destructive effects throughout the entire soci-
ety. In their opinion, the reciprocity of “rights and obligations” is a fundamental principle 
of social justice. Thus, the correct interpretation and balance of “rights and obligations” 
ensure the community’s survival as such8.

The mutual conditions between the catalog of “rights and obligations” puts Wyszyński’s 
concept in conflict with both supporters of the “centrally planned economy” (the speci-
ficity of real socialism) and liberals who argue that individual economic entities have the 
right to control social resources and make profits. Rarely do they talk about the obligations 
of business to society9. The liberal position also emphasizes that the economic subject’s 
sole responsibility is to maximize its own interest. In this sense, the liberal perspective 
defines a set of individual rights for all individuals. According to supporters of com-
munitarianism, treating the idea of social justice in John Rawls’s style results in many 
different types of rights that generate additional problems in the context of a specific 
socio-political situation10. Both the socio-political context and the poorly emphasized 
question of citizens’ obligations towards the state can lead to severe injustices11.

Many contemporary supporters of personalist-communitarian ideas argue that the 
extension of rights without responsibility and ignoring the socio-political context can 
lead to the breakdown of a community as well as the emergence of a nation of alienated 
and isolated social groups and individuals. They are also advocating policies to reverse 
the destruction of local communities. Therefore, they pay attention to nurturing and 
supporting the community and its social institutions. Cardinal Wyszyński also talks in 
a similar vein12.

8 Ficek, Zaangażowanie chrześcijan w życie publiczne w kontekście nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego 
prymasa Polski, 29–32; Amitai Etzioni, The Spirit of Community (New York: Crown Books, 1993), 263–264.

9 Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago: University of Chicago Press, 1962).
10 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971).
11 The vision of the human person and the servant role of society towards man, rooted in the Christian tradition, as 

understood by Cardinal Wyszyński, is expressed primarily in the concept of the human person’s unquestiona-
ble primacy in the entire created world, including the complicated reality of social life. “The awareness of the 
superiority of a person over the community – according to the Primate – saves a person in every system from 
a juggernaut that destroys the human personality, sometimes taking away all rights, and trying to leave only 
obligations, or (…) making the rights of a person dependent on the fulfillment of duties”. Stefan Wyszyński, 

“Prymat osoby nad rzeczą. Z okazji 30. rocznicy powstania Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL 7.03.1976”, 
in: Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 717.

12 Human rights are one of the main areas of interest of Stefan Wyszyński, who is present in all his work, both scien-
tific and pastoral. Stefan Wyszyński, “O chrześcijańskim wyzwoleniu człowieka. List pasterski na adwent 1946”, 
in: Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 24–28; Stefan Wyszyński, 

“O katolickiej woli życia. List pasterski na Wielkanoc 1947”, in: Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–
1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 29–40; Stefan Wyszyński, “«Res sacra homo». Podczas jubileuszu świętego 
Wincentego a Paulo w Krakowie 27.09.1960”, in: Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warsza-
wa: ODISS, 1990), 151–156; Stefan Wyszyński, “«Nauczycielu prawdomówny!». Do nauczycieli Warszawy 
6.11.1960”, in: Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 168–173; Stefan 
Wyszyński, “O moralną odnowę narodu. Po ogłoszeniu encykliki «Pacem in terris». Białystok 2.06.1963”, in: 
Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 212–215; Stefan Wyszyński, 
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The family is the most important social institution. Wyszyński advocates introducing 
a wide range of family support measures, including family leave, adequate wages for 
breadwinners, enforcement of child support payments, and laws that hinder divorce13. 
According to Wyszyński, only a stable family with two parents has the best chance of 
the correct upbringing of a child and moral education. Moral and civic education and 
religious-ethical renewal are seen as necessary, as is community service. This promotes 
morality and public virtue and teaches citizenship14. Thus, Wyszyński’s concept empha-
sizes the vital role of supporting pro-family policy, including: flexible time; family leave; 
child benefits; education to instill family and patriotic values; and providing education 
about family life to potential parents. He also advocates tightening the rules on divorce 
and changing other laws that they believe have a negative impact on the family.

According to Wyszyński, a severe problem of contemporary societies is the real decline 
in political participation, as well as the diminishing credibility of the government system 
in the eyes of the public. Therefore, it is crucial to reform the political system, the aim 
of which would be to enable more involvement of citizens in political life. First, however, 
the moral authority of the state administration must be restored. The main problems 
are corruption, the particular interests of the “ruling class,” and the lack of morality in 

“Zmaganie się sprawiedliwości i miłości. Zwycięstwo miłości. Warszawa – kościół oo. Bazylianów 6.04.1968”, 
in: Stefan Wyszyński, „Idzie nowych ludzi plemię…”. Wybór przemówień i rozważań (Poznań–Warszawa: Pal-
lottinum, 1973), 232–237; Stefan Wyszyński, “Głos synodu na temat sprawiedliwości w świecie. Po powrocie 
z Synodu Biskupów. Warszawa 6.01.1972”, in: Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: 
ODISS, 1990), 477–482; Stefan Wyszyński, “Jakiej chcecie Polski? Do młodzieży akademickiej w Warszawie 
22.03.1972”, in: Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 488–493; Stefan 
Wyszyński, „«W obronie życia Polaków», Warszawa–Leszno 9.03.1975”, in: Stefan Wyszyński, Prymat człowie-
ka w ładzie społecznym (London: Odnowa, 1976), 184–188; Stefan Wyszyński, “Odpowiedzialność – obowiązki 
i prawa w życiu narodu. Jasna Góra 26.08.1980”, in: Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warsza-
wa: ODISS, 1990), 948–954; Stefan Wyszyński, “Kościół jest najbliższym sprzymierzeńcem waszych dążeń. 
Gniezno–Dom Prymasowski 4.02.1981”, in: Stefan Wyszyński, Do „Solidarności“, Rady i wskazania (Warszawa: 
Oficyna Naukowa, 1996), 47–56; Stefan Wyszyński, “Prawa osoby ludzkiej w społeczeństwie. Warszawa – kościół 
św. Anny 18.03.1957”, in: Stefan Wyszyński, Kazania i przemówienia autoryzowane 1956–1981, vol. 1–67, 
Archiwum Instytutu Prymasowskiego w Warszawie, vol. II, 4–5; Henryk Skorowski, Problematyka praw człow-
ieka: Stadium z nauki społecznej Kościoła (Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1996), 21; 
Joanna Kowalska, “Kardynał Wyszyński w walce o człowieka sumienia”, Społeczeństwo 26, 3 (2016): 131–136.

13 The family’s high position in the light of the personalistic vision of life and action requires the protection of its 
fundamental rights and obligations, which enable proper functioning in the entire community of social life. Car-
dinal Wyszyński speaks about the rights of each person as a family member, emphasizing the rights in the family 
and the rights of the family as a whole. The very specificity of the family, the richness and variety of tasks require 
compliance with the entire hierarchy of rights and obligations that enable its proper development and functioning. 
Bartnik presented a very exhaustive “charter of family rights” based on the teachings of Cardinal Wyszyński. 
Czesław Stanisław Bartnik, Pedagogia narodowa prymasa Stefana Wyszyńskiego (Lublin: KUL, 2001), 189.

14 The community character of the family is expressed above all in the fact that it is a community of love and 
solidarity, a place where different generations meet – an area of the most profound interpersonal contact, based on 
love and voluntariness, on the deep and complementary relationship between men and women and the generations 
that help each other in attaining fuller life wisdom. The institutional nature of the family, in turn, consists in the 
fact that it is built on the foundation of marriage – it is a legal, economic and social unit and has specific tasks to 
fulfill. Thus, it is perceived and treated as an institution. However, both dimensions are linked by the fact that their 
first duty and, as it were, a summary of others, is mutual. Ficek, Zaangażowanie chrześcijan w życie publiczne: 
w kontekście nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego prymasa Polski, 42–45.
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socio-political life. In supporting majority rule, however, careful attention should be paid 
to whether they also care for minority rights15.

Many issues related to the social control of power structures were brought outside the 
legal system and dealt with through more informal social supervision methods. That is 
why Wyszyński favors a cooperation between local communities and not formal social 
assistance programs16. In this case, management programs operating at the local level, 
taking into account the principles of subsidiarity and subsidiarity, play an essential role. 
It also promotes the issues of democratization of power structures and participation in 
social and political life in the spirit of responsibility for the common good. Therefore, it 
is preferable to activate local self-governments activities focused on mutual assistance in 
the spirit of the Christian principle of solidarity and subsidiarity.

2. State: its Essence, Genesis, and Purpose

One of the fundamental issues raised by Stefan Wyszyński in his teaching is the issue 
of mutual relations between the state and the national community, as well as the spe-
cific principles that condition the proper functioning of both socio-political structures. 
According to the Primate, “the state gives to the nation «completion» and sovereignty”17. 
Hence, the state turns out to be “not only a spiritual community, but also a contractual 
legal convergence”18.

15 Ficek, Christians in Socio-Political Life: An Applied Analysis of the Theological Anthropology of Cardinal Stefan 
Wyszyński Primate of Poland, 255–259.

16 Ficek, Zaangażowanie chrześcijan w życie publiczne: w kontekście nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego 
prymasa Polski, 268–272.

17 Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość społeczna, 149. Taking into account the specificity of the People’s Republic 
of Poland, it is difficult to consider the post-war People’s Poland (1944–1989) as a sovereign state, which political 
system – according to all socio-political and economic standards – could be regarded as a form of socialism typical 
of the “Eastern Bloc” countries under the political domination of the Soviet Union. In other words, the entirety 
of the principles of organization and operation of state power in post-war Poland was practically identical for all 
socialist countries, despite different solutions in the field of building the state apparatus or socio-economic condi-
tions of the country. These principles defined the socio-cultural and political structure of the state understood as 
a “class” arrangement of the state and thus answered the fundamental question: in whose hands is the state power? 
In practice, a characteristic feature of the socialist system was the use of communist phraseology emphasizing 
the notion of “social class”, “class struggle,” as well as – typical for communist ideology – the “economic base 
and cultural superstructure” model as well as the category of socio-economic determinism. As a result, the entire 
political narrative was demagogic and fit into the twisted Marxist dialectics sphere. Moreover, the specificity of the 
political system in force in post-war Poland largely exhausted the features characteristic of authoritarian regimes. 
The reality of “real socialism” was similar to systems characterized by limited political pluralism, little responsible 
for the so-called “common good.” Indeed, there were administrative structures and parliamentary institutions 
characteristic of a democratic system that could inspire confidence. However, a more detailed analysis of them 
shows that they did not have much in common with the democratic system in the sense of the standards typical 
of mature democracies of Western countries. Ficek, Christians in Socio-Political Life: An Applied Analysis of the 
Theological Anthropology of Cardinal Stefan Wyszyński Primate of Poland, 223–246; Eva Erman, Anders Uhlin, 
Legitimacy Beyond the State? Re-examining the Democratic Credentials of Transnational Actors (New York: 
Palgrave Macmillan, 2010), 6–13.

18 Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość społeczna, 181. Taking into account the complex issues of socio-political 
praxis, Wyszyński states: “Nowadays everyone expects great spiritual virtues from those in power. Tired of 
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According to Cardinal Wyszyński, the political order of society depends primarily on 
its goal. If this goal is the “common good” understood as the creation of values and con-
ditions for the full personal development of man and the entire society, then this function 
can be performed by the state. It is only the state; therefore, that is a perfect and complete 
community in the sense that it is self-sufficient in meeting the development needs of its 
own citizens. In this context, Wyszyński understood the state “as a community arises 
out of the needs of innate human cohabitation19. It must aim to create such conditions, 
a system in which life would develop as much as possible. It would allow people to live 
a good life and fulfill all personal and social duties”20.

In this sense, however, the purpose of the state’s existence is the desired state of real-
ity, the cause of which is the introduction of some form of social organization. In other 
words, the state exists because there is a particular, better or worse, desired state, the 
achievement of which would otherwise be impossible (that is if the state did not exist), or 
considerably more difficult. So, the goal and destiny of the state is the common good of 
the entire nation and its all citizens. Thus, the state, identifying itself with the “common 
good” of the national community, has the errand of supporting various forms of citizens’ 
participation in public life, in which there is a specific division of functions, rights, and 
obligations21.

The functions of the state are methods and directions of activities thanks to which it 
can achieve the assumed goals. It follows, however, that a single goal can be completed 
in different ways (i.e., with another distribution of efforts and resources among certain 
functions). “The point is that the state community should act for the common good of 

democratic irresponsibility, more than experienced with secular morality without any moral principles, with the 
politics of dirty business and dirty hands, we demand Christian morality for public life”. Wyszyński, Miłość 
i sprawiedliwość społeczna, 150.

19 Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość społeczna, 335.
20 Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość społeczna, 355–336.
21 Stefan Wyszyński, “Naród – Kościół – Państwo. Kazanie świętokrzyskie (25.01.1976)”, in: Stefan Wyszyński, 

Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 713. With the takeover of power by the communists 
and the implementation of the public centralized command and distribution system, the importance of local admin-
istrative structures also weakened. Leaders of centralized state structures did not want to tolerate the uncontrolled 
concentration of political power that was beyond the direct reach of the supreme party organs. Therefore, all 
forms of local administration characterized by the autonomy of action were considered a threat that undermined 
the integrity and unanimity of the adopted political strategy. Consequently, all institutions operating at the local 
communities’ level were gradually marginalized or replaced by offices under the party authorities’ direct control. 
When the regional party centers, legislative power, and local self-government structures were losing power to the 
executive bodies, a similar process also affected the judiciary. Although in countries characterized by a mature and 
stabilized parliamentary tradition, the judiciary – at least officially – does not play an active political role. It still 
remains an essential element of the state’s systemic framework. Its primary function is expressed in maintaining 
the legal order. Therefore, all spheres of social life – including also the judicial dimension – must respect the 
judgments of the judiciary. In the context of the post-war reality of the PRL, even the judiciary was mostly de-
pendent on the centralized structures of the communist party elites. Renate Mayntz, “Legitimacy and the Directive 
Capacity of the Political System”, in: Stress and Contradiction in Modern Capitalism: Public Policy and the 
Theory of the State, ed. Leon N. Lindberg (Lexington: Mass., Lexington Books, 1975), 277–279; Peter Fabienne, 

“Legitimate Political Authority and Expertise”, in: Legitimacy: The State and Beyond, eds. Wojciech Sadurski, 
Michael Sevel, Kevin Walton (New York–London: Oxford University Press, 2019), 32–40.
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all citizens when it takes into account the social pluralism of workers, farmers, and the 
intelligentsia. Moreover, the point is that the state should not be afraid of the greatness 
of man, who is the highest value after God, regardless of the system in which he lives”22.

In almost universal consciousness, however, the state is treated as the primary form 
of organization of social life. The contemporary political discourse also emphasizes that 
the concept of “state” refers to one of the fundamental political categories. Undoubtedly, 
the post-war idea of the Polish state reflected, but also directly influenced, the specificity 
of the socio-political transformation of the political system. Therefore, it also shaped the 
functioning of the multi-dimensional reality of the country.

For political science, however, the state is understood primarily as a type of political 
society, which includes a set of political norms and a social community occupying a spe-
cific territorial area, subordinated to one center of sovereign political power23. Taking 
into account the particular conditions of post-war Poland, it is worth in this context to 
recall the classic definition of the state proposed by Max Weber. He defined the state 
as “a legally recognized community that is compulsorily subject to the jurisdiction of 
the judiciary, uses permanent organizational structures and maintains a monopoly of 
coercion within its territory and inhabiting it people, including all activities taking place 
within its jurisdiction”24.

In the context of the above analysis, however, there is also the question of the definition 
regarding the state itself, which, contrary to appearances, is not obvious at all. It is often 
assumed that the state means a political form of sovereignty over a specific geographical 
area. Such a definition, however, is flawed, because it refers to the notion of politics, 
which is equally difficult to define and then identifies the state with its territorial authority 
(which pushes the idea of the state of nomadic peoples and the itinerant tribal organiza-
tion beyond the boundaries). On the other hand, it de facto corresponds to the state in the 
common understanding (although it does not refer to its organs, legitimacy, etc.)25.

One can also refer to the idea of the de jure state, i.e., understood in legal terms. There 
is a generally accepted definition of a state adopted at the Montevideo Convention in 
193326: a state is an entity with four distinguishing features: (1) a permanent population; 
(2) specified territory; (3) government (authorities); (4) the ability to connect with other 
states. Another definition states that the state is a socio-political organization endowed 

22 Wyszyński, “Naród – Kościół – Państwo. Kazanie świętokrzyskie” (25.01.1976), 711.
23 The above term refers to sociological definitions which perceive the state primarily as a social group. It consists 

of three basic elements: society, territory and power (cf. Andrzej Antoszewski, Teresa Łoś-Nowak, “Państwo”, 
in: Leksykon politologii, red. Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 1995), 261).

24 Max Weber, Economy and Society (Los Angeles–London: Berkeley, 1978), 39.
25 Brian Nelson, The Making of the Modern State: a Theoretical Evolution (New York: Palgrave Macmillan, 2006), 

108–124.
26 Hersch Lauterpacht, Recognition in International Law (New York: Cambridge University Press, 2012), 419.
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with sovereign power, and is also a territorial as well as compulsory (formalized) 
organization27.

Concern for the future of society and the development of the right structures of 
socio-political life, thus, requires a rediscovery of human and moral values, belonging to 
the very essence and nature of man, which result from the truth about man and express 
and protect the dignity of the human person: values, thus, which no individual, no major-
ity or any state can create, change or destroy, but which should be recognized, respected 
and strengthened28.

3. PRL’s “People’s Democracy” as an Example of a Dysfunctional 
Socio-Political System

Along with the systemic transformation of the post-war People’s Poland and the change of 
the paradigm of power, there was an ideological offensive in the communist spirit aimed 
at changing the previously binding standards and principles of social and political life, as 
well as “remodeling” the worldview and mentality of Poles based on the concept of a “new 
socialist morality” rooted in the ideals of the materialist Marxist-Leninist philosophy. 
Official propaganda emphasized the importance of pluralism and democracy but under-
stood only in terms specific to communist ideology, the so-called “People’s Democracy” 
wholly subordinated to the totalitarian system of power. The interdependence between 
“people’s democracy” and socialism was, therefore, a central dimension of the efforts to 
implement the political assumptions of the Polish People’s Republic.

It would be a truism then to utter that authentic democracy is possible only in a state 
ruled by law and based on a correct concept of the human person29. In a similar tone, spoke 
out Wyszyński: “As citizens of this country, we can get the effort to make real democracy 
happen in Poland! It has been in the traditions of the Polish nation since royal times”30.

However, taking into account the post-war situation of Poland, it is not easy to recognize 
the political profile of the PRL as acceptable and compatible with the standards adopted 
by Catholic social teaching. Moreover, the whole concept of “people’s democracy” can be 
described as a specific form of the so-called “confused democracy,” which is character-
ized by quite serious discrepancies associated with the establishment of essential criteria 
and principles constituting the specificity of the democratic system31. The main problem 

27 Erika Cudworth, The Modern State: Theories and Ideologies (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), 
45–47.

28 Zbigniew Borowik, “Wspólnota państwowa w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, Życie Katolickie 
7–8 (1984): 147.

29 John Paul II, “Centessimus annus”, n. 46, access 27.08.2020, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/
encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html.

30 Stefan Wyszyński, „Apel Prymasa Polski ze stolicy. Do wszystkich dzieci Wspólnej Ojczyzny (Warszawa, 
25.12.1970)”, in: Stefan Wyszyński, W sercu stolicy (Warszawa: Soli Deo, PAX), 156.

31 Political decision-making centers were moved from the civic community, peripheral state institutions, and con-
centrated within a narrow group aspiring to be the executive power (the executive of the communist party of the 
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of political struggle was not so much the answer to the question: should the state be 
democratic or not. The primary dispute touched the issue of understanding democracy as 
such. It was also connected with the choice of an appropriate political strategy, which – as 
a consequence – would enable the realization of Marxist-Leninist political assumptions32.

From a personalistic point of view, however, the most desirable systemic solution is 
a Western-style parliamentary democracy. However, Cardinal Wyszyński realizes that 
both in classical and modern concepts of the socio-political order, democracy was not 
always treated as the best solution. The answer to the shortcomings of liberal democracy 
should, according to the Primate, be “personalistic democracy”. The concept of democ-
racy understood in this way accepts human rights and the need to distinguish three types 
of power in the state community. However, it postulates other principles of political life: 
personalism, the “common good”, and respect for moral norms. What significantly differ-
entiates personalist democracy from liberal democracy is the rejection of the axiological 
neutrality of the state and the interpretation of the political society as a community33.

Personalist democracy is, therefore, a community democracy, and consequently, it 
combines freedom with ethical responsibility34. In other words, the personalistic concept 
proposes that instead of undermining the value of democracy, give it an axiological 
character, so that it is not only a collection of procedures and institutions but also creates 
bonds based on values. Among the various historically developed models of democracy, 
a parliamentary democracy based on civil society is the most appropriate for modern 

Polish United Workers’ Party). In turn, referring to the typology of participation in organizational systems, one 
can indicate “instrumental-calculative” motives, i.e., coercion and faith in common values as categories stabilizing 
the political system. However, within this kind of typology, only the latter form of motivation – referring to 
axiological sources – would create a possible option to legitimize power. Admittedly, political practice proves that 
the parliaments of all countries in the world delegate some power to government executive structures. It must be 
admitted, however, that in the post-war reality of Poland, the specificity of this process was quite bizarre. It meant 
that even the Sejm – the supreme organ of the Polish legislature – often turned out to be merely a mere addition 
to the executive power which remained in the hands of the communist party elite. Giovanni Sartori, The Theory of 
Democracy Revisited (Chatham: Chatham N.J., 1987), 6; Wojciech Sokół, Legitymizacja systemów politycznych 
(Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997), 11–12.

32 Local self-government structures were subordinated to the state administration, directly subordinated to the head-
quarters in Warsaw. Such essential dimensions of social life as education, health care, maintenance of transport 
infrastructure, and taxes were taken over by managing regional administrative structures that adopted directives 
and commands from their superiors from the Central Committee of PZPR. As a result, a very strongly emphasized 
element of the state’s political strategy had become the so-called “nationwide interest”, rather than initiatives 
of local administration centers. It resulted from the political concept of action adopted by the central structures 
of state power, which aimed at taking control over the whole decision-making process, both in the macro and 
micro-social dimensions. Sokół, Legitymizacja systemów politycznych, 32–39.

33 Explaining the stability and duration of the so-called “undemocratic structures” of the communist state, one 
can refer to such sources that legitimize the political system, such as high intensity and high range of violence, 
unreflective consent based on habituation or institutional fit. It means above all self-enslaving of personality in 
institutional collectives and “mass loyalty” towards the official order resulting from the inability to implement 
alternative visions of charge, or also from the lack of such concepts. Michael Mann, “The Ideology of Intellec-
tuals and Other People in the Development of Capitalism”, in: Stress and Contradiction and Modern Capitalism, 
ed. Leon N. Lindberg (Lexington: Mass, 1975), 278; Jan Pakulski, “Legitimacy and Mass Compliance: Reflection 
on Max Weber and Soviet-type Societies”, British Journal of Political Science 16 (1986): 451–472.

34 Stanisław Kowalczyk, U podstaw demokracji: Zagadnienia aksjologiczne (Lublin: RW KUL, 2001), 146–158.
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nation-states. It is not the only representative but also participatory35. The rules of social 
coexistence, the goals pursued and the means adopted for their implementation are deter-
mined not only by the quantitatively understood will of the majority but also take into 
account the criteria of good and truth applicable in a given community.

However, taking into account the post-war situation of Poland, it is difficult to consider 
the political profile of the Polish People’s Republic as an acceptable model of any form 
of Western-style “democracy”, as well as a political system consistent with the standards 
adopted by Catholic social science. Moreover, the entire concept of “people’s democracy” 
can be defined as a specific form of the so-called confused democracy. It was character-
ized by quite serious discrepancies related to the establishment of the essential criteria 
and principles constituting the specifics of a democratic system36. The fundamental 
problem of political struggles concerned not so much the answer to the question: should 
the state be democratic or not? He touched upon the issue of understanding democracy 
as such, and it was also connected with the choice of an appropriate strategy of political 
actions, which, as a consequence, would make it possible to implement the socialist 
political assumptions in the specific political and social conditions of post-war Poland37.

In other words, the repeated issue in socialist systems of “extending” democratic 
rules from the political to the social sphere was primarily economic38. The introduction 
of a dummy of “people’s democracy”, modeled on the liberal concept of “bourgeois 
democracy”, facilitated the achievement of the basic assumptions of the socialist system 
in Poland. Thus, the development of democracy made it possible to achieve socialist goals 
related to the issue of social integration, equality, and mutual cooperation. Therefore, the 
fight for “people’s democracy” turned out to be necessary for the context of the struggle for 
socialism: one could not exist without the other. In summary, one can quote the statement 
by Frank Cunningham. He emphasized that while socialism was necessary to develop the 

35 Social personalism prefers the model of a democratic state, but democracy can be twofold: representative and 
participatory. Representative democracy is achieved through participation in parliamentary elections and possibly 
plebiscites. This kind of political democracy is indispensable but not sufficient. There is also a need for partici-
patory democracy, which is realized through various types of local governments. The final form of democracy is 
continuous, not a one-off and purely formal act (cf. Kowalczyk, U podstaw demokracji: Zagadnienia aksjolog-
iczne, 171–172).

36 Sartori, The Theory of Democracy Revisited, 6.
37 In a political environment where such a strong position characterized the executive power, the law was very 

often treated instrumentally and arbitrarily. Both the political elite, as well as senior officials of the bureaucratic 
apparatus, were somewhat reluctant to comply with regulations in force if it affected their particular interests. In 
other words, the law became a reality less binding on the power elite – while society was obliged to submit to its 
principles rigorously. The centralization of state administration structures made the mutual ties connecting the 
state with the civic society seriously falsified. Thus, the fundamental element linking the rulers and the ruled has 
become – a kind of clientele, functioning on the principle of redistribution of offices, positions, and various types 
of material resources available to the state. Analyzing the problems of political clients in the conditions of a social-
ist state, it can be described as a kind of “relation of exchange between inequalities”. Ryszard Ficek, Christians in 
Socio-Political Life: An Applied Analysis of the Theological Anthropology of Cardinal Stefan Wyszyński Primate 
of Poland (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020), 263–265.

38 Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 7.
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so-called “people’s democracy”, “people’s democracy” facilitated the achievement and 
security of the gains of the socialist system39.

However, discussions related to the issue of adopting an appropriate concept of 
socialist democracy – relevant to the social and political conditions of the socialist state – 
continued throughout the entire period of the political transformation of the People’s 
Republic of Poland. According to the ideologues of the system, “people’s democracy” 
was inextricably linked with principles such as democratic centralism and the planning 
system, and must fit within the framework of the system typical of a socialist state in 
Soviet edition, the functions of which result from both internal tasks and international 
conditions.

In “socialist democracy”, therefore, there is no room for political pluralism. According 
to Communist decision-makers, within the framework of the Marxist-Leninist system, 
there is no objective class basis, as well as the need for pluralist institutionalization of 
political differences and platforms. However, there is a need, and there are conditions for 
a real discussion of social problems and methods of solving them, a discussion aimed at 
elaborating optimal programs and decisions and, on this basis, achieving the broadest 
range of unanimity in deciding and acting. Under the socialist political system – whose 
center and motor force is the Communist Party of the working class – conditions are cre-
ated for the development of indirect and direct democracy, for a vibrant and compelling 
political life40.

The basis for the justification of the “people’s democratic” system was the so-called 
heteronomous-teleological legitimization. It was an example of combining an ex-situ 
argument (referring to factors external to the authorities) with the argument ex motu 
et virtute, which contains a teleological element that is, referring to changes that the 
government introduces and will to introduce41. Such heteronomous legitimacy is identical 
to the category of numinous legitimacy: just as in theocratic political systems, where 
government legitimacy derives from the “chosen by divine power enlightened guru” 
(here, communist party elites)42.

39 Frank Cunningham, Democratic Theory and Socialism (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 25.
40 Zbigniew Rybicki, Andrzej Werblan, “Historyczne miejsce demokracji socjalistycznej”, Państwo i Prawo 8–9 

(1977): 23–38. However, the promised benefits associated with the functioning of the socialist system of the 
political system had never been materialized. Lack of alternative opposition activity, political patronage of the 
functioning party elites offered in place of the actual representation of the civic community, as well as clientelism, 
which could not function without the exploitation of clientele by its patrons – all this significantly affected the 
degeneration of the existing political system. It must be admitted that the Communist elite of the PRL primarily 
preyed on the vulnerability of the civic community. The implemented political practice was, therefore, difficult 
to reconcile with the concept of social egalitarianism promoted by communism. Centralized state administration 
was also unable to create sufficiently strong and effective governance structures. A stable system of government 
performs primarily the needs and interests of the community citizen union, expecting – simultaneously – its 
support and legitimacy for the current strategy of political life. Paul Lewis, Eastern Europe: Political Crisis and 
Legitimation (London–Sydney: Croom Helm, 1984), 19–36.

41 Georg Brunner, “Legitimacy Doctrines and Legitimation Procedures in East European Systems”, in: Political 
Legitimation in Communist States, eds. T.H. Rigby, Ferenc Feher (New York, 1982), 34–35.

42 Reiner Sternberger, “Legitimac”, in: International Encyclopedia of Social Science, vol. IX, ed. David E. Sills 
(New York, 1989), 244–246.
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The reference to such entitlements to holding power turns out to be more important 
than autonomous-consensual legitimization, which refers to arguments such as: “this 
power comes from a properly concluded contract”. Over here, the principle of people’s 
sovereignty is particularly stressed. In other words, the mere fact of referring to the above 
legitimacy doctrines turns out to be insufficient for the so-called normative legitimacy. 
Achievement of the so-called actual legitimacy – empirically determined – requires the 
use of appropriate political procedures by the political elite, which are understood as 
methods of adapting normative legitimacy to real differences for heteronomy-teleolog-
ical legitimization and autonomic-consensual legitimacy. Concerning the specificity of 
the Communist political system, the former reasoning is the most important. Amongst 
them are, e.g., touting and propaganda carried out through manipulation and social engi-
neering, education as well as mass media. In turn, autonomous-consensual legitimization 
procedures are elections and certain forms of direct democracy that create the illusion of 
the implementation of the principle of people’s sovereignty43.

According to the assumptions of the Communist ideologues, the concept of people’s 
democracy assumed that the communist party represented the interests of all social 
groups in the state. Moreover, all particular political activities – following this principle – 
should be subordinated to the general will of all (i.e., Communist party). As a result, 
the autonomy of organizations representing the interests of individual social groups was 
replaced by a kind of “corporate agreement”, joining the above institutions with the 
communist party structures. Such changes were perceived as an essential step towards 

“people’s democracy” because they made it possible to subordinate particular interests as 
the “will of the people”44.

43 In other words, it was a form of mutual cooperation – in a sense based on mutual benefits – between the power 
elites and the rest of society, which generally was deprived of significant influence on the political life of the 
country. The elites of the communist authorities usually offered their political clients public offices and positions 
(combined with the possibility of obtaining adequate earnings and access to government administration structures), 
a sense of security, and material means. In response, the political client undertook to show support, respect, and 
loyalty. This, in turn, helped legitimize the high position of the power elites. In this sense, clientelism was not only 
a form of political contract, but it was a kind of political channel that – at least to some extent – connected civil 
society with the communist elite of power. Christopher Clapham, “Clientelism and the state”, in: Private patron-
age and public power, ed. Christopher Clapham (London: Palgrave Macmillan, 1982), 4–6; Fabienne, “Legitimate 
Political Authority and Expertise”, 41–42.

44 In the case of the People’s Republic of Poland, centralized structures of state power quite quickly led to the 
“falsification” of most of the ties linking the state with civil society. Institutions that could constructively influence 
the ongoing socio-political changes – suggesting alternative solutions, or playing the role of the so-called “safety 
valve” in the event of possible disputes and misunderstandings were gradually marginalized. In their place, insti-
tutions strictly dependent on a narrow group of the apparatus of power were established, which in the performance 
of its tasks relied primarily on its own consultations and expert opinions. Perhaps it allowed for more effective, at 
least in the view of party elites, implementation of the assumed socialist concept. However, this was the reason not 
only for the slow alienation of the power elite but also for the emergence of a serious breach between the structures 
of state administration and civil society. No wonder then that Primate Wyszyński approached the institutions of 
the socialist state with great caution, and focused his attention on the “Nation”. However, he recognizes the fact 
that the state as the political and organizational structure of the Nation is of fundamental importance and has the 
right to exercise supreme power over the citizens and the communities inhabiting its territory. Nevertheless, “as 
a community, it grows out of deep needs inherent in human nature”. Stefan Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość 
społeczna (Poznań: Pallottinum, 1993), 335.
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Theoretically, the “democratic” character of the Communist Party as “the leading 
force of the nation” was to be secured by several factors. These included, among others: 
the mass character of the party; the right of its members to freely choose party leaders; 
representation of various social groups not associated in the party ranks, nonetheless 
engaged in political activities in non-party organizations of a mass character; the right of 
all voters to choose their own party representatives who could be suitable candidates for 
power structures, both at the local and central level45.

Once again, however, it turned out that in the specific political reality of the Polish 
People’s Republic, the theory did not have much in common with real life.

4. A Call for the “Democratization” of Socio-Political Life

Undoubtedly, Primate Wyszyński was aware of the gravity of the situation in which 
Poland found itself in the post-war period. In this sense, his teaching was part of the 
broader context of Catholic social teaching, which emphasized that all nations are free 
to choose the political system of the state. Any system, in principle, is acceptable, but on 
condition that it protects the development of “common good”46. Nevertheless, especially 
in the face of the horrific experiences of World War II and the expansion of the ungodly 
Marxist-Leninist ideology in the post-war period, the preservation of the Church’s neu-
trality in the subject of the political system proved to be insufficient. Therefore, referring 
to the words of Pius XII, “true and sound democracy” responds to the circumstances of 
the present times47.

45 In the context of post-war history, however, it is difficult to agree with the opinion that the Polish People’s 
Republic exhausted all components of the rule of law and the democratic control exercised by civil society. 
Therefore, according to the Primate, the socialist state as a political structure carries out its tasks in the reality 
of the Nation. Nevertheless, its functions, concerning national life, are often much distorted, and, as a result, of 
secondary importance. In this sense, the existence of a Nation without a state, although complicated and full 
of numerous imperfections, seems to be possible and – sometimes – even necessary. An example of this is the 
period of partitions when the Polish nation was deprived of its statehood. Nevertheless, it was also a time when 
the national community developed a form of “spiritual state”: “a state of genuine national depth”. As Cardinal 
Wyszyński stated: “We see various motives for fighting the truth. First, it is the fear that engulfs people in power. 
(…) But there may be other arguments in the fight against the truth because the truth is great, huge and can 
suppress small brains. It is huge, so there may be many arguments against it. The greatness of the truth is terrifying. 
It hides «gram» truths, tiny departmental accomplishments, minimal achievements, seemingly imperceptible 
under a microscope, or any other technical device. It is so enormous and inexhaustible that it exceeds human 
capabilities (…). Therefore, there are many motives to fight the truth; there are great truths, magnificent, tall and 
small, tiny, transitional, opportunistic, as a human being. For Herod, the truth is a toy, for Pilate – a threat to order, 
for Judas – a handful of silver coins, for Magdalena – penitential tears, for Mary – swords of sorrow. One pays 
for the truth for who he/she is. The price of truth is what a man can do, and he sells it for what he can afford. The 
dispute of the truth will always go on” (Stefan Wyszyński, “«Abyście byli synami światłości». Do naukowców 
Warszawy (21.03.1959)”, in: Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 124).

46 Leo XIII, “Diuturnum” (29.06.1881), access 27.08.2020, http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/doc-
uments/hf_l-xiii_enc_29061881_diuturnum.html; Leo XIII, “Libertas” (20.06.1892), access 27.08.2020, https://
www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_20061888_libertas.html.

47 Pius XII, “Orędzie radiowe wygłoszone w wigilię Bożego Narodzenia 1944 r.”, Acta Apostolicae Sedis 37 (1945): 
5–23, 36.
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All subsequent statements of the Holy See, therefore, indicated a change in the Church’s 
optics regarding the vision of social and political life. That is why Primate Wyszynski 
focused his attention not on the structure and organization of internal public life in the 
post-war reality of the PRL, but a human person. In his understanding, man cannot be 
regarded as an object or as a passive element of socio-political life but should be consid-
ered as “(…) the subject, basis, and purpose of this life”48. This point of view also applies 
to the state whose fundamental sense of existence – as a political community – lies in 
the fact that the whole society that creates it, in this case, a particular “Nation”, becomes 
a master and ruler of its own destinies49.

It is not surprising that the entire teaching of Primate Wyszyński emphasized the mul-
ti-faceted dimension of Christian involvement in building just structures of socio-political 
life. However, the main emphasis was placed on renewing the “conscience of the Nation”. 
In the context of the post-war situation of Poland, it was a condition sine qua non of the 
moral order determining the stability and proper functioning of the entire state’s reality.

Referring to the actual documents of the Church concerning Catholic social teaching, 
Cardinal Wyszyński formulates the basic principles that condition the functioning of 
democracy. They mainly include:
(1) The right to life (in this context, Wyszyński emphasizes that its integral part is the 

right to life and development of the child in the womb from the moment of conception).
The right to live in a family.

(2) The right to live in a morally safe environment (suitable for the growth and upbringing 
of the child).

(3) The right to develop one’s own intelligence and freedom (the environment of truth 
and freedom).

(4) The right to work.
(5) The right to have a family.
(6) The right to religious freedom50.

48 Pius XII, “Orędzie radiowe wygłoszone w wigilię Bożego Narodzenia 1944 r.”, 5–23.
49 Jacques Maritain, “Chrześcijaństwo i demokracja”, Znak 4 (1992): 45–47.
50 Stefan Wyszyński, “O chrześcijańskim wyzwoleniu człowieka. List pasterski na adwent 1946”, in: Stefan 

Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 24–28; Stefan Wyszyński, “O katolickiej 
woli życia. List pasterski na Wielkanoc 1947”, in: Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: 
ODISS, 1990), 29–40; Stefan Wyszyński, “«Res sacra homo». Podczas jubileuszu świętego Wincentego a Paulo 
w Krakowie 27.09.1960”, in: Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 
151–156; Stefan Wyszyński, “«Nauczycielu prawdomówny!». Do nauczycieli Warszawy 6.11.1960”, in: Stefan 
Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 168–173; Stefan Wyszyński, “O pokoju 
na ziemi. Po ogłoszeniu encykliki «Pacem in terris». Białystok 2.06.1963”, in: Stefan Wyszyński, Nauczanie 
społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 212–215; Stefan Wyszyński, “Zmaganie się sprawiedliwości 
i miłości. Zwycięstwo miłości. Warszawa – kościół oo. Bazylianów 6.04.1968”. In: Stefan Wyszyński, “Idzie 
nowych ludzi plemię…” (Poznań: Pallottinum, 2017), 232–237; Stefan Wyszyński, “Głos synodu na temat 
sprawiedliwości w świecie. Po powrocie z Synodu Biskupów. Warszawa 6.01.1972”, in: Stefan Wyszyński, 
Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 477–482; Stefan Wyszyński, „Jakiej chcecie Polski? 
Do młodzieży akademickiej w Warszawie 22.03.1972”, in: Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 
(Warszawa: ODISS, 1990), 488–493; Stefan Wyszyński, “Stawiamy na rodzinę. Do referentek poradnictwa rodz-
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Therefore, according to Wyszyński, only on this basis real democratization of the 
social and political life structures is possible. “It is in Christ that all men are brothers and 
are equal in Him because they were created in the image and likeness of God. They are 
children of God called to eternal happiness. Therefore, by building on Jesus, everything 
that harms the state prevails, and the common good of all social classes are promoted51.

It requires, however, taking into account two fundamental elements:
(1) The servile character of state power.
(2) The possibility of participating in free elections – and thus, enabling the Catholic 

society to authentic participation in socio-political life, following its Christian system 
of values52.

In other words, the servile nature of all power – also in the dimension of state struc-
tures – has its roots in the Catholic social teaching, based on “Jesus Christ, the Eternal 
Word, God’s Word, living in the church, God’s Word, by God’s Word the work of the Holy 
Spirit”53. It also underlines the Catholic concept of the Church understood as a community 

“God’s People” for whom “there are no social strata because everyone is compensated by 
baptism, the Gospel, the Eucharist, prayer, and blessings. All are classless, despite the 
hierarchy and the people. The hierarchy itself is taken from the people and established for 
it, in what belongs to God. This means that the nature of the hierarchy, i.e., power, should 
not be ruling, but serving”54.

In this sense, the principles governing democracy should be viewed in ethical terms. 
They emphasize respect for the dignity of the human person, which is the source of the 
concept of equality, understood on the level of the spiritual life, as equality with the Crea-
tor. Each person should be treated with the respect due to beings created in the image and 
likeness of God. In other words, the essence of democracy is not based on the principle 
of the importance of the majority, but on the concept of personalism and the conviction 
that lay Catholics can direct themselves, and especially to choose those who, based on the 
virtue of wisdom, can reliably exercise power and respect their natural rights. The above 
principles constitute the conditio sine qua non of “authentic democracy”, which is only 
possible under the rule of law and based on a correct conception of the human person55.

The civic society organizes this cooperation to serve the development of all its mem-
bers through the selection of administrative and government structures – both at the local 
and central levels – which are to guide citizens on their behalf for their common good. 
Therefore, the political consequence of the principle of solidarity is citizens’ responsibility 

innego w parafiach. Gniezno 6.02.1973”, in: Stefan Wyszyński, Prymat człowieka w ładzie społecznym (Londyn: 
Odnowa, 1976), 55–65.

51 Wyszyński, “Głos synodu na temat sprawiedliwości w świecie. Po powrocie z Synodu Biskupów. Warszawa 
6.01.1972”, 479.

52 Stefan Wyszyński, “Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowego. Do wiernych (Warszawa, 6.01.1981)”, 
in: Stefan Wyszyński, Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 993.

53 Wyszyński, “Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowego. Do wiernych (Warszawa, 6.01.1981)”, 994.
54 Wyszyński, “Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowego. Do wiernych (Warszawa, 6.01.1981)”, 994. 
55 John Paul II, “Centessimus annus”, n. 46, access 27.08.2020, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/

encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html.
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for decisions of the governing bodies regarded as their representative bodies. Of course, 
this is indirect responsibility, because it cannot be treated as either successes or failures 
of people who manage the structures of public life56.

In the context of the post-war socio-political reality of Poland, the teaching of Pri-
mate Wyszyński promoted a democratic style of government based not on violence, 
strength or fear, but persuasion and recourse to conscience. This style of government 
also allows participating in free elections. Thus, participation in free elections is one of 
the main elements of the state’s democratization. In this sense, every citizen is obliged 
to actively engage in shaping the structures of public life by participating in the elections 
of authorities’ representatives. It is worth noting here that a Catholic is also obliged to 
select candidates for public offices according to a strictly defined ethical criterion, rooted 
in the Christian system of values57. In other words, the more the state system is close to 
democratic ideals, the more the duty of citizens to take an active part in manifestations of 
public life, exercising rights and fulfilling civic duties increases58.

Summing up, in the entire teaching of Cardinal Wyszyński, one can notice a clear, 
albeit restrained, promotion of the democratic political system. The above restraint 
stemmed from the Primate’s anti-model way of thinking and the meta-political attitude 
of the Church, which – according to him – should deal with the particular political reality. 
In this way, the “perspective of Catholic social science” avoids demonizing or deifying 
“democracy” as such. Moreover, the doctrine of the Church neither recommends nor 
approves any particular form of government (autonomy of earthly reality). Furthermore, 
every form of the system is good, as long as it does not contradict the Church’s doctrine.

Therefore, democracy understood as a system of exercising power is to serve primarily 
the implementation of the basic assumptions arising from the Christian values which – in 
essence – coincide with the goals of authentic democracy: personalism, the idea of the 
common good, the principle of subsidiarity. Thus, integration of democracy into a com-
prehensive Catholic vision of socio-political reality is to serve to build a free and solidary 
society centered around man and his inalienable rights, as well as on proper relations 
between individuals, community, and the state59.

56 John XXIII, “Mater et Magistra”, n. 96, access 27.08.2020, http://www.vatican.va/content/john-xxiii/en/
encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html; Paul VI, “Populorum progression”, n. 47, access 
27.08.2020, http://www.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.
html; John Paul II, “Reconciliatio et paenitentia”, n. 16, access 27.08.2020, https://w2.vatican.va/content/john-
paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html; John Paul II, 

“Sollicitudo rei socialis”, n. 38, access 27.08.2020, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/doc-
uments/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html; Berhard Sutor, Etyka polityczna. Ujęcie całościowe 
na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej (Warszawa: Kontrast, 1994), 42–43.

57 Stefan Wyszyński, “Apel Prymasa Polski ze stolicy. Do wszystkich dzieci wspólnej ojczyzny (Warszawa, 
25.12.1970)”, in: Stefan Wyszyński, W sercu stolicy (Warszawa: Soli Deo, PAX, 2000), 156; Stefan Wyszyński, 

“Problem pracy górników w Polsce. List do księdza biskupa Herberta Bednorza (2.02.1978)”, in: Stefan Wyszyński, 
Nauczanie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 810.

58 Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość społeczna, 149.
59 Janusz Mariański, “Demokracja bez wartości? Refleksje wokół encykliki «Centesimus annus» i sytuacji w Polsce”, 

in: Wartości u podstaw demokracji, red. Janusz Nagórny, Andrzej Derdziuk (Lublin–Sandomierz: Wydawnictwo 
Diecezjalne, 2002), 39.
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In other words, democracy and the concept of a democratic state of law inscribed in 
its ministerial character set a common direction for the Church and the state: respect for 
the dignity of the human person, a saturation of politics with morality, and influence on 
the axiological foundations of the legal order60. Thus, the quintessence of the concept 
of a democratic state of the law is best captured by looking at it through the prism of 
Christian anthropological assumptions. Only the implementation of the Catholic social 
teaching’s guidelines and the Christian system of values can make a person “more 
human”, and democracy not resemble a “house built on sand”.

Summary

Undoubtedly, the teachings of the Primate – rooted in the conciliar tradition – place 
a strong emphasis on the good of all citizens over whom the authority is to watch over. In 
this way, citizens are also guaranteed their rights when fulfilling their obligations. The 
authorities perceived in this way are obliged to strive for the good of their subordinates 
and to facilitate the functioning of institutions that serve citizens. In other words, the 
state, in the sense of the Catholic social teaching of the Church, has meaning as long as 
it fulfills the right service towards the nation. In such an approach, the state is no longer 
just an end in itself, but a help and a means of achieving the good of the person and 
common goods of the communities that constitute society. At the same time, the idea of 
the rule of law is understood as the natural environment for development has far-reaching 
consequences in terms of extracting the essential elements of the common good of all 
citizens61.

In this sense, the teaching of Cardinal Wyszyński was not an attempt to create – a kind 
of – optimal socio-political system, nor an effort to reduce the doctrine of the Church to 
the role of Christian ideology. The voice of the Primate expressed undoubted concern for 
the specific social and political reality of the “Polish People’s Republic”, and his message, 
inscribed in the sphere of evangelical principles, was aimed at directing the involvement 
of Christians in the construction of “new heaven and a new earth” (2 P 3:13, Rev 21:1).

In the context of the above analyzes, however, the question of explaining a specific 
phenomenon arises: why did society accept the new system of socialist enslavement for 
so long and quite commonly and support it, despite arrests, repressions, censorship, lies 
and the use of violence?

In answering this question, it must be stated that the new ideology of the socialist 
state was a promise to build a non-capitalist industrial society while maintaining some 
features of a traditional community. At the price of political and economic freedom, the 
party authorities guaranteed social security and civilization and national advancement 

60 Leo XIII, “Graves de communi” (1901), access 27.08.2020, http://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/
documents/hf_l-xiii_enc_18011901_graves-de-communi-re.html.

61 Stefan Wyszyński, “«Homo Politicus». III kazanie świętokrzyskie (27.01.1974)”, in: Stefan Wyszyński, Naucza-
nie społeczne 1946–1981 (Warszawa: ODISS, 1990), 591.



418

Ryszard Ficek

to representatives of the lower classes, which primarily concerned the inhabitants of the 
countryside. Besides, there was a natural and enthusiastic reconstruction of the country 
from the war damage, often used for propaganda purposes. Notably, the Church at that 
time in Poland, despite its hostile environment, retained its autonomy and performed 
important social functions, becoming a guarantor of national continuity and identity.

Nevertheless, for most of the history of the Polish People’s Republic, Poles accepted 
the ideological foundations of the communist regime, while rejecting the rules of func-
tioning of the systemic institutions of the socialist state. This conditional acceptance was 
expressed by the slogan “socialism yes, distortions no”, accompanying the social protests 
until August 1980. The decisive rejection of the system came only after the harrowing 
experiences of “Solidarity” and the brutal events of martial law.
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CENZUROWANIE ORGANU URZĘDOWEGO 
KURII GORZOWSKIEJ W LATACH 1957–1959. 
FRAGMENT POLITYKI ANTYKOŚCIELNEJ PRL

Streszczenie

Komunizm to system totalitarny, który chciał nadzorować wszystkie sfery życia publicznego, 
a w niektórych przypadkach także prywatnego obywateli. Jedną z instytucji wypełniających 
to zadanie była cenzura, funkcjonująca we wszystkich krajach tzw. demokracji ludowej. 
Nadzorowała ona przekaz słowny i pisany, czyli przekaz prawdy, która uległa wcześniej-
szej infiltracji oraz manipulacji. Ostatnim legalnym obszarem wolnego słowa w Polsce 
pozostawał Kościół katolicki prowadzący także działalność publicystyczną m.in. w formie 
czasopism oraz organów urzędowych. Przy czym te ostatnie były skierowane do duchowień-
stwa i przekazywały informacje kurialne, pastoralne oraz wiedzę teologiczną. W przypadku 
ordynariatu gorzowskiego, którego obszar obejmował 1/7 kraju, były to najpierw od 1945 
roku zarządzenia, a od 1957 roku „Gorzowskie Wiadomości Kościelne”. Zadaniem cenzury 
był nadzór nad treścią zawartą w kolejnych numerach. Usuwano fragmenty lub nawet całe 
artykuły, które zdaniem cenzora były sprzeczne z interesem reżimu. Zespół Delegatury 
Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze znajdujący się w zasobie 
Archiwum Państwowego jest w znacznym stopniu wybrakowany, stąd autor, prezentując 
przykłady ingerencji w działalność wydawniczą „Gorzowskie Wiadomości Kościelne”, 
skupił się tylko na latach 1957–1959.

Słowa kluczowe: komunizm, cenzura, duchowieństwo, czasopisma, Kościół katolicki, 
ordynariat gorzowski
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CENSORSHIP OF THE OFFICIAL BODY OF THE GORZOW (GORZÓW) 
CURIA IN THE YEARS 1957–1959. FRAGMENT OF THE ANTI-CHURCH 
POLICY OF THE PRL

Abstract

Communism, a totalitarian system that wanted to oversee all spheres of public life and in 
some cases also of private citizens. One of the institutions fulfilling this task was censorship, 
functioning in all countries of the so-called People’s Democracy. It supervised verbal and 
written communication, i.e. the transmission of truth which had been previously infiltrated and 
manipulated. The Catholic Church remained the last area of free speech in Poland, conducting 
also journalistic activities of official bodies or these in the form of magazines, wherein the first 
were directed to the clergy providing on the one hand curial and pastoral information and on 
the other theological knowledge. In the case of the Ordinariate of Gorzow (Gorzów), which 
covered 1/7 of the country, these were first Orders from 1945, and from 1957 Gorzowskie 
Wiadomości Kościelne. The task of censorship was to supervise the content of subsequent 
issues. Excerpts or even entire articles, that according to the censor were contrary to the inter-
ests of the regime, were removed. The resources of the Zielona Gora (Zielona Góra) Delegacy 
of the Office Controlling the Press, Publications and Spectacles, collected in the State Archives 
are largely incomplete, hence the author, presenting examples of interference in the publishing 
activity of Gorzowskie Wiadomości Kościelne, focused only on the years 1957–1959.

Keywords: Communism, censorship, clergy, magazines, the Catholic Church, the 
Ordinariate of Gorzow (Gorzów)

Wstęp

Po II wojnie światowej zmieniło się oblicze Europy Środkowo-Wschodniej, która trafiła 
w objęcia komunistycznej Rosji Radzieckiej. Dotyczyło to także Polski. W krajach będą-
cych pod kontrolą Moskwy rozpoczęła się zorganizowana indoktrynacja ateistyczna spo-
łeczeństwa. Tam, gdzie chrześcijaństwo było słabe, podzielone lub wcześniej już rozbite 
poprzez zawiłe procesy historyczne, akcja narzucania laickiego światopoglądu natrafiała 
na większy czy mniejszy opór opłacony ceną represji, zniewag i męczeństwa, jednak 
stawiany opór był dławiony2. Inaczej sprawa wyglądała w Polsce, tu Kościół katolicki był 
dla większości społeczeństwa niekwestionowanym autorytetem, stąd utarty w okresie 
międzywojennym, zwłaszcza po wojnie polsko-radzieckiej, termin „Rzeczpospolita 
przedmurzem chrześcijaństwa” nabrał nowego znaczenia. Władze komunistyczne miały 
świadomość, że walka z Kościołem katolickim w Polsce musi być rozłożona na lata. 
Zastosowano zasadę „salami”, stopniowego ograniczania przestrzeni funkcjonowania 
Kościoła. Jedną z form ograniczania myśli i swobodnego wypowiadania się był Urząd 

2 Testimoni della fede. Esperienze personali e cellettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime 
comunista, a cura di Jan Mikrut (Verona: Il Segno dei Gabrielli editori, 2017).
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Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk – cenzura3. Instytucja ta prowadziła walkę 
z Kościołem, m.in. ingerując w treść artykułów publikowanych w prasie katolickiej.

1. Geneza cenzury i jej funkcjonowanie w wymiarze krajowym

Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut i premier Edward Osóbka-
-Morawski powołali do życia Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
(dalej GUKPPiW) dekretem z 5 lipca 1946 roku4. Doraźnym celem nowego urzędu 
była walka z opozycją antykomunistyczną po sfałszowanym referendum czerwcowym. 
W następnych latach GUKPPiW oraz jego delegatury stały się jednym z podstawowych 
elementów państwa totalitarnego.

Wspomniany dekret określał zadania nowego urzędu. Do nich należały „nadzór nad 
prasą, publikacjami i widowiskami w zakresie przewidzianym w szczególnych przepi-
sach prawnych” i „kontrola rozpowszechniania wszelkiego rodzaju utworów za pomocą 
druku, obrazu, i żywego słowa, mająca na celu zapobiegania godzeniu w ustrój państwa 
polskiego, ujawnieniu tajemnicy państwowej, naruszeniu stosunków międzynarodowych, 
wprowadzanie w błąd opinii publicznej przez podawanie wiadomości niezgodnych z rze-
czywistością”. W efekcie kryteria prawdy ustalała władza i zaciekle zwalczała wszystkie 
wypowiedzi i publikacje niezgodne z jej aktualną linią polityczną5.

Na czele Głównego Urzędu stał dyrektor mianowany przez Radę Ministrów. Prezes 
Rady Ministrów ustalał organizację i właściwości Głównego Urzędu oraz podległych 
mu terenowych urzędów kontroli, prasy, publikacji i widowisk. Na podstawie powyż-
szego dekretu utworzono w Poznaniu Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk. Podporządkowane mu były Powiatowe Urzędy Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk. W Zielonej Górze urząd taki powstał dopiero pod koniec 1947 roku. Mieścił 
się on w drukarni. Na stanowisko kierownika tego urzędu powołano Józefa Ropelskiego6.

W 1950 roku zniesiono Powiatowy Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
i powołano delegaturę okręgową, a od 1953 roku Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, 

3 Cenzura – w starożytnym Rzymie istniał urząd cenzora. Był to jeden z dwóch urzędników (wybieranych na pięć 
lat) mających m.in. następujące uprawnienia: przeprowadzanie spisu ludności, szacowanie majątku obywateli, 
regulowanie wydatków państwowych oraz kontroli moralności obywateli. Samo słowo cenzura oznacza 
kontrolę, zwłaszcza państwową, publikacji, widowisk teatralnych, filmów, audycji radiowych itp. pod względem 
politycznym, obyczajowym, także urząd sprawujący tę kontrolę. Można wymienić kilka jej odmian: 1. Cenzura 
obyczajowa – kontrola publikacji pod względem obyczajowym lub moralnym, zwykle pod względem obyczajów 
seksualnych. 2. Cenzura prewencyjna – kontrola publikacji przed ich ukazaniem się w druku, na scenie itp.; 
3. Cenzura wewnętrzna – kontrolowanie własnych publikacji pod względem politycznym lub obyczajowym 
z obawy przed oceną otoczenia lub ingerencją władz. 4. Cenzura kościelna – w Kościele katolickim kontrola 
treści książek lub innych publikacji pod względem zgodności z nauką Kościoła. „Cenzura”, w: Słownik wyrazów 
obcych, red. Elżbieta Sobol (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003), 163.

4 Dziennik Ustaw (dalej Dz.U.) RP z 1946 nr 34, poz. 210.
5 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (dalej APZG), Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji 

i Widowisk w Zielonej Górze, Instrukcje zalecenia w sprawie tajemnicy państwowej. 1948–1949, sygn. 10, 52.
6 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze z lat (1945) 

1946–1974, Inwentarz zespołu.
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Publikacji i Widowisk. Obejmował on swym działaniem terenu województwa zielono-
górskiego i w realizacji swych zadań współpracował z Komitetem Wojewódzkim PZPR, 
komitetami powiatowymi, Powiatowymi Urzędami Bezpieczeństwa Publicznego, a od 
1958 roku z oficerami Służby Bezpieczeństwa. Do zasadniczych zadań Wojewódzkiego 
Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk należało: nadzorowanie prasy, publikacji 
i widowisk, kontrolowanie i rejestrowanie zakładów poligraficznych, powielarni, zakła-
dów wytwarzających publikacje i ilustracje sposobem światłoczułym oraz ewidencja 
aparatów powielających i matryc7.

Bieżące podstawowe zadania ograniczały się do formalnego raczej cenzurowania 
artykułów publikowanych w miejscowej „Gazecie Zielonogórskiej”, a od 1975 roku 
w „Gazecie Lubuskiej” oraz kilku innych niewielkich tygodnikach takich jak „Ziemia 
Gorzowska” czy „Nadodrze”. Do obowiązków cenzury należała również stała kontrola 
repertuaru teatrów zielonogórskiego i gorzowskiego, występów zespołów artystycznych 
i orkiestr. Cenzurowano także rzadko wydawane pisma okazjonalne i lokalne8.

Urząd realizował swe zadania zarówno przez własne komórki organizacyjne, jak 
i przez pełnomocników powiatowych mających swoje siedziby w: Drezdenku, Gło-
gowie, Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, 
Strzelcach Krajeńskich, Sulechowie, Sulęcinie, Szprotawie, Świebodzinie, Wschowie, 
Żaganiu i Żarach. W Gorzowie Wielkopolskim funkcjonował Miejski Urząd Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk. W stosunku do urzędów miejskich i pełnomocników 
powiatowych Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk funkcjonował 
także jako instancja wyższa i ostateczna przy rozpatrywaniu ewentualnych odwołań9.

Około 1966 roku w skład urzędu wchodziły następujące stanowiska pracy i komórki: 
1. Naczelnik Urzędu, 2. Stanowisko do spraw Prasy, Radia i TV, 3. Stanowisko do 
spraw Publikacji Nieperiodycznych i Widowisk, 4. Stanowisko do spraw Instruktażu 
i Kontroli, 5. Referat Ogólny. W 1973 roku na miejsce Wojewódzkiego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk powołano Delegaturę Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk10.

Naczelnik Urzędu powoływany był przez Prezesa Głównego Urzędu, do jego 
zadań należało organizowanie i kierowanie pracami urzędu i podległych mu organów 
terenowych, zatwierdzanie ingerencji cenzorskich, prowadzenie kancelarii tajnej oraz 
zabezpieczanie dokumentów i publikacji, organizowanie odpraw i szkoleń podległych 
pracowników. Pierwszym Naczelnikiem Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
w Zielonej Górze był Andrzej Gryszczuk11.

W roku 1981 dekret z 1946 roku został zastąpiony przez Ustawę o Kontroli Publikacji 
i Widowisk. W środowiskach twórczych szybko wypracowano metody omijania zakazów 

7 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze z lat (1945) 
1946–1974, Inwentarz zespołu.

8 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, sygn. 5, 6.
9 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, sygn. 5, 7.
10 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, sygn. 25, 3.
11 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, sygn. 7, 5.
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i ograniczeń cenzury. Decyzja o jej zniesieniu była jednym z pierwszych postanowień 
nowego rządu utworzonego w 1989 roku. 11 kwietnia 1990 roku sejm uchwalił ustawę 
o zniesieniu cenzury. Pod koniec istnienia GUKPPiW zatrudnionych w tej instytucji 
było 465 osób, a planowany na 1990 rok budżet na jej utrzymanie wynosił blisko pięć 
miliardów ówczesnych złotych. Ostatecznie GUKPPiW został zlikwidowany w kwietniu 
1990 roku, ale już od zwycięstwa Komitetów Obywatelskich „Solidarności” w wyborach 
4 czerwca 1989 roku w praktyce nie pełnił swojej funkcji12.

2. Organ urzędowy kurii gorzowskiej

Zgodnie z porozumieniem w sprawie Polski osiągniętym na konferencji, która odbyła się 
w dniach od 4 do 11 lutego 1945 roku w Jałcie na Krymie oraz z decyzjami podjętymi 
przez szefów zwycięskich mocarstw (już po ostatecznym pokonaniu Niemiec) zgroma-
dzonych od 17 lipca 1945 roku na konferencji w Poczdamie, a ogłoszonymi 2 sierpnia 
1945 roku w tzw. umowie poczdamskiej, zostały zwrócone Polsce terytoria leżące na 
wschód od linii Odra-Nysa Łużycka13. Na tych właśnie północnych i zachodnich obsza-
rach Polski, zwanych Ziemiami Odzyskanymi, kard. August Hlond wyposażony przez 
Stolicę Apostolską w specjalne pełnomocnictwa, zawarte w datowanym 8 lipca 1945 
roku piśmie Kongregacji Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych, dokonał 15 sierpnia 1945 
roku nowej cyrkumskrypcji oraz ustanowił polskich rządców kościelnych w charakterze 
administratorów apostolskich ad nutum Sanctae Sedis14.

Jednym z pięciu administratorów powołanych przez kardynała był ks. dr Edmund 
Nowicki, którego jurysdykcji zostały poddane tereny: prałatury pilskiej; tej części 
archidiecezji wrocławskiej, która położona w środkowym biegu Odry, należała do 
ówczesnego województwa poznańskiego; oraz tej części diecezji berlińskiej, która leżąc 
tak po wschodniej, jak i zachodniej stronie Odry, podlegała rządowi Rzeczpospolitej 
Polskiej15. Z punktu widzenia dokonanego 28 czerwca 1950 roku nowego podziału 
administracyjnego kraju16 obszar administracji gorzowskiej, nazywanej oficjalnie Admi-
nistracją Apostolską Kamieńską, Lubuską i Prałatury Pilskiej, obejmował województwo 
szczecińskie i koszalińskie, środkową i północną część województwa zielonogórskiego, 

12 Cenzura – narzędzie w rękach władz PRL, dostęp 10.09.2019, http://polskieradio.pl/39/1240/Artykul/877147,Cen-
zura---narzędzie-w rekach-wladzy-PRL.

13 Alfons Klafkowski, Umowa poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-
-niemieckiej z lat 1939–1945 (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1985), 66–72.

14 Zygmunt Zieliński, Kościół w Polsce 1944–2002 (Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen, 
2003), 45–47.

15 Zieliński, Kościół w Polsce 1944–2002, 48.
16 Dz.U. RP z 1950 nr 28, poz. 255.
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powiaty Trzcianka i Piła w województwie poznańskim oraz powiat lęborski, część wej-
herowskiego i puckiego w województwie gdańskim17.

Równolegle z podjęciem działań zmierzających do zorganizowania życia religijnego 
oraz z tworzeniem wspomagających jego rozwój struktur kanonicznych Ksiądz Admi-
nistrator powołał do istnienia urzędowe pismo kurialne – w nawiązaniu do tworzonych 
nazw lokalnych instytucji Kościoła gorzowskiego tj. Kurii Administracji Apostolskiej 
w Gorzowie oraz Sądu Duchownego Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej 
i Prałatury Pilskiej – zostało ono zatytułowane „Zarządzenia Administracji Apostolskiej 
Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej” (dalej ZAA). Był to miesięcznik, którego 
pierwszy numer nosi datę 15 września 1945 roku, a ostatni ukazał się w grudniu 1950 
roku. Na stały druk ZAA Kuria Biskupia w Gorzowie Wielkopolskim uzyskała 3 listo-
pada 1945 roku zezwolenie z Biura Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warsza-
wie. Zezwolenie władz państwowych ustalało nakład na 500 egzemplarzy o objętości 
32, a następnie 64 stron18. Do abonowania ZAA zobowiązano „rządców kościołów 
parafialnych i filialnych, prefektów, księży wikarych i wszystkich kapłanów zajętych 
w inny sposób w czynnej służbie diecezjalnej”, a z kleru zakonnego pracującego na tym 
terenie – „wszystkie domy męskich zakonów i zgromadzeń oraz domy generalne i pro-
wincjalne zakonów i zgromadzeń żeńskich (pkt. 2)19. ZAA ukazywały się raz w miesiącu 
do kwietnia 1946 roku; od tego miesiąca do grudnia 1950 roku wychodziły raz na dwa 
miesiące. W styczniu 1946 roku wprowadzono do każdego numeru dział nieurzędowy; 
umieszczano w nim streszczenia kronik parafialnych oraz pisane przez księży artykuły20.

Po usunięciu administratora apostolskiego ks. Edmunda Nowickiego 26 stycznia 1951 
roku przemianowano nazwę tego periodyku na „Zarządzenia Kurii Gorzowskiej”. Uka-
zywał się co miesiąc od stycznia 1951 roku do czerwca 1952 roku, zachowując ciągłość 
numeracji roczników poprzedniego tytułu21.

Po przymusowej przerwie (od lipca 1952 r. do grudnia 1956 r.) w publikacji periodyku, 
kiedy jedynym pismem o charakterze urzędowym pozostawał „Okólnik” ukazujący się 
od 3 października 1949 roku w formie powielonego maszynopisu, w styczniu 1957 roku 
ówczesny rządca bp Teodor Bensch wznowił wydawanie drukowanego miesięcznika 
urzędowego Kurii, który od tej pory zaczął ukazywać się pod zmienionym tytułem 

17 Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich 
szeregach. Na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945–1989 (Ząbki: Wydawnictwo Apostolicum, 2007), 
86.

18 Grzegorz Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 
1945–1972 (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007), 354.

19 Jerzy Konieczny, „«Ecclesiastica» – pismo urzędowe diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Nota wyjaśniająca”, 
w: Księga pamiątkowa. 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim 
i Północnym (1945–1995), red. Paweł Socha (Zielona Góra–Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo Diecezji Zielonogór-
sko-Gorzowskiej, 1998), 290–291.

20 Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1972, 354.
21 Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1972, 355.



429

CENZUROWANIE ORGANU URZĘDOWEGO KURII GORZOWSKIEJ…

„Gorzowskie Wiadomości Kościelne” (dalej GWK) i został opatrzony nową numeracją 
rocznika, tzn. I (1957)22.

Pierwszym redaktorem GWK został 1 stycznia 1957 roku ks. Kazimierz Łabiński, 
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego. Do stycznia 1965 roku miesięcznik był druko-
wany w Kościańskich Zakładach Przemysłu Terenowego. Po tej dacie GWK drukowano 
w Gorzowskiej Drukarni Akcydensowej w liczbie 1000–1200 egzemplarzy23.

Na mocy konstytucji apostolskiej Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus z 28 czerwca 
1972 roku na terenach wchodzących w skład dotychczasowej Gorzowskiej Administracji 
Apostolskiej Ad nutum sanctae sedis została erygowana – wraz z innymi diecezjami 
(szczecińsko-kamieńską i koszalińsko-kołobrzeską) – diecezja gorzowska. Jej urzędo-
wym pismem pozostawały nadal GWK, które ukazywały się nieprzerwanie aż do marca 
1992 roku24.

3. Przykłady ingerencji cenzury w treść „Gorzowskich Wiadomości 
Kościelnych” w latach 1957–1959

Zmiany polityczne po październiku 1956 roku spowodowały chwilową odwilż w stosun-
kach z Kościołem katolickim. Ich przejawem na terenie ordynariatu gorzowskiego było 
m.in. wyrażenie zgody na ponowne wydawanie organu urzędowego Kurii gorzowskiej 
pod nową nazwą „Gorzowskie Wiadomości Kościelne”. Periodyk był skierowany do 
duchowieństwa ordynariatu gorzowskiego; a po 1972 roku diecezji gorzowskiej.

Władze nie zamierzały jednak stracić kontroli nad treścią publikacji tam zamieszcza-
nych. Było to zadanie cenzury, której pracownicy nie zawsze stawali na wysokości zada-
nia. W przeglądzie przeoczeń Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk 
w Warszawie z miesiąca września 1957 roku znalazło się stwierdzenie „o dopuszczeniu 
się skandalicznego przeoczenia”. Chodziło o wydrukowanie w nr. 7 i 8 (lipiec–sier-
pień) 1957 roku kazania bpa Bolesława Kominka z Wrocławia wygłoszonego podczas 
nabożeństwa jubileuszowego bpa Teodora Benscha 16 czerwca 1957 roku. Władze były 
oburzone zawartymi tam treściami już po wygłoszeniu kazania. Biskup przypomniał 
sytuację Kościoła na Ziemiach Odzyskanych w minionych latach oraz postawę jubilata. 
Nie spodziewano się, że kontrola cenzorska zezwoli na publikację całości kazania m.in. 
alegorycznego fragmentu: „Patrzał na to odradzające się Boże dzieło zazdrosnym okiem 
homo inimicus – nieprzyjaciel, człowiek zły i zaczął siać kąkol w porze nocnej. A kiedy 
kąkol nie był w stanie zadusić zboża, uderzył aresztując i usuwając gwałtem samego 
gospodarza”25. Wyciągnięto wnioski dyscyplinarne wobec osoby, która zatwierdziła 
wspomniany numer „Gorzowskich Wiadomości Kościelnych”.

22 Konieczny, „«Ecclesiastica»” – pismo urzędowe diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, 291.
23 Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1972, 355.
24 Konieczny, „«Ecclesiastica»” – pismo urzędowe diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, 291–292.
25 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, Materiały dotyczą-

ce spraw wyznaniowych i działalności Kościoła 1954–1958, sygn. 160, 28.
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Systematycznie wzmagała się czujność urzędników cenzury. Wynikało to m.in. 
z zaostrzenia politycznego kursu wobec Kościoła katolickiego od pierwszej połowy 1957 
roku. W lutym 1958 roku GUKPPiW w Warszawie odnotował w przeglądzie ingerencji 
za miesiąc styczeń 1958 roku: „W styczniu 1958 r. bardzo wzrosła w prasie katolickiej 
w stosunku do ostatnich miesięcy r. ub. ilość dokonanych ingerencji. Łączy się to ze 
wzmożoną ofensywą pism katolickich, które stawiają żądania w coraz bardziej zdecy-
dowanym tonie, niejednokrotnie nawet wrogim. Ta zmiana dotyczy również tematyki 
ingerencji nie tylko ilości. O ile w poprzednim okresie materiały podlegające ingerencji 
były bardzo zróżnicowane, to ostatnio większość wystąpień skoncentrowała się na postu-
lowaniu w sposób mniej czy więcej kategoryczny rozszerzonych uprawnień dla katoli-
ków w życiu społecznym”26. Jako przykład podano artykuł o. Mariana Pirożyńskiego 
pt. Przygotowanie parafii do misji opublikowany w nr. 12 (grudzień) GWK z 1957 roku. 
Według cenzora autor postuluje „wzmożoną pracę kapłana z dziećmi, aby zahamować 
proces laicyzacji społeczeństwa”. Dla zneutralizowania jego szkodliwego charakteru 
usunięto z tekstu m.in. zdanie: „Dalszym powodem są przedszkola i żłobki akatolickie 
i tu obawa, że dziecko i w późniejszych latach szkoły powszechnej może znaleźć się poza 
wychowaniem religijnym”27.

Według instrukcji Głównego Urzędu z lutego 1958 roku: „Należy usunąć wszelkie 
akcenty mobilizujące katolików do bojowej postawy w sprawie nauczania religii 
w szkołach, jak również wszelkie żądania podawania mniej czy bardziej ścisłych danych 
odnośnie dzieci niewierzących, ponieważ mogą się one stać podstawą ewentualnej dys-
kryminacji. Oczywiście ośrodki katolickie nie ograniczają się do wysuwania swych żądań 
na tym tylko odcinku”28. Jako przykład Główny Urząd przywołał wspomniany artykuł 
z nr. 12 GWK, z którego usunięto także fragment: „Najpierw musi być w porządku kar-
toteka parafialna. Po całomiesięcznej pracy siostry parafialne doprowadziły wykazy do 
wzorowego stanu. Następnie sporządzono wykazy ilu parafian wystąpiło z Kościoła, ile 
jest w parafii małżeństw mieszanych i gdzie mieszkają. Kartoteka oddała wszelkie usługi 
kapłanom odwiedzającym poszczególne domy. Zanim się do drzwi zapukało, już przed 
drzwiami zbadało się dokładnie obraz rodziny przedstawiony na karcie, mianowicie, czy 
członkowie jej chodzą do kościoła, jaką gazetę prenumerują, do jakich związków należą. 
Kartoteka okazała się tak dokładna, że na trzy ulice byłem zmuszony zrobić tylko trzy 
poprawki”29.

Nie obyło się bez potknięć. Nadal Główny Urząd odnotowywał przeoczenia w pracy 
cenzorskiej lokalnych komórek. Chodziło o fragmenty publikacji, które uderzały w poli-

26 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, Materiały wyzna-
niowe 1957–1959, sygn. 163, 19.

27 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, Materiały wyzna-
niowe 1957–1959, sygn. 163, 19.

28 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, Materiały wyzna-
niowe 1957–1959, sygn. 163, 20.

29 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, Materiały wyzna-
niowe 1957–1959, sygn. 163, 24.
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tykę partii i rządu. W przypadku styczniowego numeru GWK z 1958 roku brak ingerencji 
dotyczył dwóch opublikowanych tekstów, tj. Modlitwy o powołania kapłańskie ułożonej 
przez papieża Piusa XII, w której znalazło się zdanie: „Spraw, aby zasadzki i potwarze 
złośliwego wroga, wspierane przez panującego w świecie ducha obojętności i materia-
lizmu, nie zaciemniły w oczach wiernych owego niebiańskiego blasku i głębokiej czci 
należnej tym, co nie będąc z tego świata, żyją w świecie, aby być szafarzami tajemnic 
Bożych”. Drugim tekstem było Przemówienie do młodzieży akademickiej w Szcze-
cinie kard. S. Wyszyńskiego wygłoszone 29 listopada 1957 roku w bazylice św. Jana 
Chrzciciela – i, choć było ono cenzurowane30, to jednak niedokładnie. W tekście opu-
blikowanym pozostawiono m.in. krytyczne słowa prymasa na temat ustawy aborcyjnej: 

„Jesteśmy przerażeni instynktem samobójczym narodu, który się wyraża i wypowiada 
w tak żenujący sposób w ustawodawstwie, które pozwala zabijać Polaków, nie mogących 
się bronić w łonie matki”31.

Prymas Stefan Wyszyński był przez lata pod szczególnym nadzorem władzy komu-
nistycznej. Role były podzielone: aparat bezpieczeństwa prowadził przeciwko niemu 
działania operacyjne, natomiast cenzura miała czuwać, aby jego kazania, przemówienia, 
wypowiedzi nie były publikowane w całości32. Dotyczyło to także artykułów pisanych na 
temat prymasa. W styczniowym numerze GWK ocenzurowano także artykuł ks. Józefa 
Anczarskiego pt. Szczecin, Stargard i Gorzów witają J.E. Ks. Prymasa Polski, który był 
sprawozdaniem z jego wizyty na terenie ordynariatu gorzowskiego33.

Władze starały się zniechęcać duchownych do podejmowania inicjatyw duszpaster-
skich, ograniczając ich działalność najlepiej do murów samego kościoła. Newralgicz-
nym obszarem było duszpasterstwo wakacyjne, którego skuteczność komuniści starali 
się zahamować inicjatywami w ramach programu „akcji letnich”. Prowadzona walka 
ideologiczna na tym obszarze miała także swój wydźwięk w zaleceniach wobec czaso-
pism katolickich. Pod koniec czerwca 1958 roku GUKPPiW w Warszawie skierował do 
wszystkich Wojewódzkich Urzędów Kontroli Prasy w Polsce pismo następującej treści: 
„Do «Gorzowskich Wiadomości Kościelnych» został zgłoszony wyciąg z Konstytucji 
PRL zawierający artykuły dotyczące wolności wyznania. Wszystkie tego rodzaju mate-
riały należy usuwać. Przestrzegamy również przed materiałami mobilizującymi kler do 
pracy w czasie wczasów i na koloniach letnich dla dzieci”34. Chodziło tu m.in. o zdjęcie 

30 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, Materiały wyzna-
niowe 1957–1959, sygn. 163, 69.

31 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, Materiały wyzna-
niowe 1957–1959, sygn. 163, 35. 

32 Cenzura ingerowała m.in. w „Słowo Prymasa do najodważniejszych Polaków”, przemówienie wygłoszone przez 
kard. S. Wyszyńskiego w Katedrze gorzowskiej 1 grudnia 1957 roku. Tekst został opublikowany w nr. 4–5 (kwie-
cień–maj) GWK z 1958 r. APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej 
Górze, Materiały wyznaniowe 1957–1959, sygn. 163, 96.

33 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, Materiały 
wyznaniowe 1957–1959, sygn. 163, 72–73.

34 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, Materiały wyzna-
niowe 1957–1959, sygn. 163, 81.
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przez cenzurę obszernego artykułu pt. Problemy duszpasterskie w związku z wczasami, 
który miał się znaleźć w nr. 6 (czerwiec) GWK z 1958 roku. W uzasadnieniu interwencji 
stwierdzono, że „całość nie pozbawiona akcentów humorystycznych, zawiera bardzo 
niebezpieczne wskazania dla rodziców katolickich i kleru”35.

Obszarem szczególnie drażliwym dla władz komunistycznych był światopogląd, 
sprawy społeczne czy też publicznie stawiane tezy o prowadzeniu walki z Kościołem. 
Nie akceptowano jakichkolwiek otwartych pojedynków z Kościołem katolickim na tej 
płaszczyźnie. Do zdecydowanej ingerencji cenzury zielonogórskiej doszło w przypadku 
artykułu pt. Inteligencja zgłoszonego do publikacji w nr. 4–5 (kwiecień–maj) GWK z 1958 
roku, który został w całości usunięty. Autor poruszał w nim takie zagadnienia jak: ateizm 
a Kościół; indyferentyzm narzędziem; nacisk osłoniony; Wielka Nowenna Narodu przed 
Milenium36. Z tego zakresu tematycznego ocenzurowany został także artykuł ks. Karola 
Milika pt. Życie w łasce uświęcającej opublikowany w nr. 7 (lipiec) GWK z 1958 roku, 
z którego usunięto fragment: „Były w Polsce czasy, że i robotnik i chłop patrzeli na 
swe spracowane ręce jako na spracowane dla Boga i dobrze by było, by to widzenie 
znów było powszechnie żywe. Urósłby człowiek i podniosłoby się jego dostojeństwo, 
gdyby dojrzał w obsługiwanej przez siebie fabrycznej czy rolniczej maszynie syntezę 
Bożych sił twórczych, a w sobie samym twórcę, współpracującego ze Stwórcą. Procesy 
produkcyjne dawałyby więcej radości, płynące ze zrozumienia sensu swego istnienia 
i działania i z poczucia wewnętrznej harmonii, podporządkowującej poryw namiętności 
rozumowi i woli, a rozum i wolę poddającej pod Boży ster łaski”37.

Praca w cenzurze nastręczała wiele problemów zwłaszcza na linii lokalne komórki 
a GUKPPiW. Przykładem jest pismo Naczelnika Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy 
Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze do Wydziału Wyznań GUKPPiW w Warsza-
wie z 16 kwietnia 1959 roku o następującej treści: „W załączeniu przesyłam marcowy 
numer «Gorzowskich Wiadomości Kościelnych», który obecnie jest drukowany przez 
Zakłady Graficzne G.Z.P.T. w Gorzowie Wlkp. Na stronie 131 (wiersz 11 od dołu) zostało 
umieszczone zdanie, które winno być wyingerowane. Przeoczenie to jest wynikiem 
pewnego nieporozumienia przy uzgadnianiu skreśleń w tekście z wydziałem wyznań 
G.U.K.P. Tak z naszej strony sformułowanie to było w celu wyingerowania zaznaczone, 
jak i stanowisko G.U.K.P. było analogiczne (co zostało później potwierdzone pismem 
G.U.K.P. Nr DPR 380/59 z dnia 12 marca br.). Jednakowoż przy uzgadnianiu ingerencji 
drogą telefoniczną zwrot ten został niewyraźnie zaznaczony ołówkiem tak, że przy osta-

35 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, Materiały wyzna-
niowe 1957–1959, sygn. 163, 143–146.

36 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, Materiały wyzna-
niowe 1957–1959, sygn. 163, 97–99.

37 APZG, Delegatura Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, Materiały wyzna-
niowe 1957–1959, sygn. 163, 130.
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tecznym wykreślaniu ingerowanych zwrotów sformułowanie to nie zostało wykreślone. 
Wszystkie inne uzgodnione z G.U.K.P. ingerencje zostały dokonane”38.

Zakończenie

Po sfałszowanych wyborach do sejmu w styczniu 1947 roku oraz wyeliminowaniu z życia 
publicznego legalnej opozycji politycznej Kościół katolicki pozostał ostatnim bastionem 
wolnego słowa. Reżim komunistyczny nie zamierzał tego faktu zaakceptować. Władza 
zaangażowała wszystkie dostępne instytucje do walki z Kościołem, a w ostateczności do 
jego unicestwienia. Jedną z takich instytucji był Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Wido-
wisk. Jego zadaniem było blokowanie czy wyciszanie głosu Kościoła i jego kapłanów, 
także w formie pisanej.

Urzędowy organ prasowy kurii gorzowskiej wydawany od września 1945 roku miał 
docierać do kapłanów pracujących na obszarze 1/7 kraju. Była to nieoceniona pomoc 
duszpasterska oraz źródło bieżących informacji o życiu Kościoła gorzowskiego. Od 1957 
roku ukazywał się on pod nazwą Gorzowskie Wiadomości Kościelne. Według zamierzeń 
komunistów miało to być filtrowane źródło informacji, które pomoże osłabić aktywność 
duszpasterską księży. Tego celu władze nie osiągnęły.

W zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze znajduje się zespół Dele-
gatury GUKPPiW w Zielonej Górze. Niestety przejęte przez archiwum materiały są 
zdekompletowane, podobnie jak większość dokumentów pochodzących z czasów PRL. 
Autor, prowadząc kwerendę do artykułu jedynie w czterech teczkach z całego zespołu, 
odnalazł informacje dotyczące ingerencji cenzury w działalność wydawniczą GWK 
z lat 1957–1964. Z tego jedna teczka zawiera komplet numerów czasopisma. Praktycz-
nie wykorzystano tylko dwie teczki dla pokazania procesu cenzurowania publikacji 
w poszczególnych numerach z lat 1957–1959. Niemniej autor ma nadzieję, że pozyskane 
wiadomości wystarczyły, aby dać zarys problemu.
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Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi próbę opisu rozumienia obowiązku niedzielnego (praeceptum 
dominicale) na podstawie udzielonych dyspens w czasie epidemii. Dokonując analizy 
poszczególnych dekretów, zarządzeń czy reskryptów, autor zwrócił szczególną uwagę 
na język, jakim posłużyli się polscy biskupi, stosując akt łaski zwalniający z obowiązku 
niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. W celu uzyskania pełniejszego rozumienia 
omawianego zagadnienia najpierw zbadana została relacja pomiędzy dyspensą od niedziel-
nego obowiązku a zamianą go na inny obowiązek. Poszczególne akty prawne zostały prze-
analizowane także pod kątem użytej w niej modalności prawnej języka. Zasadnicza część 
artykułu poświęcona została opisowi typologii różnego rodzaju „czynności zastępczych” 
wobec obowiązku uczestnictwa w niedzielnej liturgii. Autor proponuje trzy zasadnicze grupy 
określeń przedmiotu owej czynności, którymi są: duchowa łączność ze wspólnotą Kościoła, 
uczestnictwo przymiotnikowe oraz inne określenia (np. pobożne przeżycie liturgii transmi-
towanej, modlitwa za pośrednictwem mediów).
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PRAECEPTUM DOMINICALE IN THE EPIDEMIC TIME. THE STUDY 
CONCERNING THE CHURCH LANGUAGE ON THE EXAMPLE OF 
POLISH BISHOPS’ DOCUMENTS

Abstract

This thesis is an attempt to describe the understanding of Sunday duty (praeceptum 
dominicale) on the grounds of granted indults in the epidemic time. When analyzing 
the individual decrees, ordinances or rescripts, assiduous attention was paid to the 
language used by Polish bishops while administering the act of grace, which relieves 
from the duty of attendance at Holy Mass. In order to cover broader spectrum of the 
abovementioned issue, the relation between indult of Sunday duty and the substitution 
of duties has been researched first. Particular legal acts have been also analyzed in terms 
of present modalities of language of the law. The majority of present thesis constitutes 
of the descriptions of various substitutive activities typology in relation to the obligation 
of participation in Sunday liturgy. Therefore, three basic groups of terms were featured, 
namely, spiritual connection with the community of the Church, adjectival participation 
and others (e.g. pious experiencing of broadcast liturgy, prayer by means of mass media).

Keywords: dispensation, Holy Mass, Sunday duty, epidemic, canon law

Wstęp

Problem rozumienia tzw. obowiązku niedzielnego (praeceptum dominicale) wydaje się 
szczególnie istotny nie tylko w kontekście zauważalnego kryzysu poczucia obowiąz-
ków wypływających z natury wiary, lecz także dlatego, że ujawnił się w nowy sposób 
w kontekście pandemii koronawirusa, która dotknęła wiele sfer ludzkiego życia, w tym 
życie religijne. Polscy biskupi przez niemal cztery miesiące (od marca do czerwca 
2020 r.) udzielali wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej nie-
dzielnej. Jak zauważa Andrzej Draguła: „Z jednej strony czynili to powodowani troską 
o życie ludzi, z drugiej – ze względów na wprowadzane – różne w poszczególnych 
okresach – ograniczenia co do liczby obecnych w kościele, nie mieli innego wyjścia jak 
dyspensować”2.

Dyspensy wydawane przez poszczególnych hierarchów przybierały nie tylko różnego 
rodzaju formy prawne: dekretu, reskryptu czy zarządzenia, lecz różniły się także zakre-
sem. Zasadniczym celem niniejszej refleksji jest dokonanie analizy treści poszczególnych 
dyspens ze zwróceniem szczególnej uwagi na język, jakim posłużyli się polscy biskupi, 
udzielając aktu łaski zwalniającego z tzw. obowiązku niedzielnego. W tym miejscu 
należy także zauważyć, że w znakomitej większości przypadków, udzielając dyspensy, 

2 Andrzej Draguła, „Powrót na Mszę, czyli kłopoty z dyspensą”, dostęp 16.07.2020, https://www.wiez.pl/2020/06/03/
powrot-na-msze-czyli-klopoty-z-dyspensa.
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biskupi nie ograniczali się wyłącznie do określenia jej przedmiotu, ale wskazywali – ze 
zróżnicowaną modalnością – na różnego rodzaju „czynności zastępcze”. Rozważania 
niniejsze dotyczyć będą także określeń tychże „czynności zastępczych” wobec uczest-
nictwa we Mszy Świętej a zawartych we wspomnianych aktach prawnych. Problem 
badawczy artykułu można zamknąć w pytaniu: w jaki sposób ujawniła się na płasz-
czyźnie językowej (terminologicznej) trudność teologiczno-kanoniczna interpretacji 
obowiązywalności praeceptum dominicale w czasie tak zwanej pierwszej fali pandemii 
koronawirusa w 2020 roku?

Mając na uwadze wyszczególnione powyżej dwa cele szczegółowe, artykuł podzielono 
na dwie części. W pierwszej zbadana zostanie relacja pomiędzy dyspensą od niedziel-
nego obowiązku a zamianą go na inny obowiązek w świetle kan. 1248 §2 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego3 (dalej KPK). W tym kontekście analizie zostanie poddana modalność 
języka aktów prawnych. Druga część artykułu poświęcona będzie typologii różnego 
rodzaju „czynności zastępczych” wobec (obowiązku) uczestnictwa we Mszy Świętej 
niedzielnej, wynikających z poszczególnych dyspens.

Niniejsza praca ma charakter źródłowy, ponieważ głównym przedmiotem jej analiz 
są dekrety, zarządzenia i reskrypty polskich biskupów wydawane w czasie pandemii, 
w których to dokumentach zawarte zostały dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej 
Mszy Świętej. Korpus badawczy stanowią czterdzieści cztery akty prawne wydane 
przez czterdziestu jeden biskupów diecezjalnych obrządku łacińskiego, dwóch biskupów 
obrządku greckokatolickiego oraz biskupa polowego Wojska Polskiego.

1. Między dyspensą od obowiązku a zamianą obowiązku

Celem każdej normy kanonicznej powinno być dobro duchowe ogółu wiernych. Trzeba 
jednak pamiętać, iż wspólnota Kościoła powszechnego złożona jest z poszczególnych 
osób, dla których przestrzeganie przepisu prawa w danej sytuacji może spowodować 
szkodę lub być poważną przeszkodą na drodze do osiągnięcia wyższego dobra. Jak 
zaznacza Marek Zaborowski, „do zaradzenia tym kolizyjnym sytuacjom służy dyspensa. 
Ma ona charakter normy korygującej w wypadkach, w których słuszność naturalna 
domaga się, aby kompetentna władza niejako zawiesiła na moment skuteczność ustawy”4. 
Prawodawca kościelny daje także w poszczególnych przypadkach możliwość zamiany 
danego obowiązku prawnego na inny, jeśli może to służyć osiągnięciu większego dobra 
przez wiernych.

3 „Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus” (25.01.1983), Acta Apostolicae Sedis 
75, 2 (1983): 1–317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego (dalej KPK), przekład polski zatwierdzony przez 
Konferencję Episkopatu (Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1984).

4 Marek Zaborowski, „Dyspensa w prawodawstwie kościelnym”, Prawo Kanoniczne 56, 1 (2013): 41–42.
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1.1. „Obowiązek zastępczy” w świetle kan. 1248 §2 KPK

Kościół od samego początku swojego istnienia poprzez przepowiadanie i nauczanie 
podkreślał prymat dnia Pańskiego (Dies Domini) pośród porządku całego tygodnia. 
Niedziela jako pamiątka paschalnego zwycięstwa Chrystusa jest „podstawowym i pierw-
szym dniem świątecznym”, z którego wierni mogą czerpać sens chrześcijańskiego ist-
nienia5. Jak podkreśla Krzysztof Mierzejewski, „Kościół niezmiennie stoi na stanowisku, 
że udział we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane jest obowiązkiem wiernych. 
Znalazło ono swój wyraz także w obecnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego (…)”6. Prawodawca kościelny w kan. 1247 KPK stwierdza: „W niedzielę oraz 
w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej 
oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie 
Bogu czci, przeżywania radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należ-
nego odpoczynku duchowego i fizycznego” (kan. 1247). Wspomniana norma kanoniczna 
zawiera w sobie dwojakiego rodzaju zobowiązanie: nakazujące oraz zakazujące. Nakaz 
dotyczy uczestnictwa w ofierze eucharystycznej, zakaz natomiast podejmowania tych 
prac oraz czynności, które mogą negatywnie wpłynąć na osiągnięcie celów właściwych 
dla dnia świątecznego7. Powyższy zapis kodeksowy zobowiązujący osoby wierzące do 
uczestniczenia w Eucharystii w niedziele oraz święta nakazane8 wskazuje na wyjątkowe 
miejsce oraz znaczenie Mszy Świętej w życiu wiernych.

W razie obiektywnych trudności lub niemożności wypełnienia praeceptum dominicale, 
w odniesieniu do powszechnej dyscypliny dotyczącej czasów świętych, prawodawca 
kościelny daje właściwej władzy możliwość dyspensowania od tego obowiązku9. W tym 
miejscu należy zastanowić się nad zasadnością udzielania przez hierarchów dyspens od 
uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w trakcie epidemii. Prawodawca kościelny udziele-
nie dyspensy uzależnia od słusznej i rozumnej przyczyny (iusta causa), która winna być 
proporcjonalna do ważności przepisu, z którego zwalnia. Brak słuszności oraz rozum-
ności przyczyny, dla której udzielono dyspensy, czyni ją niegodziwą10. Udzielający dys-
pensy powinien mieć zawsze na względzie dobro duchowe tych, którym został udzielony 
ów akt łaski. Zaborowski podkreśla, że – zgodnie z rzymską paremią, która mówi, że ad 

5 Benedykt XVI, „Posynodalna adhortacja apostolska «Sacramentum Caritatis»”, Acta Apostolicae Sedis 99 (2007): 
160–161.

6 Krzysztof Mierzejewski, „Obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane”, Prawo 
Kanoniczne 57, 4 (2014): 65.

7 Mierzejewski, „Obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane”, 67.
8 W Polsce od 30 listopada 2003 roku świętami nakazanymi poza niedzielami są następujące uroczystości: uro-

czystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia), uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia), uroczystość 
Objawienia Pańskiego (6 stycznia), uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (w Polsce przeniesiona z czwartku 
na VII niedzielę wielkanocną), uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada). Porównaj: Kongregacja 
do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Dekret dotyczący świąt zniesionych w Polsce” z 4.03.2003 r., 
Akta Konferencji Episkopatu Polski 8 (2003): 60–61.

9 KPK, kan. 87 §1 oraz KPK, kan. 1245.
10 Zaborowski, „Dyspensa w prawodawstwie kościelnym”, 41–42.
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impossibilia nemo obligatur – „zazwyczaj niemożność fizyczna czy moralna zawiesza 
obowiązek zachowania prawa”11. Należy wyciągnąć z tego wniosek, że przepis prawa nie 
wiąże wiernych w obiektywnej sytuacji niemożności zadośćuczynienia danej ustawie 
nakazującej lub zakazującej. Warto w tym miejscu przytoczyć pytanie, które w odniesie-
niu do tej kwestii postawił Andrzej Draguła: „Czy czasami nie udzielano dyspens tym, 
którzy i tak byli zwolnieni z obowiązku Mszy św. niedzielnej?”12. Należy bowiem uznać, 
że zaistnienie poważnej przeszkody, która uniemożliwiłaby uczestnictwo w niedzielnej 
czy świątecznej Mszy św., automatycznie pociąga za sobą zwolnienie z tego obowiązku.

Katechizm Kościoła Katolickiego w opracowaniu dla dorosłych wymienia kilka 
przykładowych sytuacji usprawiedliwiających nieobecność na Eucharystii w niedziele 
i święta nakazane: choroba, pielęgnacja niemowląt, nieustanna opieka nad chorymi, nie-
sienie pomocy w wypadkach i klęskach żywiołowych, wykonywanie ciągłych zawodów, 
niemożliwość dostania się do kościoła z powodu kilkunastokilometrowej odległości przy 
braku środków lokomocji13. Na liście tej nie znalazła się epidemia, jednak należy pamię-
tać, że są to jedynie przykładowe sytuacje mające na celu pomoc wiernym w ocenie 
moralnej sytuacji, gdy obiektywnie niemożliwe jest uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. 
Katalog ten nie wyczerpuje też wszystkich sytuacji pociągających za sobą zwolnienie 
z tego obowiązku. Niewątpliwie czas epidemii można uznać za „poważną przyczynę” 
czy też „poważną przeszkodę”, która czyniła niemożliwym lub w znacznym stopniu 
utrudniała zachowanie praeceptum dominicale, a co za tym idzie, zwalniała z wypeł-
nienia go. Bezzasadnym wydaje się więc udzielanie dyspensy od obowiązku tym, którzy 
z natury rzeczy byli z niego zwolnieni, gdyż w wyniku obowiązujących limitów osób 
w kościołach14, podwyższonego ryzyka zarażenia siebie lub innych racji obiektywnie nie 
byli w stanie wypełnić tej normy prawnej.

Zgodnie z dyspozycją kan. 1248 §2, „jeśli z braku świętego szafarza albo z innej 
poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, bardzo zaleca się, ażeby 
wierni brali udział w liturgii słowa, gdy jest ona odprawiana w Kościele parafialnym 
lub innym świętym miejscu, według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, 
albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub w grupach 
rodzin” (kan. 1248 §2). Zdaniem niektórych kanonistów ustawa ta ma charter pozytywny 
i stanowi ważny przepis natury pastoralnej, który proponuje wszystkim znajdującym 

11 Zaborowski, „Dyspensa w prawodawstwie kościelnym”, 42.
12 Andrzej Draguła, „Powrót na Mszę, czyli kłopoty z dyspensą”, dostęp 28.07.2020, https://www.wiez.pl/2020/06/03/

powrot-na-msze-czyli-klopoty-z-dyspensa.
13 Zobacz: Jan Charytański, Andrzej Spławski, Katechizm. Polska adaptacja Katechizmu Kościoła Katolickiego dla 

dorosłych (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001), 217.
14 Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 marca 2020 roku w okresie od 20 marca do 24 marca w trak-

cie sprawowania kultu na danym terenie lub w danym obiekcie mogło znajdować się̨ łącznie nie więcej niż 50 
osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiczne-
go, Dz.U. 2020 poz. 433. Od 25 marca do 11 kwietnia reżim sanitarny odnośnie miejsc kultu został zaostrzony. 
W sprawowanym kulcie mogło uczestniczyć jedynie 5 osób, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. 2020 
poz. 522.
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się w omawianej sytuacji dwa rozwiązania. Po pierwsze, odprawienie przez wiernych 
liturgii słowa Bożego w kościele parafialnym lub w innym świętym miejscu. Dyspozycja 
ta dotyczy zasadniczo tych terenów, na których brak jest dostatecznej liczby duchow-
nych. Drugie rozwiązanie ma charakter bardziej ogólnikowy i obowiązuje wszędzie 
i w różnych sytuacjach. Prawodawca „bardzo zaleca”, by wierni, mając trudności lub 
wręcz niemożność wypełnienia obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej, przeznaczyli 
właściwy czas na modlitwę osobistą, rodzinną lub w grupach rodzin15.

Analizując treść kan. 1248 §2, zrodzić się może pytanie, czy zaproponowane przez 
kodeks dwa rozwiązania praktyczne stanowią swego rodzaju „obowiązek zastępczy” 
wobec niemożności wypełnienia praeceptum dominicale oraz czy rozwiązania te mają 
wówczas charakter obligatoryjny dla ogółu wiernych pod sankcją grzechu ciężkiego. 
W komentarzu do wspomnianej wyżej ustawy można przeczytać: „W sytuacjach tych 
[wszystkie te sytuacje, które czynią niemożliwym wypełnienie obowiązku świątecz-
nego – J. Ł.] nakaz uczestniczenia we Mszy św. ustaje bez obowiązku zastąpienia go 
czym innym”16. W kwestii tej w 1987 roku wypowiedziała się Kongregacja ds. Kultu 
Bożego. W odpowiedzi zatytułowanej Celebrazione della parola e precetto domenicale 
watykańska dykasteria podała wykładnię dotyczącą interpretacji kan. 1248 §2 ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na tzw. obowiązek zastępczy. W dokumencie stwierdzono: 

„kiedy we wspólnocie, w której brakuje kapłana albo w której – z ważnych powodów – nie 
jest możliwe uczestniczenie w Eucharystii, wierni nie są obowiązani do przestrzegania 
przykazania niedzielnego, ponadto są zwolnieni z uczestnictwa w liturgii słowa Bożego, 
a także nie są zobligowani do uczestnictwa w takich nabożeństwach”17. Ustawodawca 
kościelny, dokonując redakcji komentowanego kanonu, posłużył się jedynie formą 
zalecającą – „bardzo zaleca” (valde commendatur) – by w razie obiektywnych trudności 
lub niemożności spełnienia obowiązku niedzielnego skorzystać z zaproponowanych 
rozwiązań kodeksowych. Taki zapis wyklucza tym samym obligatoryjność stosowania 
przez wiernych wspomnianych praktyk.

Warto w tym miejscu dokonać jeszcze jednego istotnego dla rozumienia problemu roz-
różnienia. Otóż w kan. 1245 dokonano wyraźnego podziału na dyspensę od obowiązku 
niedzielnego oraz na zastąpienie tego obowiązku innymi pobożnymi uczynkami18. 

15 Zobacz: Janusz Gręźlikowski, Świętowanie dnia pańskiego. Ważniejsze zagadnienia prawno-teologiczne (Toruń: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005), 124–125.

16 Daniel Cenalmor, „Komentarz do kan. 1248 §2”, w: Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. 
Komentarz, red. Piotr Majer (Kraków: Wolters Kluwer, 2011), 924.

17 „(…) che nelle comunità in cui manca il sacerdote o nelle quali non è possibile per altra grave causa partecipare 
all’Eucaristia, I fedeli non sono tenuti al precetto né lo assolvano partecipando alle celebrazione della parola do 
Dio, né sono obbligati a partecipare a tale celebrazione”. Zobacz: Congregatio pro Cultu Divino, „Celebrazione 
della parola e precetto domenicale”, Notitiae Congregatio pro Cultu Divino 23 (1987): 169.

18 KPK, kan. 1245: „Przy zachowaniu prawa biskupów diecezjalnych, o których w kan. 87, proboszcz może, dla 
słusznej przyczyny i według przepisów biskupa diecezjalnego, udzielić w poszczególnych wypadkach dyspensy 
od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne 
uczynki pobożne; to samo może uczynić również przełożony kleryckiego instytutu zakonnego lub stowarzyszenia 
życia apostolskiego na prawie papieskim, w odniesieniu do swoich podwładnych oraz innych osób przebywają-
cych na stałe w domu”.
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Prawodawca kościelny udziela kompetentnej władzy dwóch alternatywnych uprawnień: 
dyspensowania od zachowania obowiązku niedzielnego lub zamiany tego obowiązku na 
innego rodzaju praktykę pobożnościową. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie różnią 
się od siebie w istotowy sposób. Dyspensa jest aktem łaski polegającym na całkowitym 
zwolnieniu z danego obowiązku prawnego. Natomiast, jak zauważa Janusz Gręźlikow-
ski, „zamiana polega na zastąpieniu kanonicznego przedmiotu zobowiązania przez inny 
obowiązek (…) przy zachowaniu mocy i sankcji prawa”19. W tym wypadku obowiązek 
zastępczy nałożony przez kompetentną władzę będzie miał charakter obligatoryjny. 
Wynika to z faktu braku dyspensy od zachowania obowiązku świątecznego.

1.2. Modalność językowa dekretów i zarządzeń

Dyspensy udzielane przez polskich biskupów w czasie epidemii koronawirusa charakte-
ryzowała modalność językowa o zróżnicowanym stopniu obligatoryjności. W przypadku, 
gdy modalność językowa generuje określoną kategorię prawną, możemy mówić o tzw. 
modalności prawnej20. Odnosi się ona głównie do różnego rodzaju kwalifikacji zacho-
wań, które uznaje się za dozwolone, fakultatywne, zakazane, nakazane, indyferentne 
czy stanowiące swego rodzaju powinność21. Zdaniem Tomasza Staweckiego oraz Piotra 
Winczorka „podstawowy podział zachowań regulowanych przez prawo polega na przy-
jęciu, iż zachowanie jest nakazane, zakazane lub dozwolone”22 i jest to, według autorów, 
podział wyczerpujący. Istotne pozostaje pytanie o istnienie modalności zachęcającej i jej 
obligatoryjność.

W systemie prawnym (w tym w systemie prawa kanonicznego) można wyróżnić 
językowe wykładniki modalności – czasowniki oraz predykatywy – pełniące funkcje 
zdaniotwórcze23. Zdaniem Romana Łapy najczęściej w ustawach prawnych pojawiają 
się takie leksykalne wykładniki, jak „móc” oraz „powinien”. W aktach normatywnych 
występują także następujące określenia: „być zobowiązanym”, „być uprawnionym” oraz 
„mieć prawo”24. Przeważająca większość hierarchów, bo aż 3/4 z nich, w dekretach, zarzą-
dzeniach czy reskryptach zastosowała formułę zachęcającą: „Jednocześnie zachęcam, 
aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam 
też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewi-

19 Gręźlikowski, Świętowanie dnia pańskiego. Ważniejsze zagadnienia prawno-teologiczne, 131–132.
20 Przez „modalność prawną” należy rozumieć „kwalifikację prawną pewnych zachowań jakichś podmiotów ze 

względu na określoną normę bądź też spójny wewnętrznie system norm prawnych”. Roman Łapa, „Relacje mo-
dalne we współczesnych aktach normatywnych”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 21 (41), 
1 (2014): 41–42. Więcej na temat kategorii modalności prawnej znaleźć można w: Sławomira Wronkowska, 
Zygmunt Ziembiński, Zarys teorii prawa (Poznań: Ars Boni et aequi, 2001), 100.

21 Roman Łapa, „Z opisu wyrażeń modalnych w Kodeksie prawa kanonicznego”, Poznańskie Spotkania Języko-
znawcze 29 (2015): 54.

22 Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa (Warszawa: C.H. Beck, 2003), 71.
23 Łapa, „Relacje modalne we współczesnych aktach normatywnych”, 42.
24 Łapa, „Relacje modalne we współczesnych aktach normatywnych”, 42. 
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zyjne lub internetowe”25, „Jednocześnie osoby, które skorzystają z dyspensy, zachęcam 
do uczestnictwa we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji”26, „Zachęcamy jed-
nak, żeby niedziela, która jest pamiątką Zmartwychwstania Pańskiego nie pozostawała 
dniem bez modlitwy. Zachęcamy do praktyki wspólnej modlitwy w rodzinie i do udziału 
w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem dostępnych dziś współczesnych zasobów 
komunikacji”27. Zachęty te odnosiły się głównie do podjęcia w trakcie obowiązywania 
dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej modlitwy osobistej 
oraz rodzinnej, a także do podjęcia przez wiernych swego rodzaju „czynności zastępczej” 
wobec uczestnictwa w Eucharystii. Ta modalność ma szczególny charakter, ponieważ 
nie można za jej niewypełnienie pociągnąć do odpowiedzialności karnej, a z drugiej 
strony rodzi poczucie pewnego obowiązku i ma raczej znaczenie moralno-pastoralne 
niż prawne. Warto podkreślić, że jest to modalność charakterystyczna wyłącznie dla 
porządku kanonicznego, nieznana natomiast w prawie świeckim.

Inną modalnością, którą posłużyło się wielu biskupów diecezjalnych, było dołączenie 
do dyspensy jednoczesnego zobowiązania wiernych do wspomnianych powyżej „czyn-
ności zastępczych” wobec obowiązku niedzielnego. Dekretem z 13 marca 2020 roku 
metropolita szczecińsko-kamieński udzielił dyspensy „z dodaniem jednak obowiązku 
pobożnego przeżycia liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie dla chorych poprzez 
telewizję, radio lub Internet”28. Natomiast biskupi warszawsko-praski, rzeszowski, jak 
i włocławski połączyli owo zobowiązanie z nakazem moralnym, określając to „zobo-
wiązaniem w sumieniu” do podjęcia wyżej wymienionych „czynności zastępczych”. 
Ta modalność ma charakter obligatoryjny i jest natury prawnej, w związku z czym za 
jej niewypełnienie może grozić sankcja prawna. Metropolita poznański, biskup płocki 
oraz legnicki w dekretach oraz zarządzeniach dyspensujących posłużyli się formą 
prośby skierowanej do wiernych swoich diecezji: „Osoby, które to uczynią [skorzystają 
z dyspensy – J. Ł.], proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednic-
twem transmisji w środkach społecznego przekazu”29, „Jednocześnie proszę, aby osoby 
korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie”30, „Proszę jednak, 
aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę 
możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe 

25 Edward Dajczak, „Dyspensa Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego” z dn. 12.03.2020 r., Znak: B23–8/20, 
Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 48, 1 (2020): 94–95, dostęp 5.08.2020, https://zbc.ksiaznica.
szczecin.pl/dlibra/publication/50413/edition/48254/content?ref=desc.

26 Jan Kopiec, Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej z dn. 12 marca 2020 r., 
Nr 331/20/A.

27 Eugeniusz Popowicz, Włodzimierz R. Juszczak, List biskupów greckokatolickich w sprawie epidemii koronawirusa 
w Polsce, Znak: 2020/126.

28 Andrzej Dzięga, Dekret o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta, 
z dn. 13.03.2020 r., Znak: B1–4/2020. 

29 Zbigniew Kiernikowski, Komunikat legnickiej Kurii Biskupiej z dnia 14 marca 2020 r., [brak sygnatury].
30 Piotr Libera, Dyspensa Biskupa Płockiego z dnia 12 marca 2020 roku, Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej z dnia 

19 marca 2020 r., 11/2020.
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czy telewizyjne”31. Wydaje się, że zastosowanie przez hierarchów takich leksykalnych 
wykładników – podobnie jak w przypadku zachęt – ma wymiar moralno-pastoralny, ale 
nie budzi w odbiorcy poczucia powinności pod sankcją grzechu.

Inną modalnością posłużył się natomiast biskup kielecki, stosując w dekrecie wpro-
wadzającym dyspensę polecenie. W dokumencie można przeczytać: „Jednocześnie 
polecam, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej 
modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła”32. Zastosowanie takiej 
formy, podobnie jak zalecenia, jest bardzo przejrzyste pod kątem znaczeniowym oraz 
wyraźnie sygnalizuje intencję nadawcy komunikatu, jaką była ukryta obligatoryjność 
formy zastępczej33.

W katalogu wydanych dyspens wyodrębnić należy także grupę tych dokumentów, 
które w swojej treści nie zawierają żadnego leksykalnego wykładnika modalności 
prawnej – a więc nie wprowadzają czynności zastępczej, a jedynie zawierają komunikat 
o udzielonym akcie łaski zwalniającym z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy 
Świętej. Trzeba jednak zauważyć, że na taką formę zdecydowało się tylko czterech 
biskupów: metropolita warszawski oraz biskupi diecezji bielsko-żywieckiej, kaliskiej 
oraz sosnowieckiej.

Rejestr powyższych wyrażeń modalnych zastosowanych w poszczególnych dekretach, 
zarządzeniach czy reskryptach wprowadzających dyspensy jest bogaty i rozbudowany. 
Jak wynika z powyższej analizy, formuła zachęcająca jest najczęściej wybieranym 
wykładnikiem modalnym. Pozostałe formuły zastosowane przez biskupów stanowią 
niewielki procent w porównaniu z zachętą. Niemiej fakt ten wskazuje na różnorodne 
rozumienie kwestii tzw. czynności zastępczych wobec Mszy Świętej niedzielnej oraz 
zobligowania do nich wiernych.

2. Określenie „czynności zastępczej” wobec uczestnictwa we Mszy 
Świętej

Analizując treść dyspens udzielonych na czas epidemii koronawirusa pod kątem określe-
nia w nich tzw. czynności zastępczej, należy wyodrębnić trzy zasadnicze grupy określeń 
przedmiotu owej czynności: duchową łączność z Kościołem vel ze wspólnotą Kościoła; 
uczestnictwo – nazwijmy je przymiotnikowym – we Mszy Świętej oraz inne określenia 
stanowiące niewielki procent wszystkich kategorii.

31 Stanisław Gądecki, Dekret Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 
z 12 marca 2020 r., N. 123/2020.

32 Jan Piotrowski, Dekret z dnia 13 marca 2020 r., Nr OA–38/20.
33 Łapa, „Z opisu wyrażeń modalnych w «Kodeksie prawa kanonicznego»”, 59.
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2.1. Łączność duchowa z Kościołem

W 25 dokumentach ze wszystkich 44 polscy biskupi w momencie dyspensowania 
wiernych od praeceptum dominicale zachęcali ich jednocześnie do duchowej łączności 
z Kościołem (ze wspólnotą Kościoła). Określenie „łączność duchowa” ma charakter 
bardzo ogólnikowy, nie jest to też kategoria natury prawnej. Rodzi się więc pytanie, 
dlaczego aż tylu hierarchów postanowiło użyć tego właśnie określenia na oznaczenie 

„czynności zastępczej” wobec uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Jedną z bardziej 
prawdopodobnych odpowiedzi na to pytanie jest wzorowanie się biskupów na Zarządze-
niu nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z 12 marca 2020 roku, w którym 
czytamy: „Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we 
wskazanym czasie nie jest grzechem. (…) Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspól-
notą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe”34. W większości 
dekretów, zarządzeń czy reskryptów można odnaleźć dosłowny cytat bądź parafrazę 
pierwotnego zapisu znajdującego się w Zarządzeniu KEP35. Jak precyzują biskupi, owa 

„łączność” czy też „zjednoczenie” ma się wyrażać poprzez transmisję Mszy Świętej lub 
innego rodzaju liturgii drogą telewizyjną, radiową czy też internetową.

„Duchowa łączność” ze wspólnotą Kościoła to określenie, które najlepiej oddaje 
sytuację, w jakiej znajdują się odbiorcy transmisji w odniesieniu do wspólnoty Kościoła 
sprawującej realnie Mszę Świętej czy innego rodzaju liturgię w określonym czasie 
i miejscu36. Zdaniem Janusza Bohdziewcza celem transmisji różnego rodzaju liturgii 
jest „wytworzenie duchowej łączności i atmosfery nabożeństwa wobec tajemnicy rytu-
ału – łączności międzyludzkiej, szczególnie z tymi, których zgromadzanie w jednym 
miejscu jest niemożliwe”37. W liście apostolskim „Dies Domini” Jan Paweł II podkreślił, 
że „telewizja i radio dają możliwość zjednoczenia się z celebracją eucharystyczną w tym 
samym momencie, gdy jest ona sprawowana w miejscach świętych”38. Wydaje się, że 
warunkiem koniecznym do osiągnięcia owej łączności duchowej ze wspólnotą Kościoła 
poprzez transmisje telewizyjne, radiowe czy też internetowe jest przeżycie wspomnianej 
transmisji w czasie realnym, tj. „na żywo” (live). Retransmisja liturgii nie może być 
rozpatrywana w kategoriach „czynności zastępczej” określanej jako „duchowa łączność”. 
Biskup opolski Andrzej Czaja podkreśla, że „czymś innym jest udział w liturgii, także 
jako duchowa łączność z wydarzeniem, którym jest aktualnie sprawowana Eucharystia, 

34 Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, „Zarządzenie nr 1/2020”, dostęp 5.08.2020, https://episkopat.pl/
komunikat-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski-4.

35 Grzegorz Ryś, Dyspensa z dn. 13 marca 2020 r., Abp-1.1-272/2020; Marek Jędraszewski, Dekret w sprawie 
zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego z dn. 12 marca 2020 r., Nr 747/2020; Janusz Stepnowski, Dekret 
w sprawie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy św. do dnia 29 marca br. z dn. 12 marca 
2020 r., N.224/B.2020; Wacław Depo, Dyspensa z dn. 13 marca 2020 r., L.dz. 367/5.1.1/2020.

36 Andrzej Draguła, „Modlitwa, nie «oglądanie». Instrukcja obsługi transmisji Mszy świętej”, dostęp 5.08.2020, 
http://wiez.com.pl/2020/03/14/chodzi-o-modlitwe-a-nie-ogladanie-instrukcja-obslugi-transmisji-mszy-swiete.

37 Janusz Bohdziewicz, „Komunia a telekomunikacja. Posłowie do telewizyjnych transmisji Mszy św.”, W drodze 
7 (2000): 54.

38 Jan Paweł II, „List apostolski «Dies Domini» z 31.05.1998 r.”, Acta Apostolicae Sedis 90 (1998): 747–745.
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a czymś innym jest np. odsłuchanie kazania, obejrzenie Mszy Świętej, która miała już 
miejsce wcześniej”39. Zdaniem hierarchy wszelkiego rodzaju retransmisje liturgii nigdy 
nie będą stanowiły formy duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła. W 2017 roku na 
problem retransmisji Mszy Świętej zwróciła uwagę także Konferencja Episkopatu Polski. 
W opublikowanym Dyrektorium w sprawie celebracji Mszy Świętej transmitowanej przez 
telewizję biskupi podkreślają, że jedyną dopuszczalną formą przekazu Mszy Świętej jest 
transmisja bezpośrednia, nigdy zaś retransmisja40.

Inną problematyczną kwestią w odniesieniu do omawianej tu „czynności zastępczej” 
jest wewnętrzna postawa i dyspozycja korzystającego z transmisji: czy aby osiągnąć ową 
„duchową łączność”, należy wzbudzić w sobie intencję – pragnienie zjednoczenia się 
ze wspólnotą osób wierzących, czy wystarczy jedynie przeżyć liturgię transmitowaną 
przez środki masowego przekazu? Dokumenty Kościoła wprost nie odnoszą się do 
tej kwestii, nie ma też oficjalnych wypowiedzi biskupów w tej materii. Można jednak 
znaleźć wykładnie, które sugerują, że ważne jest wewnętrzne nastawienie osoby, która 
w danym momencie korzysta z transmisji liturgii. Na stronie kurii biskupiej archidiecezji 
krakowskiej na początku epidemii zamieszczono poradnik Jak dobrze przeżyć Mszę 
św. za pośrednictwem mediów? Już na samym wstępie autor zwraca uwagę na to, że 
„duchowa łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na 
przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa”41.

2.2. Uczestnictwo „przymiotnikowe” we Mszy Świętej

Kolejną kategorię określającą „czynność zastępczą” wobec uczestnictwa we Mszy Świę-
tej stanowi tzw. pośrednie uczestnictwo „przymiotnikowe” w Eucharystii niedzielnej 
i świątecznej. W odróżnieniu od bardzo ogólnikowego pojęcia „łączności duchowej”, 
participatio ma charakter ściśle prawny, wynikający z jego umiejscowienia w Kodeksie 
Prawa Kanonicznego. Warto na wstępie przytoczyć etymologię pojęcia participatio 
(gr. methexis, koinonia) – uczestnictwo, udział, wspólna miara. Łaciński termin partem 
capere znaczy tyle co „brać/obejmować część”, stąd polskie słowo „udział” (od „dział”, 
mieć swój dział, swoją dolę) oraz „uczestnictwo” (od „część”, mieć swoją część)42.

W tekstach dyspens wyodrębnić można kilka rodzajów wspomnianego uczestnictwa 
„przymiotnikowego”. W 11 z 44 wszystkich dokumentów polscy biskupi, udzielając 
aktu łaski, zachęcili lub zobowiązali wiernych do uczestnictwa w (niedzielnej) Mszy 
Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu: „Osoby 
korzystające z dyspensy zachęcam do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w domu 

39 Andrzej Czaja [w rozmowie z KAI], „Bp Czaja: oglądanie retransmisji liturgii nie stanowi udziału w niej”, dostęp 
5.08.2020, https://ekai.pl/bp-czaja-ogladanie-retransmisji-liturgii-nie-stanowi-udzialu-w-niej.

40 „Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji Mszy Świętej transmitowanej przez telewizję”, 
Akta Konferencji Episkopatu Polski 29 (2017): 48.

41 „Jak dobrze przeżyć Mszę św. za pośrednictwem mediów?”, dostęp 5.08.2020, https://diecezja.pl/aktualnosci/
jak-dobrze-przezyc-msze-sw-za-posrednictwem-mediow.

42 Aleksander Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego (Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 
1970), 108, 592.
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za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu”43; „Bliskich osób starszych prosimy 
o przekonanie ich, aby pozostały w domach i skorzystały w tym czasie z uczestnictwa 
we Mszy Świętej za pomocą mediów”44; „Jednocześnie zobowiązuję w sumieniu osoby 
korzystające z tej dyspensy do uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej 
za pomocą środków społecznego przekazu”45. Biskup zamojsko-lubaczowski posłużył 
się nieco inną formułą, zachęcając swoich diecezjan „do włączania się w transmisję 
Eucharystii za pośrednictwem mediów elektronicznych”46. Niemniej należy zauważyć, 
że słowo „uczestnictwo” z natury zakłada swego rodzaju aktywność, działanie, w któ-
rym wierni powinni mieć swój udział, dlatego też w tę kategorię można również wpisać 
zachętę do „włączenia się” w liturgię transmitowaną.

Przytoczone wyimki z poszczególnych dyspens jasno wskazują, że „czynność 
zastępczą” stanowi uczestnictwo zapośredniczone. Jego nieodłącznym elementem jest 
pośrednictwo konkretnego medium. Warto w tym miejscu podkreślić, że wszelkiego 
rodzaju środki multimedialno-techniczne dają człowiekowi możliwość jedynie biernego 
oraz pośredniego uczestnictwa w danym wydarzeniu (w tym wypadku we Mszy Świę-
tej). Zdaniem Andrzeja Draguły „takiemu uczestnictwu nie można przyznać charakteru 
sakramentalnego, a uczestnictwo aktywne (participatio actuosa) można uznać jedynie 
za częściowe, gdyż Komunii duchowej pojmowanej jako votum (pragnienie) czy devotio 
(pobożność) nie można rozumieć jako równoznaczność pełnej partycypacji czynnej 
(zewnętrznej i wewnętrznej), stanowi ona bowiem jedynie akt wewnętrzny i duchowy”47.

Bezpośrednie uczestnictwo w Eucharystii, która sprawowana jest w konkretnym 
miejscu i czasie, nie jest w jakikolwiek sposób zastępowalne. W trakcie transmisji Mszy 
Świętej dochodzi do wzajemnego oddziaływania na siebie kilku czynników: czynnik 
natury antropologicznej (fizyczna obecność) oraz teologicznej (sakramentalność) wcho-
dzą w interakcję z elementami komunikacyjno-technologicznymi. Wzajemna interfe-
rencja powyższych implikuje tym samym modyfikację sposobu uczestnictwa w liturgii 
transmitowanej48. Niemniej przestrzeń internetowa, telewizyjna lub radiowa sprzyja 
zaistnieniu participatio sui generis w odniesieniu do Mszy Świętej transmitowanej za 
pośrednictwem mediów. Telewizja, a można to odnieść także do Internetu – jak pisał 
Pius XII – „stawia (…) bowiem przed oczy i uszy widza wydarzenia, i to w tym samym 
czasie, w którym one zachodzą, i w pewnym sensie czyni go ich uczestnikiem. Same 
zaś warunki zacisza domowego jeszcze bardziej potęgują to wrażenie uczestnictwa”49. 

43 Andrzej F. Dziuba, Dekret Biskupa Łowickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem z dn. 13 marca 2020 r., 
L.dz. 291/2020.

44 Roman Pindel, Komunikat biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym z dn. 
12 marca 2020 r., [brak sygnatury].

45 Wiesław Mering, Dekret z dn. 13 marca 2020 r., L.dz. 349/2020.
46 Marian Rojek, Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy, L.dz. 88/Gł/20.
47 Andrzej Draguła, Eucharystia zmediatyzowana. Teologiczno-pastoralna interpretacja transmisji Mszy Świętej 

w radiu i telewizji (Zielona Góra: Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2009), 262.
48 Draguła, Eucharystia zmediatyzowana. Teologiczno-pastoralna interpretacja transmisji Mszy Świętej w radiu 

i telewizji, 248.
49 Pius XII, „Encyklika «Miranda prorsus»”, Acta Apostolicae Sedis 49 (1957): 802.
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Jak widać, transmisja liturgii Mszy Świętej zakłada w pewien sposób uczestnictwo sui 
generis w tym wydarzeniu. Wśród teologów zajmujących się tym zagadnieniem pojawiła 
się koncepcja, by teleuczestnictwo w liturgii transmitowanej postrzegać i rozumieć auto-
nomicznie lub komplementarnie wobec bezpośredniego udziału w Eucharystii, natomiast 
nie zamiennie jako formę substytutu.

Inną formę określenia „czynności zastępczej” wybrał biskup opolski Andrzej Czaja. 
W tekście dyspensy można przeczytać: „Równocześnie zachęcam (…) do duchowego 
uczestnictwa w Eucharystii poprzez środki masowego przekazu”50. Jest to jedyny hie-
rarcha, który zdecydował się na takie właśnie określenie, gdzie „duchowe uczestnictwo” 
jest jednocześnie zapośredniczone, a więc technologicznie uwarunkowane. Jest to 
również – jak w poprzednich sytuacjach – participatio sui generis, z tą tylko różnicą, 
że w przypadku uczestnictwa/udziału za pośrednictwem mediów podkreślony został 
wymiar technologiczny transmisji, natomiast w tym przypadku bardziej podkreślono 
element duchowy przypisany uczestnictwu za pośrednictwem mediów. Powiązanie 
transmisji z aspektem duchowym wskazuje na pewnego rodzaju powinność wewnętrz-
nego zaangażowania się w transmitowaną rzeczywistość liturgiczną. Korzystający 
z pośrednictwa w transmisji Mszy Świętej powinien aktywnie uczestniczyć w liturgii 
zmediatyzowanej, angażując w nią swoją sferę wewnętrzną. Wydaje się, że duchowe 
uczestnictwo wyklucza bierne „oglądanie” czy też „słuchanie” transmisji Eucharystii. 
Ważny jest także akt intencjonalny korzystającego z transmisji. W teologii pojawił się 
termin „partycypacji intencjonalnej” (participatio intentionalis), które wyraża stosunek 
korzystającego z transmisji (odbiorcy) do rzeczywistości sprawowanej liturgii euchary-
stycznej, a w której z różnych przyczyn nie może on brać bezpośredniego udziału51.

2.3. Inne określenia

Poza dwoma głównymi kategoriami określeń „czynności zastępczej” wobec uczest-
nictwa we Mszy Świętej wyróżnić należy jeszcze grupę obejmującą inne sposoby jej 
zdefiniowania. Wyróżnić tu można trzy charakterystyczne opisy. Zarówno biskup tar-
nowski, elbląski, jak i zielonogórsko-gorzowski zachęcili swoich diecezjan do korzystania 
z transmisji Mszy Świętej: „Zachęcam do śledzenia i korzystania z transmisji Mszy św. 
niedzielnych w środkach społecznego przekazu”52; „Pozostających w domu zachęcam do 
korzystania z transmisji radiowej, telewizyjnej lub internetowej niedzielnej Mszy Świę-
tej”53, „Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, 
radiowych i internetowych transmisji Mszy Świętych i nabożeństw”54. Zarówno „korzy-
stanie z transmisji”, jak i jej „śledzenie” należy postrzegać jako kategorię bardzo ogólną, 

50 Andrzej Czaja, Dyspensa Ogólna z dn. 13 marca 2020 r., Nr 4/2020/A/KNC-K.
51 Andrzej Draguła, „Transmisje liturgii w mediach”, Biuletyn nr 6 SPMK Musica Liturgica (2011): 51.
52 Tadeusz Lityński, Słowo do wiernych w związku z epidemią koronawirusa z dn. 14 marca 2020 r., Znak: B2–4/20.
53 Jacek Jezierski, Wskazania biskupa elbląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem, [brak sygnatury].
54 Andrzej Jeż, Dekret Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, [brak 

sygnatury].
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bez przypisywania jej zbytniej wartości teologicznej. Jest to raczej środek oraz pomoc 
służąca zastępczemu zadośćuczynieniu obowiązkowi niedzielnemu. Kościół z całą sta-
nowczością podkreśla pierwszeństwo osobistej lub wspólnotowej modlitwy w sytuacji, 
gdy spełnienie obowiązku niedzielnego jest niemożliwe. Transmisja ma stanowić jedynie 
pomoc, nie jest zaś celem samym w sobie.

Biskup diecezji świdnickiej w dekrecie z 12 marca 2020 roku zachęcił „osoby korzy-
stające z dyspensy do modlitwy za pośrednictwem środków masowego przekazu”55. 
Wydaje się, że zachęta zawarta w dyspensie odpowiada dyspozycji omawianego powyżej 
kan. 1248 §2 wskazującego na alternatywne sposoby świętowania niedzieli. Ustawo-
dawca powszechny zachęcił m.in. do modlitwy osobistej lub wspólnotowej, gdy zajdzie 
obiektywna przeszkoda uniemożliwiająca wypełnienie praeceptum dominicale. W treści 
dokumentu biskup świdnicki nie dookreślił konkretnego rodzaju modlitwy, który miałby 
stanowić „czynność zastępczą” wobec uczestnictwa w Eucharystii. Domniemywać 
można, że uprzywilejowaną formą zapośredniczonej modlitwy jest przede wszystkim 
Msza Święta, ale nie jest to forma ani jedyna, ani konieczna. Należy zauważyć, że 
w przypadku celebracji dnia Pańskiego poprzez przeznaczenie odpowiedniego czasu na 
modlitwę osobistą, rodzinną bądź wspólnotową, pożyteczną pomocą – według autorów 
Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero56 – są transmisje mszy 
świętych za pośrednictwem środków społecznego przekazu57. Biskup świdnicki zachęcił 
tym samym wiernych, by skupili się ma modlitwie, a samą transmisję uznali jedynie za 
pomoc do niej.

Jeszcze inną formułą posłużył się metropolita szczecińsko-kamieński, który zobo-
wiązał swoich wiernych do „pobożnego przeżycia liturgii niedzielnej, transmitowanej 
regularnie dla chorych poprzez telewizję, radio lub Internet”58. Takie określenie „czyn-
ności zastępczej” ma na celu ukierunkowanie korzystającego z dyspensy na wewnętrzne 
przeżycie liturgii transmitowanej. Metropolita dookreślił także, że przeżycie ma odbywać 
się w sposób pobożny. Jest to waloryzacja liturgii transmitowanej jako aktu pobożno-
ściowego (actus devotionis). Tym samym hierarcha wskazuje na obowiązek aktywnego 
uczestnictwa wiernych w tym akcie. Wiązać się to może nie tylko z zaangażowaniem 
duchowym poprzez wzbudzenie intencji oraz odpowiednie wewnętrzne usposobienie 
(dyspozycję), ale także aktywne zaangażowanie w Mszę Świętą transmitowaną poprzez 
odpowiadanie, przyjmowanie odpowiednich postaw liturgicznych czy wykonywanie 
przypisanych prawem gestów. Zastosowana przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę formuła 
dotycząca pobożnego przeżycia liturgii transmitowanej może zostać także odczytana 

55 Ignacy Dec, Dyspensa Biskupa Świdnickiego dotycząca obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, 
[brak sygnatury].

56 Congregatio pro Cultu Divino, „Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero”, Notitiae 
Congregatio pro Cultu Divino 24 (1988): 379–392.

57 Jerzy Adamczyk, „Niedzielne celebracje w przypadku niemożności uczestniczenia w Eucharystii (kan. 1248 
§2)”, dostęp 11.08.2020, https://vademecumliturgiczne.pl/2017/01/08/niedzielne-celebracje-w-przypadku-niemo-
znosci-uczestniczenia-w-eucharystii-kan-1248-§-2/#footnote_85_1291.

58 Dzięga, Dekret o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta z dn. 
13.03.2020.
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jako nawiązanie do dawniejszej wersji pięciu przykazań kościelnych: „W niedziele 
i święta we Mszy Świętej nabożnie uczestniczyć” lub do jeszcze wcześniejszej formuły 
sprzed Vaticanum II, która brzmiała następująco: „W niedzielę i święta Mszy Świętej 
nabożnie wysłuchać”.

Zakończenie

Obowiązkowe uczestnictwo wiernych w niedzielnej liturgii eucharystycznej ma swoje 
głębokie zakorzenienie i uzasadnienie nie tylko w prawie kościelnym, ale przede 
wszystkim w prawie Bożym. Kodeks Prawa Kanonicznego oraz inne akty normatywne 
Kościoła powszechnego jasno określają sposób realizacji owego praeceptum dominicale 
oraz ewentualnego zwolnienia z tego obowiązku. Podsumowując powyższe rozważania, 
warto zwrócić uwagę na problematyczność rozumienia praeceptum dominicale w dobie 
pandemii. Analiza poszczególnych dyspens ukazuje zróżnicowany stosunek polskich 
biskupów do obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej oraz do zwalniania 
z niego. W wątpliwość należy podać zasadność samego udzielania w czasie epidemii 
aktów łaski, jakim są dyspensy. Niewątpliwie pandemia koronawirusa stanowi obiek-
tywną przeszkodę uniemożliwiającą lub utrudniającą spełnienie obowiązku świątecz-
nego, co samo w sobie stanowi okoliczność zwalniającą z obowiązku. W niektórych 
przypadkach hierarchowie, dyspensując, zamieniali obowiązek niedzielny na inny, np. 
obowiązek pobożnego przeżycia liturgii transmitowanej, co stoi w sprzeczności z dys-
pozycją kan. 1245 KPK, który dokonuje wyraźnego podziału na dyspensę oraz zamianę 
obowiązku niedzielnego na inny. Są to dwie alternatywne kompetencje przysługujące 
władzy kościelnej. Należy zaznaczyć także, że niemal we wszystkich dyspensach zawarty 
został opis określający pewnego rodzaju „czynność zastępczą” wobec bezpośredniego 
uczestnictwa we Mszy Świętej. Owa czynność powiązana została głównie z Eucharystią 
transmitowaną za pośrednictwem mediów, którą biskupi wskazali jako jedną z możli-
wości alternatywnego sposobu celebracji niedzieli. Niejasność terminologiczna, która 
ujawniła się w analizowanych dyspensach, wskazuje, że teologia – a także prawo – nie 
mają jednoznacznej interpretacji, czym jest śledzenie transmisji bądź korzystanie z niej, 
czy mamy do czynienia z aktem analogicznym do fizycznej obecności, czy też jest to akt 
o zupełnie innym charakterze, na przykład akt pobożności, a w końcu – na ile zwalniając 
z obecności bezpośredniej i fizycznej, można zobowiązywać do obecności wyłącznie 
duchowej i zapośredniczonej. Niejednoznaczność teologicznej interpretacji transmisji 
rozumianej jako postulowana czynność zastępcza prowadzi do traktowania jej z punktu 
widzenia prawa jako postulat o bardzo zróżnicowanej modalności: od jednoznacznie 
sformułowanego zobowiązania do zachęty o niejasnej obowiązywalności.
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Streszczenie

Przestępstwa seksualne duchownych wobec osób małoletnich stanowią dzisiaj najbardziej 
bolesną ranę w życiu Kościoła. Niosą ze sobą zarówno wielką krzywdę wyrządzoną dzieciom 
i młodzieży, jak i przysłaniają głoszenie Ewangelii, powodując nieufność nie tylko wobec 
wszystkich duchownych, ale także wobec misji Kościoła w świecie. Z tej racji powinny być 
zwalczane z niezwykłą stanowczością. Do zrealizowania tego celu potrzebne jest prawodaw-
stwo, nie tylko pozwalające na sprawne ukaranie osób dopuszczających się czynów przestęp-
czych wobec małoletnich, ale również obejmujące ochroną jak największą liczbę osób. Zdaje 
sobie z tego sprawę prawodawca kościelny, zarówno powszechny, jak i partykularny, i od 
czasu wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego regularnie dokonuje nowelizacji norm 
podnosząc wiek ochrony, zrównując z osobami małoletnimi osoby bezradne oraz rozszerzając 
katalog przestępstw o różne czyny zewnętrzne przeciwko VI przykazaniu Dekalogu. Ostat-
nim wydanym aktem prawnym dotyczącym tej materii jest konstytucja apostolska papieża 
Franciszka Vos estis lux mundi, która penalizuje również zaniechanie, przez przełożonych 
kościelnych, działań w celu niedopuszczenia lub utrudnienia postępowań prowadzonych 
przeciwko duchownemu lub zakonnikowi w związku z przestępstwami contra sextum.
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NORMAE SUBSTANTIALES IN THE APOSTOLIC LETTER OF POPE 
FRANCIS VOS ESTIS LUX MUNDI IN THE LIGHT OF PREVIOUS 
GENERAL LEGISLATION AND POLISH PARTICULAR LAW

Abstract

Sexual crimes of clergy against minors constitute the most painful wound in the life of the 
Church today. This causes both enormous harm to children and young people and obscures the 
proclamation of the Gospel causing distrust not only towards all clergy, but also towards the 
Church’s mission in the world. For this reason, this causes should be fought with remarkable 
determination. To achieve this goal, legislation is needed, not only for efficient punishment of 
persons committing crimes against minors, but also for the protection of as many people as 
possible. The ecclesiastical legislator, both universal and particular, is aware of this, and since 
the entry into force of the Code of Canon Law, he regularly updates the norms, increasing the 
age of protection, equating the helpless with minors and extending the catalog of crimes with 
various external acts against the VI commandment of the Decalogue. The last legal act issued 
on this matter is the Apostolic Constitution of Pope Francis Vos estis lux mundi, which also 
penalizes the omissions or actions of church superiors in order to stop or obstruct proceedings 
against a clergyman or religious in connection with crimes contra sextum.

Keywords: sexual crimes, protection of minors, church legislation

Wstęp

Niezawodnym sprawdzianem autentyczności życia chrześcijan jest stosunek do ludzi 
ubogich, najsłabszych, zepchniętych na margines tego świata oraz doznających krzywdy 
i cierpienia. Papierkiem lakmusowym sprawdzającym wiarę Kościoła na początku XXI 
wieku jest także stosunek do dzieci, młodzieży i tych, którzy z różnych powodów nie 
są w stanie decydować o swoim życiu. Uwrażliwienie na ich krzywdę jest szczególnym 
znakiem miłosiernej miłości: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Wrażliwość ta przejawia się również w obowiązującym prawodawstwie. To ono defi-
niuje przestępstwo kanoniczne i wyznacza ramy postępowania w przypadku naruszenia 
obowiązujących kanonów. Dotyczy to także czynów osób duchownych przeciwko VI 
przykazaniu Dekalogu z osobami małoletnimi, bowiem te przestępstwa najbardziej 
uderzają we wspólnotę Ludu Bożego, budząc powszechne zgorszenie i zadając ofiarom 
rany, które pozostają niejednokrotnie nieuleczone przez całe życie, jednocześnie nisz-
cząc wiarę i powodując nieufność wobec Kościoła. Przed prawodawcą kościelnym stoi 
zadanie zbudowania takich norm, które stworzą zarówno system prewencyjny, chroniący 
osoby małoletnie, jak i mechanizmy pozwalające na wyrównanie sprawiedliwości 
i uzdrowienie osób dotkniętych przestępstwem.
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Przedmiotem niniejszego artykułu będą jedynie normy materialne dotyczące 
przestępstw seksualnych duchownych wobec małoletnich, bowiem to one stanowią 
fundament prawa mającego na celu ochronę dzieci i młodzieży. Prześledzone zostaną 
zatem etapy ich ewolucji od ustaw kodeksowych, aż po najnowsze uregulowania zawarte 
w konstytucji apostolskiej Vos estis lux mundi2. Przywołanie tych ostatnich pozwoli na 
ocenę wystarczalności aktualnego prawodawstwa do ochrony osób małoletnich.

1. Wprowadzenie teologiczno-pastoralne

Negatywny stosunek do przestępstwa pedofilii wyrażali przede wszystkim papieże 
ostatnich czasów. Wiele z ich wypowiedzi, będących zresztą odpowiedzią na zaistniałe 
skandale seksualne, nie tylko odbijało się echem medialnym, ale stawało się także 
inspiracją do zmian w prawodawstwie kościelnym. Nie znaczy to oczywiście, że we 
wcześniejszych unormowaniach i doktrynie kanonicznej problem wykorzystywania 
seksualnego osób małoletnich przez duchownych nie istniał. Stanowił przedmiot 
zainteresowania kanonistów3, ale trochę niejako przy okazji, bez nadawania mu prio-
rytetowego znaczenia, co przekładało się na znikomą aktywność zarówno prawodawcy 
powszechnego, jak i partykularnego. Zgłaszane przypadki czynów contra minores były 
rozpatrywane przede wszystkim w kategoriach moralnych, a czyny pedofilne bywały 
niekiedy bagatelizowane i traktowane jako absolutny margines4. Rozpatrywano je zatem 
bardziej w charakterze grzechu niż przestępstwa, choć formalnie stanowiły przestępstwo 
kanoniczne (kan. 2359 §2)5. Poza poszczególnymi przypadkami skandali o charakterze 
lokalnym, nie były także przedmiotem zainteresowań mediów, a co za tym idzie nie 
stanowiły tematu rozważań i wskazań pastoralnych.

Pierwszym wartym przytoczenia wystąpieniem jest to, które zostało skierowane 
przez Jana Pawła II 23 kwietnia 2002 roku do amerykańskich kardynałów i biskupów 
zgromadzonych w Watykanie na nadzwyczajnym spotkaniu zwołanym z powodu licz-
nych doniesień o przestępstwach seksualnych dokonanych przez duchownych w Stanach 

2 Franciszek, „List apostolski motu proprio z 9.05.2019 «Vos estis lux mundi»”, dostęp 6.11.2020, http://www.
vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-

-mundi.html (dalej VELM).
3 „Duchownych wyższych święceń, którzy by dopuścili się przestępstwa (kwalifikowanego) przeciw szóstemu 

przykazaniu z osobami poniżej szesnastu lat (…) należy suspendować, ogłosić za infamisów, pozbawić wszystkich 
urzędów, beneficjów, godności i zajęć, jakie mają w Kościele, a w cięższych wypadkach deponować”. Franciszek 
Bączkowicz, Prawo Kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2 (Kraków: Księża Misjonarze, 21933), 630.

4 Stephen Rossetti, „Ucząc się na własnych błędach. Jak skutecznie reagować na seksualne wykorzystywanie dzieci”, 
w: Ku uzdrowieniu i odnowie. Materiały z sympozjum dla biskupów i przełożonych zakonnych o seksualnym 
wykorzystaniu osób niepełnoletnich. Papieski Uniwersytet Gregoriański 6–9 lutego 2012, red. Krzysztof Dyrek, 
Jacek Prusak, tłum. Zbigniew Kasprzyk (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012), 67.

5 „Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus”, Acta 
Apostolicae Sedis (dalej AAS) 9, 2 (1917): 1–593.
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Zjednoczonych Ameryki6. Papież powiedział wówczas: „Podobnie jak wy, również 
i ja odczułem głęboki ból, gdy dowiedziałem się, że księża i osoby zakonne, których 
powołaniem jest pomagać ludziom w prowadzeniu świętego życia przed obliczem Boga, 
sami stali się powodem cierpień i zgorszenia młodzieży. Wielkie zło wyrządzone przez 
niektórych księży i zakonników sprawiło, że ludzie patrzą teraz na Kościół z nieufnością 
i wielu z nich oburza postawa, którą wobec tej sprawy przyjęli – jak im się wydaje – 
zwierzchnicy wspólnot kościelnych. Nadużycia, będące przyczyną obecnego kryzysu, 
są pod każdym względem złem i słusznie uznawane są przez społeczeństwo za zbrodnię; 
jest to również straszny grzech w oczach Boga. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny, gdzie-
kolwiek się znajdują, pragnę zapewnić o swojej głębokiej solidarności i trosce”7. Podobne 
sformułowania znalazły się w przemówieniu Jana Pawła II do biskupów amerykańskich 
podczas wizyty ad limina w 2004 roku8.

Jego następca Benedykt XVI również z wielką determinacją zaangażował się w proces 
uzdrawiania Kościoła i uwrażliwiania na krzywdę dzieci i młodzieży. Podczas homilii 
wygłoszonej w Waszyngtonie 17 kwietnia 2008 roku powiedział: „w kontekście tej 
nadziei, którą rodzi Boża miłość i wierność, postrzegam ból, jakiego doświadczył Kościół 
w Ameryce w następstwie nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Żadne moje słowo nie 
mogłoby opisać bólu i krzywd wyrządzonych przez te nadużycia. Bardzo ważne jest, aby 
ci, którzy ucierpieli, zostali otoczeni duszpasterską troską i miłością”9.

Najdobitniejsza wypowiedź poprzedniego biskupa Rzymu znalazła jednak swoje 
miejsce w liście skierowanym do Kościoła w Irlandii. Była ona niejako zapowiedzią 
późniejszych norm dotyczących odpowiedzialności biskupów i przełożonych zakonnych. 
Benedykt XVI pisał: „Nie można zaprzeczyć, że niektórzy z was i z waszych poprzedni-
ków dopuścili się poważnych niekiedy zaniedbań, nie stosując przewidzianych od dawna 
przepisów prawa kanonicznego dotyczących przestępstwa, jakim jest molestowanie 
dzieci. Popełniono poważne błędy w podejściu do oskarżeń. (…) Wszystko to poważnie 
podważyło waszą wiarygodność i skuteczność”10.

6 Stany Zjednoczone Ameryki były pierwszym krajem, w którym skandale seksualne wywołane przez duchownych 
dopuszczających się czynów nierządnych z osobami małoletnimi doprowadziły do debaty społecznej, a co za tym 
idzie, zmian w podejściu pastoralnym Kościoła w zakresie ochrony dzieci i młodzieży. W konsekwencji spowodo-
wały również reakcję Stolicy Apostolskiej i zmiany w prawodawstwie kościelnym. Jörg Fegert i in., „Ofiary mole-
stowania seksualnego przez księży, zakonników i pracowników instytucji kościelnych – kontekst i konsekwencje”, 
w: Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – odpowiedź Kościoła – doświadczenie polskie, 
red. Adam Żak, Ewa Kusz (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018), 45–50.

7 Jan Paweł II, „Przemówienie z 24.04.2002 do kardynałów i biskupów Kościoła w USA zgromadzonych 
w Watykanie na nadzwyczajnym spotkaniu”, L’Osservatore Romano 244, 6 (2002), dostęp 7.11.2020, https://
opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZS/osservatore/osservatore062002.html.

8 Jan Paweł II, „Address of his holiness from 2.04.2004 to the bishops of the ecclesiastical provinces of Atlanta and 
Miami (U.S.A.) on their «ad limina» visit”, dostęp 6.11.2020, http://www.vatican.va/resources/resources_adlimi-
na-american-bishops-2004_en.html.

9 Benedykt XVI, „Homilia z 17.04.2008 na Nationals Park Stadium”, dostęp 7.11.2020, https://opoka.org.pl/biblio-
teka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/usa_nps_17042008.html.

10 Benedykt XVI, „List pasterski z 19.03.2010 do katolików Irlandii”, dostęp 7.11.2020, http://www.vatican.va/
content/benedict-xvi/pl/letters/2010/documents/hf_ben-xvi_let_20100319_church-ireland.html.
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Także obecny pontyfikat naznaczony jest szczególną troską o osoby małoletnie, 
o ich bezpieczeństwo i o wskazanie procedur mających zapewnić skuteczną reakcję 
na pojawiające się przypadki przestępstw seksualnych ze strony duchownych wobec 
dzieci i młodzieży. Jest to widoczne nie tylko w nowelizacjach norm kanonicznych, ale 
także w tworzeniu struktur mających na celu ochronę małoletnich oraz w działalności 
homiletyczno-katechetycznej papieża Franciszka. Nie sposób tu wyliczyć wszystkich 
wystąpień, nie taki zresztą jest cel niniejszej publikacji. Warto jednak przytoczyć te 
rodzaje aktywności, które przełożyły się na konkretne działania prawne. 

Należy do nich zaliczyć utworzenie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich 
i skierowane – w związku z tym – wezwanie do biskupów i wyższych przełożonych 
kościelnych: „Do biskupa diecezjalnego oraz wyższych przełożonych należy obowiązek 
zapewnienia, aby w parafiach oraz innych instytucjach kościelnych zapewniono bezpie-
czeństwo nieletnim i bezbronnym osobom dorosłym”11. W tym kontekście trzeba również 
przywołać wstęp do listu apostolskiego Come una madre amorevole z 4 czerwca 2016 
roku dotyczący odpowiedzialności przełożonych, w którym papież uznał, że: „zadanie 
ochrony i opieki spoczywa na całym Kościele, ale w sposób szczególny musi być ono 
wykonywane za pośrednictwem jego Pasterzy. Dlatego biskupi diecezjalni, eparchowie 
i ci, którzy są odpowiedzialni za Kościół partykularny, winni wykazywać szczególną 
sumienność w chronieniu tych, którzy wśród powierzonych im osób są najsłabsi”12.

Należy zauważyć także postulaty, które w 2019 roku sformułował papież Franciszek, 
a które znalazły odzwierciedlenie w najnowszym prawodawstwie dotyczącym ochrony 
małoletnich. Biskup Rzymu za najważniejsze uważa: „1. Opracowanie praktycznego 
vademecum, w którym określone byłyby kroki jakie należy podjąć przez odpowiednie 
instytucje we wszystkich momentach w sytuacji nadzwyczajnej danego przypadku. (…) 
3. Ustanowienie kryteriów bezpośredniego zaangażowania biskupa lub przełożonego 
zakonnego. 4. Wdrożenie wspólnych procedur rozpatrywania zarzutów, ochrony ofiar 
i prawa oskarżonego do obrony. 5. Poinformowanie władz cywilnych i wyższych władz 
kościelnych zgodnie z normami cywilnymi i kanonicznymi. (…) 7. Ustanowienie kon-
kretnych norm postępowania w przypadku oskarżeń przeciwko biskupom”13.

W kontekście przywołanych wyżej wypowiedzi należy wreszcie, przy omawianiu 
założeń pastoralnych zmian w prawodawstwie, odnieść się do wstępu, który został 
zamieszczony w liście apostolskim Vos estis lux mundi. Pierwsze słowa skierowane 

11 Franciszek, „List z 2.02.2015 do Przewodniczących Konferencji Episkopatów, Wyższych Przełożonych Wspólnot 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie Papieskiej Komisji 
ds. Ochrony Nieletnich”, dostęp 10.11.2020, https://cod.ignatianum.edu.pl/component/content/article/9-stolicy-
apostolskiej/35-franciszek-list-w-sprawie-papieskiej-komisji-ds-ochrony-nieletnich.html?Itemid=109.

12 Franciszek, „List apostolski z 4.06.2016 motu proprio «Come una madre amorevole»”, AAS 108 (2016): 715–717; 
Marek Stokłosa, „Usunięcie z urzędu kościelnego według motu proprio papieża Franciszka «Come una madre 
amorevole»”, Sympozjum 21, 2 (2017): 231–247, dostęp 9.11.2020, https://dlibra.kul.pl/Content/40901/45943__
Stoklosa--Marek---Us_0000.pdf.

13 Franciszek, „21 postulatów na temat ochrony małoletnich w Kościele z 21.02.2019”, dostęp 10.11.2020, https://
cod.ignatianum.edu.pl/component/content/article/9-stolicy-apostolskiej/123-franciszek-21-postulat%C3%B3w-n
a-temat-ochrony-ma%C5%82oletnich-w-ko%C5%9Bciele.html?Itemid=109.
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są do wszystkich wiernych, by byli „przejrzystym wzorem cnót, prawości i świętości” 
i swoim życiem oraz relacjami z bliźnimi dawali świadectwo wiary w Chrystusa. To 
zalecenie zostało oparte na tekście z Ewangelii według św. Mateusza, który jest także 
arengą dokumentu: „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone 
na górze” (Mt 5,14).

W dalszej części papież Franciszek wylicza skutki przestępstw wykorzystywania sek-
sualnego. Należą do nich obraza samego Boga, szkody fizyczne, psychiczne i duchowe 
ofiar oraz zranienia we wspólnocie wiernych. Jednocześnie wskazuje na remedium tego 
grzechu, upatrując go w nieustannym i głębokim nawróceniu serc wszystkich członków 
Kościoła, które musi przełożyć się na konkretne i skuteczne działania, zmierzające do 
osiągnięcia osobistej świętości. Zwraca przy tym uwagę, powołując się na tekst z Ewan-
gelii Janowej (J 15,5), że siłą nawrócenia Kościoła jest Duch Święty.

Szczególną odpowiedzialność za proces dostrzegania grzechów ludzi Kościoła, pro-
wadzenie ku nawróceniu i wypracowywanie modeli reagowania na przestępstwa wobec 
małoletnich i zapewnienie im bezpieczeństwa biskup Rzymu kładzie na następcach 
apostołów, którzy z Bożego posłannictwa mają przewodzić wspólnocie ludu chrześci-
jańskiego. Odwołuje się przy tym do zadań biskupów wyrażonych w konstytucji apo-
stolskiej Lumen gentium Soboru Watykańskiego II (nr 27)14. Nie są oni jednak jedynymi 
adresatami nauczania papieskiego. Franciszek jako odpowiedzialnych za fakt przyjęcia 
procedur mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw seksualnych, chociaż 
w mniejszym stopniu, czyni również „wszystkich, którzy na różne sposoby podejmują 
posługę w Kościele, ślubują życie radami ewangelicznymi lub są powołani do służby 
ludowi chrześcijańskiemu”15. To rozszerzenie kręgu odpowiedzialnych za życie Kościoła 
jest wynikiem takiego rozumienia Ludu Bożego, w którym każdy znajduje własny 
i wynikający z indywidualnego powołania sposób nawracania swojego serca i troski 
o bliźnich, zwłaszcza tych, którzy doznają jakiejkolwiek krzywdy.

Teologiczno-pastoralne principia ochrony małoletnich zarysowane w nauczaniu ostat-
nich papieży znajdują swoje odzwierciedlenie w normach kanonicznych. One również 
podlegają rozwojowi i są wynikiem refleksji nad rzeczywistością, także tą naznaczoną 
grzechem ludzi Kościoła.

2. Dotychczasowe prawodawstwo

List apostolski motu proprio Vos estis lux mundi wpisuje się w prawodawstwo kościelne, 
które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz karanie osób 
dopuszczających się przestępstw seksualnych wobec osób małoletnich i bezradnych. 
Pomimo tego, że zasadniczo dotyczy norm proceduralnych, za pomocą których dochodzi 
się prawdziwości oskarżeń i winy sprawców, to zawiera również normy materialne, 

14 Sobór Watykański II, „Konstytucja apostolska «Lumen gentium»”, AAS 57 (1965): 5–67.
15 VELM, wstęp.
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definiujące przestępstwa seksualne duchownych wobec osób małoletnich. Stanowią one 
kontynuację wcześniejszej działalności ustawodawczej Kościoła.

U jej podstaw należy przywołać przede wszystkim postanowienia kodeksowe. Kodeks 
Prawa Kanonicznego z 1983 roku16 (dalej KPK) zawiera normę, w myśl której duchowny, 
który wykroczył przeciwko VI przykazaniu Dekalogu, w połączeniu z użyciem przy-
musu lub gróźb, albo publicznie lub z osobą małoletnią poniżej lat szesnastu, powinien 
być ukarany sprawiedliwymi karami, nie wyłączając w razie potrzeby wydalenia ze 
stanu duchownego (kan. 1395 §2). Kanon ten jest rozbudowany i obejmuje różne możliwe 
działania stanowiące przedmiot przestępstwa. Dla zbudowania podstawy porównawczej 
wobec najnowszego prawodawstwa, należy wyróżnić tutaj kilka rodzajów przestępstw. 

Pierwszym jest zastosowanie przymusu lub groźby do dokonania czynu nierządnego. 
Przymus w tym kontekście oznacza naruszenie, wbrew woli drugiego człowieka, jego 
integralności cielesnej, zaś groźba jest zapowiedzią wyrządzenia jakiegoś zła17 w przy-
padku odmowy wykonania wymaganej czynności18. Wywieranie przymusu fizycznego 
i moralnego może skonkretyzować się w takich czynach jak gwałt, doprowadzenie do 
poddania się lub wykonanie innej czynności seksualnej, czy też szeroko rozumiane 
molestowanie seksualne19.

Z kolei publiczne dopuszczenie się wykroczenia przeciwko VI przykazaniu Dekalogu 
to takie przestępstwo, które zostało popełnione wobec przynajmniej kilku osób obec-
nych bądź to realnie, bądź za pośrednictwem telewizji, Internetu lub innych mediów 
pozwalających na obejrzenie czynności seksualnych. Przestępstwo to może się zatem 
zmaterializować między innymi w takich czynach jak: udział w filmie pornograficznym, 

16 „Codex Iuris Canonici, Auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus”, AAS 75, 2 (1983): 1–317, tłum. polskie 
(Poznań: Pallottinum, 1984) (dalej KPK).

17 Takim złem może być między innymi utrata pracy, utrata dobrego imienia, znaczna szkoda materialna, niebezpie-
czeństwo grożące bliskiej osobie itp.

18 Dariusz Borek, Sextum Decalogi praeceptum w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym (Tarnów: 
Biblos, 2015), 72–74.

19 Wymienione czyny stanowią również przestępstwa opisane w polskim prawie karnym, z tym że ich wyliczenie 
jest tam bardziej szczegółowe. Zawarte są w art. 197–199 Kodeksu karnego. Można wśród nich wymienić: 
doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, bezprawną groźbą lub podstępem (art. 197 §1), 
doprowadzenie innej osoby przemocą, bezprawną groźbą lub podstępem poddania się innej czynności seksualnej 
albo wykonania takiej czynności (art. 197 §2), zgwałcenie: wspólnie z inną osobą, małoletniego poniżej lat 15, 
a także wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry (art. 197 §3), działanie 
w wyżej wymienionych sytuacjach ze szczególnym okrucieństwem (art. 197 §4), doprowadzenie do obcowania 
płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności przy wykorzystaniu 
bezradności innej osoby lub wynikającego z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej braku zdolności 
takiej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem (art. 198), doprowadzenie 
innej osoby do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej 
czynności przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia (art. 199 §1), na szkodę 
małoletniego (art. 199 §2), obcowanie płciowe z małoletnim lub dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czyn-
ności seksualnej albo doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, nadużywając 
zaufania lub udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy (art. 199 §3), dopuszczenie 
się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub 
siostry (art. 200), obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczanie się wobec takiej osoby innej 
czynności seksualnej lub doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania (art. 200 
§1). Ustawa z 6.06.1997 Kodeks karny, tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1135 (dalej kk).
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prezentowanie swoich aktów lub czynności seksualnych z własnym udziałem drogą 
internetową i kierowanie ich do wielu odbiorców, ekshibicjonizm itp.20

Wreszcie w kan. 1395 §2 prawodawca w roku 1983 spenalizował zewnętrzne naru-
szenie VI przykazania Dekalogu z osobą małoletnią poniżej szesnastego roku życia. Nie 
wprowadzał przy tym rozróżnienia na akty pedofilne w stosunku do dzieci przed okresem 
pokwitania i na akty efebofilne w stosunku do małoletnich po okresie pokwitania. To 
rozróżnienie obecne jest natomiast w doktrynie kanonicznej i ma wpływ na stosowanie 
sankcji karnych wobec sprawców21. Przestępstwo to jest obecne również w polskim 
porządku prawnym, z tym, że cezurą wiekową ochrony małoletnich jest piętnasty rok 
życia22.

Poza przedmiotowym zakresem kanonu należy wyraźnie zauważyć, że w myśl KPK 
przestępstw tych mogli dopuścić się jedynie duchowni, a więc diakoni, prezbiterzy 
i biskupi. Zakres ten był z pewnością zbyt wąski, bowiem nie obejmował zakonników 
oraz wiernych świeckich pracujących w strukturach kościelnych. Ten mankament zna-
lazł swoje uzupełnienie w kolejnych regulacjach.

Warto jeszcze wspomnieć, że kanon ten nie znajduje swojego odpowiednika w Kodek-
sie Kanonów Kościołów Wschodnich23 (dalej KKKW). Paralelny do przywołanego wyżej 
kan. 1453 KKKW zawiera jedynie normę penalizującą czyn zewnętrznego grzechu 
przeciwko czystości wywołującego zgorszenie, przy czym chociaż jest to powtórzenie 
kan. 1395 §1 KPK, to można w jego zakresie zawrzeć czyny nierządne wobec osób 
małoletnich. 

Kodeksy nie wyczerpują jednak prawotwórczej działalności Kościoła. Wobec 
masowych doniesień o przestępstwach seksualnych osób duchownych wobec mało-
letnich, papież Jan Paweł II wydał 30 kwietnia 2001 roku list apostolski motu proprio 
Sacramentorum sanctitatis tutela24. Poza normami dotyczącymi sposobu postępowania 
w przypadku dokonania przestępstw contra minores25, zawiera on również normy zasad-
nicze. W ramach prawa materialnego rozszerzono zakres popełnionego przez duchow-
nego przestępstwa przeciw VI przykazaniu Dekalogu26, o którym w kan. 1395 §2 KPK, 

20 Borek, Sextum Decalogi praeceptum w kanonicznym prawie karnym, 75–76.
21 Giovanni Cucci, Hans Zollner, Kościół a pedofilia, tłum. Grzegorz Rawski (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011), 

26.
22 Przestępstwem jest obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczanie się wobec takiej osoby innej 

czynności seksualnej lub doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania (art. 200 
§1 kk).

23 „Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus”, AAS 82 (1990): 
1148–1259 (dalej KKKW).

24 Jan Paweł II, „List apostolski motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela» z 30.04.2001”, AAS 93 (2001): 
737–739.

25 „Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosquae Ordinarios 
et Hierarchos interesse habentes: de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis”, AAS 
93 (2001): 785–788, tłum. polskie Miesięcznik Pasterski Płocki 68, 10 (2001): 415–417.

26 Przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu dotyczy zewnętrznego zachowania seksualnego, które 
w teologii moralnej Kościoła katolickiego jest grzechem. Jan Dochnalik, „Prawo kanoniczne wobec nadużyć 
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poprzez podwyższenie wieku ochrony ofiary do osiemnastego roku życia. Wprowadzenie 
tej normy do prawa powszechnego było poprzedzone prawodawstwem partykularnym27.

Kolejna nowelizacja nastąpiła w roku 2010. Wtedy to normy dotyczące ochrony 
osób małoletnich przed przestępstwami seksualnymi zostały zmodyfikowane przez 
Kongregację Nauki Wiary, a następnie zatwierdzone 21 maja 2010 roku przez papieża 
Benedykta XVI28. Modyfikacja norm materialnych zawierała znaczące novum wobec 
wcześniejszego prawodawstwa.

Po pierwsze z osobą małoletnią poniżej osiemnastego roku życia zrównano osobę 
dorosłą, trwale niezdolną do pełnego posługiwania się rozumem (art. 6 §1, 1°). Zastoso-
wane rozszerzenie pozwoliło na objęcie ochroną osób, które z różnych powodów nie są 
habitualnie zdolne do posługiwania się rozumem. Należy podkreślić, że prawodawca nie 
wymagał, by osoba doświadczająca nadużycia seksualnego była całkowicie niepoczy-
talna. Wystarczy, że przynajmniej częściowo nie może posługiwać się rozumem, a zatem 
nie jest zdolna do pełnego kierowania się swoją wolą przy podejmowaniu kontaktów sek-
sualnych. Stopień niepoczytalności powinien być w kontekście przywoływanej normy 
proporcjonalny do wagi podejmowanych czynów. Ważne jest, żeby ta niezdolność była 
trwała, a ta może być wynikiem zarówno choroby psychicznej, znacznego ograniczenia 
zdolności intelektualnych, czy też regularnego zażywania środków psychoaktywnych, 
jak i demencji starczej charakteryzującej się zaburzeniami procesów myślowych29. Oczy-
wiście nie sposób podać wyczerpującego katalogu stanów powodujących niezdolność 
do trwałego posługiwania się rozumem, jednak zamysłem prawodawcy było objęcie 
znacznej grupy osób nie potrafiących w pełni kierować swoim postępowaniem.

Drugim przestępstwem wymienionym przez prawodawcę było przestępstwo obej-
mujące nabywanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie, a clerico turpe patrata, 
w jakikolwiek sposób i za pomocą jakiegokolwiek urządzenia, materiałów pornograficz-
nych, które przedstawiają nieletnich poniżej czternastego roku życia. Norma ta stanowiła 
zasadniczo nowe przestępstwo kanoniczne, chociaż karanie posiadania pornografii 
dziecięcej było już praktykowane przez Kongregację Nauki Wiary30. Oczywiście można 
szukać tutaj odniesień do kan. 1395 §2 KPK w części dotyczącej osób małoletnich, ale 
samo sformułowanie normy karnej stanowiło novum i znacznie rozszerzyło ochronę 
małoletnich przed przestępstwami seksualnymi. Jej zasadniczym celem była walka 
z pornografią dziecięcą. W analizie tej normy trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę 

seksualnych duchownych względem dzieci i młodzieży”, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 14, 1, 
(2015): 53, dostęp 11.11.2020, https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/485/351.

27 Już w 1994 roku, w związku z coraz liczniej wybuchającymi skandalami dotyczącymi niemoralnych zachowań 
duchownych wobec osób małoletnich, Stolica Apostolska udzieliła indultu biskupom Stanów Zjednoczonych, 
w którym zdefiniowano jako przestępstwo kanoniczne wykorzystanie seksualne osoby małoletniej poniżej osiem-
nastego roku życia. Tę samą normę wprowadzono w roku 1996 w Irlandii.

28 „Normae de delictis de 21.05.2010 Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra 
fidem necnon de gravioribus delictis”, AAS 102 (2010): 419–434.

29 Florian Lempa, Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi (Białystok: Wydawnic-
two Temida 2, 2013), 61–62.

30 Dochnalik, Prawo kanoniczne wobec nadużyć seksualnych duchownych, 55.
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na fakt, że nabywanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie materiałów porno-
graficznych z małoletnimi poniżej czternastego roku życia musi nastąpić z powodów 
lubieżnych. A zatem po pierwsze nie każda nagość ma charakter pornograficzny, a po 
wtóre popełnienie opisanych czynów musi wynikać z winy umyślnej w formie zamiaru 
ukierunkowanego na zaspokojenie pożądliwości seksualnej. Bez tego zaznaczenia prze-
stępstwem byłoby nawet posiadanie materiałów pornograficznych z małoletnimi przez 
sędziego kościelnego mającego wydać wyrok w sprawie duchownego rozpowszechnia-
jącego takie materiały.

Warto nadmienić, że chociaż sama norma była wielokrotnie krytykowana, zwłaszcza 
za cezurę wiekową wyznaczającą osoby podlegające ochronie31, to jednak wytyczyła 
nowe kierunki w prawodawstwie kościelnym. Upodobniła także prawodawstwo kano-
niczne do współczesnego państwowego prawa karnego32.

Normy substancjalne zawarte są także w liście apostolskim motu proprio Come una 
madre amorevole z 4 czerwca 2016 roku33. Zasadniczo dotyczy on usuwania z urzędu 
kościelnego biskupów i osób z nimi zrównanych na mocy kan. 368 KPK34 i 313 
KKKW35, a także wyższych przełożonych instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia 
apostolskiego na prawie papieskim (art. 1 §4), ale jako przyczynę nałożenia takiej kary 

31 Damian Astigueta, „Notas sobre las modificaciones al Motu proprio «Delicta graviora»”, dostęp 14.11.2020, http://
www.casi.com.ar/sites/default/files/ASTIGUETA%20Notas%20sobre%20delicta%20graviora.pdf; Davide Cito, 

„Las nuevas normas sobre los «delicta graviora»”, Ius Canonicum 50 (2010): 643–658, dostęp 14.11.2020, https://
dadun.unav.edu/bitstream/10171/36363/1/201408IC100%282010.2%29-11.pdf.

32 W polskim porządku prawnym w Kodeksie karnym przestępstwo to jest zawarte w art. 200 i 200a i uwidacznia się 
w następujących czynach: prezentowanie treści pornograficznych małoletniemu poniżej lat 15 lub udostępnianie 
mu przedmiotów mających taki charakter albo rozpowszechnianie treści pornograficznych w sposób umożliwia-
jący takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi (art. 200 §3), działanie w celu zaspokojenia seksualnego siebie 
lub innej osoby poprzez prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej (art. 200 
§4), prowadzenie reklamy lub promocji działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych 
w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15 (art. 200 §5), działanie w celu po-
pełnienia przestępstwa określonego w art. 197 §3 pkt. 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania 
treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej poprzez 
nawiązanie kontaktu z małoletnim poniżej lat 15, zmierzającym, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania 
błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania 
z nim (art. 200a §1), składanie małoletniemu poniżej lat 15 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
lub sieci telekomunikacyjnej propozycji obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności 
seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych i zmierzanie do jej realizacji (art. 
200a §2), produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie w celu rozpowszechniania, a także przechowywanie lub 
posiadanie albo rozpowszechnianie lub prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego albo tre-
ści pornograficznych związanych z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem (art. 202 §3), 
przechowywanie, posiadanie lub uzyskiwanie dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego (art. 
202 §4a), produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficz-
nych, przedstawiających wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności 
seksualnej (art. 202 §4b), uczestniczenie w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego w celu 
zaspokojenia seksualnego (art. 202 §4c).

33 Jan Paweł II, „List apostolski motu proprio «Come una madre amorevole» z 4.06.2016”, AAS 108 (2016): 
715–717.

34 Należy do nich prałat terytorialny, opat terytorialny, wikariusz apostolski, prefekt apostolski i administrator 
apostolski administracji ustanowionej na stałe.

35 Chodzi tutaj o egzarchę.
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prawodawca wskazuje przestępstwo w postaci wynikającego z zaniedbania dokonania 
lub zaniechania czynów, które wyrządziły poważne krzywdy innym, zarówno osobom 
fizycznym, jak i całej wspólnocie. Wzmiankowana krzywda może być fizyczna, moralna, 
duchowa lub majątkowa (art. 1 §1). Jako szczególny powód usunięcia z urzędu wskazana 
została krzywda w postaci zlekceważenia przypadków nadużyć seksualnych w stosunku 
do małoletnich oraz bezbronnych dorosłych. Norma ta po raz pierwszy wskazała jako 
przestępstwo poważne zaniedbanie sumienności w sprawie nadużyć seksualnych wobec 
tych osób, nawet bez winy moralnej (art. 1 §2–3). Ponadto użyte przez prawodawcę 
pojęcie „bezbronnego dorosłego” jest znacznie szersze zakresowo, niż zawarte w motu 
proprio Sacramentorum sanctitatis tutela z 2010 roku pojęcie „dorosłego, trwale niezdol-
nego do pełnego posługiwania się rozumem”. Bezbronność bowiem może być wynikiem 
nie tylko trwałego, ale także czasowego ograniczenia w posługiwaniu się rozumem, 
zarówno wynikającego z zawinionego użycia, jak i niezawinionego przyjęcia substancji 
psychoaktywnych.

Zarysowując ewolucję norm dotyczących ochrony małoletnich przed przestępstwami 
seksualnymi, należy również zauważyć normy partykularne prawa polskiego. Pierwsze 
powstały już w 2009 roku, jednak zawierały zasadniczo normy techniczno-procedu-
ralne dotyczące sposobu przyjmowania zgłoszeń, zaś w kwestii norm materialnych 
przyjmowały istniejące prawodawstwo powszechne36. Jednak już wkrótce pojawiła się 
konieczność nowelizacji norm partykularnych, bowiem w maju 2011 roku Kongregacja 
Nauki Wiary rozesłała do wszystkich episkopatów okólnik37, w którym nakazała opraco-
wanie wytycznych na temat sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych 
popełnionych przez duchownych wobec osób małoletnich. W odpowiedzi na to zalecenie 
7 października 2014 roku Konferencja Episkopatu Polski wydała Wytyczne dotyczące 
wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny 
przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą poniżej osiemnastego roku życia38 
(dalej Wytyczne). Zawierały ona również przepisy prawa materialnego, wymieniając dwa 
rodzaje przestępstw seksualnych duchownych wobec osób małoletnich. Ich brzmienie 
jest tożsame ze sformułowaniami przestępstw zawartymi w motu proprio Sacramento-
rum sanctitatis tutela z 2010 roku.

Nowością, którą należy zauważyć, było rozszerzenie podmiotu zdolnego do 
popełnienia przestępstwa. W art. 18 Wytycznych prawodawca partykularny uznał, że 
w przypadkach nadużyć przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą niepełnoletnią poniżej 

36 Archiwum Własne Autora, Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski z 20.06.2009 dotyczące etapu wstępnego 
postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą 
małoletnią.

37 „Lettera circolare Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee 
guidaper il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici”, AAS 103 (2011): 
406–412.

38 „Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku 
oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą poniżej osiemnastego roku 
życia”, Akta Konferencji Episkopatu Polski 27 (2015): 39–49, dostęp 14.11.2020, https://episkopat.pl/wp-content/
uploads/2017/07/KEP_wytyczne_z_aneksami.NOWELIZACJA.2017-1.pdf.
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osiemnastego roku życia należy analogicznie, przy uwzględnieniu istniejących różnic, 
postępować w przypadkach czynów dokonanych przez osoby konsekrowane lub innych 
świeckich, działających w strukturach Kościoła. Sama norma, chociaż dotyczy wprost 
sposobu procedowania, to jednak czyni podmiotem przestępstwa inne osoby niż wier-
nych duchownych, a zatem rozszerza jego treść, czyli materialny zakres.

Na skutek zmian w polskim prawie karnym 6 czerwca 2017 roku nastąpiła pierwsza 
nowelizacja Wytycznych39, a następnie 16 października 2019 roku40 druga, z tym że 
zmianie uległy jedynie normy proceduralne. Trzeba zatem zauważyć, że polskie prawo 
partykularne w większym zakresie chroniło małoletnich, niż prawo powszechne.

3. Normy materialne w Vos estis lux mundi

Zawarte w dotyczącym ochrony małoletnich liście apostolskim Vos estis lux mundi 
normy kanoniczne mają przede wszystkim charakter proceduralny. Odnoszą się bowiem 
zasadniczo do przyjmowania zgłoszeń dotyczących przestępstw seksualnych i dalszego 
procedowania związanych z nimi spraw. Jednak pierwszy artykuł, określając zakres 
stosowania przepisów, zawiera jednocześnie normy prawa materialnego41. Są one nowe-
lizacją dotychczas istniejących przepisów. Określają zarówno podmiot przestępczego 
działania, ich adresatów, jak i zakres przestępstw znajdujących wspólny mianownik 
w przekroczeniu VI przykazania Dekalogu.

Podmiotem przestępstwa są po pierwsze duchowni (art. 1 §1 VELM). Nie ma przy tym 
znaczenia miejsce ich inkardynacji, mogą należeć zarówno do duchowieństwa diecezjal-
nego, jak i być członkami instytutów zakonnych lub stowarzyszeń życia apostolskiego. 
Prawodawca nie czyni różnicy pomiędzy stopniem sakramentu święceń. A zatem w rów-
nym stopniu podlegają prawu diakoni, jak i prezbiterzy oraz biskupi.

Po drugie podmiotem mogącym dokonać przestępstwa są członkowie instytutów 
życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego (art. 1 §1 VELM). Pod 
tymi pojęciami należy rozumieć tych, którzy w instytutach życia konsekrowanego, 
kanonicznie erygowanych przez kompetentną władzę kościelną, poprzez śluby lub inne 
święte więzy zobowiązują się do zachowania ewangelicznych rad czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa (kan. 573 §2 KPK). Odnosi się zarówno do członków instytutów zakon-
nych, jak i świeckich.

39 „Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskar-
żeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą poniżej osiemnastego roku życia”, 
39–49.

40 „Uchwała nr 14/384/2019 Konferencji Episkopatu Polski z 8.10.2019 w sprawie nowelizacji Wytycznych doty-
czących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu 
przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”, Akta Konferencji Episkopatu 
Polski 31 (2019): 259–260.

41 Krzysztof Kiełpiński, „List apostolski motu proprio papieża Franciszka «Vos estis lux mundi» nowelizacją kano-
nicznego prawa karnego i skuteczną ochroną małoletnich”, Studia Iuridica Toruniensia 25 (2019): 132–133.
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Należy tu zauważyć, że normy nie odnoszą się do pewnej kategorii osób, które chociaż 
są obecne w strukturach kościelnych i są kojarzone z Kościołem instytucjonalnym, to 
jednak nie należą ani do grona duchownych, ani członków instytutów życia konsekro-
wanego. Należy mieć tu na uwadze alumnów wyższych seminariów duchownych oraz 
wdowy konsekrowane. Osoby te, w myśl VELM, nie mogą stać się podmiotem przestęp-
stwa contra sextum wobec małoletnich. Konstytucja nie unieważnia jednak norm prawa 
partykularnego, znajdujących swój wyraz w istniejących instrukcjach i wytycznych, 
gdzie zakres osób zdolnych do popełnienia tych przestępstw jest niejednokrotnie szerszy.

W dalszej części prawodawca określa normy substancjalne. Art. 1 §1a VELM zawiera 
trzy kategorie przestępstw contra sextum Decalogi preceptum.

Pierwszym jest zmuszanie kogoś, stosując przemoc lub groźbę, czy też nadużycie 
władzy, do dokonywania lub poddawania się czynnościom seksualnym. Treść tego 
przestępstwa nawiązuje do przywołanego już kan. 1395 §2 KPK, w którym prawodawca 
penalizuje wykroczenie przeciwko VI przykazaniu Dekalogu połączone z użyciem 
przymusu lub groźby42. Przestępstwo to nie zostało jednak wcześniej przedstawione 
Kongregacji Nauki Wiary. Nowością jest także przestępstwo popełnione poprzez dopro-
wadzenie do czynności seksualnych poprzez niewłaściwe wykorzystanie władzy. Wydaje 
się, że chodzi tutaj zarówno o wykorzystanie władzy święceń, jak i władzy rządzenia we 
wszystkich jej wymiarach: ustawodawczym, wykonawczym lub sądowniczym. Udział 
w sprawowaniu tej władzy mają przede wszystkim duchowni, chociaż ze sprawowania 
niektórych urzędów nie są wyłączeni wierni świeccy43. Działaniem przestępczym będzie 
nieprawne wykorzystanie urzędu do popełniania czynu zabronionego. Skutkiem naduży-
cia władzy, zastosowania przemocy lub groźby musi być dokonanie czynności seksualnej 
wbrew woli zarówno osoby małoletniej, jak i bezradnej.

Drugą postacią przestępstwa jest dopuszczenie się czynności seksualnych z osobą 
małoletnią lub bezradną (persona vulnerabile). Widać tu nawiązanie do motu proprio 
Come una madre amorevole, w którym prawodawca użył pojęcia „dorośli bezbronni” 
(adulti vulnerabili). Pod pojęciem osoby bezradnej prawodawca kościelny widzi wszyst-
kie osoby chore, z ułomnościami fizycznymi lub umysłowymi oraz pozbawione wolności 
osobistej, które faktycznie, nawet sporadycznie, mają ograniczoną zdolność rozumienia, 
pragnienia lub przeciwstawienia się agresji (art. 1 §2b VELM). A zatem przedmiotem 
przestępstwa mogą stać się także osoby kalekie, które z racji ułomności fizycznej nie są 
w stanie obronić się przed napastnikiem, osoby uwięzione lub przebywające w ośrodkach 
odosobnienia, osoby uzależnione, a także, choćby tylko czasowo i okazjonalnie, i to 
nawet z własnej winy znajdujące się pod wpływem środków psychoaktywnych. Widać tu 
zatem rozszerzenie w stosunku do norm z 2010 roku, które przyznawały ochronę jedynie 
osobom habitualnie niezdolnym do posługiwania się rozumem.

42 Borek, Sextum Decalogi praeceptum w kanonicznym prawie karnym, 72–75.
43 Grzegorz Leszczyński, „Uczestnictwo wiernych świeckich w posłudze zarządzania, nauczania i uświęcania 

Kościoła”, Łódzkie Studia Teologiczne 9 (2000): 325–333.
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Trzecią postacią przestępstwa contra sextum zdefiniowanego w VELM jest wytwa-
rzanie, prezentowanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie, także telematycznie, 
pornografii dziecięcej oraz rekrutowanie lub nakłanianie osoby małoletniej lub bezradnej 
do udziału w prezentacjach pornograficznych. Odniesienie się do pornografii dziecięcej 
nie jest nowością, natomiast w stosunku do delicta graviora z 2010 roku rozszerzony 
został zakres ochrony. Żeby zrozumieć zamysł prawodawcy, należy przywołać przede 
wszystkim definicję pornografii dziecięcej zawartej w art. 1 §2c VELM. Jest nią „jakie-
kolwiek przedstawianie osoby małoletniej, niezależnie od zastosowanych środków, 
zaangażowanej w jednoznaczne czynności seksualne, rzeczywiste lub symulowane, 
oraz jakiekolwiek przedstawianie narządów płciowych małoletnich w celach przede 
wszystkim seksualnych”. Została zatem zniesiona, krytykowana przez wielu kanonistów, 
cezura wiekowa ograniczająca przestępstwo do pornografii przedstawiającej osoby poni-
żej czternastego roku życia, a rozszerzono ją na wszystkie osoby małoletnie. Ponadto 
także w tym przestępstwie częściowo zrównano małoletniego z osobą bezradną, czyniąc 
ich przedmiotem przestępstwa polegającego na rekrutowaniu lub nakłanianiu do udziału 
w prezentacjach pornograficznych44. Również wyraźniej zostało określone, co należy 
rozumieć pod pojęciem pornografii. Brakuje natomiast w nowelizacji wskazanego wcze-
śniej celu nabywania, przechowywania lub rozpowszechniania materiałów pornograficz-
nych, w postaci lubieżności. Jest to z pewnością błąd, dlatego że tego typu materiały 
mogą być przechowywane chociażby z tytułu wykonywania czynności procesowych, co 
oczywiście, nie może być kryminalizowane.

Na bazie powyższego unormowania zawartego w VELM wprowadzono również nowe-
lizację do art. 6 §1, 2° Sacramentorum sanctitatis tutela45, co prowadzi do wniosku, że 
VELM nie zastąpił wprost wcześniejszych unormowań, ale stanowi swoiste uzupełnienie 
poprzedniego prawodawstwa w zakresie norm materialnych, skupiając się zasadniczo na 
zagadnieniach proceduralnych dotyczących działań i zaniechań podmiotów, o których 
nie traktuje wprost Sacramentorum sanctitatis tutela.

Drugą grupą przestępstw zawartych w punkcie art. 1 §2b VELM są przestępstwa 
polegające na działaniach lub zaniechaniach, których celem jest zakłócanie lub uniknię-
cie dochodzeń cywilnych lub kanonicznych, administracyjnych lub karnych, przeciwko 
duchownym lub zakonnikom oskarżonym o przestępstwa contra sextum wymienione 
w punkcie art. 1 §2a.

Podmiotem tego typu przestępstw są osoby sprawujące władzę w Kościele, a zarazem 
posiadające wyjątkową godność i związaną z nią odpowiedzialność. Osoby te wymie-
nione są enumeratywnie i należą do nich, po pierwsze: kardynałowie, patriarchowie, 

44 W polskim porządku prawnym można znaleźć podobne zakresowo przestępstwa. Należą do nich: utrwalanie 
wizerunku osoby nagiej lub znajdującej się w trakcie czynności seksualnej, przy użyciu wobec niej przemocy, 
groźby bezprawnej lub podstępu, art. 191a §1 oraz rozpowszechnianie wizerunku osoby nagiej lub w trakcie 
czynności seksualnej bez jej zgody, art. 191a §1.

45 „Rescript from 17.12.2019 of the Holy Father Francis to introduce some amendments to the «Normae de 
gravioribus delictis»”, dostęp 19.11.2020, https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico
/2019/12/17/191217a.html.
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biskupi i legaci biskupa Rzymskiego. Po drugie, prawodawca wymienia duchownych, 
którzy kierują lub kierowali jako pasterze Kościołem partykularnym lub jednostką 
z nim zrównaną, zarówno obrządku łacińskiego lub wschodniego, w tym ordynariatów 
personalnych w trakcie pełnienia urzędu. Dalej wylicza duchownych, którzy kierują lub 
kierowali duszpasterstwem jakiejś prałatury personalnej, za czyny popełnione w czasie 
sprawowania władzy. Wreszcie do podmiotów zdolnych do popełnienia przestępstwa 
działania lub zaniechania w sprawach, o których w art. 1 §1a VELM, zalicza byłych lub 
aktualnych najwyższych przełożonych instytutów życia konsekrowanego lub stowarzy-
szeń życia apostolskiego na prawie papieskim, a także klasztorów sui iuris, odnośnie do 
czynów popełnionych w trakcie sprawowania urzędu.

Jest tu więc mowa o najwyższych przełożonych zarówno kościołów partykularnych 
oraz tych, którzy są zrównani z nimi na mocy kan. 368 KPK oraz kan. 311 i 313 KKKW. 
Należy dostrzec znaczne rozszerzenie zakresu podmiotów odpowiedzialnych w stosunku 
do listu apostolskiego motu proprio Come una madre amorevole. Nowymi podmiotami 
przestępstwa stali się kardynałowie, patriarchowie i legaci papiescy oraz przełożeni 
klasztorów sui iuris. Brakuje jednak, zarówno w jednym, jak i drugim unormowaniu, 
przełożonych instytutów życia konsekrowanego na prawie diecezjalnym.

Czyny, których mogą dopuścić się przywołane podmioty polegają na podjęciu lub 
zaniechaniu działań w celu niedopuszczenia lub utrudnienia postępowań bądź cywilnych, 
bądź kanonicznych, czy to administracyjnych, czy karnych, prowadzonych przeciwko 
duchownemu lub zakonnikowi w związku z przestępstwami wskazanymi w art. 1 §1a 
VELM. Aby doszło do przestępstwa konieczna jest celowość działań lub zaniechań. 
Wydaje się, że do takiej dochodzi, jeżeli podmiot przestępstwa uzyska wiedzę o praw-
dopodobnym czynie duchownego lub zakonnika i nie podejmie działań nakazanych 
przez prawodawcę. Jeszcze większą odpowiedzialność powinien ponieść, jeżeli będzie 
utrudniał dojście do prawdy procesowej, na przykład poprzez wywieranie nacisków na 
podwładnych w celu niedopuszczenia do skazania sprawcy. Postacią przestępstwa może 
być także ukrywanie przestępcy przed państwowymi organami ścigania lub utrudnianie 
im czynności procesowych.

Trzeba wreszcie zauważyć, że wymienione wyżej przestępstwa materialne zostały 
zebrane w Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postę-
powania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec 
małoletnich (dalej Vademecum) Kongregacji Nauki Wiary z 16 lipca 2020 roku46, ale 
nie stanowi ono tekstu normatywnego ani nie jest nowelizacją obowiązujących w tej 
materii przepisów, zatem nie będzie stanowiło przedmiotu bardziej szczegółowej analizy. 
Warto natomiast zaznaczyć, że autor Vademecum odwołał się jedynie do norm zawartych 
w Sacramentorum sanctitatis tutela oraz w Vos estis lux mundi, pominął zaś uregulowa-
nia zawarte w Come una madre amorevole.

46 „Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć 
seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich”, dostęp 20.11.2020, https://ekai.pl/dokumenty/
vademecum-dotyczace-postepowania-w-przypadkach-naduzyc-seksualnych-popelnianych-przez-duchownych-
wobec-maloletnich-dokumentacja.
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Zakończenie

W świetle przedstawionych analiz słuszną wydaje się uwaga, że normae substantiales 
przestępstw contra sextuam Decalogi praeceptum popełnionych z osobami małoletnimi, 
od czasu wejścia w życie KPK z 1983 roku, przeszły znaczną ewolucję. Jej celem była 
coraz lepsza ochrona małoletnich przed przestępstwami seksualnymi zarówno ze strony 
duchownych, jak i wiernych świeckich pracujących w strukturach Kościoła. Z każdą 
kolejną nowelizacją można także zauważyć coraz większy radykalizm prawodawcy, 
który zarówno podniósł wiek ofiar przestępstw seksualnych, zrównał z małoletnimi 
osoby bezbronne, wskazał nowe podmioty zdolne do popełnienia tego typu przestępstw, 
jak i rozszerzył normy materialne na coraz więcej zachowań o charakterze seksualnym. 
Świadczy to o wzrastającej świadomości Kościoła, że troska o osoby małoletnie i bez-
radne jest jednym z najważniejszych wyznaczników ewangelicznej miłości bliźniego 
i wiarygodności Ludu Bożego. Może to także skłaniać do konstatacji, że ewolucja nor-
mae substantiales dotyczących czynów contra sextum przyniesie w przyszłości nowe 
rozwiązania.
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KOŚCIÓŁ DUCHA KONTYNUACJĄ WCIELENIA 
CHRYSTUSA O. PROF. DR. HAB. ANDRZEJA 
A. NAPIÓRKOWSKIEGO OSPPE, SS. 232

Kościół Ducha kontynuacją Wcielenia Chrystusa to najnowsza publikacja o. prof. dr. hab. 
Andrzeja A. Napiórkowskiego OSPPE. Wpisuje się ona w jego ogromny dorobek refleksji 
eklezjologicznej i cechuje troską o harmonię poszczególnych jej aspektów, czyli integral-
ność w ujmowaniu Kościoła. Tym razem autor podejmuje, nierzadki zresztą w literaturze, 
postulat uwzględnienia większej obecności i działania Ducha Świętego w Kościele. 
W ślad bowiem za uznaniem prawdy dogmatycznej o wcieleniu jedynie Boskiego Logosu, 
podążać musi podkreślanie pełnego zaangażowania w dzieło ekonomii zbawczej całej 
Trójcy Świętej, a Ducha Świętego w szczególności.

To nawiązanie do postulatów choćby J.A. Möhlera, teologa z Tybingi, który w XIX 
wieku przywracał eklezjologii zawężonej do, jak to określał Yves M. Congar, „hierar-
chologii” jej prawdziwie teologiczny charakter, odwracając tym samym proces przeak-
centowania aspektu instytucjonalnego. Na stronicach omawianej pozycji można znaleźć 
również odpowiedź na formułowany przez teologię prawosławną zarzut pod adresem 
teologii Zachodu jako takiej. Prawosławie bowiem, uwzględniając pneumatologiczny 
wymiar Kościoła, krytykuje w myśli katolickiej przejawy tak zwanego monizmu chry-
stologicznego, w tym wypadku znajdującego odwzorowanie w obszarze eklezjologii. Na 
tę tendencję, powstałą w wyniku oddziaływania teologii protestanckiej, odpowiedzią 
byłoby właśnie uwydatnienie Kościoła Trójjedynego Boga. Zagadnieniu temu kierownik 
Katedry Eklezjologii UPJPII również poświęcił już sporo miejsca w dotychczasowych 
publikacjach.

Drogą realizacji stawianego przez autora celu jest rozważanie tajemnicy wcielenia 
Syna Bożego jako podstawowego dogmatu teologii katolickiej oraz jego odniesienia dla 
natury Kościoła. Ukazaniu Kościoła Ducha jako wspólnoty stanowiącej „kontynuację 

1 Ks. dr Paweł Pielka, adiunkt w Katedrze Eklezjologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; 
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i rozwój tajemnicy Chrystusowego wcielenia” posłużyły rozważania zawarte w ośmiu 
rozdziałach. Siedem z nich zawiera określenia różnych aspektów misterium wcielenia, 
w których perspektywie ujęta zostanie zasadnicza teza. Trynitarny punkt wyjścia dla 
rozważań zawiera rozdział pierwszy zatytułowany: Trójca Święta i Jej inkarnacyjny 
zamysł miłości. Wybrane aspekty mariologii podejmuje autor w rozdziale drugim: Maryja 
z Nazaretu. Rozdział trzeci zawierający syntetyczne i zręczne ujęcie procesu formowania 
się doktryny o wcieleniu zatytułowany został: Na drogach rozumienia tajemnicy wciele-
nia. Wzajemne odniesienie stworzenia i wcielenia omawiane są w rozdziale czwartym: 
Integralność stworzenia i wcielenia. Relację, jaka wiąże objawienie i wcielenie, określa 
autor w rozdziale piątym: Wcielenie jako szczyt objawienia. Rozszerzenie perspektywy 
rozważań o kontekst międzyreligijny dokonuje się w rozdziale szóstym: Judaizm i islam 
wobec wcielenia. Rozdział siódmy uwypukla głęboki realizm, jaki cechuje misterium 
incarnationis: Trwała i nieustanna inkarnacja zbawienia. Na solidnej bazie refleksji na 
temat inkarnacji autor przystępuje do wyrażenia swej zasadniczej tezy w kwestii natury 
Kościoła.

Kluczowy jest rozdział ósmy i on jest celem, do którego zmierzają pozostałe i ku 
któremu wprost kieruje tytuł pracy. Rozdział ten jest dużo bardziej rozbudowany niż 
pozostałe. Prezentowana argumentacja wychodzi z podstawowego założenia, że Jezus 
nie założył bezpośrednio Kościoła w sposób, w który wyposażałby jedynie wspólnotę 
w hierarchiczne urzędy dla przekazywania Jego odkupieńczych darów. Błędem byłoby 
akcentowanie zaangażowania jedynie Drugiej Osoby Trójcy Świętej. Powstawanie 
Kościoła jest zatem procesem odkupieńczo-zbawczym, angażującym całą Trójcę Świętą, 
z rolą szczególną Ducha Świętego. Etapy tego procesu omawiane są w pierwszym punk-
cie tegoż rozdziału. Autor nie ma intencji zrywania z tradycją, lecz uwydatnia głębszy 
jej sens. Czyni to z odwołaniem do źródeł biblijnych i patrystycznych w odniesieniu 
do trynitologii, chrystologii i pneumatologii. Nie zabrakło również posoborowej nauki 
o Kościele oraz szerokiej perspektywy rozwoju samej eklezjologii.

Owocami takiego ujęcia, w przekonaniu autora, obok zabezpieczenia przed błędną 
interpretacją danych objawienia są: otwarcie na bogactwo tajemnicy wcielenia, uwzględ-
nienie sakramentalności Kościoła, ujęcie kościelnego urzędu jako upersonifikowanej 
miłości, władzy jako dialektyki miłości i prawa, kapłaństwa urzędowego w jego jedności 
z kapłaństwem powszechnym wiernych, a urzędu Piotrowego jako zasady jednoczącej 
Kościół. Konsekwencją jest również uwzględnienie dynamiki i eschatologicznego 
otwarcia oraz perspektywy chrześcijańskiej nadziei. Kościół równocześnie jest w tym 
znaczeniu „niedokończony”. Pozostawia to miejsce dla niezbędnej krytyki w Kościele 
i krytyki Kościoła. Stanowi również odpowiedź na postulowane przez papieża Fran-
ciszka odnowione wyjście ku pozbawionym siły, pociechy i wsparcia oraz przyjaźni 
z Chrystusem.

Swe rozważania autor umieszcza w bardzo bogatym kontekście literatury przedmiotu, 
uwzględniającej pozycje od klasycznych po najbardziej aktualne, a także szeroki wybór 
wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła oraz wypowiedzi papieskich. Kolejnym 
badaczom zagadnienia posłuży zatem znakomita bibliografia. Całość ożywia wiele czy-
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nionych przez krakowskiego paulina ciekawych odniesień do różnych aspektów kultury, 
sztuki i nie tylko. Erudycja autora ubogaca czytelnika, nie sprowadzając rozważań jedy-
nie do aspektów ściśle doktrynalnych. Proponowane spojrzenie prezentuje wiele z róż-
norodności, która zawsze cechuje Kościół. Z lektury pozycji skorzysta zatem zarówno 
badacz poszukujący danych do formowania osobistej syntezy, jak i adepci teologii, 
a także osoby spoza środowiska uniwersyteckiego, które poszukują ugruntowania swego 
spojrzenia na Kościół. Udostępniane jest zatem swoiste kompendium umożliwiające 
wgląd w eklezjologię. Dzisiaj stanowi to o dodatkowym walorze pracy. Tym bardziej, że 
pozycja napisana jest językiem przystępnym oraz, jak autor zdołał nas już przyzwyczaić 
w dotychczasowych pozycjach, wydana w wybornej szacie edytorskiej.
a
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KS. EDWARD WALEWANDER, CZŁOWIEK  
I KSIĄŻKA, WYDAWNICTWO LIBER DUO, 
LUBLIN 2020, SS. 262

Uczestnicząc w ważnych wydarzeniach, można nabrać przekonania, że pamięć o nich 
będzie trwała. Czas brutalnie weryfikuje tę opinię, stawiając przed alternatywą – albo 
to, co minione zostanie upamiętnione, albo popadnie w zapomnienie. Wielu uczonych 
podejmuje się dzieła uwieczniania przeszłych wydarzeń. Do nich należy ks. prof. zw. 
dr hab. Edward Walewander, większość życia zawodowego związany ze środowiskiem 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przede wszystkim jako dyrektor 
Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym. W życiorysie ks. E. Wale-
wandra ujawnił się przełomowy czas, który on sam określa z niemieckiego Sternstunde, 
a który miał miejsce w latach 70. minionego stulecia, gdy studiował teologię na Uniwer-
sytecie Leopolda i Franciszka w Innsbrucku. Nie jest to opinia przesadzona, co może 
potwierdzić autor niniejszej recenzji, który dwie dekady później rozpoczął intelektualną 
przygodę w mieście nad Innem. Był to moment odważnego wchodzenia w teologiczne 
dziedzictwo tego miejsca, którego symbolem jest (na co zwraca uwagę ks. E. Wale-
wander) Karl Rahner (1904–1984), a także wspomnienia przeszłych pokoleń w osobie 
bp. Edwarda O’Rourke’a (1876–1943), pierwszego ordynariusza diecezji gdańskiej, który 
ponad 100 lat temu studiował w Innsbrucku.

Opracowanie Człowiek i książka to zbiór laudacji, które ks. E. Walewander wygłosił na 
przestrzeni minionych 30 lat. Jego tytuł jest uzasadniony – w większości laudacje doty-
czyły uczonych i ich dzieł w drukowanej postaci. W Przedmowie autor książki wskazuje 
na intencje, które towarzyszyły mu w czasie przygotowania publikacji: „Zdecydowałem 
się zebrać i opublikować wygłoszone przeze mnie okolicznościowe laudacje, czyli mowy 
pochwalne, obrazujące zalety danej osoby, z okazji uhonorowania jej jakąś nagrodą lub 
tytułem. Mają one swoją historię. Najpierw były jakby nieco nieśmiałe i z tego może 

1 Ks. dr hab. Adam Romejko, profesor na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; ORCID: 0000-
0002-8513-2955. Więcej informacji na stronie www.romejko.edu.pl, e-mail: aromejko@gmx.net.
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powodu także krótkie. Później rozrastały się, jakby nabierały pewności siebie, tak jak 
rozwija się człowiek.

Pierwsze dwie wygłosiłem 1991 roku. W kolejnych latach tych moich pochwalnych 
przemówień przybywało. Najpierw głosiłem je jako dyrektor Instytutu Badań nad Polonią 
i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jednocześnie 
przewodniczący Jury Nagrody Naukowej im. Skowyrów. Później wygłaszałem laudacje 
jako profesor pedagogiki i jednocześnie prezes Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia 
Współpracy Polska–Wschód (SWP–W) oraz członek Jury Medalu Mickiewicz–Puszkin. 
Od 2013 roku jako przewodniczący Jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. 
Józefa Łobodowskiego. Wśród wygłoszonych laudacji są też przemówienia głoszone 
z innych okazji, np. jubileuszy” (s. 11–12).

Opracowanie Człowiek i książka nie jest zawieszone w próżni – to LIII tom serii 
Biblioteka Pedagogiczna, która jest redagowana pod kierownictwem ks. E. Walewandra 
w ramach Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II oraz Towarzystwa Naukowego Polska–Wschód. W opraco-
waniu zamieszczono 86 laudacji, w tym jedną ku czci Zespołu Tańca Ludowego UMCS. 
Wśród nagrodzonych większość stanowią Polacy lub osoby polskiego pochodzenia, 
blisko połowa to duchowni rzymskokatoliccy. Specyficzny jest też „kierunek” wręcza-
nych nagród – Wschód. Niemało nagrodzonych to ci, którzy są aktywni w odniesieniu 
do dawnych ziem polskich na Wschodzie i społeczności polskiej tam zamieszkującej 
oraz do ziem byłego ZSRR, na których znaleźli się rodacy. To ukierunkowanie wynika 
z jednej strony ze specyfiki środowiska lubelskiego, które czuje się odpowiedzialne za 
upamiętnianie „wschodniego wymiaru” Polski, a także z zapisów zawartych w statutach 
regulujących przyznawanie nagród, np. Medalu Mickiewicz–Puszkin.

Laudacje są różnej długości. Do tego nawiązuje ks. E. Walewander, gdy stwierdza: 
„Poszczególne laudacje są ze zrozumiałych względów zróżnicowane co do objętości. Jeśli 
na przykład podczas jednego spotkania wręczano kilka nagród, to ma się rozumieć, że 
objętość laudacji musiała uwzględniać możliwości percepcji uczestników uroczystości” 
(s. 13).

Do „najkrótszej” laudacji zalicza się ta ku czci Zbigniewa Wojciechowskiego, którą 
autor książki wygłosił 14 grudnia 2017 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie. Ponie-
waż było to improwizowane przemówienie, nie zostało zapisane i w efekcie w opracowa-
niu znalazła się tylko informacja o jego wygłoszeniu (s. 203). Do najdłuższych laudacji 
należy ta ku czci abp. Stanisława Budzika (s. 218–227), który na płaszczyźnie kościelnej 
i akademickiej (jako ordynariusz lubelski i Wielki Kanclerz KUL) jest przełożonym 
ks. E. Walewandra. W laudacji zwraca się uwagę na następujące cnoty abp. S. Budzika – 
pobożność, patriotyzm, mądrość i szczerą przyjaźń. Są one konsekwencją pochodzenia 
z naznaczonej religijnością i umiłowaniem ojczyzny ziemi tarnowskiej oraz wysiłku 
samego chwalonego, który z pożytkiem wykorzystywał otwierające się przed nim możli-
wości kształtowania ducha i intelektu, przede wszystkim w Tarnowie i Innsbrucku. W tym 
ostatnim abp S. Budzik przebywał na studiach doktoranckich z teologii dogmatycznej 
w latach 1982–1988. Ks. E. Walewander nawiązuje do tego faktu, mówiąc: „Zakończył 
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je napisaniem rozprawy doktorskiej o teologii pokoju u św. Augustyna, zatytułowanej 
wymownie Doctor pacis. Theologie des Friedens bei Augustinus. Za tę rozprawę otrzy-
mał w 1989 roku nagrodę prezydenta miasta Innsbruck. Dodajmy, że rozprawa ukazała 
się drukiem, oczywiście po niemiecku, i to w znanym wydawnictwie naukowym Tyro-
lia-Verlag jako 24 tom znamienitej serii «Innsbrucker Theologische Studien»” (s. 222).

W większości przypadków jednej osobie poświęcona jest jedna laudacja. Zdarzają się 
wyjątki – np. aż cztery laudacje odnoszą się do bp. Ryszarda Karpińskiego. Ks. E. Wale-
wander jako duchowny jest z nim związany poprzez struktury archidiecezji lubelskiej, 
w której bp R. Karpiński w latach 1985–2011 był biskupem pomocniczym, a od 2011 
roku pełni tam funkcję biskupa pomocniczego seniora. Autor książki z wdzięcznością 
wspomina rolę, jaką bp R. Karpiński odegrał w jego życiu. Stwierdza: „Ksiądz Biskup 
wprowadził mnie do Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód i Catholica Unio Inter-
nationalis, co ma swój wymierny pożytek dla mnie osobiście, a przede wszystkim dla 
Instytutu Polonijnego KUL, w którym mam szczęście pracować. Ksiądz Biskup – jeśli 
wolno mi tak powiedzieć – «wprawił mnie w ruch» na drodze zainteresowań polonij-
nych. Co do więzi jeszcze bardziej osobistych, to wspomnę choćby kazanie prymicyjne 
26 stycznia 1974 roku w Innsbrucku i 22 kwietnia tego samego roku w Krasnobrodzie 
oraz nie zamilczę otwartej ręki Księdza Biskupa niosącej pomoc potrzebującemu klery-
kowi, a wiele by trzeba o tym mówić” (s. 85–86).

Wśród adresatów laudacji wygłoszonych przez ks. E. Walewandra, dwóch odgrywa 
szczególną rolę w życiu piszącego niniejszą recenzję – to promotorzy jego doktoratów 
z nauk politycznych (2000) i teologii (2004) – profesor Andrzej Chodubski (1952–2017) 
i ks. profesor Józef Niewiadomski. Pewnie nie było to zamierzone, ale ks. E. Walewander 
zwraca uwagę na dwa podobne aspekty w ich życiu – pietyzm w odniesieniu do tego, 
co polskie. W wygłoszonej w 2001 roku laudacji ku czci profesora A. Chodubskiego 
oświadczył w profetyczny sposób: „w czasie, gdy ożywiła się aktywność gdańszczan 
zamieszkujących w RFN, z powodzeniem starających się za pomocą różnych publikacji, 
imprez, a także obecności w życiu Gdańska przywoływać niemieckie akcenty tego miasta, 
niewątpliwe przecież, ale chyba niesłusznie, usuwające w cień polską w nim obecność. 
Polacy postrzegani są przez nich na przestrzeni dziejów miasta jako grupa niemalże skan-
senowa, przy czym dochodzi jeszcze pojmowanie przez Niemców Kaszubszczyzny jako 
zjawiska kulturowego, a zwłaszcza w sensie świadomości państwowej, bliskiego bardziej 
Prusom, ewentualnie później Rzeszy Niemieckiej. (…) Prostowanie takich i podobnych 
schematów jest niezwykle doniosłe, jeśli dzieje Gdańska mają być w pełni obiektywne. 
Nigdy przecież nie da się ukuć tezy o przewadze polskiej w Gdańsku, ale jednocześnie 
nie wolno zapominać o wkładzie Polaków w tamtejsze życie społeczne i kulturę, nawet 
gdyby był to folklor czy proste odbicie procesów zachodzących na terenach rdzennie 
polskich, stanowiących zaplecze Gdańska. Wizja tego miasta bez polskiego zaplecza jest 
już sama w sobie znacznym zafałszowaniem jego dziejów” (s. 92–93).

Przywołując w 2002 roku postać ks. J. Niewiadomskiego, który od początku lat 70. 
zamieszkuje w Innsbrucku, ks. E. Walewander zaakcentował: „wszędzie podkreśla, iż 
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jest Polakiem. Nie pozwala nawet zniemczyć swego imienia na Josef i wymaga, aby je 
pisano w polskim brzmieniu jako Józef” (s. 123).

W Przedmowie autor książki odniósł się do podwójnej roli, jaką odgrywały nagrody, 
w których procesie wręczania uczestniczył. Z jednej strony stanowiły one okazję do 
podziękowania osobom zasłużonym dla nauki, sztuki, kultury itp. z drugiej, wręczane 
młodym uczonym i działaczom, miały dopingować ich do dalszego wysiłku. Okazało się, 
że w przypadku tych ostatnich była to dobra inwestycja. Potwierdzenie tego znajduje się 
w oryginalnie zbudowanym spisie treści – obok tytułów i stopni, które laureaci posiadali 
w dniu wręczania nagród, podano te współczesne. W życiu większości można dostrzec 
wspinanie się po kolejnych szczeblach hierarchii świata uczonych w Polsce i za granicą.

Podsumowując, warto podkreślić kronikarskie walory opracowania Człowiek i książka 
oraz fakt, że jest ono napisane piękną polszczyzną. Ta ostatnia kwestia nie jest jednak 
zaskoczeniem, szczególnie dla tych, którzy ks. E. Walewandra znają jako profesora 
i kaznodzieję.
a
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W SŁUŻBIE WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA. 
KS. EDWARD SIENKIEWICZ I JEGO DZIEŁO2

„(…) synteza [eklezjologiczna, obecna w pojęciu communio – J.Sz.] zbiera wszystkie istotne 
intencje eklezjologii Vaticanum II i łączy je ze sobą wzajemnie we właściwy sposób. Z tych 
powodów byłem zarówno wdzięczny, jak i szczęśliwy, kiedy Synod z roku 1985 [Nadzwyczajny 
Synod Biskupów zwołany przez Jana Pawła II – J.Sz.] umieścił communio w centrum swoich 
badań”.

J. Ratzinger/Benedykt XVI

Ze śp. ks. Profesorem Edwardem Sienkiewiczem łączyło mnie w ciągu ostatnich 
lat niemało. Wiele było spotkań, wspólnych przedsięwzięć, głębokich, przyjaznych, 
a i ogromnie inspirujących rozmów. W maju 2020 roku pracowaliśmy wspólnie nad 
eklezjologiczną stroną księgi pamiątkowej poświęconej tragicznie i przedwcześnie 
zmarłemu ks. dr. Wojciechowi Wójtowiczowi. Latem 2020 roku przygotowywaliśmy 
nasze referaty – uzgadniając zbieżność zasadniczej linii i szczegóły – na wrześniową 
konferencję Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Konstancinie–Jeziornie. Ja ją 
zaczynałem 14 września („Theologia perennis. O poznaniu teologicznym”), ks. Edward 
kończył 16 września („Teologia jako wiedza praktyczna”). Ale najgłębiej poznałem jego 
myśl i dzieło (zasadnicze, moim zdaniem), kiedy w styczniu i lutym 2014 roku czyta-
łem jego profesorską książkę, przygotowując jej – i całego dotychczasowego dorobku 
Edwarda Sienkiewicza – recenzję.

Poniżej przedstawiam fragmenty tamtego tekstu na nowo teraz opracowane. Z głębo-
kim szacunkiem dla teologicznej myśli i dorobku ks. Profesora Edwarda Sienkiewicza, 
a także z pełną przyjaźni i modlitwy pamięcią o Jego osobie i kapłańskim życiu.

1 Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; ORCID: 0000-0002-1065-5647. 
Adres do korespondencji: 40-044 Katowice, ul. Ks. Czempiela 1, e-mail: jerszym@gmail.com.

2 Edward Sienkiewicz, Wspólnota Kościoła (Szczecin–Koszalin: Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Feniks, 
2013).
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*

Ostatnie półwiecze eklezjologii, czyli jej posoborowe dzieje, obfitują w wiele odkryć, 
syntez, „zwrotów akcji” (teologicznie, politycznie i społecznie wydarzyło się w tym cza-
sie sporo, a i pięć pontyfikatów tej epoki sprzyjało zróżnicowanemu rozłożeniu akcen-
tów), ale przede wszystkim było głównie poszukiwaniem modelu, w którym dałoby się 
naukę o Kościele najbardziej syntetycznie, zarazem „tradycyjnie”, jak i „przyszłościowo”, 
wyrazić. Lud Boży, Mistyczne Ciało Chrystusa, permanentny sobór, modele ściśle 
biblijne oparte na literackich obrazach Starego i Nowego Przymierza itp. – niemało ich 
było. Na dziś wydaje się, że z tej ogromnej teologicznej pracy, żarliwych debat i – przede 
wszystkim – kilku dekad życia Kościoła w warunkach nowoczesności i ponowoczesności 
na czoło wysuwa się tzw. eklezjologia communio.

Książka profesorska ks. Edwarda Sienkiewicza zatytułowana Wspólnota Kościoła 
(Szczecin–Koszalin: Uniwersytet Szczeciński – Wydawnictwo Feniks, 2013) jest jednym 
z najważniejszych głosów polskiej teologii w tej właśnie wielkiej sprawie. Dla piszącego 
te słowa niebywale istotnym „dowodem” w kwestii wagi głosu E. Sienkiewicza jest jego 
współbrzmienie z głosem samego Benedykta XVI, kto wie, czy nie największego ekle-
zjologa przełomu tysiącleci. Ponieważ badaniom teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI 
poświęciłem sporo własnej uwagi i energii, dlatego ośmielę się w tym miejscu zapuścić 
nieco w te Ratzingerowe rejony – by głębiej zrozumieć, co zrobił ks. Edward Sienkiewicz 
i spojrzeć na dokonaną przezeń imponującą eklezjologiczną konstrukcję w szerszym 
kontekście, jaki zarysował naszej epoce właśnie Benedykt XVI.

*

„Zarówno wdzięczny, jak i szczęśliwy” – patrz motto tego tekstu…
Ratzinger jest przekonany, że koncepcja eklezjologii komunii jest najbardziej uniwer-

salistyczna ze wszystkich dziś funkcjonujących. Uznaje ją za najpełniejszy dziś w eklezjo-
logii katolickiej model teologicznej refleksji nad fenomenem i misterium Kościoła. Autor 
książki Kościół. Wspólnota w drodze rozwijał tę koncepcję we wszystkich wymiarach 
swojej naukowej i pastoralnej aktywności: w wykładach i konferencjach głoszonych na 
całym bez mała świecie (tylko jedno z jego eklezjologicznych dzieł, o tytule wspomnia-
nym w tym zdaniu, zawiera wystąpienia z Rzymu i Rio de Janeiro, Rimini i Dallas, 
Sieny i Filadelfii)3, artykułach i książkach, papieskich przemówieniach (tu szczególnie!), 
homiliach i katechezach. Znamienny jest też fakt, że kiedy pod koniec lat 60. ubiegłego 
wieku J. Ratzinger wraz z grupą przyjaciół (byli wśród nich m.in. H. de Lubac, L. Bouyer, 
H.U. von Balthasar, G. Medina) zakładał pismo komentujące i rozwijające dziedzictwo 
Vaticanum II, nadał mu tytuł Communio (wydawane do chwili obecnej, również w wersji 

3 Joseph Ratzinger, Kościół. Wspólnota w drodze, tłum. Dariusz Chodyniecki (Kielce: Wydawnictwo Jedność, 
2009), 5–6.
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polskiej), w pewnej teologicznej opozycji do istniejącego od 1965 roku periodyku Conci-
lium. Pisał polemicznie po latach:

Za najpojemniejsze pojęcie, które najtrafniej oddawałoby istotę Kościoła, uznałem termin ko-
inonia – communio. Kościół zwołuje osoby, sam natomiast jest communio (…) Struktury Ko-
ścioła nie oddaje więc w pełni pojęcie concilium, lecz raczej communio4.

Pojęcie „eklezjologia komunii” jest więc dla J. Ratzingera/Benedykta XVI terminem 
najtrafniej nazywającym i najpełniej opisującym eklezjologię soborową i szerzej: ekle-
zjologię jako taką. Kilkakrotnie w swoich tekstach (w wersjach nieznacznie się między 
sobą różniących) przedstawia on linię teologicznego myślenia, na której zbudowana jest 
wizja Kościoła jako communio. Podczas konferencji w Aversa we Włoszech, 15 sierpnia 
2001 roku, została ona przez niego nakreślona następująco:

Wszystkie istotne elementy chrześcijańskiego pojęcia communio mogą być odnalezione w słyn-
nym fragmencie z 1 Listu św. Jana (1,3); jest to układ odniesienia dla prawidłowego chrześci-
jańskiego zrozumienia communio: «oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy 
mieli współuczestnictwo (communio) z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć 
je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była 
pełna». Punkt wyjścia communio jest wyraźnie widoczny w tym fragmencie: jedność z Sy-
nem Bożym, Jezusem Chrystusem, który przychodzi do ludzkości poprzez głoszenie Kościoła. 
Współuczestnictwo (communio) pośród ludzi rodzi się tutaj i łączy we współuczestnictwo (com-
munio) z Jednym Bogiem w trzech osobach 5.

Wyjaśnia dalej, że „wspólnota z Bogiem powstaje za pośrednictwem wspólnoty Boga 
z człowiekiem, którą jest Chrystus «in Persona» [«w Osobie», czyli «którą jest Osoba 
Chrystusa» – bo Jego Osoba jest zjednoczeniem natury boskiej i ludzkiej – J.Sz.]; spo-
tkanie z Chrystusem tworzy wspólnotę z Nim samym i w ten sposób z Ojcem w Duchu 
Świętym”6. To właśnie umożliwia Kościół, do tej i takiej (teandrycznej, a w konsekwencji 
i międzyludzkiej) komunii prowadzi, a poszczególne etapy „komunijnego” procesu są 
następujące: spotkanie z Chrystusem, jednoczące z Nim → jedność z Ojcem w Duchu 
Świętym → jedność ludzi między sobą → zbawienie („radość pełna”). W tym też sensie 
Kościół jest komunią, taki jest eklezjalny wymiar komunii – Kościół jest (pochodzi, 
rodzi się, istnieje) z tak pojętej komunii, a w najgłębszym swoim sensie po prostu nią jest.

Eklezjalna communio obejmuje wszystkich i wszystko w swoim pełnym chrze-
ścijańskim znaczeniu, sięgając od wspólnoty z Bogiem po wspólnotę z ludźmi i ich 
eschatologiczne skutki. Posiada swój wymiar osobowy i instytucjonalny, sakramentalny 

4 Sakrament i misterium. Teologia liturgii, tłum. Alekasandra Głos, red. Michał Koza (Kraków: Fundacja Domini-
kański Ośrodek Liturgiczny, 2011), 119.

5 Joseph Ratzinger, Eklezjologia II Soboru Watykańskiego, konferencja wygłoszona na otwarciu Kongresu Duszpa-
sterskiego Diecezji Aversa we Włoszech (15.08.2001).

6 Tłumaczenie własne.
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i duchowy7 oraz pełną paletę teologicznych sensów: chrystologiczny, historiozbawczy 
i eklezjologiczny8.

*

Powróćmy do książki E. Sienkiewicza i całego teologicznego dorobku jej Autora.
Moja zasadnicza teza brzmi następująco: Wspólnota Kościoła jest najbardziej wszech-

stronną prezentacją teologii rozwijanej w polszczyźnie w modelu eklezjologii commu-
nio, modelu tak drogiego i bliskiego J. Ratzingerowi/Benedyktowi XVI. „Prezentacją” 
rozumianą naukowo, teologicznie: argumentującą, interpretującą, wnioskującą i jak 
najbardziej – autorską.

Praca E. Sienkiewicza wymagała szczególnego przygotowania merytoryczno-
-formalnego jako owoc długiej naukowej drogi. Opracowanie łączy bowiem nie tylko 
subdyscypliny ściśle teologiczne (dogmatyka i fundamentalna, także biblistyka), ale do 
jego przygotowania potrzebna była też biegłość w takich dziedzinach jak historiozofia, 
metafizyka czy socjologia religii. 498-stronicowa dysertacja składa się z siedmiu roz-
działów. Struktura jest przemyślana odautorsko, skonstruowana oryginalnie (kolejność 
rozdziałów III–VI!). Książka opatrzona jest jasnym, krótkim wstępem i podobnym 
formalnie zakończeniem, zawiera obfitą, imponującą bibliografię, a także angielskoję-
zyczne streszczenie. Pochwalić też Autora warto za rozbudowany plan całości, który 
swoją logiką i przejrzystością stanowi cenny drogowskaz w poruszaniu się po prawie 
500-stronicowej dysertacji.

Pierwszy rozdział – „Societas” czy „communio” stanowi doskonałe wprowadzenie do 
całości badań, pokazuje oryginalność stanowiska E. Sienkiewicza we „wspólnotowym” 
rozumieniu Kościoła – bazując na polskich doświadczeniach i wychodząc z polskiej tra-
dycji teologicznej i społecznej, historycznej i narodowej, tak definiuje „wspólnotowość”, 
żeby nie uronić niczego z wartości pojęcia societas w eklezjologii. Właśnie ten rozdział 
pokazuje zdolność Autora do niuansowania.

Bo communio personarum (II rozdział), czyli połączenie wspólnotowości i integral-
nego personalizmu (E. Sienkiewicz powie za polską szkołą – „uniwersalistycznego 
systemu personalistycznego”), jest dlań lekiem na wszystkie spłaszczenia i wynaturze-
nia eklezjologii. To zarazem główna – jak rozumiem – teza jego profesorskiej księgi. 

„(…) każdy pneumatologiczny klucz interpretacyjny, traktowany z zasady i przede 
wszystkim jako antyinstutucjonalny i antyurzędowy, podobnie jak każdy chrystolo-
giczny, rozumiany jako podający w wątpliwość charyzmatyczny wymiar Kościoła, jest 
niepoprawny. W takim sensie ani jeden, ani drugi nie buduje w Kościele prawdziwej 
wspólnoty, rozumianej jako communio i nie tworzy przestrzeni ani podstawy sprzyjają-

7 Joseph Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, tłum. Jolanta Płoska (Kielce: Wydawnictwo Jedność, 1994), 74, 
93–95.

8 Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, tłum. Wiesław Szymona (Kraków: 
Wydawnictwo M, 2005), 117.
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cej jedności” – pisze w zakończeniu (s. 455). Polska szkoła osobowego myślenia i życia, 
szkoła o wielowiekowej tradycji, doprecyzowywana strukturalnie i pojęciowo w polskiej 
teologii w okresie powojennym (w ostatnich, mniej więcej, 70 latach) „wyzwala” (polska 
teologia wyzwolenia!) z tego naszkicowanego wyżej zaklętego kręgu zawężeń.

I właściwie głęboka, typowo systematyczna teologia następnych rozdziałów: chrysto-
logicznego (III), trynitologicznego (IV), paterologicznego (V) i pneumatologicznego (VI) 
jest źródłem dla tej tezy i jednocześnie jej uzasadnieniem. Pokazuje, jak poszczególne, 
niezbywalne składowe zdrowej eklezjologii we wzajemnej interakcji i na bazie wewnątrz-
trynitarnej najgłębszej z możliwych od-Boskiej personalizacji, współtworzą komunijną 
prawdę Kościoła i takąż prawdę o Kościele, o jego eschatologicznym celu/wychyleniu 
i o jego aktywnej zbawczo obecności tu i teraz. Temu ostatniemu jest poświęcony właśnie 
ostatni rozdział rozprawy (VII – „Communio” Kościoła ujęte horyzontalnie).

Co do owego „horyzontalnego ujęcia” – a wiem, co mówię, bo pracuję na co dzień 
w podobnych merytorycznie rejestrach teologicznych – ważne, by communio zachowało 
głębię i szerokość nieuszczuplonej syntezy (by nie zostało spłaszczone do znaczeń 
wyłącznie horyzontalnych, że nie zostanie w nim zminimalizowany, pozbawiony 
centralnej pozycji albo wręcz wycięty wymiar transcendentny kościelnej komunii). 
Bo żadne słowo ani obraz w teologii nie są bezpieczne „same z siebie”, jeśli chodzi 
o nieporozumienia i spłaszczenia. Pojęcie eklezjologicznej communio staje się czasem 

„sloganem” zbyt „łatwym”, a jego zniekształcenie i treściowa degradacja polega głównie 
na zamazaniu priorytetu i konieczności wspólnoty z Bogiem dla (za)istnienia autentycz-
nie kościelnej wspólnoty międzyludzkiej (horyzontalnej właśnie). Wtedy dzieje się coś 
prawdziwie groźnego dla doktryny i życia Kościoła: nazwa – eklezjologia communio – 
się nie zmienia, ale pod nią kryje się już coś innego: postoświeceniowy egalitaryzm 
niekoniecznie wierzących zamiast teologii prawdziwego Kościoła… Oczywiście nie jest 
to zarzut pod adresem E. Sienkiewicza. To raczej ostrzeżenie kierowane do wszystkich 
uprawiających eklezjologię communio. Bo Kościół jest komunią międzyludzką tylko 
wtedy, gdy jest pierwszorzędnie komunią z Bogiem i koniecznym dla świata znakiem 
prawdy tej zależności.

*

Tak oto otrzymujemy eklezjologiczne kompendium, ale nie „zglobalizowane” (to ostatnie 
jest cechą dzieł pisanych wszędzie i nigdzie, dla wszystkich i dla nikogo), ale wyraźnie 
wyrosłe polskim doświadczeniu eklezjalno-teologicznym i dla czytelnika tej części 
Europy przeznaczone. Jest to kompendium, podkreślmy, o wyraźnie „komunijno-per-
sonalistycznym” punkcie ciężkości i takiej też odautorskiej predylekcji. Moim zdaniem, 
właśnie na tym polega to, co najnowocześniejsze w eklezjologii, a na co składa się kilka 
zazębiających się czynników – droga kilku ostatnich papieży (z aktualnym włącznie!), 
to co najlepsze (po odsianiu plew) w teologii światowej ostatnich dekad, doświadczenie 
Kościoła, który nie ulega sekularyzacji, ale aktywnie ewangelizuje świat, który to świat 
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sam współtworzy. Wspólnota Kościoła ks. Edwarda Sienkiewicza znajduje się w samym 
środku tej debaty.

Rozprawa odsłania niemałą erudycję Autora. Wystarczy przyjrzeć się uważnie war-
stwie przypisów czy bibliografii. Widać wielką zdolność percepcji tego, co wyczytane 
i podpatrzone u wielkich (wydaje się, że tu kłaniają się szczególnie dzieła Czesława Sta-
nisława Bartnika i – szerzej – lubelskiego personalizmu), syntetyczna zdolność zarazem 
abstrakcyjnego, jak i praktycznego myślenia (E. Sienkiewicz całe lata służył Kościołowi 
nader praktycznie, np. w „Gościu Niedzielnym”). Czasem może to wszystko zbliża się 
nieco do granicy eklektyzmu – spotyka się wszystko ze wszystkim (np. autorzy, którzy 
by się poza tekstem E. Sienkiewicza nie spotkali).

Oto i puenta moich wywodów: gdyby tak zrobić z tej książki 200-stronicowy pod-
ręcznik eklezjologii communio – oparty na tym samym planie (spisie treści), ale z treścią 

„ściągniętą” do tego, co najistotniejsze, ze skromniejszą warstwą przypisów…? Byłaby 
to nieoceniona pomoc dla studentów i wykładowców eklezjologii. Podpowiadam to 
polskim eklezjologom.
a
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SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI NAUKOWEJ SYNODALNOŚĆ 
W ŻYCIU I NAUCZANIU KOŚCIOŁA,  
26 LISTOPADA 2019 ROKU (ONLINE)

26 listopada 2019 roku w formie zdalnej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
Synodalność w życiu i nauczaniu Kościoła zorganizowana przez Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Szczecińskiego. W konferencji wzięło udział sześciu prelegentów, w tym 
dwóch z zagranicy: ks. dr hab. Paweł Rabczyński (WT UWM), ks. prof. Roberto Repole 
(Turyn, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale), ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski 
(Tarnów, UPJPII), ks. dr hab. Arthur Zuk (Philosophisch-Theologische Hochschule 
Benedikt XVI. Wien – Heiligenkreuz), ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk (WT UAM) 
i ks. prof. dr hab. Janusz Bujak (WT US), który był również organizatorem konferencji. 
Ks. dr Krzysztof Jaworski (WT US) był odpowiedzialny za techniczną stronę wydarze-
nia, które odbyło się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Pierwszy z prelegentów, ks. dr hab. Paweł Rabczyński, wygłosił referat pt. Synodal-
ność w ujęciu papieża Franciszka. Prelegent nawiązał do przemówienia wygłoszonego 
przez papieża 17 października 2015 roku z okazji 50. rocznicy ustanowienia przez Pawła 
VI Synodu Biskupów. Franciszek określił w nim instytucję Synodu Biskupów jako jeden 
z najcenniejszych owoców Soboru Watykańskiego II. Mówiąc o synodzie, papież podkre-
ślił konieczność zaangażowania wiernych świeckich w prace synodalne na mocy zmysłu 
wiary, którym są obdarzeni. Synodalność realizuje się na trzech poziomach Kościoła: 
diecezji, prowincji i Kościoła powszechnego. Papież Franciszek szczególnie podkreśla 
znaczenie synodalności na poziomie prowincji kościelnych, episkopatów lokalnych, co 
może prowadzić do „zbawiennej decentralizacji” (nr 16). Franciszek apeluje o budowanie 

„Kościoła synodalnego”, co ważne jest również dla dialogu ekumenicznego i nowego 
spojrzenia na sprawowanie prymatu papieskiego, podkreślił prelegent.

1 Ks. prof. dr hab. Janusz Bujak, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego; ORCID: 0000-0001-8881-
3134. Adres do korespondencji: 75-817 Koszalin, ul. Seminaryjna 2, e-mail: janusz.bujak@usz.edu.pl.
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Drugi prelegent, ks. prof. Roberto Repole, przedstawił temat La sinodalità. Tra 
radici teologiche e necessità che inizi nella Chiesa locale (Pomiędzy fundamentem 
teologicznym a koniecznością, która bierze początek w Kościele lokalnym). Turyński 
teolog podkreślił w swoim wykładzie, że synodalność nie jest kwestią chwilowej mody, 
ale jest podstawowym wymiarem Kościoła na wszystkich jego poziomach, od parafii 
do Kościoła powszechnego. Dzięki synodalności możliwe jest rozeznanie głosu Ducha 
Świętego pośród różnych charyzmatów, którymi chrześcijanie zostali obdarzeni. Repole 
stwierdził, że synodalność rozpoczyna się od Kościoła lokalnego, diecezjalnego, który 
nie jest jedynie częścią administracyjną Kościoła powszechnego, ale Kościołem, który 
realizuje się w danym miejscu, w komunii z innymi Kościołami, a przede wszystkim 
z Kościołem, który jest w Rzymie. Następnie wskazał na narzędzia pozwalające 
realizować synodalny wymiar Kościoła na poziomie diecezjalnym, którymi są synod 
diecezjalny, rady duszpasterskie/parafialne i rady kapłańskie.

W przeszłości wielu kanonistów sprowadzało synodalność do kolegialności biskupiej, 
jak gdyby dotyczyła ona wyłącznie pasterzy, a konkretnie biskupów, nie zaś całego Ludu 
Bożego. Tymczasem wszyscy ochrzczeni są powołani do udziału w procesie synodalnym. 
Dopiero w takiej perspektywie można mówić o korzystnej relacji pomiędzy kolegial-
nością biskupów i synodalnością. Biskup jest tym, który jednoczy i reprezentuje swój 
Kościół lokalny, ale wyłącznie pod warunkiem, że jest biskupem określonego Kościoła 
lokalnego. Istnienie kolegium episkopatu złożone z biskupów, którzy nie przewodniczą 
realnie Kościołom, prowadzi do wniosku, że biskupi są konieczni dla istnienia Kościo-
łów. Jest jednak odwrotnie: to Kościoły są konieczne, by byli biskupi. Jest to wielka rana 
w relacji synodalności i kolegialności, podkreślił ks. Roberto Repole.

Inna kwestia dotyczy statusu eklezjalnego konferencji episkopatu. Niektórzy teologo-
wie odmawiają konferencjom episkopatu wymiaru kolegialności efektywnej, jako że nie 
uczestniczą w nich wszyscy biskupi. Inni natomiast twierdzą, że są one autentycznym 
wyrazem kolegialności. W rzeczywistości konferencje episkopatu są prawdziwym wyra-
zem kolegialności, ponieważ biskupi zawsze gromadzą się w komunii z innymi bisku-
pami i z biskupem Rzymu, nawet jeśli dzieje się to w małych grupach. Poza tym nawet 
sobory ekumeniczne nigdy nie gromadziły wszystkich biskupów, a jednak nikt im nie 
odmawia kolegialności efektywnej. Uznanie większego autorytetu konferencji biskupich 
mogłoby być bardzo pożyteczne, ponieważ podejmują one decyzje in loco, najbardziej 
odpowiednie dla danego Kościoła lokalnego i jego misji ewangelizacyjnej w danym 
kontekście, włączając możliwie wielu ochrzczonych, którzy tworzą dany Kościół lokalny, 
stwierdził prelegent.

Trzeci wykład należał do ks. prof. dr hab. Janusza Królikowskiego, który w swoim refe-
racie pt. Synodalność a demokratyzacja życia Kościoła zauważył, że w wypowiedziach na 
temat synodalności niejednokrotnie pojawia się stwierdzenie, że może ona prowadzić do 
demokratyzacji życia kościelnego. Jest to jednak dość problematyczne, ponieważ pojęcia 
demokracji w dzisiejszym rozumieniu politologicznym nie da się pogodzić z „ustrojem” 
Kościoła, który ma specyficzny charakter (ani monarchiczny, ani demokratyczny). 
Jednak opowiadanie się Kościoła za demokracją powinno przynajmniej stać się inspi-
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racją dla życia kościelnego. W tym kierunku należy prowadzić badania dotyczące życia 
kościelnego i jego przynajmniej pewnego przystosowania do mentalności dzisiejszego 
świata. Oznacza to przede wszystkim dowartościowanie inicjatyw oddolnych w świetle 
przypomnianej przez papieża Franciszka zasady: „Co dotyczy wszystkich, powinno 
być z wszystkimi konsultowane”. Nie chodzi w tym przypadku tylko o konsultacje, ale 
o głęboką znajomość stanu duchowego i świadomościowego nowego Ludu Bożego oraz 
o dowartościowanie pojawiających się propozycji eklezjalnych i duchowych, co oznacza 
także ich weryfikację. Oznacza to także potrzebę uważnego słuchania tych, którzy 
w jakiś sposób są „przeciw”. W ich głosie odzwierciedla się potrzeba dostarczenia odpo-
wiedniego uzasadniania tego, co jest proponowane w Kościele. Zbyt dużo w Kościele 
występuje argumentów „z autorytetu”, a zbyt mało nastawionych na wyjaśnianie, które 
jest pierwszym poziomem świadectwa, podkreślił ks. prof. Królikowski.

Ks. dr hab. Arthur Zuk swój wykład zatytułował „Droga synodalna” w Niemczech. 
Informacja i spojrzenie krytyczne. W swojej prelekcji ukazał genezę i główne treści 
procesu synodalnego Kościoła w Niemczech, który rozpoczął się oficjalnie w marcu 
2019 roku. Przypomniał również wypowiedzi papieża Franciszka, który przestrzegał 
przed stawianiem akcentu na reformę struktur i zapomnienie o sensus fidei Ludu Bożego. 
Następnie ks. Zuk przeszedł do omówienia poszczególnych obszarów zainteresowań 
niemieckiej „Drogi synodalnej”, którymi są: władza w Kościele, celibat kapłański, 
kapłaństwo kobiet i ludzka seksualność. Przedstawił głosy krytyczne zarówno biskupów, 
jak i świeckich wobec projektów „Drogi synodalnej”, którzy wskazali na niebezpieczeń-
stwo protestantyzacji Kościoła katolickiego w Niemczech i jego chęć dostosowania się 
do współczesnego świata. Prelegent zakończył wykład fragmentem katechezy papieża 
Franciszka z 25 listopada 2020 roku, w której padło pytanie o obecność i rolę Ducha 
Świętego na niemieckiej „Drodze synodalnej”.

Kolejny wykład, pt. Rozumienie synodalności w Kościołach wschodnich, został 
wygłoszony przez ks. prof. dr hab. Jarosława Moskałyka, który wyjaśnił różnice 
w rozumieniu pojęcia „synodu” i „synodalności” w Kościołach wschodnich i w Kościele 
Rzymskokatolickim. Zgodnie z doktryną prawosławną synody lub sobory nie stanowią 
same w sobie najwyższej instancji w Kościele. Ich rola ogranicza się jedynie do ukazania 
jedności Kościoła oraz do wypracowania formuł dogmatyczno-dyscyplinarnych, które 
stają się prawomocne dopiero po przyjęciu ich przez Kościół rozumiany jako Lud Boży. 
W tym kontekście tradycja prawosławna porównuje obrady soborowe do epiklezy sakra-
mentalnej: tak jak sakrament dokonuje się w odpowiedzi Boga na prośbę całego Kościoła 
(epikleza), a nie tylko wyświęconych szafarzy, tak też proklamacja prawdy orzeczonej na 
soborze przez biskupów musi doczekać się recepcji przez całą wspólnotę Kościoła.

Synodalność katolickich Kościołów wschodnich nie została wprawdzie zniesiona 
w dobie potrydenckiej, lecz Rzym częstokroć ingerował w kwestie formalne i decyzje 
synodów prowincjonalnych tychże Kościołów. Zmiana w podejściu do synodalności 
w katolickich Kościołach wschodnich, odwołująca się zresztą do starożytności chrze-
ścijańskiej, pojawia się dopiero w Dekrecie o katolickich Kościołach wschodnich 
„Orientalium Ecclesiarum” Soboru Watykańskiego II (DKW). Aktualnie prawodawstwo 
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katolickich Kościołów wschodnich wiele miejsca poświęca kompetencji i funkcjonowaniu 
synodu biskupów Kościołów patriarchalnych i arcybiskupich większych, a także Rady 
Hierarchów Kościołów Metropolitalnych sui iuris. O zgromadzeniu patriarszym mówi 
się jako zebraniu doradczym całego Kościoła pod przewodnictwem patriarchy, które 
świadczy pomoc patriarsze i Synodowi Biskupów Kościoła patriarchalnego w sprawach 
większej wagi, szczególnie jeśli chodzi o formy i środki apostolstwa, a także o dyscyplinę 
kościelną (kan. 140 Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich).

Instytucja synodu na chrześcijańskim Wschodzie spełnia niezmiennie istotną funkcję 
w działaniu wspólnoty kościelnej mimo ograniczenia pojęcia synodu jedynie do organu 
kolegialnego biskupów zgromadzonych pod przewodnictwem patriarchy.

W ostatnim referacie ks. prof. dr hab. Janusz Bujak przybliżył treść Dokumentu Mię-
dzynarodowej Komisji Teologicznej o synodalności. Dokument, nad którym członkowie 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej (dalej MKT) pracowali od roku 2014, ujrzał 
światło dzienne w roku 2018. Jest on w pewnym sensie rozszerzeniem i uzupełnieniem 
treści zawartych w przemówieniu papieża Franciszka z 17 października 2015 roku. 
Prelegent przedstawił strukturę dokumentu, który składa się ze 121 paragrafów, 170 
przypisów, noty wstępnej, wprowadzenia, czterech rozdziałów i zakończenia.

We wprowadzeniu zostały wyjaśnione terminy „synod” i „synodalność” oraz ich obec-
ność w Kościele podczas Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza w okresie posoborowym. 
Następnie zostały przedstawione najważniejsze treści poszczególnych rozdziałów doku-
mentu MKT. Pierwszy rozdział ukazuje biblijne korzenie synodalności i rozwój instytucji 
synodów w historii Kościoła pierwszego i drugiego tysiąclecia. W dokumencie podkre-
ślone zostało znaczenie „Soboru Apostolskiego” (Dz 15) jako wzorca dla wszystkich 
kolejnych zgromadzeń synodalnych i soborowych w historii Kościoła. Rozdział drugi 
dokumentu MKT ukazuje teologiczny wymiar synodalności, wychodząc od konstytucji 
dogmatycznej o Kościele Lumen gentium. Podkreśla się w nim znaczenie sensus fidei 
Ludu Bożego, o którym mówi LG 12. Papież Franciszek również odwołuje się do tego 
punktu i podkreśla służebną rolę hierarchii wobec Ludu Bożego, posługując się obrazem 

„odwróconej piramidy”. Rozdział trzeci opisuje struktury synodalne w diecezji, regionie 
i w Kościele powszechnym. Czwarty i ostatni rozdział mówi o odnowionej synodalności, 
jej wymiarze duchowym i ekumenicznym. Podkreśla się w nim, że synodalna droga 
Kościoła jest kształtowana i karmiona przez Eucharystię, ponieważ w zgromadzeniu 
eucharystycznym obecne są elementy kształtujące życie chrześcijańskie na sposób 
synodalny.

Pomiędzy wykładami była możliwość zadawania pytań i dyskusji, w której brali udział 
zarówno prelegenci, jak i uczestnicy konferencji. Kościół katolicki przeżywa obecnie 
okres dużego zainteresowania synodalnym wymiarem Kościoła. Wygłoszone wykłady 
ukazały różne aspekty synodalnego wymiaru Kościoła, zarówno w Kościele katolickim, 
w Kościołach wschodnich w jedności ze Stolicą Apostolską, jak i od niej odłączonych. 
Ważnym punktem odniesienia jest pierwsze tysiąclecie Kościoła i relacje, jakie w tym 
okresie panowały pomiędzy prymatem papieskim i funkcjonowaniem struktur synodal-
nych (synody i sobory powszechne) Również struktury demokratyczne funkcjonujące 



495

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ…

w państwach zachodnich wpływają na Kościół i jego struktury. Najważniejszą kwestią 
jest większe docenienie Kościołów lokalnych i struktur regionalnych w formie konfe-
rencji episkopatu. Postawienie większego akcentu na te dwa poziomy Kościoła oznacza 
niekiedy pojawienie się napięć i nieporozumień pomiędzy Kościołem obecnym w danym 
kraju czy regionie a Stolicą Apostolską, czego przykładem może być „Droga synodalna” 
Kościoła katolickiego w Niemczech.
a
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SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM NAUKOWEGO 
KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI. PRYMAS,  
MĄŻ STANU, BŁOGOSŁAWIONY, 7 LISTOPADA 
2020 ROKU

Zapowiedziana beatyfikacja sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego na 7 czerwca 
2020 roku zmobilizowała wiele środowisk, nie tylko naukowych, do zorganizowania 
konferencji, sympozjów, sesji, pogadanek, audycji radiowych czy katechez. W ten cykl 
przygotowań miało wpisać się sympozjum ogólnopolskie przygotowane staraniem 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i Katolickiego Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana”. Zaplanowano je na 16 maja 2020 roku w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Koszalinie. Pojawienie się pandemii uniemożliwiło przeprowadzenie 
wydarzenia w dotychczasowej formie. Organizatorzy ze względu na szacunek do postaci 
Prymasa Tysiąclecia nie zdecydowali się na zaniechanie przygotowanej wcześniej 
inicjatywy. Wprowadzone ograniczenia wymusiły inny sposób realizacji pomysłu. Zde-
cydowano się na wcześniejsze przygotowanie i wyemitowanie sympozjum za pomocą 
mediów cyfrowych. Nad realizacją czuwali ks. Krzysztof Witwicki i Dobre Media. 
Całość udostępniono 7 listopada 2020 roku.

W imieniu bp. diecezjalnego Edwarda Dajczaka wprowadzenie wygłosił bp pomocni-
czy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej dr Krzysztof Zadarko. Nawiązał do decyzji władz 
kościelnych w Polsce o przesunięciu ogłoszenia beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyń-
skiego, co spowodowało wiele pytań różnych środowisk i wiernych, szczególnie tych, 
którzy pamiętają postać kardynała. Biskup wyraził nadzieję, że zaproszeni prelegenci 
ze znawstwem przedstawią postać tak zasłużonej postaci dla Kościoła w Polsce i nie 
tylko. To pozwoli na jeszcze lepsze poznanie działalności sługi Bożego w kontekście 
rzeczywistości, w której przyszło mu przewodzić Kościołowi w naszej Ojczyźnie. 
Trudno mówić o przyszłości bez dobrej znajomości przeszłości. Mówca wyraził nadzieję, 
że przygotowana konferencja pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie do beatyfikacji, 
a następnie kultu sługi Bożego.
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Sympozjum składało się z 7 wystąpień. Pierwszą część rozpoczęło bardzo ciekawe 
wystąpienie prof. dra hab. Wojciecha Polaka (UMK Toruń). Mówca przedstawił temat 
Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944–1989. Narzu-
cony Polakom system, w zdecydowanej większości, nie został przez nich zaakceptowany. 
Polacy, którzy wybierali „spokojne życie”, zazwyczaj nie identyfikowali się z państwem 
komunistycznym, uważanym za wrogie, represyjne i sterowane przez „wielkiego brata” 
ze Wschodu. Toruński profesor stwierdził, że Kościół katolicki był dla Polaków w cza-
sach komunistycznych instytucją tworzącą enklawy wolności, dającą nie tylko posługę 
religijną i duszpasterską, ale będącą także wsparciem moralnym i materialnym w trud-
nych momentach, gdy władza komunistyczna w szczególny sposób ukazywała swoje 
brutalne oblicze. Rządzący Polską komuniści początkowo nie dążyli do bezpośredniej 
konfrontacji z Kościołem. W pierwszych latach powojennych wręcz szukali poparcia dla 
polityki zasiedlania ziem przyznanych Polsce w wyniku postanowień wielkich mocarstw. 
Profesor w konkluzji stwierdził m.in., że Kościół katolicki był dla Polaków w czasach 
komunistycznych instytucją tworzącą enklawy wolności, dającą nie tylko posługę reli-
gijną i duszpasterską, ale będącą także oparciem moralnym i materialnym w trudnych 
momentach, gdy władza komunistyczna w szczególny sposób ukazywała swoje brutalne 
oblicze.

Drugim prelegentem był dr hab. Konrad Białecki (UAM Poznań), który zaprezentował 
temat Relacje prymasa Wyszyńskiego z najbliższymi współpracownikami w episkopacie. 
Autor postawił początkowo kilka pytań: czy prymas kierował Kościołem w Polsce jed-
noosobowo, czy miał współpracowników, a jeśli tak, to jaki mieli status, czy mieli realny 
wpływ na podejmowane przez niego decyzje, czy też byli tylko wykonawcami jego woli. 
Zanim uczestnicy sympozjum usłyszeli odpowiedź na postawione pytania, K. Białecki 
zaprezentował zwięzłe curriculum vitae kardynała. Stefan Wyszyński po objęciu urzędu 
nie zmienił zasadniczo obsady prymasowskiego sekretariatu. Współpracował z bp. 
Michałem Klepaczem i bp. Zygmuntem Choromańskim. Szczególnym zaufaniem darzył 
wcześniejszego sekretarza prymasa Augusta Hlonda, ks. Antoniego Baraniaka SDB, 
którego konsekrował na bp. pomocniczego w archidiecezji gnieźnieńskiej. Później jako 
arcybiskup poznański stał się drugą osobą w polskim Kościele. Dopiero w 1967 roku 
miejsce to zajął arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. Prymas pozostawiał przyszłemu 
papieżowi dużą autonomię w działaniu. Ten z kolei pozostawał zawsze wobec niego 
lojalnym. Jako kolejnego współpracownika poznański historyk wymienił abp. Bolesława 
Kominka – jako przedłużone ramię prymasa. Warto zwrócić uwagę, że także niżsi rangą 
duchowni, jak Franciszek Blachnicki czy osoby świeckie, jak Romuald Kukołowicz, czy 
słynne „ósemki” z Marią Okońską na czele, często stawali się jego doradcami. Stefan 
Wyszyński, wbrew obiegowym opiniom, nie był dyktatorem, lecz jakby ojcem rodziny 
i prawdziwym interrexem – konkludował K. Białecki.

Ostatnim prelegentem pierwszej części sympozjum był ks. dr hab. Grzegorz Choj-
nacki (prof. WT US i jego dziekan). Wygłosił wykład zatytułowany Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego pedagogia rozumu, woli i serca. Mówca zaznaczył, że prymas był dobrym 
teologiem, filozofem, znawcą katolickiej nauki społecznej, ale również bardzo dobrym 
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pedagogiem. Człowieka całe życie trzeba humanizować, tak nauczał sługa Boży, inaczej 
może stać się on bestią. Nie można mówić o młodzieży, odwracając się od niej, trzeba 
dawać jej dar czasu. Potrzeba jest młodemu człowiekowi integralnego wychowania 
opartego na rozumie, woli, sercu i dobrze uformowanym sumieniu, podkreślił prelegent.

Drugą część konferencji rozpoczął ks. dr hab. Dominik Zamiatała (UKSW Warszawa). 
Przedstawił temat Kardynał Stefan Wyszyński wobec księży współpracujących z władzą 
(księża patrioci, księża Caritas i kapelani wojskowi). Znawca tematu zwrócił uwagę na 
kontekst historyczny omawianych problemów. Prymas uważał, że księża nie powinni 
angażować się w życie polityczne, gdyż władza komunistyczna będzie chciała wyko-
rzystać ich do wystąpień przeciwko hierarchii i rozbijania jedności Kościoła. Prymas 
próbował podejmować rozmowy z uwikłanymi kapłanami, podchodząc do nich z ojcow-
ską perswazją. Bardziej zdecydowaną postawę zaprezentował w lutym 1953 roku. Zanim 
zastosował sankcje karne, zawsze pouczał, przypominał i wzywał do autorefleksji.

Ks. dr hab. Józef Szymański (prof. AP Słupsk) poruszył temat Prymas Wyszyński 
wobec Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Kościół podejmował starania duszpasterskie 
wobec emigracji polskiej we Francji w XIX wieku już po klęsce powstania listopado-
wego. Centrala duszpasterstwa dla uchodźców została zinstytucjonalizowana za czasów 
prymasa Edmunda Dalbora. Po jego śmierci dalszą opiekę powierzono prymasowi 
Augustowi Hlondowi. Zaskakujące było powierzenie tej misji biskupowi Gawlinie po 
nominacji prymasowskiej S. Wyszyńskiego. Prymas nigdy nie był osobiście we Francji. 
Zachowana korespondencja świadczy o wielkim zainteresowaniu polskiego hierarchy 
sprawami misji we Francji, zawsze uważał, że to jemu przysługują prerogatywy kie-
rownictwa na wychodźstwem polskim. Słupski wykładowca z charakterystyczną sobie 
swadą wyjaśniał zawiłości dotyczące kompetencji kardynała. Wyraził także ubolewanie 
nad złym stanem zachowania paryskich archiwaliów. Z całą pewnością dotarcie do 
niektórych dokumentów, objętych do niedawna embargiem nałożonym przez prymasa, 
rzucą jeszcze nowe światło dotyczące omawianego tematu – konkludował J. Szymański.

Ks. dr Jarosław Wąsowicz (Archiwum Inspektorii św. Wojciecha w Pile) wygłosił 
referat na temat Relacja kardynała Stefana Wyszyńskiego ze zgromadzeniem salezjań-
skim. Wybrane zagadnienia. Ks. prymas znał bardzo dobrze duchowość salezjańską 
i ją cenił. Poprzednikowi – salezjaninowi zawdzięczał swoją nominację prymasowską. 
Zaraz po nominacji zaczęła się również wieloletnia przyjaźń z ks. Antonim Baraniakiem 
SDB. Prymas brał udział w wielkich jubileuszach salezjańskich, koronacji obrazu MB 
w Czerwińsku – wpisywało się to w propagowanie kultu maryjnego. Drugim wydarze-
niem było otwarcie izby muzealnej w Czerwińsku poświęconej Augustowi Hlondowi, 
celebracja 75. rocznicy pracy salezjańskiej w Polsce w maju 1974 roku. Przypomniał 
wówczas w kazaniu o roli salezjanów, ale także upomniał się o zamknięte zakłady 
wychowawcze prowadzone wcześniej przez zgromadzenie. Mówca wspomniał również 
o licznych odwiedzinach kardynała w zakładach salezjańskich, szczególnie w Kutnie, 
które leżało na terenie jego bezpośredniej jurysdykcji. Propagował owocną pracę wśród 
młodzieży, ministrantów i w seminarium duchownym. Niektóre cechy tego wychowania 
próbował przeszczepić do struktur diecezjalnych. Prymas wspierał powstawanie dzieła 
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o martyrologium duchowieństwa polskiego ks. Jacewicza i ks. Wosia, a także pracę 
ks. Kosińskiego dotyczącą tzw. Akt Hlondiana. S. Wyszyński należał do salezjańskich 
pomocników Kościoła, co może potwierdzić jeszcze jego zażyłość ze zgromadzeniem 
salezjańskim.

Ostatnim prelegentem był ks. dr Tadeusz Ceynowa (WT US). Przedstawił, w dużym 
skrócie, temat Obecność i nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego na terenie diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej. Ze względu na tymczasowość rozwiązań dotyczących struk-
tur Kościoła na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej prymas był tu ordynariuszem 
i metropolitą zarazem. Jego pobyty i nauczanie dla miejscowego duchowieństwa i wier-
nych były nie tylko podziękowaniem za dotychczasowy wkład, ale również zachętą do 
dalszej wytężonej pracy, nie tracąc przy tym przesłania Ewangelii. Kilka wizyt miało 
charakter okazjonalny i krótki, inne dobrze zaplanowane, z jasno określoną strategią. 
Warto wymienić pobyt w Kołobrzegu z 2 lipca 1967 roku, który miał podkreślić rolę pol-
skiego Kołobrzegu z czasów Reinberna. Kołobrzeg został ponownie dowartościowany 
z okazji 975-lecia metropolii gnieźnieńskiej. Wzmocnieniem nowej diecezji koszalińsko-
-kołobrzeskiej była obecność kardynała na konsekracji jej pierwszego bp. pomocniczego, 
Tadeusza Werno, w 1974 roku i obchody 5-lecia diecezji w 1977 roku. Prymas podkreślał 
niejednokrotnie związek tych terenów z Gnieznem. „Niech nikomu nigdy do głowy nie 
przychodzi, aby to zmieniać” – podkreślał hierarcha.

Zwykle po wygłoszonych referatach wywiązuje się dyskusja, padają pytania do 
prelegentów. Tym razem tego nie było, z oczywistych względów. W niedługim czasie 
po sympozjum kilku prelegentów dzieliło się jeszcze swoimi przemyśleniami na falach 
Programu I Polskiego Radia.
a
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