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WPROWADZENIE

Oddajemy do raÎk P.T. CzytelnikoÂw pierwszy numer nowego w Polsce periodyku naukowego, beÎdaÎcego organem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Komitet ten formalnie zaczaÎø swojaÎ dziaøalnosÂcÂ 22 maja
2003 roku. Powstaø dzieÎki døugoletnim zabiegom ze strony roÂzÇnych osÂrodkoÂw
teologicznych, przy aktywnym wspoÂøudziale Konferencji Episkopatu Polski
oraz otwartosÂci i zÇyczliwosÂci Prezydium PAN, a zwøaszcza Wydziaøu I Nauk
Spoøecznych z jego przewodniczaÎcym prof. dr. hab. Henrykiem Samsonowiczem.
Przed Komitetem Nauk Teologicznych PAN stojaÎ trzy zasadnicze cele:
integracja polskich sÂrodowisk teologicznych oraz koordynacja podejmowanych
przez nie ± czeÎsto w rozproszeniu ± dziaøanÂ, inspirowanie w Polsce badanÂ,
poøaÎczone z troskaÎ o rozwoÂj takiej teologii, ktoÂra w peøni odpowiadaøaby wyzwaniom ducha naszych czasoÂw; w konÂcu ± promocja polskiej mysÂli teologicznej na skaleÎ europejskaÎ i sÂwiatowaÎ.
Poprzez realizacjeÎ tych zadanÂ nasz Komitet chce ukazywacÂ zwiaÎzek chrzesÂcijanÂstwa ze sÂwiatem, KosÂcioøa katolickiego z kulturaÎ i religiami, teologii z pozostaøymi dziedzinami nauki i filozofiaÎ, a takzÇe pragnie pogøeÎbiacÂ rozumienie
roli chrzesÂcijanÂstwa w procesie personalizacji czøowieka, roÂzÇnych spoøecznosÂci,
narodoÂw i caøej rodziny ludzkiej. Kwestie znaczenia religii chrzesÂcijanÂskiej,
ktoÂre teologia rozwija w sposoÂb teoretyczno-prakseologiczny, beÎdaÎ zatem prezentowane w ramach niniejszych StudioÂw. Proponowane artykuøy nie beÎdaÎ
skoncentrowane wyøaÎcznie na sÂcisÂle akademickich zagadnieniach, ale beÎdaÎ
uwzgleÎdniacÂ spoøeczne i dziejowe konsekwencje poruszanych problemoÂw oraz
ich odniesienie egzystencjalne (a wieÎc sens istnienia osoby ludzkiej, historii) ±
by w ten sposoÂb odpowiadacÂ na pilne zapotrzebowania intelektualne i duchowe
dzisiejszego czøowieka i kultury. Studia te beÎdaÎ ukazywacÂ chrzesÂcijanÂstwo jesÂli
nie jako alternatyweÎ wobec immanentnych rozwiaÎzanÂ, to przynajmniej jako
konieczne ich dopeønienie w drodze do wszechstronnego rozwoju osoby ludzkiej i jej finalnego speønienia sieÎ; dotyczy to takzÇe narodoÂw i caøej rodziny
ludzkiej.
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Inicjatywa nowego periodyku obejmuje szerokie spektrum zagadnienÂ, ktoÂre podejmuje ± co nie jest jeszcze powszechnie zauwazÇane ± wspoÂøczesna teologia (i ktoÂre podejmowacÂ powinna). BycÂ mozÇe Studia Nauk Teologicznych
PAN przyczyniaÎ sieÎ do upowszechnienia roli teologii w kulturze.
Do wspoÂøpracy w redagowaniu periodyku saÎ zaproszeni nade wszystko
czøonkowie Komitetu Nauk Teologicznych, a takzÇe wszyscy teologowie polscy
i zagraniczni, ktoÂrzy przesÂlaÎ oryginalne opracowania znaczaÎcych zagadnienÂ
z zakresu szeroko pojeÎtej teologii. Chcemy bowiem, by na øamach niniejszych
StudioÂw znalazøo sieÎ to, co najlepsze w polskiej mysÂli teologicznej, ktoÂra zyskuje coraz wieÎksze znaczenie w skali europejskiej (zwøaszcza w sensie antropoi socjotwoÂrczym).
Komitet Nauk Teologicznych PAN zakresÂliø program badanÂ na lata 20062017, ktoÂry beÎdzie realizowany z inspiracji wydziaøoÂw teologicznych, przy
udziale wszystkich osÂrodkoÂw akademickich. Ma to søuzÇycÂ ich aktywizacji. Z drugiej strony wøaÎczenie sieÎ w program zasadniczy KNT PAN (Wkøad chrzesÂcijanÂstwa w kultureÎ polskaÎ) wielu wybitnych uczonych ± znawcoÂw roÂzÇnych dziedzin
kultury ± pozwoli obiektywnie spojrzecÂ na chrzesÂcijanÂstwo oraz na jego znaczenie dla kazÇdego z nas, dla sÂwiata. Chcemy, aby w teÎ dyskusjeÎ wøaÎczyli sieÎ
takzÇe przedstawiciele roÂzÇnych osÂrodkoÂw mysÂlowych, niekoniecznie zwiaÎzanych
bezposÂrednio z mysÂlaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. Program dziaøania KNT PAN zostanie
zaprezentowany w zakonÂczeniu tego numeru StudioÂw.
Studia Nauk Teologicznych beÎdaÎ wydawane jako periodyk ciaÎgøy, chocÂ
z roÂzÇnaÎ czeÎstotliwosÂciaÎ (w zalezÇnosÂci od mozÇliwosÂci finansowych PAN). W ramach jednego numeru przewiduje sieÎ publikowanie okoøo 15 rozpraw i artykuøoÂw odpowiadajaÎcych wspomnianym zaøozÇeniom; zamieszczane takzÇe beÎdaÎ
omoÂwienia, recenzje i sprawozdania prezentujaÎce najbardziej istotne na polskim rynku wydawniczym publikacje w zakresie teologii oraz dokonania roÂzÇnych sÂrodowisk akademickich, zwøaszcza KNT PAN.
Przewiduje sieÎ tezÇ specjalne wydanie (co kilka lat) sumarioÂw niniejszych
StudioÂw w jeÎzyku obcym. Taki numer zawieraøby teksty posÂwieÎcone najwazÇniejszym osiaÎgnieÎciom polskiej mysÂli teologicznej i jej znaczeniu dla kultury.
Wprawdzie do kazÇdego artykuøu dodano streszczenie w jeÎzyku obcym, jednak
te stanowiaÎ tylko skromne zasygnalizowanie problemu. Istnieje wieÎc potrzeba
upowszechnienia polskiej mysÂli teologicznej, ktoÂra w wielu momentach jest
oryginalna i nowatorska, a wciaÎzÇ jeszcze maøo znana na Zachodzie.
Pierwszy numer StudioÂw Nauk Teologicznych, ktoÂry oddajemy do raÎk P.T.
CzytelnikoÂw, obrazuje ogoÂlne zaøozÇenia caøego periodyku. Mimo izÇ czas na
jego wydanie byø kroÂtki, udaøo sieÎ speønicÂ warunki stawiane pismom elitarnym,
speøniajaÎcym wszystkie wymogi Unii Europejskiej i tzw. listy filadelfijskiej.
Na wniosek KNT PAN PrzewodniczaÎcy Wydziaøu I Nauk Spoøecznych
prof. H. Samsonowicz mianowaø redaktorem naczelnym ks. prof. Mariana Ruseckiego (pismem z 8 XI 2005 r., na okres od 1 X 2005 r. do 31 XII 2007 r.).
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Z kolei na wniosek redaktora naczelnego prof. H. Samsonowicz powoøaø ks.
prof. dr hab. Wincentego Myszora na przewodniczaÎcego Rady Redakcyjnej,
w ktoÂrej skøad zostali powoøani: o. prof. dr hab. Jacek Salij OP, ks. prof. dr hab.
Jerzy Szymik, ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz, ks. prof. dr hab. Henryk
Witczyk.
Na zakonÂczenie pragneÎ serdecznie podzieÎkowacÂ Prezydium Wydziaøu I Nauk Spoøecznych PAN, a w sposoÂb szczegoÂlny jego przewodniczaÎcemu prof. dr.
hab. Henrykowi Samsonowiczowi i ZasteÎpcy PrzewodniczaÎcego prof. dr hab.
Irenie ElzÇbiecie Kotowskiej za ogromnaÎ zÇyczliwosÂcÂ i wszelkaÎ pomoc zaroÂwno
w powoøaniu Komitetu Nauk Teologicznych, jak i w przygotowaniu tegozÇ czasopisma.
Ks. prof. dr hab. Marian Rusecki
Redaktor Naczelny
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STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 1 ± 2006

KS. MARIAN RUSECKI

POJEÎCIE OBJAWIENIA W DEI VERBUM

Â èCZESNY KONTEKST RELEKTURY NAUKI O OBJAWIENIU
1. WSPO

W tym roku mija 40. rocznica (18 XI 2005 r.) ogøoszenia dogmatycznej
Konstytucji o Objawieniu BozÇym Dei verbum. Dokument ten, najdøuzÇej na auli
soborowej przygotowywany i dyskutowany, rzuciø nowe sÂwiatøo na teologiczne
rozumienie objawienia, zwøaszcza w aspekcie jego znaczenia dla chrzesÂcijanÂstwa jako religii, ktoÂra zawdzieÎcza mu swoje istnienie i ktoÂrym zÇyje. Wydaje sieÎ
zatem wielce pozÇaÎdane spojrzenie na osiaÎgnieÎcia Soboru w kwestii objawienia
z perspektywy czterdziestu lat. Wprawdzie publikacji na temat objawienia jest
sporo, ale wiele waÎtkoÂw Konstytucji nie zostaøo wyczerpujaÎco omoÂwionych,
przynajmniej w polskiej literaturze. Dlatego warto dokonacÂ relektury pierwszego rozdziaøu konstytucji Dei verbum.
Objawienie lezÇy bowiem u podstaw chrzesÂcijanÂskiej wiary i ± konsekwentnie ± powstania caøego chrzesÂcijanÂstwa jako religii. Innymi søowy, gdyby nie
byøo objawienia, nie byøoby chrzesÂcijanÂstwa jako religii objawieniowozbawczej.
Jednak pojecie objawienia nie odnosi sieÎ tylko do religii chrzesÂcijanÂskiej ± ma
ono bowiem znaczenie uniwersalne (o czym jeszcze beÎdzie mowa). OtoÂzÇ, kazÇda
autentyczna religia musi sieÎ wywodzicÂ z objawienia BozÇego, czyli musi miecÂ
objawieniowaÎ genezeÎ, boskie, a nie ludzkie zÂroÂdøo1.
W czasach nowozÇytnych, kiedy mysÂlenie zdominowane byøo przez naturalizm, skrajny osÂwieceniowy racjonalizm, pozytywizm, scjentyzm filozoficzny
i ideologiczny materializm (wyroÂzÇniajaÎcy sieÎ w marksizmie-leninizmie, a w swoim
czasie takzÇe stalinizmie), zakwestionowano caøkowicie istnienie rzeczywistosÂci
nadprzyrodzonej, boskiej. Na skutek przyjeÎtych zaøozÇenÂ filozoficznych i ideolo1

Zob. np. M. Rusecki, Istota i geneza religii, Warszawa 1989; tenzÇe, Religia, w: Leksykon
Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. LedwonÂ, J. Mastej, Lublin ± KrakoÂw
2002, s. 1013-1027; tenzÇe, ChrzesÂcijanÂska interpretacja genezy religii, ¹Ateneum KapøanÂskieº
79(1987) z. 468, s. 234-252; tenzÇe, Naturalistyczne i ewolucjonistyczne teorie genezy religii, ¹Ateneum KapøanÂskieº 79(1987) z. 468, s. 214-233.
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gicznych, a takzÇe pod wpøywem rozwoju nauk przyrodniczo-technicznych, zaczeÎto gøosicÂ, zÇe wszystko ma swaÎ naturalnaÎ genezeÎ, a wieÎc takzÇe religia czy religie.
W poglaÎdach nowozÇytnosÂci religia ma wieÎc ludzkaÎ lub mitycznaÎ genezeÎ. Twierdzono tezÇ, zÇe religia jest sprzeczna z rozumem, badaniami i osiaÎgnieÎciami naukowymi. Postrzegano jaÎ jako wytwoÂr bezkrytycznej, naiwnej wiary ludzi niewyksztaøconych, nawet prostakoÂw, w przeciwienÂstwie do ¹sÂwiatopoglaÎdu naukowegoº, ktoÂry miaø cechowacÂ ludzi wyksztaøconych, osÂwieconych sÂwiatøem rozumu.
Religia(-e) jawiøa sieÎ jako ostoja ciemnoty, zacofania, wroÂg posteÎpu i rozwoju,
zwodzicielka ludzi. W tym sensie religia(-e) byøaby swoistego rodzaju oszustwem,
gdyzÇ uczyøaby o rzekomym zbawieniu, ktoÂre poza tym sÂwiatem nie istnieje. Zbawienie eschatyczne jawiøo sieÎ wieÎc jako iluzoryczne2.
JuzÇ w tym konteksÂcie widacÂ, jak wazÇna jest kwestia objawieniowej genezy
religii. DzisÂ, tradycyjny poglaÎd lansowany przez apologetykeÎ i teologieÎ, wedøug
ktoÂrego religiaÎ objawionaÎ (a wieÎc i zbawczaÎ) jest jedynie chrzesÂcijanÂstwo, zasÂ
wszystkie inne religie saÎ naturalne (a wieÎc niezbawcze), jest nie do utrzymania.
JesÂli rzeczywisÂcie byøyby niezbawcze ± brzmi zasadnicze pytanie sprowokowane tak postanowionaÎ tezaÎ ± po co by wieÎc istniaøy?3 ChrzesÂcijanÂska teologia
zdecydowanie odrzuca autosoteriologieÎ, czyli przekonanie, zÇe czøowiek mozÇe
zbawicÂ sam siebie, jak to np. przyjmowaø marksizm, a w nieco innym sensie
przyjmuje buddyzm.
Na potrzebeÎ nowego przyblizÇenia soborowej nauki o objawieniu BozÇym
wskazujaÎ tezÇ: pluralistyczna teologia religii, nowe ruchy religijne i sekty (tak
mocno krzewiaÎce sieÎ we wspoÂøczesnym sÂwiecie). PluralistycznaÎ teologieÎ religii
reprezentujaÎ: J. Hick, P. Knitter, R. Panikkar. KwestionujaÎ oni peønieÎ objawienia w Jezusie Chrystusie oraz jedynosÂcÂ i powszechnosÂcÂ zbawczaÎ Chrystusa; przyjmujaÎ natomiast, zÇe kazÇda religia ma ± niejako niezalezÇnie od objawienia ± swoich
posÂrednikoÂw zbawienia, przy czym zwolennicy tych poglaÎdoÂw nie troszczaÎ sieÎ ±
jak to czyni katolicka teologia fundamentalna ± o uwierzytelnienie zrealizowania sieÎ BozÇego objawienia w historii4. Tzw. nowe ruchy religijne budzaÎ czasem
waÎtpliwosÂci, czy rzeczywisÂcie prowadzaÎ ku odnowie zÇycia religijnego. Jeszcze
powazÇniejszym pytaniem saÎ zasady dialogu mieÎdzy religiami i wyznaniami. NiepokojaÎ tezÇ wszelkie formy synkretyzmu religijnego, ktoÂre z punktu widzenia
teologii objawienia saÎ nie do przyjeÎcia5. Jeszcze wieÎksze zamieszanie czyniaÎ
sekty, odwoøujaÎce sieÎ juzÇ to do jakichsÂ ¹objawienÂº, juzÇ to gnozy lub religii
2

Rusecki, Istota i geneza religii, s. 158-162.
Zob. M. Rusecki, Elementy zbawcze w religiach pozachrzesÂcijanÂskich, w: Religia w sÂwiecie
wspoÂøczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. H. ZimonÂ, Lublin 2000, s. 531-562.
4
Szerzej o poglaÎdach przedstawicieli pluralistycznej teologii religii zob. K. Kaucha, Pluralistyczno-relatywistyczna teologia religii J. Hicka i P.F. Knittera, w: ChrzesÂcijanÂstwo a religie,
red. I.S. LedwonÂ, K. Pek, Lublin ± Warszawa 1999, s. 123-135; M. Rusecki, ChrzesÂcijanÂstwo
a religie. Analiza krytyczna, w: ChrzesÂcijanÂstwo a religie, s. 69-80.
5
Zob. P. Antes. Synkretyzm religijny, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 1164-1165.
3
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wschodnich; dokonujaÎ dowolnych manipulacji, co w ostatecznosÂci ma søuzÇycÂ nie
tyle dobru zbawczemu czøowieka, lecz ekonomicznym i hedonicznym zapotrzebowaniom ich zaøozÇycieli. Z autentycznaÎ religiaÎ nie majaÎ one nic wspoÂlnego.
Sekciarze wykorzystujaÎ ignorancjeÎ, naiwnosÂcÂ, bezideowosÂcÂ lub pustkeÎ egzystencjalnaÎ wielu wspoÂøczesnych ludzi, a zwøaszcza møodego pokolenia. Siøa perswazji
sekt jest czysto psychologiczna, a ideologia nie ma poparcia w faktach6. Oto
kolejny powoÂd, aby przyblizÇacÂ i pogøeÎbiacÂ katolickaÎ naukeÎ o BozÇym objawieniu,
ktoÂra zostaøa zawarta w Dei verbum. Daje bowiem ona jasne podstawy do wøasÂciwego zrozumienia powyzÇszych problemoÂw, ich krytycznej oceny oraz odsøania
uniwersalistyczne znaczenie BozÇego objawienia.
Przed przystaÎpieniem do ukazania najbardziej znaczaÎcych waÎtkoÂw konstytucji Dei verbum Soboru WatykanÂskiego II, raz jeszcze warto wspomniecÂ, zÇe
konstytucja ta byøa jednaÎ z najdøuzÇej przygotowywanych i dyskutowanych w auli soborowej7. Nic dziwnego. Skoro zagadnienie objawienia jest tak istotne dla
rzeczywistosÂci religijnozbawczej, a jednoczesÂnie zøozÇone, wieloaspektowe i misteryjne, to istnieje realna trudnosÂcÂ, aby wszystkie waÎtki wszechstronnie ujaÎcÂ
i wyczerpujaÎco opisacÂ.
NowosÂcÂ nauki soborowej od strony teologicznej (jeszcze bez szerszych
implikacji) najøatwiej dostrzec na tle teologicznej doktryny przedsoborowej.
Zazwyczaj objawienie BozÇe rozumiano jedynie intelektualnie. Zakres pojeÎcia
ograniczano do søownego przekazania prawd o niedosteÎpnym dla ludzkiego
poznania sÂwiecie nadprzyrodzonym, ktoÂre czøowiek akceptuje w wierze. Oznacza to dodatkowo, zÇe jedynaÎ formaÎ objawienia byøo søowo: søowo informujaÎce, obwieszczajaÎce, pouczajaÎce. Objawienie i wiara jawiøy sieÎ jedynie w pøaszczyzÂnie jeÎzyka, beÎdaÎcego sÂrodkiem komunikacji8. Owszem, ta forma objawienia jest zawsze aktualna, ale wspoÂøczesna teologia uwzgleÎdnia obok niej
inne formy objawienia sieÎ Boga.
2. OBJAWIENIE W ODWIECZNYM PLANIE BOGA

Misterium objawienia jest zawarte w odwiecznym planie Boga. RzeczywistosÂcÂ ta nie pojawiøa sieÎ przypadkowo w historii, nie zostaøa wymuszona przez
6
O sektach piszaÎ m.in.: WspoÂlnoty kosÂcielne, niezalezÇne grupy religijne, sekty. Na przykøadzie
Ameryki èacinÂskiej, red. O.D. Santagada, Warszawa 1995; A. ZwolinÂski, Anatomia sekty, KrakoÂw
1996; B. Ferdek, Sekty i nowe ruchy religijne jako problem teologiczny, Wrocøaw 1997; J. Urban,
Sekty, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 1082-1089.
7
O historii powstania Dei verbum zob. np. S. Grzybek, Rys historyczny Konstytucji Dei
verbum, w: Idee przewodnie soborowej konstytucji o BozÇym Objawieniu, red. K. Wojtyøa, S. Grzybek, E. Florkowski, W. Gnutek, J. Homerski, J. Kudasiewicz, W. Smereka, A. KubisÂ, KrakoÂw 1968,
s. 13-30.
8
O intelektualistycznej koncepcji objawienia zob. M. Rusecki, MozÇliwosÂcÂ pluralizmu w teologii fundamentalnej, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 25(1978) z. 2, s. 31-54.
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zdarzenia z pradziejoÂw ludzkosÂci, ale jest wynikiem odwiecznej woli Boga, Jego
miøosÂci.
Plan w znaczeniu semantycznym oznacza projekt, zamiar zrealizowania
czegosÂ, co ma jakisÂ sens, co beÎdzie søuzÇyøo czemusÂ, komusÂ (mamy tu na uwadze
plan pozytywny, a nie negatywny, np. plan zaboÂjstwa kogosÂ, dokonania przesteÎpstwa). Plan to przewidywanie tego, co ma nastaÎpicÂ i beÎdzie zrealizowane.
O ile ludzki plan budowania czegosÂ mozÇe natraficÂ na nieprzewidywalne trudnosÂci (zwøaszcza w zakresie np. budowania roÂwnosÂci i sprawiedliwosÂci spoøecznej) lub na kontrpropozycje niwelujaÎce konkretne plany, to w ekonomii BozÇej
jest to niemozÇliwe. BoÂg w swoim zbawczym planie postanowiø stworzycÂ sÂwiat,
a w nim przede wszystkim czøowieka, aby objawicÂ mu swaÎ miøosÂcÂ i wezwacÂ do
uczestnictwa w wewnaÎtrztrynitarnym zÇyciu Boga. WyrazÂnie sÂwiadczy o tym
zaroÂwno WsteÎp do Konstytucji o Objawieniu BozÇym, jak i poczaÎtek pierwszego
rozdziaøu dokumentu (p. 2). BoÂg przewidziaø upadek pierwszych ludzi i postanowiø ich odkupicÂ w Mesjaszu PanÂskim, swoim posøanniku na sÂwiat. BoÂg stopniowo ujawniaø swoÂj plan zbawienia ± stosownie zresztaÎ do swojej zbawczej
pedagogii ± ktoÂry realizowaø w dziejach9. Najpeøniej zbawczaÎ ekonomieÎ objawiø
BoÂg w swoim Synu, w Nim w najdoskonalszy sposoÂb jaÎ zrealizowaø ± o czym
moÂwi sÂw. Paweø w lisÂcie do Efezjan (1,3-14).
PojeÎcie objawienia zostaje wyjasÂnione w pierwszym rozdziale Dei verbum.
WyjasÂnienie to jest kroÂtkie, ale niezwykle bogate w tresÂcÂ. Tylko przy gruntownej i wszechstronnej analizie tekstu mozÇna wydobycÂ wszystkie wskazane aspekty pojeÎcia objawienia; mozÇna poroÂwnacÂ je z ujeÎciami starszymi, oraz ukazacÂ
ich znaczenie nie tylko teoretyczne, ale tezÇ istotne dla praktyki chrzesÂcijanÂskiego zÇycia oraz uprawiania teologii. Ze zrozumiaøych wzgleÎdoÂw nie mozÇna przedstawicÂ obszernych badanÂ w kroÂtkim artykule. Ograniczymy sieÎ dlatego do
zwartej analizy najbardziej charakterystycznych punktoÂw Dei verbum.

Â G AUTOREM OBJAWIENIA
3. BO

JuzÇ na poczaÎtku dokumentu (p. 2) ojcowie soborowi podkresÂlajaÎ doniosøaÎ
prawdeÎ: ¹Spodobaøo sieÎ Bogu w swojej dobroci i maÎdrosÂci objawicÂ siebie samego i ujawnicÂ nam tajemniceÎ woli swojej (por. Ef 1,9), dzieÎki ktoÂrej przez
9

Historyczny charakter objawienia ujmujaÎ m.in.: R. Latourelle, TheÂologie de la ReÂveÂlation,
Bruges ± Paris 1966; C. GeffreÂ, Najnowsze dzieje teologii fundamentalnej, ¹Conciliumº 1969 nr 6-10, s. 9-23; A. Darlap, Fundamentaltheologie der Heilsgeschichte, w: Mysterium salutis. Grundriss
heilsgeschichtlicher Dogmatik, hrsg. v. J. Feiner, M. LoÈhrer, Einsiedeln 1965, s. 3-151; A. Shorter,
Revelation and his Interpretation. Intruding Catholic Faith, New York 1983.
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Chrystusa, Søowo Wcielone, ludzie majaÎ dosteÎp do Ojca w Duchu SÂwieÎtym
i stajaÎ sieÎ uczestnikami boskiej natury (por. Ef 2,18; 2P 1,4)º.
W tym zdaniu na uwageÎ zasøuguje kilka wazÇnych stwierdzenÂ. Przede
wszystkim nalezÇy zaznaczycÂ, zÇe objawienie pochodzi z wolnej inicjatywy Boga
i nie zostaøo niczym wymuszone; ma nadprzyrodzonaÎ genezeÎ, a wieÎc nie mozÇe
bycÂ dzieøem czøowieka (na marginesie mozÇna dodacÂ, zÇe nie ma tzw. objawienia
naturalnego; takie ± jak zobaczymy ponizÇej ± nie miaøoby charakteru zbawczego). NasteÎpnie ojcowie soborowi pouczajaÎ, izÇ BoÂg objawia siebie samego, co
oznacza, zÇe objawienie od strony podmiotu ma charakter osobowy, a nie rzeczowy. Jego podstawowaÎ tresÂciaÎ jest wieÎc BoÂg jako Osoba. Nie jest zespoøem
teoretycznych prawd o sÂwiecie nadprzyrodzonym, ktoÂrego w inny sposoÂb nie
moglibysÂmy poznacÂ ani nie søuzÇy jedynie poszerzaniu naszej wiedzy. Jest ono
skierowane do czøowieka jako apel, wezwanie. Takie stwierdzenie implikuje
dialogicznaÎ struktureÎ objawienia i jego interpersonalny charakter10. BoÂg objawia siebie i zbawcze tajemnice swej woli. Motywem manifestowania sieÎ Boga
jest Jego odwieczna dobrocÂ i maÎdrosÂcÂ. Objawienie ostatecznie jest dzieøem
TroÂjjedynego Boga: Ojciec najdoskonalej ujawnia sieÎ przez swoje odwieczne
Søowo (Logos) ± Syna, a jest ono dosteÎpne czøowiekowi dzieÎki udziaøowi w nim
Ducha SÂwieÎtego. Tak wieÎc objawienie ma charakter trynitarny ± jest dzieøem
Ojca i Syna, i Ducha SÂwieÎtego. W tym rozumieniu autorstwa objawienia jeszcze
wyrazÂniejszy jest rys personalistyczny, gdyzÇ BoÂg Jedyny istnieje w trzech Osobach (hipostazach).

4. CZèOWIEK ADRESATEM BOZÇEGO OBJAWIENIA SIEÎ

BoÂg, manifestujaÎc swoje istnienie, zwraca sieÎ do czøowieka, zapraszajaÎc go
do dialogu z sobaÎ. BoÂg adresuje swoÂj apel do czøowieka jako partnera, a wieÎc
osoby stworzonej na BozÇy obraz i BozÇe podobienÂstwo. Czøowiek istniejaÎcy na
mocy aktu stwoÂrczego jako osobowy podmiot zostaø obdarzony przez StwoÂrceÎ
rozumem i wolnaÎ wolaÎ. Jest wieÎc zdolny rozpoznacÂ epifanijne znaki objawiajaÎcego sieÎ Boga i zajaÎcÂ postaweÎ wobec zaproszenia go do niezwykøego dialogu,
dodajmy: postaweÎ wolnaÎ, a nie wymuszonaÎ; moÂgø to zaproszenie przyjaÎcÂ, ale tezÇ
i odrzucicÂ. W pierwszym przypadku podejmuje niezwykøaÎ przygodeÎ zÇycia z Bo10

Personalistyczny charakter objawienia analizujaÎ m.in.: M. Rusecki, Istota i geneza religii;
tenzÇe, Cud w mysÂli chrzesÂcijanÂskiej, Lublin 1991; tenzÇe, Cud w chrzesÂcijanÂstwie, Lublin 1996; tenzÇe,
WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, t. 1, Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin 1994; R. Guardini,
Objawienie. Natura i formy Objawienia, Warszawa 1957; R. Latourelle, La reÂveÂlation comme
parole, teÂmoignage et rencontre, ¹Gregorianumº 43(1962), s. 39-54; A. Brunner, Glaube und Erkenntnis, MuÈnchen 1951; J. Mouroux, Je crois en Toi, Paris 1954.
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giem, w drugim zasÂ zdaje sieÎ na tragizm swego istnienia, bez mozÇliwosÂci finalnego speønienia sieÎ.
Konstytucja ujmuje BozÇe zaproszenie w gøeÎbokich søowach. MoÂwi bowiem,
Çze niewidzialny BoÂg objawia sieÎ czøowiekowi z nadmiaru miøosÂci (BoÂg jest absolutnaÎ MiøosÂciaÎ, a miøosÂcÂ jest zasadaÎ wewnaÎtrztrynitarnego zjednoczenia i zasadaÎ
zÇycia OsoÂb Boskich) i zaprasza czøowieka do wiecznego udziaøu w niej. Konstytucja stwierdza, zÇe BoÂg zwraca sieÎ do ludzi jak do przyjacioÂø, aby ich zaprosicÂ do
wspoÂlnoty z sobaÎ i przyjaÎcÂ do niej. BoÂg wieÎc zaprasza czøowieka (ludzi) do
udziaøu w wiecznym zÇyciu Boskim, do zÇycia w MiøosÂci, czyli w Bogu. W ten
sposoÂb czøowiek mozÇe siebie speønicÂ, zrealizowacÂ wszystkie najgøeÎbsze pragnienia swojej egzystencji, wyrastajaÎce z twoÂrczego aktu powoøania go do istnienia
i uczestnictwa w Boskiej naturze. RoÂwnoczesÂnie Dei verbum potwierdza podmiotowosÂcÂ osoby ludzkiej i jej godnosÂcÂ, przypomina o wezwaniu do dialogu
z Bogiem, Bytem wiecznym oraz o mozÇliwosÂci uczestnictwa w Jego istnieniu.

5. FORMY OBJAWIENIA

O formach objawienia konstytucja Dei verbum poucza kroÂtko: ¹Ten plan
objawienia [o ktoÂrym byøa mowa ± M. R.] urzeczywistnia sieÎ przez czyny i søowa
wewneÎtrznie z sobaÎ powiaÎzane, tak zÇe czyny dokonane przez Boga w historii
zbawienia ilustrujaÎ i umacniajaÎ naukeÎ, oraz sprawy søownie wyrazÇane; søowa
zasÂ obwieszczajaÎ czyny i odsøaniajaÎ tajemniceÎ w nich zawartaÎº. Dalej czytamy:
¹NajgøeÎbsza zasÂ prawda o Bogu i o zbawieniu czøowieka jasÂnieje nam przez to
objawienie w osobie Chrystusa, ktoÂry jest zarazem posÂrednikiem i peøniaÎ caøego objawieniaº (p. 2).
Komentatorzy tego tekstu dostrzegajaÎ w nauce soboru dwie formy objawienia: dzieøa i søowa BozÇe. Jak juzÇ wspominalisÂmy, jest to znaczne poszerzenie
tradycyjnej nauki o objawieniu, ktoÂra redukowaøa objawienie jedynie do søowa
komunikujaÎcego okresÂlone prawdy o Bogu. Taka koncepcja zaowocowaøa rozumieniem intelektualistycznym i zarazem statycznym.
PodkresÂlenie przez Dei verbum, zÇe revelatio Dei dokonywaøo sieÎ takzÇe przez
dzieøa BozÇe w historii znacznie ubogaciøo problematykeÎ objawienia i zdynamizowaøo rzeczywistosÂcÂ rewelatywnaÎ. Objawienie to BoÂg zÇywy ± nie tylko moÂwiaÎcy do
czøowieka, ale i dziaøajaÎcy dla jego dobra (oczywisÂcie nauka soborowa pod tym
wzgleÎdem miaøa swoje antecedensy w teologii, zwøaszcza fundamentalnej, np. J.
Mourou, R. Guardini, A. Brunner, C. Cirne-Lima, R. Latourelle, ale oficjalna
nauka Dei verbum miaøa o wiele wieÎksze znaczenie11).
11

NiektoÂrzy z tych autoroÂw twoÂrczo rozwijali naukeÎ Dei verbum po zakonÂczeniu Soboru
WatykanÂskiego II.
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GøeÎbsza refleksja nad naukaÎ Dei verbum, dokonana w sÂwietle teologii biblijnej i patrystycznej oraz fenomenologii jeÎzyka, szczegoÂlnie wyeksponowaøa
osobowaÎ natureÎ søowa i dziaøania BozÇego. W Biblii søowo oznacza nie tylko
werbalne wyrazÇenie mysÂli søuzÇaÎce komunikacji, ale takzÇe to søowo BozÇe (daÅbaÅr
Jahwe). W najgøeÎbszym wieÎc sensie søowem BozÇym jest BozÇy Syn, w ktoÂrym
BoÂg Ojciec wypowiedziaø sieÎ ostatecznie12. Fenomenologia religii, czeÎsÂciowo
takzÇe psychologia religii, ustaliøy, zÇe w søowie wypowiada sieÎ caøy czøowiek,
a tym samym objawia on swoje wneÎtrze partnerowi dialogu. Søowo mozÇe stacÂ
sieÎ narzeÎdziem dialogu osoÂb pod warunkiem, zÇe przyjmaÎ one w wierze zwiastowane sobie nawzajem oreÎdzie. Wtedy nawiaÎzuje sieÎ relacja mieÎdzyosobowa13. StaÎd objawienie mozÇe bycÂ rozumiane jako dialog interpersonalny, w ktoÂrym BoÂg przemawia do czøowieka, czøowiek zasÂ odpowiada Bogu aktem wiary.
Søowo wypowiadane przez Boga (w Logosie) staje sieÎ czynem, dzieøem: ¹BoÂg
rzekøº i ¹staøo sieÎº, jak czytamy w opisie stworzenia sÂwiata w KsieÎdze Rodzaju,
a co takzÇe potwierdza cudotwoÂrcza dziaøalnosÂcÂ Jezusa Chrystusa. SposoÂb, w jaki
konstytucja akcentuje sÂcisøaÎ øaÎcznosÂcÂ søowa BozÇego z BozÇymi dzieøami, stanowi
cenny aspekt soborowego spojrzenia na objawienie. Søowa i czyny Boga nawzajem sieÎ dopeøniajaÎ, objasÂniajaÎ i na siebie wzajemnie wskazujaÎ oraz uzasadniajaÎ: søowo BozÇe jest søowem, aktem, energiaÎ lub mocaÎ ± przynosi skutki,
ktoÂrych chciaø BoÂg; poprzez dzieøa BoÂg swoje objawienie wpisuje w historieÎ ±
staje sieÎ ono dzieÎki temu konkretne. W historycznie okresÂlonych czynach mocy
BoÂg objawia sieÎ tu i teraz. Søowo objasÂnia czyny i dzieøa mocy BozÇej, ukazuje
ich znaczenie i sens, zasÂ dzieøa wyrazÇajaÎ moc, maÎdrosÂcÂ, dobrocÂ i miøosÂcÂ Boga
oraz uwierzytelniajaÎ søowo BozÇe i wskazujaÎ na jego egzystencjalne znaczenie.
Jak juzÇ wspomniano, komentarze do Dei verbum zazwyczaj podkresÂlajaÎ
dwie wyzÇej zaprezentowane formy objawienia. W teologii biblijnej i fundamentalnej (R. Latourelle, H. Waldenfels) moÂwi sieÎ takzÇe o trzeciej formie objawienia, a mianowicie teofanii14. Dotyczy ona przede wszystkim objawienia sieÎ
Boga w Starym Testamencie. Wprawdzie konstytucja Dei verbum nie wymienia tej formy objawienia expressis verbis, ale moim zdaniem mozÇna jaÎ z soborowego nauczania wyczytacÂ; zyskuje ona szczegoÂlne znaczenie chocÂby w stwierdzeniu, zÇe objawienie BozÇe w peøni sieÎ zrealizowaøo w osobie Jezusa Chrystusa.
To On jest Epifanem Boga ± Teofanem.
12

Szerzej zob. U. Szwarc, Søowo BozÇe, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 1106-1114.
Por. M. Rusecki, Wierzcie moim dzieøom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku,
Katowice 1988, s. 80-93; tenzÇe, Objawienie BozÇe wezwaniem do zbawczego dialogu, w: BycÂ chrzesÂcijaninem dzisÂ. Teologia dla szkoÂø sÂrednich, red. M. Rusecki, Lublin 1992, s. 54-56; Y.M. Congar,
Kwestia Objawienia, w: Nowy obraz KosÂcioøa po Soborze WatykanÂskim II, red. B. Lambert,
Warszawa 1968, s. 151-166.
14
Por. M. Rusecki, Epifania, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 377-378; E. KopecÂ,
PojeÎcie Objawienia BozÇego, w: W. Granat, Dogmatyka katolicka, tom wsteÎpny, Lublin 1965, s. 95-114.
13
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6. REALIZOWANIE SIEÎ OBJAWIENIA BOZÇEGO W DZIEJACH

Realizowanie sieÎ objawienia BozÇego Dei verbum ujmuje w perspektywie
historycznej: pierwszy etap obejmuje czas od stworzenia sÂwiata do Chrystusa,
drugi ± to peønia Objawienia w Chrystusie i w konÂcu jego trwanie w KosÂciele.
Schemat oÂw traktujemy jako wiaÎzÇaÎcy roÂwniezÇ dla dalszej czeÎsÂci niniejszych
rozwazÇanÂ.
6.1. OBJAWIENIE BOZÇE OD STWORZENIA DO WCIELENIA SYNA BOZÇEGO

W punkcie 3. konstytucja podkresÂla, zÇe objawienie BozÇe rozpoczyna sieÎ juzÇ
w momencie stworzenia sÂwiata, w ktoÂrym to akcie uczestniczy Søowo (Logos).
BoÂg nie tylko stworzyø sÂwiat, ale wciaÎzÇ podtrzymuje go w istnieniu ± oto trwaøa
manifestacja Boga, ktoÂraÎ mozÇna chyba zasadnie nazwacÂ objawieniem przez
stworzenia i w stworzeniach. W dawniejszej apologetyce nazywano je objawieniem naturalnym (jak zaznaczyøem juzÇ, nie ma takiego objawienia, gdyzÇ kazÇde
objawienie sieÎ Boga ma dla nas takzÇe charakter ponadnaturalny). Nazywano je
takzÇe objawieniem kosmicznym, ale ta nazwa zaweÎzÇa zakres pojeÎcia stworzenia, a nadto i wskazuje jedynie charakter rzeczowy objawienia; tymczasem Dei
verbum uczy, zÇe poprzez rzeczy stworzone sam BoÂg daje trwaøe sÂwiadectwo
o sobie (por. Rz 1,19-20).
Jest rzeczaÎ zastanawiajaÎcaÎ, zÇe soborowy dokument nie moÂwi wprost o objawieniu sieÎ Boga w czøowieku i przez czøowieka (czøowiek epifanem Boga),
skoro to wøasÂnie czøowiek stanowi BozÇy obraz i podobienÂstwo (Rdz 1,26-27).
PoniewazÇ jednak biblijne pojeÎcie stworzenia obejmuje takzÇe czøowieka jako
swoje zwienÂczenie, to w sposoÂb oczywisty implikuje tezÇ objawienie przez czøowieka i w czøowieku. ZresztaÎ, gdy wezÂmie sieÎ pod uwageÎ dokumenty soborowe,
zwøaszcza Gaudium et spes (p. 22) oraz Dignitatis humanae, to moja supozycja
wydaje sieÎ bycÂ zasadna15.
W sÂwietle dalszej nauki konstytucji owo objawienie w stworzeniach i przez
stworzenia jest jeszcze niepeøne, stanowi jego pierwszy etap i nie zawsze jest
øatwe do odczytania. Dlatego BoÂg ¹chcaÎc otworzycÂ drogeÎ do zbawienia nadziemskiego, objawiø ponadto siebie samego pierwszym rodzicom zaraz na poczaÎtkuº (p. 3). W tych stwierdzeniach kryje sieÎ gøeÎboka tresÂcÂ. ParafrazujaÎc
powyzÇsze stwierdzenie, mozÇna powiedziecÂ, zÇe BoÂg objawiø najpierw siebie samego, a wieÎc swoÂj Byt Osobowy, przez co otworzyø czøowiekowi drogeÎ do

15

Por. M. Rusecki, Objawienie BozÇe. I. Koncepcje objawienia i ich teologicznofundamentalne
implikacje, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 859-865, (zwø. s. 865).
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zbawienia. To ujawnienie sieÎ Boga dokonaøo sieÎ w historii i skierowane byøo juzÇ
do pierwszych ludzi.
WyrazÂne jest tu nawiaÎzanie do idei praobjawienia czy tezÇ objawienia pierwotnego. Idea praobjawienia byøa rozwijana na gruncie religioznawstwa.
W. Schmidt16, czoøowy przedstawiciel tej koncepcji, dopatrywaø sieÎ z jednej
strony czystosÂci pojeÎcÂ w religiach pierwotnych, a z drugiej strony pewnych
podobienÂstw istniejaÎcych mieÎdzy religiami, zanim doszøo do ich wypaczenia
i zroÂzÇnicowania. Objawienie pierwotne nalezÇy do pojeÎcÂ teologicznych i miesÂci
sieÎ w kreÎgu problematyki objawienia BozÇego. Byøo ono znane w teologii nowozÇytnej, zwøaszcza w XIX i w pierwszej poøowie XX w., ale zbyt maøo pogøeÎbione i niewystarczajaÎco uzasadniane. Nie brakuje takzÇe wspoÂøczesÂnie zwolennikoÂw wspomnianej idei, np.: H. Fries, K. Rahner i piszaÎcy te søowa17. MoÂwi
sieÎ jednak o niej maøo. Dlaczego? SaÎ tego roÂzÇne racje, dlatego pora je zasygnalizowacÂ.
PoglaÎdy religioznawcoÂw (idea praobjawienia) zostaøy zakwestionowane ze
wzgleÎdoÂw metodologicznych, gdyzÇ w ramach kompetencji tych nauk nie mozÇna
odwoøywacÂ sieÎ do prawd i racji teologicznych. Do osøabienia znaczenia pojeÎcia
objawienia pierwotnego przyczyniø sieÎ tradycjonalizm, ktoÂry zaweÎzÇaø rozumienie objawienia do jego poczaÎtkoÂw, niemal wykluczaø jego rozwoÂj, a tezÇ w jakimsÂ
sensie pomniejszaø roleÎ prawdy o peøni objawienia w Jezusie Chrystusie. SoboÂr,
przypominajaÎc trocheÎ zaniedbanaÎ przez wspoÂøczesnaÎ teologieÎ naukeÎ o objawieniu pierwotnym, chciaø podkresÂlicÂ, zÇe BoÂg nigdy nie pozostawiø ludzkosÂci bez
swojej opieki, bez sÂwiatøa, nauki, a wieÎc bez øaski objawienia. Oznacza to, zÇe
plan zbawienia byø realizowany od poczaÎtku, od stworzenia pierwszych ludzi.
Grzech czøowieka nie zniszczyø tego planu.
Dei verbum, wprawdzie w sposoÂb ogoÂlny, zaznacza ciaÎgøe dziaøanie Boga
w dziejach ludzkich. Czytamy bowiem w kolejnych zdaniach 3. punktu konstytucji: ¹... i bez przerwy troszczyø sieÎ o rodzaj ludzki, aby wszystkim, ktoÂrzy przez
wytrwanie w dobrym szukajaÎ zbawienia, dacÂ zÇywot wieczny (por. Rz 2,6-7)º.
Historia objawienia, a wieÎc i historia zbawienia, byøa ciaÎgle realizowana w dziejach. Nie zaczeÎøa sieÎ ona dopiero od Abrahama i ani od powstania narodu
wybranego, jak to czeÎsto bywa podkresÂlane przez nauki biblijne i teologieÎ.
NalezÇy raczej wnioskowacÂ, zÇe BozÇaÎ ekonomiaÎ objawienia objeÎta jest od poczaÎtku caøa ludzkosÂcÂ, a nie tylko naroÂd wybrany. Ten natomiast ma peønicÂ
szczegoÂlnaÎ roleÎ, gdyzÇ jest podmiotem obietnic mesjanÂskich, peøni objawienia
i zbawienia w Mesjaszu PanÂskim.
16

Opracowanie poglaÎdoÂw W. Schmidta zob. H. ZimonÂ, Znaczenie Wilhelma Schmidta w historii etnologii i religioznawstwa, w: Z zagadnienÂ etnologii i religioznawstwa, Warszawa 1986, s. 150-176; tenzÇe, Monoteizm pierwotny. Wilhelma Schmidta teoria i jej krytyka w wiedenÂskiej szkole
etiologicznej, Lublin 2001.
17
H. Fries, Offeenbarung, w: Mysterium Salutis, Bd. 1, Einsiedeln 1965, s. 159-238; Rusecki,
Objawienie BozÇe, s. 859-865.
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W dalszych fragmentach konstytucja Dei verbum (p. 3) wspomina Abrahama jako ojca narodu wybranego i PatriarchoÂw, podkresÂla szczegoÂlnaÎ roleÎ MojzÇesza i prorokoÂw w stopniowo rozwijajaÎcym sieÎ ± zgodnie z BozÇaÎ pedagogiaÎ ±
procesie objawiania sieÎ Boga. Nie wchodzaÎc gøeÎbiej w teÎ problematykeÎ, ktoÂra
jest dosÂcÂ dobrze opracowana w literaturze18, warto zwroÂcicÂ jeszcze uwageÎ na
fakt mocnego zakotwiczenia objawienia w historii Izraela (chocÂ nie tylko Izraela). Objawienie realizuje sieÎ w zwiaÎzku z taÎ historiaÎ, przez søowo BozÇe
zwiastowane posÂrednikom objawienia oraz przez dziaøania BozÇe wobec narodu. Magnalia Dei dokonane w dziejach tego narodu i dla niego opiewa liturgia
starotestamentalna i psalmy; saÎ one przedmiotem wiary ukierunkowanej ku
przyszøosÂci, ku czasom eschatycznym, apokaliptycznym, mesjanÂskim, ku peøni
objawienia i zbawienia.
6.2. PEèNIA OBJAWIENIA WE WCIELONYM SYNU BOZÇYM

Dei verbum bardzo konsekwentnie rozwija naukeÎ o BozÇym objawieniu.
Punkt 4. ± kluczowy dla zrozumienia podstawowego pojeÎcia ± omawia peønieÎ
objawienia w Jezusie Chrystusie. JuzÇ na poczaÎtku dokument odwoøuje sieÎ do
pierwszych søoÂw Listu do HebrajczykoÂw, ktoÂre potwierdzajaÎ wczesÂniejsze etapy i sposoby objawienia sieÎ Boga, øaÎczaÎc je z objawieniem w Søowie BozÇym:
¹Niejednokrotnie i na roÂzÇne sposoby przemawiaø niegdysÂ BoÂg do ojcoÂw przez
prorokoÂw, a w tych ostatecznych dniach przemoÂwiø do nas przez Synaº
(Hbr 1,1-2).
Z tekstu konstytucji jasno wynika, zÇe BoÂg przez posøanie na sÂwiat swego
Syna realizuje swojaÎ odwiecznaÎ ekonomieÎ zbawienia i to w sposoÂb finalny. Nie
mozÇe bycÂ przeciezÇ doskonalszego objawienia nizÇ to, ktoÂrego dokonaø wcielony
Syn BozÇy. On preegzystowaø odwiecznie z Bogiem Ojcem, ktoÂrego widziaø
i widzi, ktoÂrego zna, z ktoÂrym stanowi jedno. Jedynie On, Jezus Chrystus, moÂgø
w peøni objawicÂ Boga na sposoÂb osobowy. Jest to objawienie przewyzÇszajaÎce
dotychczas znane formy: przez rzeczy stworzone, ludzkich posÂrednikoÂw, przez
roÂzÇne interwencje w dziejach sÂwiata i narodu wybranego czy tezÇ instytucje
religijne. Wszystkie one ± zgodnie z planem BozÇym ± zapowiadaøy i przygotowywaøy ostateczne wypowiedzenie sieÎ Boga w swoim Synu. Konstytucja podkresÂla kilka momentoÂw zÇycia Jezusa, ktoÂre wskazujaÎ na owaÎ peønieÎ dokonujaÎcego sieÎ w Nim objawienia i zbawienia (o niektoÂrych juzÇ wspominano): Jezus
jako wcielony Syn BozÇy zostaø posøany przez Boga na sÂwiat; tym samym speønia
On woleÎ Ojca azÇ do oddania zÇycia na krzyzÇu (objawienie miøosÂci BozÇej); ob18

Zob. np.: M. Rusecki, BoÂg objawiajaÎcy sieÎ w dzieøach, ¹Ateneum KapøanÂskieº 84(1992),
z. 3, s. 448-459; L.R. Moran, Chrystus w historii zbawienia, Warszawa 1985; Cz.S. Bartnik, Historia
ludzka i Chrystus, Katowice 1987.
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jawia Boga swojaÎ osobaÎ, takzÇe poprzez søowa i czyny, znaki i cuda, zwøaszcza
zasÂ ± jak czytamy w Dei verbum (p. 4) ± przez swojaÎ sÂmiercÂ, chwalebne zmartwychwstanie oraz przez zesøanie Ducha SÂwieÎtego. JednoczesÂnie dokument
podkresÂla ostateczny charakter tego objawiania.
Wprawdzie juzÇ przed Soborem wybitniejsi teologowie podkresÂlali, zÇe objawienie realizowaøo sieÎ w søowie i dzieøach, jednak SoboÂr w sposoÂb nowatorski
wskazaø na rewelatywny wymiar KrzyzÇa i zmartwychwstania oraz zesøania Ducha SÂwieÎtego. ZaznaczycÂ mozÇna, zÇe nie od razu podjeÎøa teÎ mysÂl posoborowa
refleksja teologiczna19. Stopniowo nabieraøa ona znaczenia, chocÂ i dzisÂ nie
wszyscy teologowie dostrzegajaÎ to novum nauczania soborowego. Podobnie
wazÇne i odkrywcze jest takzÇe stwierdzenie Dei verbum, zÇe objawienie ma takzÇe
wymiar zbawczy, a nie tylko informatywny i doktrynalny.
Obydwa wspomniane aspekty decydujaÎ ± zgodnie z naukaÎ Dei verbum ±
o peøni i definitywnosÂci objawienia w Jezusie Chrystusie. W konstytucji czytamy, zÇe jest to najpeøniejsze i ostateczne objawienie sieÎ Boga. Nowego objawienia nie beÎdzie. Ono sieÎ zakonÂczyøo i nie nalezÇy sieÎ spodziewacÂ nowego objawienia publicznego przed ParuzjaÎ. To objawienie z woli BozÇej jest przekazywane w KosÂciele i w nim jest dosteÎpne dla wszystkich. W tym sÂwietle nauczanie
tzw. nowych religii lub sekt, ktoÂre odwoøujaÎ sieÎ do rzekomych objawienÂ BozÇych, nalezÇy uznacÂ za caøkowicie bezpodstawne i faøszywe. Tylko ci, ktoÂrzy nie
znajaÎ (chocÂby w minimalnym stopniu) objawienia Chrystusowego, mogaÎ je
przyjmowacÂ jako alternatywne wobec oreÎdzia chrzesÂcijanÂskiego.

7. KWESTIA WIARYGODNOSÂCI OBJAWIENIA

KonÂczaÎc analizeÎ pojeÎcia objawienia, trzeba zwroÂcicÂ jeszcze uwageÎ na kwestieÎ wiarygodnosÂci. Konstytucja w punkcie 4. moÂwi o ¹BozÇym sÂwiadectwieº,
ktoÂrym Jezus Chrystus potwierdza BozÇe objawienie. Natomiast uwazÇna lektura
rozdziaøu pierwszego dostarcza kilku argumentoÂw za wiarygodnosÂciaÎ objawiania, ktoÂre wprawdzie nie zostaøy podane wprost, ale implikujaÎ je tresÂci dokumentu. WskazoÂwkaÎ hermeneutycznaÎ jest sÂcisøe powiaÎzanie søoÂw i dzieø BozÇych,
ktoÂre sieÎ wzajemnie dopeøniajaÎ, objasÂniajaÎ i potwierdzajaÎ. Søowa zwiastujaÎ
dzieøa BozÇe; gdy zasÂ te sieÎ dokonujaÎ, woÂwczas potwierdzajaÎ wiarygodnosÂcÂ
søowa BozÇego, ktoÂre nasteÎpnie objasÂnia rewelatywno-soteriologiczny sens dziaøanÂ BozÇych w historii, zwøaszcza w Jezusie Chrystusie. W Dei verbum wyrazÂnie
19

Zob. M. Rusecki, KrzyzÇ. IV. W Wydarzeniu Paschalnym, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 715-718; M. Rusecki, Pusty groÂb i chrystofanie znakami zmartwychwstania, ¹Resovia
Sacraº 6(1999), s. 27-37.
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rysuje sieÎ argument skrypturystyczny zwiaÎzany z przyjsÂciem na sÂwiat Mesjasza.
èatwo dopatrzycÂ sieÎ argumentu mirakulistycznego bowiem ± jak sieÎ przyjmuje
w nowszej teologii fundamentalnej20 ± cud nalezÇy z jednej strony do dzieø
objawieniowych, a z drugiej strony do argumentacji na rzecz wiarygodnosÂci
objawienia. Dobrowolne oddanie zÇycia przez Jezusa na krzyzÇu takzÇe objawia
i potwierdza prawdziwosÂcÂ w peøni w Nim zrealizowanego objawienia. RoÂwniezÇ
zmartwychwstanie Jezusa posiada te dwa wymiary. Ono w stopniu najwyzÇszym
uwierzytelnia objawienie. Wreszcie sam Jezus Chrystus jest najwyzÇszym SÂwiadkiem prawdziwosÂci objawienia.
Przytoczone argumenty nie majaÎ charakteru czysto fundamentalnego. Stosownie do natury objawienia, ktoÂre realizuje sieÎ w znakach epifanijnych, majaÎ
one struktureÎ znakowaÎ, czyli w czeÎsÂci poznawalnaÎ w sposoÂb naturalny, a w czeÎsÂci
przez wiareÎ. ZostajaÎ dopeønione sÂwiatøem øaski wysøuzÇonej przez Jezusa Chrystusa i udzielanej przez Ducha SÂwieÎtego.
Przypomina o tym punkt 5. Dei verbum. Faktu zaistnienia objawienia
w dziejach nie mozÇna w sensie sÂcisøym dowiesÂcÂ. Dlatego konstytucja uczy, zÇe
Bogu objawiajaÎcemu sieÎ nalezÇy okazacÂ posøuszenÂstwo wiary, przez ktoÂre czøowiek z wolnej woli ± ale na podstawie racji ± powierza sieÎ Bogu, okazujaÎc Mu
ulegøosÂcÂ rozumu i woli. Do tego potrzebna jest øaska BozÇa uprzedzajaÎca i wspomagajaÎca oraz pomoc wewneÎtrzna Ducha SÂwieÎtego, ktoÂry otwiera oczy rozumu
(na racje rozumowe) i porusza serca do przyjeÎcia doÂbr zbawczych dla czøowieka, by przyjaÎø objawienie. W ten sposoÂb wiara, ktoÂra jest aktem rozumnym
i wolnym, ma racjonalne podstawy, czyli nie jest sÂlepa, bezpodstawna ani naiwna. Wiara w objawiajaÎcego sieÎ Boga musi miecÂ wieÎc racjonalne podstawy.
ChcaÎc niejako podkresÂlicÂ teÎ mysÂl, ojcowie soborowi zawarli w ostatnim punkcie
pierwszego rozdziaøu Dei verbum twierdzenie o mozÇliwosÂci poznania rozumem
ludzkim istnienia Boga ze stworzonego sÂwiata.

8. WNIOSKI

W podsumowaniu powyzÇszych analiz trzeba wskazacÂ kilka wnioskoÂw wazÇnych dla wiary chrzesÂcijanÂskiej, teologii i teologii religii.
SoboÂr, odwoøujaÎc sieÎ do Pisma SÂwieÎtego i Tradycji jako zasadniczych form
przekazu objawienia, w sposoÂb jednoznaczny naucza, zÇe objawienie BozÇe zrealizowane finalnie w Osobie Jezusa Chrystusa ma charakter nadprzyrodzony.
20

Rusecki, Cud w chrzesÂcijanÂstwie; tenzÇe, Funkcje cudu, Sandomierz±Lublin 1997; tenzÇe,
Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku. Zob. takzÇe Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa.
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W Jezusie Chrystusie jako wcielonym Synu BozÇym osiaÎgneÎøo ono peønieÎ. Jest
to objawienie ostateczne i najdoskonalsze z mozÇliwych. Jest mocno zakotwiczone w historii (dokonaøo sieÎ w historii i przez historieÎ), dlatego roÂzÇni sieÎ od
mitoÂw, podanÂ, nieokresÂlonych tradycji religijnych; realizowaøo sieÎ w konkretnym czasie i przestrzeni. Ma osobowy charakter, gdyzÇ jego autorem jest BoÂg
osobowy, a jego adresatem osoba ludzka (wspoÂlnota ludzka). Dla czøowieka,
ktoÂry je przyjmuje w wierze, ma charakter personalizujaÎcy.
Objawienie realizuje sieÎ w znakach epifanijnych oraz przez nie. Te ± dzieÎki
elementowi empirycznemu ± saÎ w czeÎsÂci czytelne dla czøowieka i saÎ mocno
osadzone w historii, w konkretnym miejscu i czasie; dzieÎki zasÂ elementowi
nadprzyrodzonemu wnoszaÎ w ten sÂwiat rzeczywistosÂcÂ BoskaÎ. SÂcisøe powiaÎzanie
ze sobaÎ tych elementoÂw sprawia, zÇe znaki epifanijne gwarantujaÎ nam zarazem
wiarygodnosÂcÂ objawienia oraz jego peøny realizm.
W toku prowadzonych analiz wskazywano na zagadnienie wiarygodnosÂci
objawienia. BoÂg nie tylko sieÎ ujawnia i manifestuje swojaÎ obecnosÂcÂ w dziejach,
ale i zasÂwiadcza o swoim dziele rewelatywnym. Teologia fundamentalna wydobywa z objawienia i konstruuje argumenty na rzecz wiarygodnosÂci tego
dziejowego wydarzenia. Tym samym buduje podstawy wiary, by chrzesÂcijanÂstwo jako religia w peøni objawiona nie byøa goøosøowna i bezpodstawna.
PowyzÇsze stwierdzenie jest wazÇne w perspektywie dialogu mieÎdzyreligijnego. OtoÂzÇ zÇadna religia ani teologie powstaøe w ramach poszczegoÂlnych
religii nie troszczaÎ sieÎ o uwiarygodnienie swoich roszczenÂ, jak to czyni religia
chrzesÂcijanÂska. W zwiaÎzku z tym nie mamy zÇadnej pewnosÂci, czy ewentualne
objawienia, na jakie sieÎ powoøujaÎ (nie zawsze to ma miejsce!), saÎ rzeczywiste
i w jakimsÂ stopniu uwierzytelnione. Zazwyczaj ich wyznawcy przyjmujaÎ je
tylko na wiareÎ, bez zÇadnych racji ani obiektywnych podstaw.
JesÂli dialog mieÎdzyreligijny ma bycÂ prowadzony w prawdzie, to trzeba
wsteÎpnie wyjasÂnicÂ, jaka jest geneza religii i czym ona jest. Konstytucja Dei
verbum daje podstawy do rozwiaÎzania tych zagadnienÂ (objawienie przez stworzenia i w stworzeniach, objawienie pierwotne), ale wyznawcy religii pozachrzesÂcijanÂskich nie podejmujaÎ tego waÎtku, a przeciezÇ objawienie chrzesÂcijanÂskie stwarza ku temu rzeczywiste podstawy, poniewazÇ ma charakter uniwersalny.
W tej perspektywie zÇenujaÎco wyglaÎdajaÎ poglaÎdy przedstawicieli pluralistycznej teologii religii (np. J. Hicka, P. Knittera, R. Panikkara), ktoÂrzy proponujaÎ budowanie dialogu interreligijnego (jako wartosÂci nadrzeÎdnej) na zasadzie teocentrycznej, z pominieÎciem Osoby Jezusa Chrystusa, stanowiaÎcej ± ich
zdaniem ± gøoÂwnaÎ przeszkodeÎ w rozmowach wyznawcoÂw roÂzÇnych religii. Jest to
caøkowite zapoznanie dzieøa objawienia, a zwøaszcza jego peøni w Jezusie
Chrystusie.
Dei verbum stwarza mozÇliwosÂci (oczywisÂcie wraz z innymi dokumentami
soborowymi i pozostaøymi rozdziaøami tejzÇe konstytucji, czego w tym studium
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nie podjeÎto) realnego rozwiaÎzania powyzÇszych kwestii. Zawiera ona bowiem
cenne, kroÂtkie stwierdzenia, wazÇne dla rozumienia objawienia, jego form, sposoboÂw realizacji, jego peøni i uniwersalnego znaczenia. Dokument nie ogranicza zakresu pojeÎcia objawienia lub zbawienia do religii chrzesÂcijanÂskiej. Przeciwnie, chrzesÂcijanÂstwo jest propozycjaÎ zbawczego dialogu z kazÇdym czøowiekiem, kazÇdaÎ wspoÂlnotaÎ ludzkaÎ z kulturami i religiami ± w przekroju historycznym i geograficznym. Trzeba, zÇeby naukeÎ teÎ pogøeÎbiali teologowie katoliccy,
uwzgleÎdniajaÎc wszystkie mozÇliwe jej implikacje, ale takzÇe nalezÇy troszczycÂ sieÎ,
by jaÎ poznawali wyznawcy innych religii, dla ktoÂrych jest to ciaÎgle terra ignota.
Wydaje sieÎ, zÇe gøeÎbia nauki Dei verbum nie jest jeszcze w peøni poznana
i oczekuje na wszechstronne opracowania. Konsekwencje soborowego mysÂlenia nie zostaøy jeszcze w peøni odkryte i wszechstronnie wykorzystane. A przeciezÇ Objawienie BozÇe widziane w perspektywie zbawczej ma podstawowe znaczenie dla czøowieka, dla sensu i celu jego egzystencji, dla narodoÂw i caøej
ludzkosÂci oraz dziejoÂw.

Summary
This year (18 XI 1965) it is the 40-th anniversary of the proclamation of the
council constitution Dei verbum, which has influenced the dovelopment of the theology of revelation. In this article the author tries to relecture the reality of revelation
according to the constitution, which has an interpersonal character whose Author is
God revealed and the man is an adressat. God reveals Himself because of love to
invite a human being to take part in eternal life. The fullness and endness of revelation has taken place in the incarnated Son of God. God has been revealing since
the beginning of creation, in a particular to the first people (primitive revelation),
during of history, different nations, until the election of Abraham. In the choosen
nation God revealed the mistery of His will and he was acting for them to prepare
humanity for His comming in Jesus Christ, which particulary has been shown by
profets. The incarnated Son of God was revealing God by all of His life, His teaching,
acting, behaviour towards people, and by passion, death and resurrection. In this
article the author shows the meaning of revelation to the faith and christian life,
Church, the world and theology. In his light the author criticises the pluralistic
theology of religion.
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Â STWA JEZUSA
ODWIECZNE ZNACZENIE CZèOWIECZEN

Problem rozumienia CzøowieczenÂstwa Jezusa jest sam w sobie bardzo trudny. Wydaje sieÎ, zÇe jedno z najdoskonalszych wspoÂøczesÂnie jego rozwiaÎzanÂ zaproponowaø Karl Rahner (5 marca 1904 ± 30 marca 1984), wybitny teolog
niemiecki, jezuita, ktoÂrego mysÂl przypomniaø w sposoÂb szczegoÂlny rok 2004
ogøoszony Rokiem Rahnerowskim. Dlatego tezÇ warto zajaÎcÂ sieÎ ta kwestiaÎ.
Historia nie jest dla Rahnera nieuporzaÎdkowanym zbiorem pojedynczych
wydarzenÂ, lecz stanowi swoisty proces rozwoju. W tak rozumianej historii
KosÂcioÂø przepowiada Jezusa Chrystusa jako ZbawceÎ wszystkich ludzi. Zatem
sposoÂb przepowiadania musi odpowiadacÂ obecnej sytuacji czøowieka, aby ten
moÂgø je zrozumiecÂ i przyjaÎcÂ. NalezÇaøoby wieÎc wykazacÂ, zÇe jedno wydarzenie
historii, a mianowicie Wydarzenie Chrystusa, ma znaczenie dla caøej ludzkosÂci.
MozÇna tego dokonacÂ poprzez ukazanie wiecznego odniesienia Wydarzenia
Chrystusa do caøych dziejoÂw ludzkosÂci i sÂwiata. BeÎdzie to oznaczacÂ, zÇe CzøowieczenÂstwo Jezusa posiada trwaøe i jedyne w swoim rodzaju znaczenie dla
wszystkich. Wtedy odkrywa sieÎ zasadniczaÎ prawdeÎ chrzesÂcijanÂstwa, zÇe tajemnica czøowieka, ktoÂra jednoczesÂnie jest tajemnicaÎ BozÇaÎ, znajduje swoje speønienie w øonie samej TroÂjcy SÂwieÎtej.

1. ZAèOZÇENIA METODOLOGICZNE

Centralnym punktem w chrystologii Rahnera jest nie tyle BoÂstwo Jezusa
Chrystusa, ile raczej Jego czøowieczenÂstwo. Rahner chce przez to odsøonicÂ
odwieczne znaczenie CzøowieczenÂstwa Jezusa Chrystusa dla ksztaøtu relacji
czøowieka z Bogiem1. Tym samym Rahner zgøasza postulat podstawowej ¹re1

Jeden z podstawowych artykuøoÂw Rahnera zajmuje sieÎ taÎ kwestiaÎ: Die ewige Bedeutung der
Menschheit Jesu fuÈr unsere GottesverhaÈltnis, w: Schriften zur Teologie, t. III, Einsiedeln 1962, s. 47-60 (dalej cyt.: tytuø art., tom i strona Schriften).
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lacji czøowieka z Bogiemº, ktoÂraÎ coraz czeÎsÂciej sieÎ dzisÂ kwestionuje, nawet
w odniesieniu do unii hipostatycznej Boga-Czøowieka w Osobie Logosu.
W miejsce tej wyjaÎtkowej relacji dwoÂch natur w jednej Osobie powraca sieÎ
do heterodoksyjnych propozycji monofizytyzmu2, ktoÂry wyklucza realne czøowieczenÂstwo Chrystusa. Oczywiste jest, zÇe poglaÎdy monofizyckie saÎ nie do
pogodzenia z definicjaÎ chalcedonÂskaÎ, moÂwiaÎcaÎ o Jezusie Chrystusie jako
¹prawdziwym Bogu i prawdziwym Czøowiekuº3.
Gdzie tkwi przyczyna zakøamania dogmatu chalcedonÂskiego? Wedøug
Rahnera, przyczyna ta lezÇy w aporii, zawartej w samej definicji wiary4. Formuøa
Soboru ChalcedonÂskiego odnosi sieÎ w sensie sÂcisøym do Jezusa Chrystusa, ale
jednoczesÂnie wyrazÇa zasadniczaÎ prawdeÎ zjednoczonym z BoÂstwem czøowieczenÂstwie. Tajemnica wcielenia Logosu pozwala zrozumiecÂ tajemniceÎ czøowieka w ogoÂle. CzøowieczenÂstwo Jezusa Chrystusa wyjasÂnia zatem tajemniceÎ naszego czøowieczenÂstwa. StaÎd odrzucanie czy redukowanie czøowieczenÂstwa Jezusa skutkuje odrzucaniem prawdy o szczegoÂlnosÂci czøowieka w sÂwiecie bytoÂw stworzonych, a w konsekwencji prowadzi do uprzedmiotowienia istoty
ludzkiej.
WspoÂøczesÂnie prawda o Wcieleniu bywa kwestionowana na roÂzÇne ± znane
juzÇ w historii ± sposoby: doketyzmu, monofizytyzmu, czy jako zwykøy mit.
Zadaniem teologii jest wieÎc ponowne uzasadnienie podstawowej prawdy
chrzesÂcijanÂskiej o czøowieczenÂstwie Jezusa Chrystusa, ktoÂre nie jest czymsÂ pozornym, mitologicznym ani nie stanowi tylko zwykøego teoretycznego zaøozÇenia. Trzeba na nowo uzasadnicÂ transcendentalnaÎ przepasÂcÂ mieÎdzy StwoÂrcaÎ
a stworzeniem, ktoÂra zostaøa przekroczona w Synu BozÇym Jezusie Chrystusie
przez zjednoczenie dwoÂch natur w rzeczywistaÎ zÇywaÎ jednosÂcÂ. Przy tym jednosÂcÂ
ta nie naruszyøa zasadniczej roÂzÇnicy mieÎdzy naturaÎ BoskaÎ a ludzkaÎ. OczywisÂcie
nie chodzi tutaj o zjednoczenie samych pojeÎcÂ, lecz o zjednoczenie rzeczywistosÂci Boga i czøowieka.
Aby uøatwicÂ dzisiejszemu czøowiekowi zrozumienie i przyjeÎcie prawdy
o Wcieleniu, Rahner podkresÂla w punkcie wyjsÂcia, zÇe czøowiek musi bycÂ uzdolniony i otwarty na BozÇe objawienie. Widzi teÎ mozÇliwosÂcÂ w sposoÂb nasteÎpujaÎcy: czøowiek jest søuchaczem Søowa (HoÈrer des Wortes)5, co oznacza, zÇe jest
¹søuchaczem Logosuº (HoÈrer des Logos). ZaøozÇenie to nalezÇy do sfery hermeneutycznej, a mianowicie dotyczy zrozumienia objawienia przez czøowieka,
a w szczegoÂlnosÂci zrozumienia faktu wcielenia Logosu. Skoro bowiem BoÂg
2
BøeÎdna nauka monofizytyzmu ma swoje poczaÎtki w doketyzmie, arianizmie i apollinaryzmie.
Na dobre rozgorzaøa za Eutychesa (ok. 454) i nazwanych od jego imienia zwolennikoÂw. PoteÎpieniem rozszerzajaÎcej sieÎ nauki monofizyckiej zajeÎøy sieÎ: SoboÂr ChalcedonÂski (451 r.) i II KonstantynopolitanÂski (553 r.).
3
DH 302.
4
Ukazaø to w artykule: Probleme der Christologie von heute, w: Schriften I, s. 169-222.
5
Por. caøe dzieøo pod tym wøasÂnie tytuøem (MuÈnchen 1941).
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pragnie, aby czøowiek pojaÎø Jego objawienie, to uprzednio musi zaistniecÂ konkretna relacja czøowieka do objawiajaÎcego sieÎ Boga. Relacje teÎ juzÇ Rudolf
Bultmann okresÂla jako ¹pytanie o Bogaº6. Pytanie to konstytuuje czøowieka,
ktoÂry jawi sieÎ jako ¹ukierunkowany na Bogaº, bowiem o Niego wøasÂnie pyta.
¹Pytanie o Bogaº jest wieÎc czymsÂ w rodzaju ¹przed-rozumieniaº, ktoÂre wpøywa
na rozumienie wøasnej egzystencji czøowieka. OdtaÎd jego egzystencja jawi sieÎ
w sÂwietle Boga i Jego objawienia.
Rahner idzie jeszcze dalej i okresÂla czøowieka jako ¹skonÂczonego duchaº
(endlicher Geist), ktoÂry antycypuje absolutnaÎ tajemniceÎ Boga. Czøowiek zÇyje
w konkretnej historii, przez co jest ¹skonÂczonyº, egzystencjalnie uwarunkowany; jednoczesÂnie zÇyje on w horyzoncie transcendentalnym, czyli jest ¹duchemº
otwartym na Boga jako absolutnego Ducha. Relacja ta powoduje, zÇe
tzw. ¹sytuacja wiaryº nie jest juzÇ wieÎcej ¹zewneÎtrznaº, czyli dokonujaÎca sieÎ
w napieÎciu mieÎdzy KosÂcioøem a sÂwiatem, lecz wøasÂnie ¹wewneÎtrznaº, okresÂlona
w samym czøowieku, w jego wierze lub niewierze. Czøowieka dotyka wieÎc najpierw sam BoÂg (øaska BozÇa) i uzdalnia go do wiary, by moÂgø Go przyjaÎcÂ w objawieniu. Czøowiek asymiluje wieÎc Boga w codzienne dosÂwiadczenia swojego
zÇycia. Tym samym poznaje takzÇe siebie samego. W ten sposoÂb prawda Boga
zostaje zakotwiczona w egzystencji czøowieka. Takie pojmowanie czøowieka
daje podstawy do nowego spojrzenia na tajemniceÎ Wcielenia i czøowieczenÂstwa
w ogoÂle.
Czøowiek pyta konkretnie o Boga, o Chrystusa: kim On dla niego jest?
RodzaÎ sieÎ tu dwie zasadnicze mozÇliwosÂci odpowiedzi. Jedna ± BoÂg (czy konkretnie Chrystus) jest mitem, a wieÎc kimsÂ dla czøowieka obcym; druga ± BoÂg
(czy Chrystus) jest ideaÎ, a wieÎc tkwi w samej gøeÎbi egzystencji czøowieka. Rahner ideeÎ teÎ nazywa ¹ideaÎ Chrystusaº. Nie rozumie jej na sposoÂb platonÂski, lecz
w sensie kantowskim7. Zatem Rahnerowi nie chodzi o jakiesÂ nowe, spekulatywne interpretacje postaci Chrystusa, lecz o rozpracowanie sposobu ¹przedrozumieniaº ludzkiej egzystencji, ktoÂra jest ¹otwartaº. Pytanie o Chrystusa,
czyli ¹idea Chrystusaº, opiera sieÎ na rozumieniu Jego bytu jako Boga-Czøowieka. Ten wøasÂnie byt wcielonego Søowa jest ¹przed-rozumieniemº bytu czøowieka w ogoÂle. Inaczej moÂwiaÎc, ze wzgleÎdu na przyjeÎcie przez czøowieka Wydarzenia Chrystusa, pytanie o ¹ideeÎ Chrystusaº jest jednoczesÂnie pytaniem o egzystencjeÎ czøowieka.
MysÂl Rahnera idzie wieÎc w nasteÎpujaÎcym kierunku: czøowiek w swoim dosÂwiadczeniu bytu rozpoznaje swoje zÇycie jako rzeczywistosÂcÂ dialektycznaÎ, pyta
o sens i cel swojej egzystencji. Pyta wieÎc o absolutne ¹dokaÎdº swego bytu. I to
wøasÂnie dosÂwiadczenie okazuje sieÎ czymsÂ wieÎcej nizÇ tylko wiedzaÎ o wøasnym
6

K.P. Fischer, Der Mensch als Geheimnis. Die Anthropologie Karl Rahners, Freiburg im
Breisgau 1974, s. 272.
7
Rahner idzie tu za I. Kantem. Fischer, dz. cyt., s. 275.
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bycie, czy zwykøaÎ refleksjaÎ nad istnieniem, poniewazÇ pytanie o ¹dokaÎdº tego
bytu poszukuje wøasÂciwego uzasadnienia. Tym konkretnym uzasadnieniem jest
w naszym przypadku Chrystus.
Problem tkwi jednak w tym, jak uzasadnicÂ prawdeÎ ChrystusowaÎ w czøowieku. RysujaÎ sieÎ tu dwie mozÇliwosÂci. Kant, ktoÂrym poczaÎtkowo inspirowaø sieÎ
Rahner, twierdziø, zÇe trzeba stworzycÂ dla prawdy Chrystusowej aprioryczne
uwarunkowania, czyli umozÇliwicÂ jaÎ. W konÂcu jednak Rahner zaproponowaø
innaÎ drogeÎ: jest niaÎ tzw. metoda transcendentalna. W metodzie tej nie chodzi
o przejsÂcie (transcensus) do podstaw przedmiotowego dosÂwiadczenia, czyli
jakiesÂ ¹cofanie sieÎº, lecz o refleksjeÎ nad ¹stajaÎcaÎ sieÎº strukturaÎ bytu. WidacÂ
tu pewien rozwoÂj mysÂli Rahnera. Najpierw interesowaø sieÎ on bardziej transcendentalnaÎ metafizykaÎ poznania, gdzie czøowiek byø ¹duchem w sÂwiecieº8.
PoÂzÂniej bardziej skoncentrowaø sieÎ na konkretnym bycie. Zawsze jednak szukaø
uzasadnienia dla bytu czøowieka. Ostatecznie nazwaø to uzasadnienie Urexistential9, czyli ¹preegzystencjaÎº, transcendencjaÎ na absolutnaÎ TajemniceÎ. TeÎ
transcendencjeÎ ducha nazywa Rahner takzÇe potentia oboedientialis za Chrystusem10, co oznacza ¹ulegøosÂcÂº wobec Chrystusa, ¹zdolnosÂcÂº ku Chrystusowi.
¹ZdolnosÂcÂº rozumie jako warunek mozÇliwosÂci wcielenia Boga: BoÂg ± podkresÂla Rahner ± moÂgø sieÎ wcielicÂ tylko w czøowieka, gdyzÇ tylko on znajduje sieÎ
w szczegoÂlnej relacji do Boga. Ta ¹zdolnosÂcÂº jest dla Rahnera staøym komponentem chrystologii transcendentalnej, wedøug ktoÂrej czøowiek ze swej istoty
ma naturalne pragnienie visio beatifica.
U Rahnera pytanie o czøowieka jest wyrazÂnie sprzeÎzÇone z pytaniem o samego Boga. PojeÎcie Boga niemiecki teolog pogøeÎbia przez pojeÎcie Nowiny
Chrystusa, ktoÂra stoi w centrum egzystencji czøowieka i zarazem teÎ egzystencjeÎ
speønia. Przez to Nowina ta nie tylko staje sieÎ wiarygodna, ale tezÇ konieczna.
Posiada egzystencjalnaÎ skutecznosÂcÂ, poniewazÇ czøowiek zdolny jest na niaÎ odpowiedziecÂ w swoim zÇyciu. Oznacza to, zÇe jest otwarty na BozÇe objawienie
w Jezusie Chrystusie. OtwartosÂcÂ ta wyrazÇa sieÎ w ukierunkowaniu egzystencji
czøowieka jako ¹duchaº (istoty duchowej) na Boga jako SÂwieÎtaÎ TajemniceÎ. Tak
BoÂg jest podstawaÎ bytu czøowieka11.
Warto zauwazÇycÂ, zÇe Rahner moÂwi zawsze w odniesieniu do czøowieka
o ¹duchowej egzystencjiº, a nie tylko o ¹duchowej naturzeº. MozÇna powiedziecÂ, zÇe ukierunkowanie czøowieka na Boga jest jakby ¹przejsÂciemº z duchowej natury czøowieka do jego duchowej egzystencji. Byt czøowieka charakteryzuje to, zÇe jest on ¹ukierunkowanyº na Boga w sposoÂb totalny. ¹Ukierunko8

Geist in Welt, Innsbruck 1939.
A. Darlap, Fundamentale Theologie der Heilsgeschichte, w: Mysterium salutis. Grundriss
heilsgeschichtlicher Dogmatik, hrsg. v. J. Feiner, M. LoÈhrer, t. I, Einsiedeln 1965, s. 19.
10
Fischer, dz. cyt., s. 276.
11
Die Forderung nach einer ¹Kurzformelº des christlichen Glaubens, w: Schriften VIII, s. 15.
9
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wanieº to zmienia jego egzystencjeÎ. DosÂwiadczenie Boga jako absolutnej Tajemnicy jest wieÎc konieczne dla czøowieka, aby moÂgø speønicÂ swoÂj byt.

2. TEOLOGIA CZèOWIECZENÂSTWA

Czøowiek nosi w sobie transcendentalnaÎ ¹ideeÎ Boga-Czøowiekaº (ideeÎ
Chrystusa). Idea ta znalazøa swoje najwyzÇsze speønienie w historycznym Wydarzeniu Wcielenia. Wydarzenie to ukazuje, zÇe czøowiek (wraz z taÎ ideaÎ w sobie;
beÎdaÎc taÎ ideaÎ) nie tylko zostaø stworzony przez Boga, ale tezÇ zostaø przez Boga
speøniony: idea ta zrealizowaøa sieÎ w konkretnym czøowieku ± w Jezusie z Nazaretu sam BoÂg staø sieÎ czøowiekiem (wcieliø sieÎ w czøowieka).
Skoro BoÂg staø sieÎ czøowiekiem, to i czøowiek przyjaÎø przez to postacÂ samego
Boga. Rahner wyrazÇa to nasteÎpujaÎco: najwyzÇszym speønieniem (dopeønieniem)
istoty czøowieka jest oddanie sieÎ, darowanie drugiemu12. Co dla dzisiejszego
czøowieka oznacza to speønienie, owo ¹zrealizowanieº, ktoÂre najpeøniej ukazaøo
historyczne Wydarzenie Jezusa Chrystusa? Jest to w istocie pytanie o taki
sposoÂb przepowiadania dzisÂ Inkarnacji, aby byøa ona wiarygodna dla czøowieka
przyjmujaÎcego ewolucyjny obraz sÂwiata13.
Problem lezÇy w tym, zÇe dla dzisiejszego czøowieka Wydarzenie Wcielenia
nie budzi zaufania, gdyzÇ dokonaøo sieÎ jeden jedyny raz i nie zaowocowaøo
stworzeniem jakiejsÂ ¹boskiej ludzkosÂciº (keine Gott-Menschheit), przez co
nie miesÂci sieÎ w ramach mysÂlenia ewolucyjnego. Inaczej moÂwiaÎc, czøowiek dzisÂ
pyta, dlaczego unia hipostatyczna wydarzyøa sieÎ tylko jeden raz. Problemem
jest wieÎc owo ephapax (raz na zawsze): dlaczego to Wydarzenie ma znaczenie
¹raz na zawszeº, czyli jest wieczne? To ¹stareº pytanie G.E. Lessinga
(+1781)14, na ktoÂre Rahner odpowiada prosto: BoÂg dziaøa w historii w sposoÂb
wolny. WøasÂnie takie wolne akty majaÎ sens w samych sobie. Rahner szuka
jednak uzasadnienia filozoficznego, i takie formuøuje: ¹wøasÂnie tam, gdzie
BoÂg dziaøa w sposoÂb wolny, jest On najbardziej poznawalnyº. WolnosÂcÂ rodzi
tu poznawalnosÂcÂ, wolnosÂcÂ daje sieÎ poznacÂ15.
12

Zur Theologie der Menschwerdung, w: Schriften IV, s. 142: ¹dass der Mensch ± ist, indem er
sich weggibtº.
13
Probleme der Christologie von heute, w: Schriften I, s. 218.
14
Por. tenzÇe, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen, MuÈnchen 1983. W pytaniu tym chodzi
o przepasÂcÂ mieÎdzy przeszøosÂciaÎ a terazÂniejszosÂciaÎ. OdpowiedzÂ Rahnera sugeruje, zÇe Jezus Chrystus
¹uobiektywniaº historieÎ, staÎd nie staje sieÎ ona sprzeczna. Por. K. GoÂzÂdzÂ, Jesus Christus als Sinn der
Geschichte bei Wolfhart Pannenberg, Regensburg 1988, s. 248.
15
WidacÂ to w caøym dziele HoÈrer des Wortes jako jego pryncypium: ¹wolnosÂcÂ ± poznawalnosÂcÂº.
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By odpowiedziecÂ na pytanie o wieczne znaczenie jednego wydarzenia w ciaÎgu caøej historii (Wcielenie), Rahner szuka zwiaÎzku mieÎdzy uniaÎ hipostatycznaÎ
w Chrystusie a øaskaÎ czy zÇyciem wiecznym w kazÇdym czøowieku. Zdaniem
Rahnera by prawdeÎ o ¹jednymº Chrystusie przedstawicÂ sÂwiatu jak najbardziej
sensownie, trzeba Go ukazacÂ od strony Jego czøowieczenÂstwa16. NalezÇy wieÎc
wykazacÂ, zÇe raz dokonane Wcielenie jest Wydarzeniem decydujaÎcym dla caøej
historii, a wieÎc nie tylko dla jej wybranego momentu, lecz dla caøej przeszøosÂci,
terazÂniejszosÂci i przyszøosÂci. Wtedy rzeczywisÂcie caøa historia, a wieÎc caøa ludzkosÂcÂ, osiaÎga w tym Wydarzeniu swoÂj ¹rozwoÂjº. NajwyzÇszy punkt tego ¹rozwojuº wyznacza Chrystus. W Nim dokonaø sieÎ ¹rozwoÂjº caøego sÂwiata17 ± ¹dzieÎkiº
Jego czøowieczenÂstwu, ktoÂre mozÇna rozumiecÂ jako drogeÎ przejsÂcia sÂwiata w tajemniceÎ Boga. StaÎd mozÇna okresÂlicÂ czøowieka jako ¹samoprzejsÂcieº kosmosu
w tajemniceÎ Boga (oto rozwoÂj sÂwiata, historii, a nade wszystko czøowieka)!
PowyzÇszaÎ problematykeÎ przedstawiø Rahner w artykule Chrystologia
w ewolucyjnym sÂwiatopoglaÎdzie18. Artykuø koncentruje sieÎ na zasadniczym
pytaniu: dlaczego Wcielenie musi bycÂ celem caøej ludzkosÂci i jej historii? Cel
ten jest dla ludzkosÂci ¹przyszøyº, chocÂ wyraziø sieÎ w tym ¹jednymº Wydarzeniu
Chrystusa. Wybrzmiewa tu pewien paradoks ± cosÂ przeszøego, jednorazowego
staje sieÎ przyszøosÂciaÎ dla wszystkich. Ale paradoksalnosÂcÂ zniknie, gdy rozroÂzÇni
sieÎ mieÎdzy celem i osiaÎgnieÎciem tego celu a ideaÎ i jej urzeczywistnieniem.
Jeszcze dobitniej mozÇna to wyrazicÂ, rozroÂzÇniajaÎc mieÎdzy ideaÎ a historycznaÎ
konkretyzacjaÎ tej idei, czyli jej wcieleniem w rzeczywistosÂcÂ. ¹Ideaº jest tu rozumiana jako ¹idea mozÇliwej inkarnacji Bogaº19, tj. ¹idea Boga-Czøowiekaº.
Otrzymujemy tym sposobem transcendentalny schemat: absolutnaÎ ¹ideeÎ
Chrystusaº (On, Jezus Chrystus) oraz jej realne spotkanie przez czøowieka.
A zatem kazÇdy czøowiek niesie w sobie ¹ideeÎ Chrystusaº, ktoÂra stanowi ¹egzystencjaø bytu ludzkiegoº. Czøowiek jest jednoczesÂnie konkretnym ¹momentemº historii (konkretnym bytem w historii) i ± postrzegany w historycznej
perspektywie ± rezultatem wewneÎtrznej dynamiki dziejaÎcego sieÎ kosmosu (rozwoju kosmosu). Ta ewolucyjna dynamika stawania sieÎ obejmuje, jako gøoÂwne
stopnie rozwoju, daÎzÇenie od materii do zÇycia oraz przez sÂwiadomosÂcÂ do ducha20.
Nie oznacza to, zÇe Rahner chce objasÂnicÂ cosÂ wyzÇszego przez cosÂ nizÇszego,
jak ma to miejsce w sÂwiecie ewolucji rzeczy. Stara sieÎ raczej wykazacÂ, zÇe samotranscendencja czøowieka mozÇliwa jest wyøaÎcznie w mocy absolutnej ¹peøni
bytuº (SeinfuÈlle). Z jednej strony ta ¹peønia bytuº jest tak blisko i tkwi gøeÎboko
16

s. 219.

17
18
19
20

CzøowieczenÂstwo nalezÇy do sÂwiata. Por. Probleme der Christologie von heute, w: Schriften I,
Probleme der Christologie von heute, w: Schriften I, s. 219-220.
Die Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschauung, w: Schriften V, s. 183-221.
TamzÇe, s. 216.
TamzÇe, s. 191 nn.
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wewnaÎtrz tak samej istoty czøowieka, zÇe uzÇycza mu swego bytu i wprawia go
w ruch ku tej peøni, ktoÂraÎ jest sam BoÂg; z drugiej strony czøowiek jako samotranscendencja pozostaje roÂzÇny od tej ¹peøniº, czyli Boga. WidacÂ, zÇe mamy tu
do czynienia z trwaøym ¹unoszeniemº wszelkiej rzeczywistosÂci stworzonej
(w bycie, w dziaøaniu, w stawaniu sieÎ i w samoprzekraczaniu). Rahner okresÂla
to jako wspoÂødziaøanie Boga StwoÂrcy ze stworzeniem. BoÂg jest PodstawaÎ i Celem caøego procesu stawania sieÎ.
BoÂg jest tajemniczym ¹Poruszycielemº, a przy tym nie narusza On prawdziwej samodzielnosÂci stworzenia. Wprost przeciwnie, ta poruszajaÎca bliskosÂcÂ
StwoÂrcy zwieÎksza jeszcze samodzielnosÂcÂ stwoÂrczaÎ rzeczywistosÂci (tj. czøowieka). Przez teÎ bliskosÂcÂ Boga czøowiek staje sieÎ kimsÂ wieÎcej i ¹bardziejº nizÇ byø
dotaÎd ± po prostu ¹przechodzi on samego siebieº (SelbstuÈberstieg). A zatem,
skoro czøowiek jest samostranscedencjaÎ zÇywej materii, to woÂwczas obie historie
± natury i ducha ± tworzaÎ wewneÎtrzna jednosÂcÂ21. A to oznacza, zÇe historia
natury (ewolucja) ma swojaÎ kontynuacjeÎ w historii ducha. Nie wystarczy wieÎc
zapytacÂ, czy samotranscendencja ewolucji dotyczy tezÇ czøowieka, ale trzeba
postawicÂ kolejne pytanie ± czy nie wychodzi ona ponad czøowieka?
By sprostacÂ postawionym kwestiom, trzeba najpierw dokonacÂ pewnych
dystynkcji. W filozofii moÂwi sieÎ o stanowczym rozroÂzÇnieniu mieÎdzy logicznym
a biologicznym zakresem, wynikajaÎcym z bytowej roÂzÇnicy mieÎdzy anima spiritualis (czøowiek) a animal (sÂwiat zwierzaÎt). Czøowiek stanowi niejako proÂg
dziaøanÂ praw ewolucji. Gdy jednak w greÎ wchodzi duch (Geist) i wolnosÂcÂ,
tam rozpoczyna sieÎ historia w sÂcisøym sensie. I ten fenomen ducha i wolnosÂci
stanowi dodatkowe wzmocnienie rozroÂzÇnienia bytowego czøowieka i zwierzaÎt.
Mamy wtedy kroÂlestwo historii (Reich der Geschichte) i zakres ewolucji (Bereich der Evolution). Przy czym teologicznie ujmujaÎc, nie chodzi tu o zÇadne
fatum, ktoÂre ciaÎzÇyøoby nad historiaÎ ewolucji czy historiaÎ sÂwiata w takim sensie,
zÇe øaska i odkupienie byøyby owym ¹narzuceniem z goÂryº innego porzaÎdku
rzeczy.
Trzeba wroÂcicÂ tu do rozumienia historii przez Rahnera: historia jest rozwojem, procesem stawania sieÎ. OczywisÂcie nie w znaczeniu rozwoju gatunku,
przechodzenia stworzenÂ w wyzÇszaÎ formeÎ istnienia etc. Chodzi o rozwoÂj w kierunku sensu i ostatecznego celu dziejoÂw. Wydarzenie Chrystusa jest historycznaÎ peøniaÎ sensu na linii rozwoju caøej historii. A wieÎc z caøego procesu rozwoju
historii wyøania sieÎ, niejako wynika oÂw szczyt, ktoÂrym jest Wydarzenie Chrystusa. NowosÂcÂ tego procesu polega na tym, zÇe dotyczy on dziejoÂw ludzkosÂci, ale
w sensie teologicznym. Nie chodzi wieÎc tu o ¹wyzÇszyº rozwoÂj w znaczeniu
jakiegosÂ zakresu ponadracjonalnego czy nadnaturalnego (jakoby czøowiek
przechodziø w BoÂstwo, stawaøby sieÎ Bogiem), lecz o rozwoÂj, ktoÂrego szczyt
21

TamzÇe, s. 194.
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ukazaø sieÎ juzÇ w tym Jednym Czøowieku, Jezusie Chrystusie. On objawiø peønieÎ
czøowieczenÂstwa, ktoÂra wyznacza linieÎ rozwoju wszystkich ludzi.
Inaczej moÂwiaÎc, rozwoÂj historii nie prowadzi do stworzenia ¹superczøowiekaº, lecz osiaÎga swoÂj szczyt w tym Jednym Czøowieku, Jezusie Chrystusie,
w ktoÂrym dokonaøo sieÎ zjednoczenie BoÂstwa z czøowieczenÂstwem. Rahner
søusznie zauwazÇa, zÇe samotranscedencja czøowieka ku Bogu dokonuje sieÎ w øasce i wolnosÂci (Boga). BoÂg jest tu absolutnaÎ podstawaÎ caøej rzeczywistosÂci stwoÂrczej (kosmosu). On sam sieÎ udziela i daje siebie sÂwiatu w bezposÂrednim ¹byciu
wewnaÎtrzº (Innewerdung) jako absolutna podstawa tego sÂwiata. Samoudzielanie sieÎ Boga, czyli Jego przyblizÇanie sieÎ do czøowieka: nie jest zwykøym, indywidualnym wydarzeniem (zÇe BoÂg przychodziøby do kazÇdego z osobna), lecz jest
wydarzeniem kosmicznym22. Jest to jednoczesÂnie ¹momentº, a zarazem i ¹faza
ostatecznaº caøej historii kosmicznej23. Tak ¹koniec staje sieÎ absolutnym poczaÎtkiemº (Das Ende ist der absolute Anfang)24.
Tak wieÎc wznoszenie sieÎ czøowieka ku Bogu jest tylko momentem caøej
dynamiki rozwoju czøowieka jako istoty transcendentnej. Ruch caøego kosmosu
nie jest niesiony przez czøowieka, lecz przez Boga jako PodstaweÎ kosmosu.
Ruch ten zblizÇa stworzenie do Bogu, ale dokonuje sieÎ nie ze strony stworzenia
(kosmosu, czøowieka), lecz ze strony Boga samego25. Oznacza to, zÇe celem
sÂwiata (kosmosu) jest wøasÂnie samoudzielanie sieÎ Boga sÂwiatu (das Ziel der
Welt ist die Selbstmitteilung Gottes an sie)!

3. SAMOUDZIELANIE SIEÎ BOGA W CHRYSTUSIE

Rahner identyfikuje samoudzielanie sieÎ Boga z èaskaÎ NiestworzonaÎ, czyli
ostatecznie z samym Bogiem, ktoÂry chce zbawicÂ stworzenia. To pragnienie
beÎdaÎce zbawczaÎ wolaÎ Boga jest zÂroÂdøem udzielania sieÎ Boga stworzeniu. Udzielanie to jest zatem propozycjaÎ zbawienia26. Dla wyrazÇenia tej prawdy Rahner
22

TamzÇe, s. 187.
TamzÇe, s. 199.
24
Cz.S. Bartnik, Chrystologia kosmologiczna, w: Chrystus i Jego KosÂcioÂø, red. M.J. Uglorz,
Bielsko-Biaøa 2000, s. 227, 232.
25
Jest to dokøadne utwierdzenie tezy P. Teilharda de Chardin. Por. Cz.S. Bartnik, Teilhardowska wizja dziejoÂw, Lublin 1975.
26
Rahner przyczyniø sieÎ bardzo do odnowienia teologii katolickiej gøoÂwnie przez tworzenie
nowych pojeÎcÂ teologicznych, co znalazøo wyraz w licznie wydawanych leksykonach, podreÎcznikach
i seriach: od 1957 wychodzi 2 wyd. Lexikon fuÈr Theologie und Kirche; od 1958 seria Questiones
disputatae; 1964-72 ± Handbuch der Pastoraltheologie; 1967-69 ± 4-tomowy Theologisches Lexikon
fuÈr die Praxis: Sacramentum mundi; 1972-73 ± Herder Theologisches Taschenlexikon; od 1961
Kleine Theologische WoÈrterbuch (z H. Vorgrimlerem).
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proponuje nowe pojeÎcie: Selbstmitteilung Gottes27 (samoudzielanie sieÎ Boga),
wyprowadzajaÎc je z idei uszczeÎsÂliwiajaÎcego widzenia Boga (visio beatifica)28.
SieÎgnaÎø on do tomistycznej metafizyki poznania, wedøug ktoÂrej poznanie czøowieka jako ducha (Mensch als Geist) rozpoczyna sieÎ w sÂwiecie (Geist in Welt)
od poznania sensu: poznany obiekt (przedmiot) jest obecny dla poznajaÎcego
(czøowieka) dzieÎki posÂredniczeniu odbicia tego obiektu, ktoÂre pochodzi z dosÂwiadczenia sensu (species impressa); poznaje danaÎ rzecz przez poznanie jej
sensu; sens danej rzeczy pozwala mi poznacÂ jaÎ samaÎ.
OczywisÂcie takie posÂredniczenie dotyczy tylko stworzenia, a wieÎc przedmiotoÂw znajdujaÎcych sieÎ w sÂwiecie czøowieka. Nie mozÇna zatem poznacÂ bezposÂrednio Boga w ten sam sposoÂb, w jaki poznaje sieÎ przedmioty. Rahner
tøumaczy pojeÎcie Selbstmitteilung jakby w trzech krokach.
Zaczyna od prostej konstatacji, zÇe skoro Boga nie mozÇna poznacÂ w taki sam
sposoÂb, jak przedmioty ze sÂwiata stworzonego, to musi wynikacÂ staÎd jakasÂ
konkretna konsekwencja: sam BoÂg musi stacÂ sieÎ okresÂleniem (forma, species),
zÇeby w ten sposoÂb stworzycÂ mozÇliwosÂcÂ Jego poznania przez czøowieka. BoÂg
zatem jest nie tylko bezposÂrednim przedmiotem poznania, lecz jest takzÇe bezposÂredniaÎ podstawaÎ tegozÇ poznania. Czyli BoÂg udziela sieÎ czøowiekowi i daje
mu sieÎ poznacÂ, dajaÎc siebie samego; Ten, ktoÂry daje, i dar saÎ jednym i tym
samym.
W drugim kroku Rahner wyjasÂnia, zÇe samoudzielanie sieÎ Boga zakøada
mieÎdzy Bogiem a roÂzÇnym od Niego stworzeniem dwojakaÎ zalezÇnosÂcÂ: sprawczaÎ
i ontycznaÎ. BoÂg jest przyczynaÎ sprawczaÎ zaistnienia stworzenia (Wirkursachlichkeit); BoÂg jest tezÇ realnym przeznaczeniem stworzenia jako Niestworzona
RzeczywistosÂcÂ. Znaczy to, zÇe BoÂg przez samoudzielanie sieÎ czøowiekowi okazuje sieÎ ontycznie od niego roÂzÇny, gdyzÇ jest niestworzony i jako taki jest realnym przeznaczeniem czøowieka.
Rahner wnika tu w tomistycznaÎ metafizykeÎ poznania z dwoÂch powodoÂw.
Najpierw taktycznie ± zÇeby teologieÎ uprawiacÂ jako konsekwentny rozwoÂj Tradycji. NasteÎpnie ze wzgleÎdu na tresÂcÂ ± samoudzielanie sieÎ Boga nie jest pierwszorzeÎdnie objawieniem jako Søowo, lecz jako byt, czyli jest objawieniem zÇycia
samego Boga czøowiekowi, ktoÂry w ten sposoÂb zostaje obdarowany øaskaÎ (Begnadeter). Oznacza to, zÇe samoobjawienie sieÎ Boga nalezÇy najpierw do zakresu
bytu, a dopiero wtoÂrnie do zakresu poznania. StaÎd samoudzielanie sieÎ jest
pojeÎciem realnoontycznym (byt), ktoÂre zawiera w sobie sens gnozeologiczny,
tj. poznanie.
DzieÎki Rahnerowi (a takzÇe Ratzingerowi) rozumienie pojeÎcia objawienia
w duchu Vaticanum I jako ¹posÂredniczenie prawdyº (Mitteilung von Wahrhei27
Pierwszym artykuøem na ten temat jest Selbstmitteilung Gottes w ¹Sacramentum mundiº
IV, s. 521-526.
28
Por. Podstawowy wykøad wiary: wprowadzenie do pojeÎcia chrzesÂcijanÂstwa, tøum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 102.
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ten) zyskaøo na Vaticanum II swoÂj nowy sens jako ¹samoobjawienieº. W Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Dei Verbum czytamy: ¹Spodobaøo sieÎ Bogu w swej dobroci i maÎdrosÂci objawicÂ siebie samego i ujawnicÂ tajemniceÎ swej
woli. W tym objawieniu BoÂg niewidzialny zwraca sieÎ w nadmiarze swej miøosÂci
do ludzi jak do przyjacioÂø i obcuje z nimi, aby ich zaprosicÂ do wspoÂlnoty z sobaÎ
i przyjaÎcÂ ich do niej. To wydarzenie objawienia urzeczywistnia sieÎ przez czyny
i søowa, ktoÂre saÎ wewneÎtrznie ze sobaÎ powiaÎzaneº (nr 2).
W trzecim kroku Rahner idzie jeszcze dalej. W nawiaÎzaniu do pojeÎcia
samoobjawienia sieÎ Boga stwarza pojeÎcie ¹historii objawieniaº, oznaczajaÎce,
zÇe BoÂg mozÇe miecÂ wøasnaÎ, rzeczywistaÎ historieÎ, ktoÂra nie jest Jemu odlegøa ani
obca. W sposoÂb szczegoÂlny potwierdza teÎ tezeÎ wcielenie BozÇego Logosu. Rodzi
sieÎ jednak pytanie o zgodnosÂcÂ tej koncepcji z dogmatem o niezmiennosÂci Boga.
Wedøug Rahnera, nalezÇy rozumiecÂ samoudzielania sieÎ Boga w pewnej dialektyce: BoÂg, ktoÂry sam w sobie jest niezmienny, mozÇe jednak uczestniczycÂ
w zmiennosÂci stworzenia, np. Søowo BozÇe samo staje sieÎ w czasie czøowiekiem.
PrzyjeÎty w trzecim kroku zakres pojeÎcia ¹samoudzielania sieÎº ma znaczenie
kluczowe dla teologii, mianowicie przez to, zÇe pozwala artykuøowacÂ (ujmowacÂ
w søowa) wielosÂcÂ obrazowych wypowiedzi o objawieniu Boga wobec sÂwiata
w konkretny, teologiczny sposoÂb, tzn. objawienie sieÎ Boga w sÂwiecie ujmuje
sieÎ w jedno pojeÎcie ¹samoudzielania sieÎ Bogaº.
OczywisÂcie samoudzielania sieÎ Boga29 nie nalezÇy rozumiecÂ jako zwykøego
pryncypium poznania Boga przez stworzenie, lecz jako dynamiczne pryncypium wøasÂciwej postawy nadziei sÂwiata (indywidualnej i spoøecznej, czyli uniwersalnej) oraz jako realizacjeÎ miøosÂci BozÇej do sÂwiata, a przez to jako pryncypium miøosÂci sÂwiata.
StaÎd samoudzielanie sieÎ Boga jest zÂroÂdøem istnienia sÂwiata, podstawaÎ jego
historii, jej celem i tresÂciaÎ jej ostatecznego speønienia30. A oznacza to, zÇe BoÂg
daje sieÎ poznacÂ jako MiøosÂcÂ (1J 4,8).
MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe samoudzielanie sieÎ Boga w Chrystusie jawi sieÎ
jako tajemniczy cel tego sÂwiata, jako zasadnicza ¹ideaº w planie Boga wzgleÎdem sÂwiata (samoudzielenie sieÎ Boga sÂwiatu nalezÇaøo do odwiecznego planu
Boga). Chrystus jest wtedy uprzedzajaÎcaÎ entelechiaÎ caøego rozwoju sÂwiata31,
czyli jest celem samym w sobie (gr. entelechia). Chrystus jest wieÎc w sposoÂb
konieczny obecny w zÇyciu kazÇdego czøowieka jako jego ¹decydujaÎcy egzystencjaøº i jako jego absolutna ¹ideaº. Samoudzielanie sieÎ Boga sÂwiatu jest kluczo29
¹Samoudzielenie sieÎ Boga znaczy wieÎc, zÇe tym, co udzielone, jest rzeczywisÂcie BoÂg w jego
wøasnym bycie i tym samym, zÇe owo udzielenie sieÎ polega na poznaniu i posiadaniu Boga w bezposÂrednim widzeniu i w miøosÂciº (Podstawowy wykøad wiary, s. 102). Samoudzielanie sieÎ nalezÇy
wieÎc rozumiecÂ w sensie sÂcisÂle ontologicznym.
30
K. Rahner, H. Vorgrimler, Maøy søownik teologiczny, tøum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek,
Warszawa 1987, s. 411.
31
Probleme der Christologie von heute, w: Schriften I, s. 188.
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wym elementem relacji sÂwiata do Boga. Wznoszenie sieÎ sÂwiata ku Bogu dokonuje sieÎ bowiem jedynie na mocy samoudzielania sieÎ Boga. Byty przygodne,
czyli czøowiek i sÂwiat, wznoszaÎ sieÎ do Boga o tyle, o ile dzieje sieÎ to w mocy
absolutnej peøni bytu jakaÎ jest BoÂg. To wøasÂnie ta Peønia wznosi byt ku sobie;
BoÂg pociaÎga czøowieka ku sobie, a mimo to historia i sÂwiata, i ducha przybiera
ksztaøt samotranscendencji w zÇycie Boga32.
To wznoszenie przez Boga historii ku Niemu samemu jest widziane nie tylko
jako bliskosÂcÂ StwoÂrcy wzgleÎdem stworzenia, lecz jest rzeczywistym samoudzielaniem sieÎ Boga temu stworzeniu. W ten sposoÂb realizuje sieÎ wewneÎtrzny cel
rozwoju sÂwiata (czyli staje sieÎ on terazÂniejszosÂciaÎ). DzieÎki temu dokonuje sieÎ
nowa samotranscendencja stworzenia (czøowieka), ktoÂra jest jednoczesÂnie ¹zstaÎpieniemº Boga jako Logosu. Co sieÎ wieÎc ukazuje w tej relacji samotranscendencji
czøowieka i zstaÎpienia Boga (Deszendenz) jako Logosu? Wedøug Rahnera odsøania sieÎ tu kategorialna, historyczna postacÂ Jezusa, w ktoÂrej coraz bardziej
dochodzi do gøosu dane w niej od poczaÎtku samoudzielanie sieÎ Boga, stanowiaÎce
podstaweÎ czøowieka33. Historyczna osoba Jezusa ukazuje transcendentalne samoudzielanie sieÎ Boga, a wieÎc objawia absolutnaÎ tajemniceÎ Boga, czyli Logos. To
On (Logos) byø od poczaÎtku nosÂnikiem caøego ruchu historii. Jezus objawia tezÇ
tajemniceÎ czøowieka, czyli przedstawia czøowieka takiego, jaki powinien bycÂ.
OczywisÂcie nie chodzi tu o zÇaden nowy ¹gatunek czøowiekaº, lecz o jednostkeÎ
sensie kategorialnym. DoskonaøosÂciaÎ czøowieka jest bycie obrazem BozÇym (eikon Theou). A wieÎc w Logosie ukazuje sieÎ pojedynczy czøowiek, i przez to ukazany jest tezÇ absolutny charakter czøowieka jako jednostki w jej wolnosÂci przed
Bogiem. Speønia sieÎ on bowiem nie jako gatunek, lecz jako jednostka, w bliskosÂci
wzgleÎdem Boga i w byciu przez Boga przyjeÎtym.
Rozumowanie jest wieÎc jasne: sens sÂwiata odsøania sieÎ nie w odniesieniu do
caøej ludzkosÂci (nie w kolektywie), lecz przede wszystkim w jednostce, w jej
relacji do Boga. Dopiero wtedy mozÇna pojaÎcÂ zbawcze znaczenie tego ¹jednegoº
wydarzenia, ktoÂre charakteryzuje historyczna jednorazowosÂcÂ (Wydarzenie Jezusa Chrystusa). Inaczej moÂwiaÎc, czøowiek nosi w sobie ¹ideeÎ Chrystusaº, staÎd
jest tezÇ ukierunkowany na swoje absolutne speønienie. JednoczesÂnie w czøowieku
historycznie objawiø sieÎ Chrystus, wskazujaÎc na tajemniceÎ Boga i czøowieka.
Mamy wieÎc dwa roÂzÇne sposoby poznania w czøowieku: przez samaÎ ¹ideeÎº
Boga-Czøowieka (w kazÇdym czøowieku) i przez osobeÎ historycznego Jezusa
jako tego jedynego, konkretnego, rzeczywistego Boga-Czøowieka w tym jedynym Czøowieku Jezusie34. Faktem jest, zÇe absolutne samowychodzenie czøowieka ku Bogu ± jak to zostaøo juzÇ powiedziane ± dokonaøo sieÎ w tym jedynym
Czøowieku (Jezusie) i w Nim tezÇ zostaøa otwarta droga do Boga dla wszystkich
32
33
34

Die Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschauung, s. 207.
Die Forderung nach einer ¹Kurzformelº des christlichen Glaubens, w: Schriften VIII, s. 160.
¹Ich glaube an Jesus Christusº, w: Schriften VIII, s. 217.
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ludzi. Rodzi sieÎ oczywisÂcie pytanie o mozÇliwosÂcÂ pogodzenia jednorazowosÂci
Wydarzenia Chrystusa z nadanym mu powszechnym sensem (jak ten Jeden
mozÇe bycÂ sensem wszystkich?). OdpowiedzÂ na to pytanie jest tylko jedna: unia
hipostatyczna mozÇe bycÂ rozumiana jako jedyny przypadek najwyzÇszej samotranscendencji czøowieka. To w Jezusie Chrystusie dokonaøa sieÎ powszechna
samotranscendencja czøowieka przez descendencjeÎ Boga35. W Wydarzeniu
Chrystusa BoÂg przyjaÎø teÎ samotranscendencjeÎ czøowieka, czyli ¹zszedøº do czøowieka. StaÎd jest to jedyne wydarzenie w swoim rodzaju, bo samotranscendencja czøowieka zostaøa urzeczywistniona przez descendencjeÎ Boga. Rahner nazywa to wøasÂnie ¹tezaÎº: czøowiek mozÇe wznosicÂ sieÎ do Boga dzieÎki descendencji
Boga. TezeÎ teÎ opiera m.in. na twierdzeniach teologii tradycyjnej, wedøug ktoÂrych ludzka natura w unii hipostatycznej sprawiøa wøasÂnie tylko to, co teologia
okresÂla jako ¹oglaÎdanie Bogaº36.
Jednak Rahner uzasadnia swojaÎ ¹tezeÎº inaczej, a mianowicie przez rozwoÂj
transcendentalny osoby ludzkiej i jej indywidualnosÂcÂ. Jak to sieÎ dokonuje?
Dzieje ludzkosÂci pojmujemy jako wznoszenie sieÎ do Boga. SaÎ to zatem dzieje
zbawienia. Wznoszenie ludzkosÂci ku Bogu nie dokonuje sieÎ na sposoÂb ¹wznoszenia sieÎº bytoÂw w rzeczywistosÂci bezosobowej (sÂwiat materialny), jako wysÂcig
lub wchodzenie na wyzÇsze formy istnienia. PodstawaÎ rozwoju osoby jest fakt,
zÇe kazÇdy pojedynczy czøowiek, dzieÎki swej duchowej transcendencji, istnieje
w jakosÂciowo jedynej w swoim rodzaju relacji do Boga, i na odwroÂt: BoÂg ma
relacjeÎ do kazÇdego czøowieka. Transcendencja czøowieka ku Bogu jest konstruowana przez Bei-sich-sein (bycie u siebie) i wolnosÂcÂ. Samotranscedencja czøowieka dokonuje sieÎ wieÎc przez duchowaÎ afirmacjeÎ i przez czyn wolnosÂci.
Wszystko to jednak dzieje sieÎ w øasce Boga. Samotranscendencja jest ostatnim
aktem, przez ktoÂry czøowiek mozÇe jako indywidualna osoba speønicÂ sieÎ. Dlatego ten akt samotranscendencji czøowieka ku Bogu jest ostatecznie aktem wolnej afirmacji i przyjeÎcia Boga, ktoÂry chce sieÎ darowacÂ czøowiekowi.
Samotranscendencja czøowieka nie jest wieÎc ¹dzikimº skokiem ku wyzÇszej
formie bytowania (jak w biologii), lecz spoczywa na descendencji Boga i na
bliskosÂci Boga. Jest to propozycja ± skierowana do wolnego czøowieka ± ze
strony przeboÂstwiajaÎcej MiøosÂci. BozÇa propozycja (Selbstangebot Gottes), ktoÂra
realizuje sieÎ historycznie jest jednoczesÂnie historycznym wezwanie czøowieka.
Czøowiek jest wieÎc wezwany do tego, co dokonaøo sieÎ historycznie w Jezusie:
jego speønienie lezÇy w jednosÂci z Bogiem. Unia hipostatyczna jest wieÎc przeznaczeniem czøowieka, ale w tym sensie, zÇe czøowiek znajduje w niej obraz
zjednoczenia z Bogiem. Ten bowiem nie moÂgø sieÎ bardziej historycznie objawicÂ
i udzielicÂ czøowiekowi, jak wøasÂnie w unii z czøowiekiem w Bogu-Czøowieku.
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Die Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschauung, s. 208.
TamzÇe, s. 211.
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Inaczej moÂwiaÎc, BoÂg, by sieÎ objawicÂ historycznie, musiaø sieÎ objawicÂ jako czøowiek (wøasÂnie przez Wcielenie).
Propozycja Boga, ktoÂra wyrazÇa sieÎ jako wolne samopostanowienie czøowieka do jego transcendencji, ukazaøa sieÎ w sposoÂb ostateczny i wiarygodny w tym
Jedynym Czøowieku, Jezusie. Dokonaøo sieÎ to w peønej wolnosÂci. Søowo ¹wolnosÂcÂº jest tu kluczowe, gdyzÇ w wolnosÂci czøowiek mozÇe nawet i odrzucicÂ teÎ
propozycjeÎ Boga. OczywisÂcie wtedy nalezÇy rozpatrywacÂ to w kategorii winy
i grzechu. Zatem, propozycja Boga mozÇe bycÂ zrozumiana jako wydarzenie absolutne i jednoczesÂnie historyczne, gdy czøowiek w sposoÂb wolny odda sieÎ Bogu.
I gdy ten czyn oddania oznacza oddanie totalne caøej swojej egzystencji. Tego
dokonaø wøasÂnie Jezus Chrystus. W tym po czeÎsÂci spekulatywnym rozumowaniu
Rahner nawiaÎzuje do wczesÂniejszej perspektywy, ktoÂraÎ wyraziø w dziele HoÈrer
des Wortes: Wort to historycznie ujmowane ¹søowoº, ktoÂre opiera sieÎ na ¹søuchaniuº tego søowa. Teraz Rahner idzie dalej i ukazuje ¹søowoº jako ¹ideeÎ
Chrystusaº, ktoÂra w czøowieku wyrazÇa sieÎ jako ¹osobowy duchº37 ± wøasÂnie
w jego ¹byciu u siebieº (Bei-sich-sein) i w jego wolnosÂci. Absolutne oddanie
sieÎ czøowieka Bogu, ktoÂre miaøo miejsce historycznie w Jezusie Chrystusie, we
Wcieleniu, wskazuje na absolutny, niepowtarzalny charakter tego wydarzenia. Podobnie absolutne jest samounizÇenie sieÎ Boga. Tak wieÎc osoba Jezusa
Chrystusa jest historycznaÎ, jedynaÎ w swoim rodzaju egzystencjaÎ ku Bogu (fuÈr
Gott) i jest nie tylko szansaÎ, propozycjaÎ zÇycia, sygnaøem czy nawet sÂwiadectwem,
lecz takzÇe, moÂwiaÎc biblijnie, jest ¹obietnicaÎ dla wszystkich ludziº38.
W Jezusie Chrystusie dokonaøo sieÎ samoudzielenie Boga wszystkim ludziom. To samoudzielenie jest wieÎc osiaÎgalne dla kazÇdego, bo dokonaøo sieÎ
historycznie39. W unii hipostatycznej dochodzi do gøosu (poza samoudzielaniem sieÎ Boga) i drugi komponent objawienia historycznego Boga. A mianowicie, kazÇdy czøowiek jako jednostka jest w swoim duchowym Bei-sich-sein
tylko wtedy sobaÎ, gdy jednoczesÂnie jest z ¹innymiº (ludzÂmi). Rahner moÂwi
wtedy o historyczno-interkomunikatywnym charakterze czøowieka i o propozycji zbawienia40.

ZAKONÂCZENIE

Konkretnie moÂwiaÎc, caøkowite oddanie sieÎ Jezusa Bogu staje sieÎ sÂwiadectwem dla wszystkich ludzi, zÇe w Chrystusie jest obecny BoÂg jako zbawienie dla
37

Por. K. GoÂzÂdzÂ, Tajemnica czøowieka, w: Tajemnica Boga i czøowieka wedøug Karla Rahnera,
red. K. GoÂzÂdzÂ, Lublin 2004, s. 46-47.
38
Die Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschauung, s. 210.
39
TamzÇe, s. 211.
40
TamzÇe, s. 201-202, 210.
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wszystkich. Zbawienie to jest posÂredniczone historycznie. BoÂg objawiø sieÎ w Jezusie wøasÂnie jako BoÂg. Objawiø sieÎ po to, aby Jezus skierowaø sieÎ w søowie
i czynie (uczniowie, KosÂcioÂø) do wszystkich ludzi. Owocem tego jest Jego ¹bycie razemº (Mit-sein) z ludzÂmi. Jest to bycie Boga w Jezusie z nami. Jest to
jednoczesÂnie sÂwiadectwo Boga-Czøowieka, ktoÂre kieruje sieÎ do wolnego, historycznego samorozumienia sieÎ i samourzeczywisnienia sieÎ innych ludzi. Jezus
Chrystus jest wieÎc ZbawcaÎ wszystkich ludzi, bo w Nim, w Bogu-Czøowieku,
urzeczywistniø sieÎ czøowiek w jego absolutnym oddaniu sieÎ Bogu i w absolutnym
samudzieleniu sieÎ Boga. W Jezusie Chrystusie mozÇna wieÎc historycznie,
tj. realnie i konkretnie, poznacÂ i przyjaÎcÂ, zÇe jest On ZbawcaÎ, tj. speønieniem
kazÇdego czøowieka jako czøowieka (bo w Nim speøniø sieÎ czøowiek).
Tak Jezus Chrystus jest ¹obietnicaÎº i ¹absolutnaÎ przyszøosÂciaÎº, ¹HistoriaÎ
BozÇaÎº i normatywnym sÂwiadectwem oraz staøaÎ NormaÎ dla BozÇej Nowiny o zbawieniu. Historyczne Wydarzenie Wcielenia41 (gdzie ukazane jest samooddanie
sieÎ Jezusa i samoudzielenie sieÎ Boga) jest ujeÎciem konkretnej rzeczywistosÂci
tego Czøowieka (Jezusa) jako ¹ratujaÎcegoº, czyli zbawiajaÎcego. Jezus jest
ZbawcaÎ. WøasÂnie zawarte w tym Wydarzeniu zbawienie nadaje mu caøkiem
inny charakter nizÇ rozwazÇanie tego zagadnienia od strony apriorycznej. Zbawienie pozwala rozwazÇacÂ w nim ¹ideeÎ Boga-Czøowiekaº42. Søusznie zatem
uwazÇa Rahner, zÇe znaczenie czøowieczenÂstwa Jezusa polega na tym, izÇ BoÂg
zbawia przez Boga-Czøowieka, czyli BoÂg ¹zbawia w czøowiekuº, jak uczyøa
szkoøa rzymska. A nie jak chciaøa szkoøa antiochenÂska, nauczajaÎc, zÇe zbawienie
mozÇliwe jest tylko przez czøowieka albo szkoøa aleksandryjska, ktoÂra twierdziøa,
zÇe zbawia tylko sam BoÂg.

Zusammenfassung
Der Artikel behandelt eine aÈuûerst wichtige und zugleich schwierige Thematik
der Beglaubigung das Faktums der Inkarnation in der gegenwaÈrtigen Theologie und
È berlegung wird auf die praktische Seite des
Anthropologie. Die systematische U
christlichen Lebens uÈbertragen. Diese spezifische Eigenschaft der Theologie von
Karl Rahner dringt in die grundsaÈtzliche christliche Relation ein, die Relation zwischen der goÈttlichen und der irdischen Welt auf der Ebene der personalen Vereinigung der beiden Naturen in Jesus Christus. Das Ereignis der Inkarnation macht die
Rolle der Menschheit Christi im ErloÈsungswerk sichtbar. Es bringt die radikale
Selbsthingabe des Menschen an den sich selbstmitteilenden Gott zum Ausdruck.
Der heutige Mensch verwirklicht sich (erloÈst sich) dank seiner Transzendenz zu
41

Por. Zur Theologie der Menschwerdung, w: Schriften IV, s. 137-155; tøum. pol. O teologii
Wcielenia, w: Pisma wybrane. Karl Rahner, t. 1, wyb. i tøum. G. Bubel, KrakoÂw 2005, s. 296-315.
42
Die Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschauung, s. 217.
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Gott, die in Jesus Christus den absoluten Ausmaû erreicht hat. Das Emporsteigen
des Menschen als transzendetalem Wesen zu Gott ist keine Autosoterie, sondern
vollzieht sich seitens Gottes, der sich dem Menschen mitteilt und auf diese Weise zu
seinem ErloÈser wird. Zurecht bemerkt also Rahner, dass die Relevanz der Menschheit Jesu darin besteht, dass Gott durch den Gott-Menschen erloÈst, d.h. ¹im Menschen erloÈstº, wie die RoÈmische Schule lehrte.
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Konstytucja Gaudium et Spes, programowy dokument ostatniego Soboru
posÂwieÎcony miejscu i misji KosÂcioøa we wspoÂøczesnym sÂwiecie, zwraca uwageÎ,
zÇe w sytuacji staøych zagrozÇenÂ czøowieka nadszedø dzisÂ ¹decydujaÎcy moment
w procesie dojrzewania caøej rodziny ludzkiej. Stopniowo sieÎ jednoczaÎca i pod
kazÇdym wzgleÎdem coraz bardziej sÂwiadoma swojej jednosÂci, nie mozÇe ona
jednak realizowacÂ przypadajaÎcego jej zadania, to znaczy budowania dla wszystkich ludzi na caøej ziemi rzeczywisÂcie bardziej humanitarnego sÂwiata, o ile
wszyscy w duchu odnowy nie zwroÂcaÎ sieÎ ku prawdziwemu pokojowiº1.
Po czterdziestu latach od promulgowania tego tekstu, w nowej sytuacji
jednoczaÎcej sieÎ Europy, przesøanie to nabiera dodatkowej mocy wobec zagrozÇenÂ powodowanych zbrojnymi konfliktami, sÂwiatowym terroryzmem, rosnaÎcym bezrobociem, kleÎskami w przyrodzie itd. Tego rodzaju wydarzenia stanowiaÎ ogniska zapalne problemoÂw, nie omijajaÎc sfery kultury, cywilizacji i religii.
Dlatego pytanie o sÂrodki wspomagajaÎce przywroÂcenie pokoju mieÎdzy ludzÂmi
i jego zabezpieczenie staje sieÎ coraz bardziej aktualne, wreÎcz natarczywe. Droga do pokoju musi jednak prowadzicÂ poprzez uznanie i realizowanie w praktyce
okresÂlonych zasad regulujaÎcych dziaøania ludzi. Nie mogaÎ sieÎ one ograniczycÂ do
gøoszenia i respektowania jedynie sprawiedliwosÂci. Dla jego osiaÎgnieÎcia potrzeba, by mieÎdzy ludzÂmi ksztaøtowaøy sieÎ wieÎzi wzajemnego zaufania, powszechnego braterstwa, poszanowanie kazÇdej osoby, gdyzÇ pokoÂj jest takzÇe owocem
miøosÂci, ¹ktoÂra wykracza ponad to, co zdolna jest osiaÎgnaÎcÂ sprawiedliwosÂcÂº2.
W tym konteksÂcie nalezÇy dostrzec takzÇe wartosÂcÂ specyficznej posøugi,
jakiej oczekuje od uniwersytetoÂw katolickich i wydziaøoÂw nauk kosÂcielnych
KosÂcioÂø, a takzÇe uniwersytety, w ktoÂrych strukturach mieszczaÎ sieÎ tego typu
* Artykuø stanowi zmodyfikowanaÎ wersjeÎ wczesÂniejszego tekstu Miejsce i rola teologii w formacji chrzesÂcijanÂskiej, w: ¹Teologia i czøowiekº TorunÂ 1(2003), s. 105-122.
1
SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym Gaudium et Spes,
nr 77.
2
TamzÇe, nr 78.
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wydziaøy3. Chodzi tu bowiem o ciaÎgøy wysiøek ksztaøtowania etycznych podstaw dziaøanÂ spoøecznych poprzez wskazywanie wøasÂciwego kierunku uprawiania polityki zorientowanej na dobro czøowieka. W epoce globalizacji bardzo
wazÇne jest takzÇe nakresÂlenie etycznego programu powszechnego rozwoju,
zabezpieczajaÎcego zasady solidarnosÂci i sprawiedliwosÂci, promowanie dialogu
mieÎdzy kulturami i roÂzÇnymi tradycjami religijnymi w spoøecznosÂci coraz bardziej wieloetnicznej i wieloreligijnej4.
Z tej racji wydziaøy nauk kosÂcielnych saÎ takzÇe wezwane do wøaÎczenia w swoje programy badawcze ¹studium powazÇnych problemoÂw wspoÂøczesnych, jak
godnosÂcÂ zÇycia ludzkiego, promowanie powszechnej sprawiedliwosÂci, jakosÂcÂ
zÇycia osobistego i rodzinnego, ochrona przyrody, troska o pokoÂj i stabilnosÂcÂ
politycznaÎ, bardziej sprawiedliwy podziaø naturalnych zasoboÂw sÂwiata oraz
ksztaøtowanie nowego porzaÎdku ekonomicznego i politycznego, ktoÂry søuzÇyøby
lepiej ludzkiej spoøecznosÂci na pøaszczyzÂnie narodowej i mieÎdzynarodowej. Badania uniwersyteckie powinny bycÂ skierowane na szukanie istotnych korzeni
i przyczyn powazÇnych problemoÂw wspoÂøczesnych, zwracajaÎc szczegoÂlnaÎ uwageÎ
na ich wymiar etyczny i religijnyº5.
Wydziaøy nauk kosÂcielnych, zwøaszcza teologiczne, saÎ szczegoÂlnie powoøane
do promowania integralnego rozwoju osoby ludzkiej. SzczegoÂlnie w aktualnej
sytuacji, gdy badania naukowe saÎ zdominowane prawami ekonomii rynkowej,
bardzo niebezpieczne jest tracenie z pola widzenia etycznej perspektywy problemoÂw napotykanych w codziennym zÇyciu. Istnieje niebezpieczenÂstwo traktowania osoby ludzkiej jako przedmiotu technologicznych manipulacji od samego
momentu poczeÎcia. Przestrzeganie zasad etyki i krytyczna ocena eksperymentoÂw laboratoryjnych ± podejmowana w imieÎ prawdy ± bezsprzecznie søuzÇy rozwojowi czøowieka i stanowi solidny fundament autentycznego humanizmu6.
3
Por. W. Kasper, The role of the Church and the catholic university in the contemporary world,
w: Culture, incroyance et foi. Nouveau dialogue, red. B. Ardura , J.D. Durand, Roma 2004, s. 213220; R. Spiazzi, L'UniversitaÁ e la FacoltaÁ Ecclesiastica nel contesto ecclesiale e culturale odierno,
¹Seminariumº 2-3(1980), s. 372-411.
4
Por. J. Ratzinger, Wiara ± prawda ± tolerancja. ChrzesÂcijanÂstwo a religie sÂwiata, tøum. R.
ZajaÎczkowski, Kielce 2005, s. 46-65.
5
Jan Paweø II, Konstytucja Apostolska Ex corde Ecclesiae, nr 32: ¹A Catholic University, as
any University, is immersed in human society; as an extension of its service to the Church, and
always within its proper competence, it is called on to become an ever more effective instrument of
cultural progress for individuals as well as for society. Induded among its research activities,
therefore, will be a study of serious contemporary problems in areas such as the dignity of human
life, the promotion of justice for all, the quality of personal and family life, the protection of nature,
the search for peace and political stability, a more just sharing in the world's resources, and a new
economic and political order that will better serve the human community at a national and international level. University research will seek to discover the roots and causes of the serious problems of our time, paying special attention to their ethical and religious dimensionsº.
6
Por. P. Gaudette, Fondements theÂologiques d'une pastorale de la culture, w: Culture, incroyance et foi..., s. 277-289.
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Do zadanÂ teologii nalezÇy takzÇe jasne przywoøanie prawdy o naturalnych
granicach poznawczych rozumu ludzkiego, ktoÂry nie mozÇe w sposoÂb absolutny
pretendowacÂ do poznania peønej prawdy. SÂwiadomosÂcÂ tego faktu nie powinna
ograniczacÂ wysiøku w kierunku rozwoju badanÂ naukowych, ale powinna eliminowacÂ lub obnizÇacÂ stopienÂ arogancji mieÎdzy ludzÂmi. Do tych zadanÂ nalezÇy
takzÇe pobudzanie do refleksji nad odpowiedzialnosÂciaÎ sÂwiata nauki za gøoszenie prawdy, nie zawsze wygodnej, ale koniecznej dla wyprowadzania spoøeczenÂstwa z bøeÎdnych opinii, co przyczynia sieÎ do ksztaøtowania zdrowej atmosfery mieÎdzyludzkiej.
Dydaktyka i badania naukowe prowadzone na wydziaøach nauk kosÂcielnych majaÎ tezÇ na uwadze osobiste cele søuchaczy. Teologia pobudza i pomaga
w odkrywaniu podstaw wøasnej tozÇsamosÂci. PosøugujaÎc sieÎ okresÂleniem kardynaøa C.M. Martiniego o koniecznosÂci wprowadzania porzaÎdku we wøasne zÇycie7, teologia stara sieÎ przyczyniacÂ do wprowadzenia øadu w sumienie i mysÂlenie, nieraz poranione i wystawione na dziaøanie emocji, ale tezÇ otwarte na
ideaøy. Ta perspektywa antropologiczna jest istotna dla teologii, ktoÂra, beÎdaÎc
wysiøkiem umysøu ludzkiego wspartego wiaraÎ, ma na uwadze integralny rozwoÂj
osoby ludzkiej w jej jednosÂci cielesno-duchowej. Nad tym zadaniem teologii
skoncentruje sieÎ dalsza refleksja.

1. WARTOSÂCÂ TEOLOGII W POLSKIEJ PRZESTRZENI CYWILIZACYJNEJ

Spoøeczno-polityczne przemiany roku 1989 wpøyneÎøy m.in. na zmianeÎ topografii polskich uniwersyteckich osÂrodkoÂw teologicznych. Poza licznymi seminariami duchownymi formujaÎcymi kandydatoÂw do kapøanÂstwa i kilkoma teologicznymi wydziaøami kosÂcielnymi istniaøy niegdysÂ dwa duzÇe centra studioÂw
teologicznych, Lublin i Warszawa, do ktoÂrych z czasem doøaÎczyø KrakoÂw z rozbudowanaÎ strukturaÎ studioÂw w Papieskiej Akademii Teologicznej. Aktualnie
istnieje w Polsce 11 wydziaøoÂw teologicznych8 i 8 pozateologicznych wydziaøoÂw
nauk kosÂcielnych9. MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe nastaÎpiøa znaczna decentralizacja teologicznej formacji duchowienÂstwa i osoÂb sÂwieckich.
7

C.M. Martini, Mettere ordine nelle propria vita. Meditazioni sul testo degli Esercizi di
Sant'Ignazio, Casale Monferrato (AL) 1992.
8
Katowice (USÂ), KrakoÂw (PAT), Lublin (KUL), Olsztyn (UWM), Opole (UO), PoznanÂ
(UAM), Szczecin (US), TorunÂ (UMK), Warszawa (UKSW), Warszawa (PWT), Wrocøaw (PWT).
9
Sekcja Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
w KUL; Wydziaø Filozofii w KUL; Wydziaø Filozoficzny PAT w Krakowie; Wydziaø Historii
KosÂcioøa PAT w Krakowie; Wydziaø Prawa Kanonicznego w UKSW; Wydziaø Filozofii ChrzesÂcijanÂskiej w UKSW; Wydziaø Filozoficzny w WyzÇszej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej ¹Ignatia-
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Na zasadzie umoÂw dwustronnych z wydziaøami teologicznymi wspoÂødziaøajaÎ
sÂcisÂle wyzÇsze seminaria duchowne diecezjalne i zakonne, ktoÂre ± zachowujaÎc
odreÎbnaÎ osobowosÂcÂ prawnaÎ, wøasne statuty i zarzaÎdy ± w zakresie formacji
intelektualnej realizujaÎ program zatwierdzony przez prawo panÂstwowe. We
wszystkich kosÂcielnych i panÂstwowo-kosÂcielnych jednostkach naukowych jest
zatrudnionych aktualnie okoøo 230 nauczycieli akademickich z tytuøem naukowym profesora, okoøo 240 doktoroÂw habilitowanych i okoøo 1300 wykøadowcoÂw ze stopniem naukowym doktora10.
DziaøajaÎce centra studioÂw teologicznych oferujaÎ mozÇliwosÂcÂ bezposÂredniego
i posÂredniego spotkania z chrzesÂcijanÂskaÎ tradycjaÎ kulturowaÎ i teologicznaÎ,
ksztaøtowanaÎ nie tylko w Polsce, ale w caøym KosÂciele. OsÂrodki te umozÇliwiajaÎ
poznanie wielorakich dosÂwiadczenÂ pastoralnych i teologicznych. Znaczna grupa nauczycieli akademickich studiowaøa w renomowanych uczelniach polskich,
poznajaÎc rodzime tradycje kulturowe i duszpasterskie. Ponadto wielu wykøadowcoÂw odbyøo zagraniczne studia specjalistyczne, ubogacajaÎc tym samym
swoje dosÂwiadczenia o spotkanie z tradycjami i kulturami innych narodoÂw.
Tak poszerzona perspektywa pozwala obiektywnie spojrzecÂ na wartosÂcÂ lokalnych dosÂwiadczenÂ pastoralnych i teologicznych.
ChociazÇ gøoÂwnym przedmiotem ksztaøcenia studentoÂw teologii jest wykøad
i wøasÂciwa interpretacja podstawowych prawd wiary, to jednak nauczyciele
akademiccy nie ograniczajaÎ sieÎ do jednostronnego prezentowania doktryny,
ale ± realizujaÎc pragnienie jednosÂci KosÂcioøa ± starajaÎ sieÎ ukazacÂ takzÇe zroÂzÇnicowane przezÇywanie transcendentnych rzeczywistosÂci w innych KosÂcioøach
i wspoÂlnotach wyznaniowych. Na swych wykøadach uwzgleÎdniajaÎ wiele waÎtkoÂw
ekumenicznych, aby ukazacÂ powszechnaÎ wartosÂcÂ wykøadanych tresÂci teologicznych dla caøej spoøecznosÂci wierzaÎcych. Taka metoda søuzÇy posÂrednio przygotowaniu misyjnemu do sprawowania posøugi pasterskiej (takzÇe poza wøasnym
krajem).
W konteksÂcie ewangelizacyjnego posøannictwa KosÂcioøa i wyzwanÂ nowej
ewangelizacji we wøasnym kraju, tego rodzaju metoda wprowadzania czøowieka
w prawdy wiary odpowiadacÂ powinna historii, obyczajom i mentalnosÂci narodu,
ktoÂremu w przyszøosÂci majaÎ søuzÇycÂ ± przepowiadajaÎc EwangelieÎ, udzielajaÎc sakramentoÂw i ksztaøtujaÎc wspoÂlnoty ± dzisiejsi studenci. Takich tezÇ wskazoÂwek
udziela soborowy Dekret o posøudze i zÇyciu kapøanoÂw11, uwrazÇliwiajaÎc na takie
przygotowanie lideroÂw religijnych, by ich sposoÂb mysÂlenia nie byø obcy mentalnosÂci ich narodu. Podstawowym celem wspomnianego dokumentu soborowego
jest wskazanie na koniecznosÂcÂ dostosowania studioÂw i formacji teologicznej do
numº w Krakowie; Wydziaø Pedagogiczny w WyzÇszej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej ¹Ignatianumº w Krakowie. Por. Rada Naukowa KEP, Struktury i kadra naukowo-dydaktyczna na wydziaøach nauk kosÂcielnych w Polsce, red. Cz. Rychlicki, Pøock 2002.
10
Por. Rada Naukowa KEP, Struktury..., s. 45-93.
11
Presbyterorum Ordinis, nr 10.
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warunkoÂw zÇycia wspoÂøczesnego czøowieka. Chodzi o staøe pogøeÎbianie refleksji
teologicznej i wøaÎczanie w studium nowych dosÂwiadczenÂ pastoralnych.
WyjasÂniajaÎcy prawdeÎ religijnaÎ zdaje sobie spraweÎ, zÇe wspoÂøczesny czøowiek
wierzaÎcy nie zÇyje w KosÂciele zamknieÎtym na potrzeby gruntownie zmienionego
sÂwiata. Wraz z przemianami w sÂwiecie KosÂcioÂø znalazø sieÎ w sytuacji dialogu
z ludzÂmi o innej mentalnosÂci, uwikøanymi w spory i konflikty wewneÎtrzne. Jest
to skutek nie tylko przemian przemysøowych i ekonomicznych, ale takzÇe czeÎsto
wynik ubozÇenia duchowego i religijnego chrzesÂcijan. W dziedzinie kultury
wspoÂøzÇycia mieÎdzy ludzÂmi mozÇna byøo zaobserwowacÂ w ostatnich latach wiele
zawirowanÂ. StaÎd tezÇ program KosÂcioøa zwiaÎzany z nowaÎ ewangelizacjaÎ, w ktoÂrym zostaje wøaÎczony takzÇe pastoralny cel studioÂw. Duszpasterskie potrzeby
kandydatoÂw do kapøanÂstwa i studentoÂw sÂwieckich kierujaÎ uwageÎ ich profesoroÂw na koniecznosÂcÂ caøosÂciowego przedstawienia im w czasie studioÂw wykøadu
wiary, ale roÂwniezÇ na potrzebeÎ odpowiedniego przygotowania do rozwinieÎcia
w przyszøosÂci jego istotnego sensu w kreÎgu zroÂzÇnicowanych kultur.
Zadaniem wykøadowcoÂw jest zatem przekazywanie studentom umiejeÎtnosÂci takiego ministerium søowa BozÇego, w ktoÂrym nie tylko zachowajaÎ tozÇsamosÂcÂ objawienia, lecz beÎdaÎ takzÇe potrafili je wyrazicÂ i ubogacicÂ w konteksÂcie
zmieniajaÎcych sieÎ kultur. W wysiøku jednoczenia metodologicznych interesoÂw
studioÂw teologicznych i pastoralno-spoøecznych profesorowie saÎ sÂwiadomi, zÇe
te dwa kierunki nie saÎ przeciwstawne. Chodzi o to, aby skoordynowacÂ metodologieÎ teologicznaÎ i rzeczywistosÂcÂ pastoralno-spoøecznaÎ w oparciu o modele
refleksji, ktoÂre powstajaÎ w poszczegoÂlnych wspoÂlnotach kosÂcielnych. DzieÎki
temu na roÂzÇne sposoby mozÇna dostrzec, zÇe dogmat i mozÇe, i powinien bycÂ
rozumiany oraz wyjasÂniany nie tylko intelektualnie, ale takzÇe w aspekcie pastoralnym i spoøecznym. OsÂrodki studioÂw teologicznych mogaÎ i powinny søuzÇycÂ
caøemu KosÂcioøowi, ukazujaÎc, zÇe roÂzÇne formy refleksji teologicznej nie saÎ sobie
przeciwstawne, ale wpøywajaÎ na rozwoÂj nauki i ozÇywiajaÎ ewangelizacyjnaÎ, liturgicznaÎ i duszpasterskaÎ misjeÎ caøego KosÂcioøa.
PowroÂt teologii na uniwersytety panÂstwowe poszerza mozÇliwosÂcÂ studiowania
tego przedmiotu przez osoby sÂwieckie. W KosÂciele istniejaÎ od dawna roÂzÇne formy
religijnego nauczania sÂwieckich. Nieraz ma ono ksztaøt zwykøych konferencji
adresowanych do osoÂb pragnaÎcych pogøeÎbicÂ swojaÎ wiedzeÎ religijnaÎ. Takie ksztaøcenie organizujaÎ tezÇ centra formacji teologicznej z regularnymi studiami zamiejscowymi, w ktoÂrych uzyskane kwalifikacje pozwalajaÎ podjaÎcÂ sieÎ nauczania religii
i prowadzenia katechezy w szkoøach. SaÎ to osÂrodki uniwersyteckie albo instytuty
teologiczne powiaÎzane na zasadzie umoÂw z uniwersytetami. W wieÎkszosÂci przypadkoÂw saÎ to jednak studia zaoczne, ktoÂrych program ± mimo dobrze przygotowanych wykøadowcoÂw ± wymaga czeÎsto zredukowania do koniecznego minimum
materiaøu, ktoÂry wchodzi w zakres wykøadoÂw na studiach dziennych.
Odmienna istotowo posøuga kapøanoÂw i sÂwieckich w KosÂciele usprawiedliwia pewne zroÂzÇnicowanie obydwu grup w zakresie ich przygotowania dla przy-

44

KS. CZESèAW RYCHLICKI

szøych zadanÂ we wspoÂlnocie KosÂcioøa. Jest zrozumiaøe w nauczaniu kandydatoÂw do kapøanÂstwa poøozÇenie silniejszego akcentu na problematykeÎ zwiaÎzanaÎ
z przygotowaniem do sprawowania sakramentoÂw (im tylko zarezerwowanych)
czy tezÇ z innymi aspektami posøugi kapøanÂskiej. Nie mozÇna jednak ograniczacÂ
zakresu wiedzy teologicznej osobom sÂwieckim, ktoÂre, zÇyjaÎc w sÂrodowiskach
zsekularyzowanych, muszaÎ takzÇe dziaøacÂ ± chocÂby w sposoÂb odmienny od kapøanÂskiego ± jako prawdziwi posÂrednicy mieÎdzy KosÂcioøem i sÂwiatem. Owszem,
czeÎsto oni wøasÂnie majaÎ bycÂ prawdziwym zaczynem chrzesÂcijanÂskiego zÇycia
w miejscach, do ktoÂrych trudniej dotrzecÂ jest przedstawicielom hierarchii.
O tym wyrazÂnie moÂwi SoboÂr WatykanÂski II12.
W soborowych dokumentach posÂwieÎconych formacji kapøanÂskiej i przygotowaniu sÂwieckich do ich funkcji ewangelizacyjnej w sÂwiecie nie dostrzega sieÎ
powazÇniejszych roÂzÇnic w teologicznej formacji duchownych i osoÂb sÂwieckich.
OproÂcz pewnych kwestii, ktoÂre saÎ zwiaÎzane wprost z wykonywaniem ministerium kapøanÂskiego (np. sakrament pokuty i pojednania, sprawowanie Eucharystii), elementy wspoÂlne saÎ liczne. DotyczaÎ one wykøadni chrzesÂcijanÂskiego
dogmatu, egzegezy biblijnej, nauki moralnej, historii KosÂcioøa, a takzÇe liturgii,
zwazÇywszy na jej istoteÎ teologicznaÎ, a nie tylko rubrycystycznaÎ13. SaÎ to bowiem
zagadnienia, ktoÂre dotyczaÎ kazÇdego wspoÂøczesnego wierzaÎcego.
Otwarcie nowych wydziaøoÂw teologicznych na uniwersytetach daje sÂwieckiej møodziezÇy wieÎkszaÎ mozÇliwosÂcÂ sÂwiadomego wøaÎczenia sieÎ w misjeÎ KosÂcioøa.
Podobnie jak nie istniejaÎ racje, by wykluczacÂ osoby duchowne ze studioÂw
sÂwieckich, podobnie sÂwieccy majaÎ uzasadnione prawo uczestnictwa w rozwoju
nauk teologicznych. KazÇdy chrzesÂcijanin ma prawo, a nawet obowiaÎzek, pogøeÎbiacÂ swojaÎ wiareÎ i wiedzeÎ teologicznaÎ. PomocaÎ w tym søuzÇaÎ uniwersytety
z nowymi wydziaøami teologicznymi; w tej odwadze otwarcia sieÎ wielu uniwersytetoÂw na nowe wydziaøy teologiczne nalezÇy dostrzec takzÇe znaki czasu, o ktoÂrych tak wiele powiedziano podczas ostatniego Soboru14.

2. TEOLOGIA TOWARZYSZAÎCA NA DROGACH WIARY

RozpoczynajaÎcy studia teologiczne oczekujaÎ nowego dosÂwiadczenia w osobowym kontakcie z Bogiem i Jego Søowem. WieÎkszosÂcÂ møodziezÇy, podejmujaÎc
12
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Dekret o formacji kapøanskiej Optatam totius, nr 16; Konstytucja
o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂlczesnym Gaudium et Spes, nr 62.
13
Por. P. Brugnoli, La missione dei laici nel mondo d'oggi, Brescia 1967, s. 125-128; L. della
Torre Dauchy, La Costituzione dogmatica ¹De Ecclesiaº. I laici nella Chiesa del Vaticano II, Parma
1966, s. 7-36.
14
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Dekret o apostolstwie sÂwieckich Apostolicam actuositatem, nr 16,
18.

TEOLOGIA W PRZESTRZENI SPOèECZNO-KULTUROWEJ

45

studia teologiczne, trwa w kontakcie z Bogiem poprzez wiareÎ i zÇywi nadziejeÎ na
gøeÎbsze zrozumienie tresÂci, ktoÂre przyjmuje aktem wiary. Wiara zapoczaÎtkowana domaga sieÎ rozwoju. W sposoÂb jasny lub ukryty mozÇe rodzicÂ sieÎ pytanie
o sens praktykowania wiary. Kim jest BoÂg, ktoÂry mnie wzywa? Jaka jest droga
mojego powoøania i zbawienia? SaÎ to pytania otwarte dla teologii, ktoÂra stara
sieÎ odpowiedziecÂ na chrzesÂcijanÂskie powoøanie. Te same pytania zadajaÎ sobie
zaroÂwno studenci teologii aspirujaÎcy do kapøanÂstwa, jak i powoøani do zÇycia po
chrzesÂcijanÂsku w sÂwiecie.
Szerokie otwarcie na sÂwiat i na problemy zÇycia codziennego mozÇe dopomoÂc
w rozwiaÎzywaniu nie tylko wøasnych trudnosÂci, ale takzÇe trudnosÂci innych ludzi.
W szukaniu odpowiedzi nie mozÇe zabraknaÎcÂ filozofii i teologii, rozumu i wiary.
Rozum i wiara, chociazÇ pozostajaÎ w stosunku do siebie autonomiczne, dociekajaÎ tej samej i jedynej prawdy, jaka nadaje sens istnieniu czøowieka15. KazÇde
bowiem pytanie, nawet pozornie bøahe, prowadzi do szukania takiej odpowiedzi, ktoÂra przyniesie pomoc osobie poszukujaÎcej. Ten, kto nie mysÂli albo spycha w podsÂwiadomosÂcÂ wøasne waÎtpliwosÂci, ogranicza sÂwiat do siebie samego,
wyznajaÎc, nawet niesÂwiadomie, zÇe wszystkie drogi czøowieka schodzaÎ sieÎ w jego
maøym wneÎtrzu. Student teologii zaczyna pojmowacÂ, zÇe na drodze mysÂlenia
i szukania czøowiek nie pozostaje sam, ale jest wspierany øaskaÎ Boga. Odwaga
w stawianiu pytanÂ i podejmowanie trudu znalezienia rozwiaÎzania wyrazÇa sieÎ
w wielu korzystnych postawach: pamieÎcÂ i wdzieÎcznosÂcÂ, zdolnosÂcÂ ponoszenia
ofiary, zÇyczliwosÂcÂ, pokora i zdolnosÂcÂ przebaczenia, pokoÂj serca, otwarcie na
innych i wyrozumiaøosÂcÂ. SaÎ to postawy prowadzaÎce poszukujaÎcego do Boga16.
W wysiøku poszukiwania teologicznego bioraÎ udziaø dwie strony: nauczyciel
i student, przy czym obydwie majaÎ obowiaÎzek dawania sÂwiadectwa. Na wykøadowcy teologii spoczywa obowiaÎzek przekazywania studentom tresÂci, ktoÂre
takzÇe po zakonÂczeniu studioÂw beÎdaÎ stanowicÂ podstaweÎ ich osobistej wiary,
pozwolaÎ umacniacÂ jaÎ w innych oraz ksztaøtowacÂ wøasne postawy zÇyciowe.
Z tak pojeÎtego obowiaÎzku wypøywa odpowiedni styl przekazu. Wymaga on
takiej formy przekazu obiektywnej prawdy objawionej, ktoÂra dopuszcza pluralizm jeÎzykowy, dostosowujaÎc pojeÎcia do zmiennych epok historycznych. Søowo BozÇe powinno bycÂ przekazywane w jeÎzyku ludzi zÇyjaÎcych w okresÂlonej
kulturze, w okresÂlonym miejscu. BoÂg Objawienia chce przemawiacÂ w sprawach
aktualnych. Gdyby Søowo BozÇe nie speøniaøo tego warunku, pozostawaøoby
søowem niemym. Dla wyrazÇenia swojego sensu Søowo BozÇe ¹przyjmujeº jeÎzyk
ludzki, moÂwi jeÎzykiem aktualnej epoki, starajaÎc sieÎ ukazywacÂ trwaøaÎ nowosÂcÂ
oreÎdzia Boskiego.

15

Por. Jan Paweø II, Encyklika Fides et ratio, nr 13.
Por. M. Bordoni, La teologia nel dialogo con la filosofia e le scienze, w: Culture, incroyance
et foi..., s. 291-301.
16
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Za posøugiwanie sieÎ jeÎzykiem aktualnym pøaci sieÎ jednak pewnaÎ ceneÎ. JeÎzyk
niesie z sobaÎ caøy cieÎzÇar zÇycia. MoÂwicÂ nim znaczy napeøniacÂ go zÇyciem, ale takzÇe
obciaÎzÇacÂ wszystkimi søabosÂciami, w jakich jest ono pograÎzÇone. Teologia pragnaÎca zawieracÂ bogaty sens nie mozÇe sieÎ uwolnicÂ od cieÎzÇaru zÇycia swojej epoki.
W ten sposoÂb staje sieÎ ona towarzyszkaÎ naszej wiary w zÇyciu codziennym17.
MoÂwi ona jeÎzykiem zÇycia, zwøaszcza gdy przychodzi jej moÂwicÂ o przeciwnosÂciach zÇyciowych i o sÂmierci. MysÂl teologiczna, ktoÂra nie byøaby zdolna zrozumiecÂ zwiaÎzkoÂw misterioÂw z poszukiwaniem ostatecznego sensu zÇycia i sÂmierci
czøowieka, byøaby pustaÎ formuøaÎ.
Kompetencja i maÎdrosÂcÂ wykøadowcy powinny øaÎczycÂ w sobie sÂcisøosÂcÂ naukowaÎ i zdolnosÂcÂ wychowawczaÎ. Kompetencja zakøada krytyczno-obiektywny
wykøad tresÂci wiary, podczas gdy jego zmysø pedagogiczny nie beÎdzie sieÎ zadowalaø ukazywaniem siøy wiary jedynie w jednostkowym czy grupowym dosÂwiadczeniu, lecz zwroÂci uwageÎ na jej wartosÂcÂ w caøej autentycznej tradycji
KosÂcioøa, jako duchowego dziedzictwa.
Teologia, jako rozumienie wiary, zakøada takzÇe u teologa wiareÎ, w ktoÂrej
ten ¹siebie caøego powierza Bogu, okazujaÎc peønaÎ ulegøosÂcÂ rozumu i woli wobec
Boga objawiajaÎcego i dobrowolnie uznajaÎc objawienie dane przez Niegoº18.
Wiara jest caøkowitym oddaniem sieÎ Bogu i wspoÂlnotaÎ zÇycia z Nim. Przy takim
ujeÎciu wiary wykøadowca teologii nie tylko przekazuje swoim søuchaczom tresÂci
wiary, ale øaÎczy z niaÎ kontemplacjeÎ. Oznacza to, zÇe uprawianie teologii øaÎczy
przekaz Søowa BozÇego z osobistym posøuszenÂstwem i wiernosÂciaÎ wobec niego.
W ten sposoÂb odbiorca wykøadu teologicznego powinien dosÂwiadczacÂ, zÇe teologia dokonuje sieÎ w konteksÂcie wiary osobistej i wiary KosÂcioøa, ktoÂrej sÂwiadkiem jest sam wykøadowca. Implikacja takiego zwiaÎzku jest prosta: nauczanie
teologiczne nie mozÇe sieÎ ograniczacÂ jedynie do przekazu wiedzy, ale ma pomagacÂ takzÇe w doskonaleniu osobowym søuchacza i w jego usÂwieÎcaniu. Pedagogiczna funkcja nauczyciela teologii powinna miecÂ na uwadze troskeÎ o duchowy rozwoÂj studenta, ktoÂra zakøada zdolnosÂcÂ do prowadzenia dialogu w duchu
szacunku dla søuchacza, liczenie sieÎ z realiami pokoleniowymi, umiejeÎtnosÂcÂ
dostrzegania u møodziezÇy wartosÂci pozytywnych, pewne zaufanie do zdolnosÂci
percepcyjnej studenta, osobistaÎ postaweÎ pokory. W takim tylko klimacie szkoøa
teologiczna staje sieÎ prawdziwym miejscem zdobywania wiedzy i uczenia sieÎ
dawania sÂwiadectwa wiary.
Ze wzgleÎdu na szczegoÂlny przedmiot poznania teologicznego, jakim jest
BoÂg objawiajaÎcy sieÎ czøowiekowi, student teologii musi zdawacÂ sobie spraweÎ
ze szczegoÂlnej metody stosowanej w tej nauce, wymagajaÎcej dyspozycyjnosÂci
w studiowaniu i gotowosÂci wprowadzenia poznanych tresÂci w zÇycie wiary.

17
18

Por. G. Ruggieri, La compagna della fede, Torino 1980, s. 5.
SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym Dei Verbum, nr 5.

TEOLOGIA W PRZESTRZENI SPOèECZNO-KULTUROWEJ

47

Jak kazÇde studium wymaga zdolnosÂci koncentracji umysøu, wolnosÂci od
uprzedzenÂ i pozytywnego otwarcia na badanaÎ prawdeÎ, roÂwniezÇ studium teologii domaga sieÎ wolnosÂci od przyjeÎtych z goÂry zaøozÇenÂ, spokoju w ocenie opinii,
obiektywizmu i odwagi w podejmowaniu decyzji w materii, ktoÂra nie jest caøkowicie jasna dla umysøu i wymaga zaufania do NajwyzÇszej Prawdy19. Droga do
jej poznawania wymaga cierpliwosÂci w prowadzonej analizie, odwagi w przyjmowaniu wnioskoÂw, osobistego zaangazÇowania w przyswojenie badanej tresÂci
i wprowadzanie jej w zÇycie. To ostatnie zadanie ma charakter nie tylko osobistego doskonalenia wierzaÎcego søuchacza, ale posiada wymiar apostolski. Przebyta przez niego droga kultury wiary powinna bycÂ bodzÂcem do osobistej przemiany i przemiany sÂwiata, w ktoÂrym on zÇyje. Prawda chrzesÂcijanÂska, przemieniajaÎca osobistaÎ historieÎ czøowieka, ma charakter powszechny, jest obecna
w historii wszystkich ludzi jako zdolna jaÎ przemieniacÂ. Dlatego przekazywanie
tej prawdy ludziom wszystkich epok jest zadaniem KosÂcioøa i teologii pozostajaÎcej w jego søuzÇbie. ChrzesÂcijanÂstwo jest powszechnym oreÎdziem zbawczym.
Jest ono przekazywane dzieÎki przepowiadaniu i katechezie, a pogøeÎbiane teologicznie przez tych, ktoÂrzy zÇyjaÎ juzÇ po chrzesÂcijanÂsku, w wierze KosÂcioøa.
UwzgleÎdniajaÎc bardzo zroÂzÇnicowanaÎ rzeczywistosÂcÂ nowych adresatoÂw
Ewangelii, specyfikeÎ tradycji oraz ich odreÎbnosÂcÂ kulturowaÎ, nauczyciel gøoszaÎcy prawdy wiary i przygotowujaÎcy sieÎ dzisÂ do tej roli student muszaÎ wykazacÂ
pedagogicznaÎ wrazÇliwosÂcÂ na koniecznosÂcÂ umotywowania decyzji przylgnieÎcia
do oreÎdzia zbawczego, uwzgleÎdniajaÎc dziaøanie øaski w warunkach konkretnych
oczekiwanÂ swoich adresatoÂw. Dlatego istnieje potrzeba pogøeÎbionego wczesÂniej studium teologii, wprowadzania jej we wøasne zÇycie i staøego konfrontowania z Nauczycielskim UrzeÎdem KosÂcioøa.

3. TEOLOGIA WSPOMAGAJAÎCA CHRZESÂCIJANÂSKAÎ WIZJEÎ CZèOWIEKA

Dla teologii jako nauki o Bogu i czøowieku nie jest sprawaÎ obojeÎtnaÎ pytanie
o tozÇsamosÂcÂ czøowieka w dzisiejszym sÂwiecie. Kim jest czøowiek? Jaki jest sens
cierpienia i sÂmierci? Co nas czeka po zakonÂczeniu tego zÇycia? Co indywidualny
czøowiek mozÇe dacÂ spoøeczenÂstwu i co mozÇe otrzymacÂ od niego? Aby uzyskacÂ
nalezÇytaÎ odpowiedzÂ, nalezÇy znalezÂcÂ wøasÂciwy punkt odniesienia, jasne i wiaÎzÇaÎce
19

Por. K. Rahner, Intellektuelle Redlichkeit und christlicher Glaube, w: K. Rahner, Schriften
zur Theologie, t. 7, Einsiedeln ± ZuÈrich ± KoÈln 1966, s. 56. ¹Intellektuelle Redlichkeit gebietet den
Mut zur geistigen Entscheidung, auch wenn diese belastet ist mit all der Unsicherheit, Dunkelheit
und Gefahr, die nun einmal mit der geistigen Entscheidung eines endlichen, geschichtlich bedingten Geistes verbunden sind, der um diese seinen Bedingtheiten weiss und doch entscheiden mussº.
TamzÇe.
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zasady. Gdzie wieÎc mozÇna znalezÂcÂ w miareÎ satysfakcjonujaÎcaÎ odpowiedzÂ na
tego typu pytania?
Zawsze czaÎstkowe tylko odpowiedzi otrzymujemy od filozofii i antropologii, ktoÂre bazujaÎ na sobie wøasÂciwych fundamentach, pozostajaÎ w granicach
wøasnych kompetencji i odwoøujaÎ sieÎ do wøasÂciwych dla siebie metod badawczych. Wiele dyscyplin techniczno-naukowych ogranicza sieÎ jedynie do optyki
kultury sÂwieckiej, czeÎsto materialistycznej. Jednak odpowiedzÂ kultury nie mozÇe
sieÎ zamknaÎcÂ w definicjach ksiaÎzÇkowych czy wypowiedziach mysÂlicieli, nawet
znanych i godnych intelektualnej analizy. OdpowiedzÂ na pytanie o tozÇsamosÂcÂ
czøowieka dokonuje sieÎ takzÇe na drodze analizy sytuacji kulturowej, w jakiej
zÇyje wspoÂøczesny czøowiek. I teÎ analizeÎ musi podjaÎcÂ takzÇe wspoÂøczesna teologia,
ktoÂra wspoÂødzielaÎc losy KosÂcioøa, powinna badacÂ takzÇe znaki czasu, majaÎce
wskazacÂ czøowiekowi jego aktualnaÎ drogeÎ ku nadprzyrodzonej realizacji. Antropologia teologiczna, nie wchodzaÎc w konflikt z innymi dyscyplinami i nie
lekcewazÇaÎc ich poszukiwanÂ, odwoøuje sieÎ do innej metody dla zrozumienia
misterium czøowieka ± do wiary opartej na objawionym Søowie Boga.
W wyjasÂnianiu problemoÂw stawianych przez Pismo SÂwieÎte, w wykøadzie
i studium teologii nie mozÇna sieÎ dzisÂ ograniczycÂ do rozumowania wyøaÎcznie
typu logicznego, do szukania wyjasÂniania misterioÂw Boga w nich samych.
W szukaniu odpowiedzi na pytanie o tozÇsamosÂcÂ czøowieka teologia wspoÂøczesna odwoøuje sieÎ do historii i jej kontekstu. Wymiar historyczny jest bowiem
istotnie zwiaÎzany z chrzesÂcijanÂstwem i z KosÂcioøem. ChrzesÂcijanÂstwo jest bowiem religiaÎ ukazujaÎcaÎ dziaøanie Boga w historii. BoÂg objawienia jest Bogiem,
ktoÂry wchodzi w historieÎ i objawia sieÎ poprzez czyny zbawcze20.
Nie lekcewazÇaÎc immanentnego sensu misterioÂw zbawczych, teologia odwoøuje sieÎ zawsze do realizacji planu BozÇego w historii, do zbawczego sensu objawienia. Teologia wspoÂøczesna istotnie pogøeÎbiøa historyczny wymiar objawienia i znaczenia ludzkiej sytuacji. Pojmuje ona czøowieka nie jako rzeczywistosÂcÂ
uniwersalnaÎ, ale jako ¹podmiot zÇyjaÎcy w konkretnej sytuacjiº21, a same misteria bada w relacji do czøowieka i jego zbawienia.
Historyczny wymiar teologii w interpretacji wydarzenia czøowieka, misterium Chrystusa i historii zbawienia dostrzegø wyrazÂnie ostatni SoboÂr22, ktoÂry
w wielu dokumentach przypomina, zÇe poznanie Boga dokonuje sieÎ przez czøowieka23. Dlatego wspoÂøczesna teologia pragnie maksymalnie pozostacÂ w kontakcie z czøowiekiem i z jego problemami24. StaÎd wysiøek teologii zwroÂcony jest
20

Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym Dei Verbum, nr 2.
Por. P. Eicher, Theologie. Eine EinfuÈrung in das Studium, MuÈnchen 1980, s. 40-42, 133-141;
Cz.S. Bartnik, Historia filozofii, Lublin 2000, s. 141-255; Cz.S. Bartnik, Chrystus ± Syn Boga
ZÇywego, Lublin 2000, s. 155 nn; A. Darlap, Teologia fondamentale della storia della salvezza, w:
Mysterium salutis, t. I/1, Brescia 1967, s. 77-100.
22
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym Dei verbum, nr 3 i 4.
23
Por. H. Buerkle, Czøowiek w poszukiwaniu Boga: Problem roÂzÇnych religii, PoznanÂ 1998.
21
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nie tylko na poznanie Søowa BozÇego, ale takzÇe na zrozumienie czøowieka, do
ktoÂrego to Søowo jest skierowane i na poznanie sytuacji, w jakiej to Søowo do
czøowieka dociera25.
Problem czøowieka pozostaje zawsze zwiaÎzany z problemem Boga, dlatego
teologieÎ interesuje czøowiek w sÂwiecie i w historii. Nie ogranicza ona swoich
zadanÂ jedynie do interpretacji Søowa BozÇego, ale starajaÎc sieÎ zrozumiecÂ czøowieka ± zaroÂwno wierzaÎcego jak niewierzaÎcego ± nie pozostawia bez odpowiedzi pytania o Chrystusa, bez ktoÂrego nie mozÇna zrozumiecÂ wyczerpujaÎco czøowieka26. Chrystus jako odwieczny Syn BozÇy, jednoczaÎc sieÎ z kazÇdym czøowiekiem, staø sieÎ podstawaÎ objawienia czøowiekowi prawdy o nim samym27. Antropologia teologiczna jest wieÎc wspomagana przez chrystologieÎ, ktoÂra pozwala
czøowiekowi poznacÂ sens wøasnego istnienia na tle historycznego planu stworzenia28.
W historycznym przyjsÂciu Chrystusa BoÂg daø czøowiekowi poszukujaÎcemu
odpowiedzi na pytanie o wøasnaÎ tozÇsamosÂcÂ odpowiedzÂ przekraczajaÎcaÎ ludzkie
mozÇliwosÂci. Transcendentny charakter tej odpowiedzi ma swoje korzenie w tajemnicy Boga objawiajaÎcego sieÎ w Chrystusie. Rozpatrywanie podstawowych
pytanÂ antropologicznych w konteksÂcie Wydarzenia Chrystusa wyzwala psychologiczne napieÎcie w czøowieku. Sam Chrystus stanowi krytycznaÎ odpowiedzÂ na
pytania o czøowieka. Wiele bowiem ludzkich projektoÂw pozostaje w konflikcie
z duchem Ewangelii dlatego, zÇe w Chrystusie wysteÎpuje szczegoÂlna i niejednokrotnie odmienna odpowiedzÂ w stosunku do naszych zaøozÇenÂ. OdpowiedzÂ przychodzaÎca od Jezusa domaga sieÎ zmiany w naszej mentalnosÂci i zakotwiczenia
w wartosÂciach, ktoÂre nie zawsze odpowiadajaÎ projektom i woli czøowieka. Dlatego teologia wspoÂøczesna pragnie bycÂ obecna we wszystkich sprawach ludzkich, z czego wypøywa takzÇe wielosÂcÂ jej dyscyplin oferowanych studentom
teologii.
Obok klasycznych tematoÂw biblijno-teologicznych proponuje sieÎ teologieÎ
maøzÇenÂstwa i rodziny, teologieÎ posteÎpu i kultury, eko-teologieÎ, teologieÎ rzeczywistosÂci ziemskich itd. SumujaÎc, mozÇna powiedziecÂ, zÇe wspoÂøczesna teologia
stara sieÎ asymilowacÂ antropologieÎ. CytujaÎc Y. Congara: teologia moÂwi o misteriach w taki sposoÂb, ¹by poøaÎczenia ich obiektywnaÎ tresÂcÂ wewneÎtrznaÎ z praktycznym sensem dla nasº29, czyli zmierza do poøaÎczenia antropologii z Bogiem
24

Por. B. Lambert, Les deux deÂmarches de la theÂologie, NRTh 89(1967), s. 257-280.
Por. K. Rahner, UÈber den Begriff des Geheimnisses in der katholischen Theologie, w:
K. Rahner, Schriften zur Theologie, t. IV, Einsiedeln ± ZuÈrich ± KoÈln 1967, s. 29-36.
26
Por. G. Gozzelino, Il mistero dell'uomo in Cristo. Saggio di protologia, Leumann (Torino)
1991.
27
SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym Gaudium et spes,
nr 22.
28
Por. I. Sanna, L'uomo via fondamentale della Chiesa. Trattato di antropologia teologica,
Roma 1989, s. 12.
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i teologii z czøowiekiem. Chrystus, BoÂg±Czøowiek, posiada w peøni te wartosÂci,
ktoÂre kazÇdy z nas posiada w stopniu ograniczonym i jest On wolny od brakoÂw,
ktoÂre deformujaÎ czøowieka. Czøowiek na skutek swej pierworodnej winy jest
wewneÎtrznie podzielony i søaby. Jest w nim element wielkosÂci Boga, na ktoÂrego
obraz zostaø stworzony, ale roÂwniezÇ element wøasnej søabosÂci i neÎdzy. Pierwotny kryzys czøowieka jest tezÇ podstawaÎ kryzysu tozÇsamosÂci czøowieka wspoÂøczesnego. Aby ten kryzys przezwycieÎzÇycÂ i pomoÂc czøowiekowi odzyskacÂ utracone autentyczne oblicze wspoÂøpartnera Boga, teologia przypomina o koniecznosÂci powrotu do zÂroÂdøa, ktoÂrym jest BoÂg ± Odkupiciel czøowieka30.
Pod znaczaÎcym wpøywem filozofii egzystencjalnej i fenomenologii aktualna
teologia koncentruje sieÎ na ukazaniu osobowego charakteru wydarzenÂ zbawczych i na osobie ludzkiej. Taki bowiem charakter ma objawienie, wiara,
nadzieja i miøosÂcÂ i dlatego tezÇ: teologia øaski, eschatologia czy wreszcie sakramentologia. Te wszystkie rzeczywistosÂci i dziedziny zwiaÎzane saÎ z osobowym
spotkaniem Boga z czøowiekiem31. Tak przedstawiona wiedza teologiczna nie
tylko ma tresÂciowo ubogacacÂ umysø søuchacza, ale wspomaga rozwoÂj jego kultury wiary. Czyni ona bardziej czytelnym i ozÇywiajaÎcym zbawcze dziaøanie
Boga w naszej codziennosÂci.

Â RCZA FUNKCJA TEOLOGII
4. KULTUROTWO

W XX wieku bylisÂmy sÂwiadkami roÂzÇnych proÂb øaÎczenia chrzesÂcijanÂskiego
oreÎdzia z kulturowymi nurtami naszej epoki. ProÂby te zostaøy drastycznie wyrazÇone w czterech procesach kulturowych okresÂlanych mianem: demitologizacji (R. Bultmann), sekularyzacji (D. Bonhoeffer), teologii wyzwolenia (G. Gutierrez wraz z teologami gøoÂwnie obszaru Ameryki èacinÂskiej) i inkulturacji.
Ten ostatni doprowadziø do odkrycia w kryzysie kulturowym Zachodu wartosÂci
kultur narodowych.
Wprowadzanie elementoÂw chrzesÂcijanÂskiego oreÎdzia do kultury skøoniøo
teologoÂw do szukania coraz mocniejszych relacji mieÎdzy religiaÎ i kulturaÎ, a tym
samym mieÎdzy teologiaÎ i kulturaÎ. Tego typu relacja nie jest tylko powierzchowna, poniewazÇ teologia zawsze jest okresÂlonaÎ i specyficznaÎ inkulturacjaÎ
Ewangelii. Teologia bowiem wyrazÇa ludzkim søowem misterium Boga. Ale
29

Y. Congar, Le Christ dans l'eÂconomie salutaire et dans traiteÂs dogmatiques, ¹Conciliumº
11(1966), s. 24-25.
30
Por. Jan Paweø II, Encyklika Redemptor hominis, nr 7; takzÇe: SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o KosÂciele w sÂwiecie wspoÂøczesnym Gaudium et spes, nr 10.
31
Por. E.H. Schillebeeckx, Chrystus ± Sakrament spotkania z Bogiem, KrakoÂw 1966; R. Latourelle, Le Christ et l'EÂglise signes du salut, Tournai ± MontreÂal 1971.
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søowo ludzkie przynalezÇy do okresÂlonej kultury (np. greckiej, rzymskiej, chinÂskiej, itd.), a nie do jakiegosÂ jeÎzyka uniwersalnego (ktoÂry nie istnieje). PojeÎcie
kultury posiada wiele znaczenÂ. ZwiaÎzane saÎ one zawsze z erudycjaÎ, z wychowaniem lub strukturaÎ okresÂlonej spoøecznosÂci. TeologieÎ interesuje przede
wszystkim to ostatnie znaczenie. Zatem relacja mieÎdzy teologiaÎ i kulturaÎ oznacza relacjeÎ teologii i struktur kulturowych okresÂlonego narodu na konkretnym etapie jego historii32. Kultura obejmuje caøe bogactwo tradycji danej
spoøecznosÂci. W tym dziedzictwie tradycji znajduje swoje wøasÂciwe miejsce
takzÇe religia.
Co sieÎ wieÎc dokonuje, gdy okresÂlone spoøeczenÂstwo przyjmuje EwangelieÎ?
Dokonuje sieÎ wprowadzenie Søowa BozÇego w obieg wøasnej kultury, a to sieÎ
nazywa juzÇ ewangelizacjaÎ. Dokonuje sieÎ wcielenie Ewangelii, o czym pisaø Jan
Paweø II: ¹Poprzez inkulturacjeÎ KosÂcioÂø wciela EwangelieÎ w roÂzÇne kultury
i jednoczesÂnie wprowadza narody z ich kulturami do swej wøasnej wspoÂlnoty,
przekazuje im wøasne wartosÂci, przyjmujaÎc wszystko to, co jest w nich dobre,
i odnawiajaÎc je od wewnaÎtrzº33. Inkulturacja opiera sieÎ zatem na wprowadzeniu chrzesÂcijanÂskiego zÇycia i chrzesÂcijanÂskiego oreÎdzia w sÂcisÂle okresÂlony kontekst spoøeczny w takiej formie, zÇe zostajaÎ one wyrazÇone nie tylko poprzez
elementy wøasÂciwej dla nich nowej kultury, ale stajaÎ sieÎ czynnikiem jaÎ ozÇywiajaÎcym i przeksztaøcajaÎcym w nowaÎ rzeczywistosÂcÂ34.
PojeÎcie kultury jest wielowymiarowe i w najczeÎsÂciej przyjmowanym sensie
oznacza sÂwiat wartosÂci i sÂrodkoÂw, jakimi posøuguje sieÎ czøowiek. MozÇe powstacÂ
pytanie: dlaczego sposÂroÂd wszystkich wartosÂci stanowiaÎcych o istocie kultury
uprzywilejowane miejsce zajmuje religia? Ramy niniejszego artykuøu nie pozwalajaÎ na szersze rozwinieÎcie tego wazÇnego tematu. Z koniecznosÂci wieÎc musimy sieÎ ograniczycÂ do zaakcentowania momentoÂw istotnych35.
Historia potwierdza fakt, zÇe doniosøosÂcÂ religii zmieniaøa sieÎ w roÂzÇnych epokach. W starozÇytnosÂci kultura byøa nasycana tradycjaÎ religijnaÎ, czerpiaÎc zaroÂwno z mitoÂw jak i z systemoÂw religijnych odwoøujaÎcych sieÎ do rozumu czy objawienia biblijnego. W epoce chrzesÂcijanÂskiej ¹sÂredniowiecze ksztaøtowaøo
czøowieka wedøug sakralnego typu cywilizacji, opartego na przekonaniu, zÇe
wszystkie instytucje ziemskie, z caøaÎ ich zÇywotnosÂciaÎ, pozostajaÎ na søuzÇbie Bogu
i spraw BozÇych w celu realizacji kroÂlestwa BozÇego na ziemiº36. We wspoÂøczesnym sÂwiecie zachodnim dostrzega sieÎ stopniowe oddzielanie kultury od sfery
32

Por. B. Mondin, Teologia e culture, ¹Euntes doceteº 51(1998) nr 1, s. 75-80 (tutaj s. 75).
Jan Paweø II, Encyklika Redemptoris missio, nr 52.
34
Por. S. Thuruthiyil, L'inculturazione alla luce della enciclica ¹Fides et ratioº w: Fede
e ragione. Opposizione, composizione, red. M. Mantovani, S. Thuruthiyil, M. Toso, Roma 1999,
s. 251.
35
Por. Cz. Rychlicki, Podstawa wartosÂci w kulturze, w: Semel Deo dedicatum non est ad usum
humanos ulterius transferendum, Warszawa 2004, s. 695-718.
36
Por. J. Maritain, Religione e cultura, Brescia 1982, s. 23.
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religijnej, wartosÂci sÂwieckich od religijnych. Dokonuje sieÎ w nim proces sekularyzacji, ktoÂra powoduje, zÇe problematyka chrzesÂcijanÂska zwiaÎzana z ideami,
motywami, normami, zachowuje nadal swojaÎ skutecznosÂcÂ, ale traci formeÎ religijnaÎ, poniewazÇ jest rozpatrywana bez odniesienÂ do Boga37. W epoce postmodernistycznej (2. poøowa XX w.) wprost nieograniczonemu zaufaniu do nauki
towarzyszy szeroko obecne w kulturze uprzedzenie religijne, co wyrazÇa sieÎ
w przekonaniu, zÇe posteÎp naukowy prowadzi do wykazania nieprzydatnosÂci
elementu religijnego38. W postawach kwestionujaÎcych autentycznaÎ wartosÂcÂ
i wiarygodnosÂcÂ religii mozÇna zauwazÇycÂ jednaÎ wspoÂlnaÎ dla nich cecheÎ. Jest niaÎ
koncepcja czøowieka wyniesionego ponad wøasne ograniczenia, podniesionego
do rangi boÂstwa. Przy takiej koncepcji religia jest ujmowania jako prawdziwa
alienacja czøowieka.
Teologia otwarta na czøowieka i jego wartosÂci stara sieÎ wieloaspektowo
ukazacÂ podstawowaÎ wartosÂcÂ religii. Jako wiara poszukujaÎca zrozumienia, otwarta na autentyczne zrozumienie sensu Søowa BozÇego beÎdaÎcego podstawaÎ
posteÎpowania religijnego, teologia ma sÂwiadomosÂcÂ czeÎstego znieksztaøcania
religii poprzez przesaÎdy, praktyki magiczne oraz przez instrumentalizowanie
jej dla roÂzÇnych celoÂw, zwøaszcza politycznych. Teologiczna wykøadnia prawdy
objawionej stara sieÎ ukazacÂ nie tylko historyczny wymiar religii, ale takzÇe jej
wartosÂcÂ uniwersalnaÎ, tzn. odpowiada ona istotnemu wymiarowi czøowieka, jego
strukturze sÂwiadomosÂci. Oznacza to w rzeczywistosÂci, zÇe czøowiek nie mozÇe nie
pytacÂ o to, skaÎd pochodzi, w jaki sposoÂb mozÇe doskonalicÂ swoje istnienie, gdzie
tkwi zasada i racja jego istnienia.
SzukajaÎc odpowiedzi na te pytania, teologia (w øaÎcznosÂci z innymi naukami)
odkrywa w gøeÎbi czøowieka metafizycznaÎ tendencjeÎ ± naturalne pragnienie
kierujaÎce go ku transcendencji. BlokujaÎc w sobie te pragnienia, czøowiek dochodzi w sposoÂb nieunikniony do bøeÎdu39. BøaÎd ten wynika z ograniczonych
mozÇliwosÂci ludzkiego rozumowania, a takzÇe jest skutkiem niewøasÂciwego uzÇywania wolnosÂci.
Teologia stara sieÎ wykazacÂ, zÇe religia stanowi istotnaÎ wartosÂcÂ dla czøowieka
i nie czøowiek religijny jest wyalienowany, ale raczej ten, ktoÂry nie wprowadza
w dziaøanie wøasnego istnienia. Humanizm ateistyczny jest humanizmem okrojonym, niepeønym, a wieÎc ± mozÇna powiedziecÂ ± znieksztaøconym. Wiara religijna, mimo zÇe nie jest osiaÎgnieÎciem rozumu, jest rozumnym wyborem i gdy
czøowiek nie daÎzÇy do przekroczenia siebie, nie realizuje siebie w peøni. Na
usøugach takiej samorealizacji czøowieka pragnie pozostacÂ teologia, jako wazÇny
37

Por. G. Wildmann, La concezione personalistica di Dio come presupposto della storia della
libertaÁ in occidente, ¹Conciliumº 13(1977) nr 3, s. 144-154.
38
Por. V. Possenti, Religione e vita civile. Il cristianesimo nel postmoderno, Roma 2001, s.135173, 259-283.
39
Por. Jan Paweø II, Encyklika Fides et ratio, nr 73; takzÇe: P. MorandeÂ, Los fundamentos
filoÂsoficos de la inculturacioÂn de la fe, w: Culture, incroyance et la foi..., s. 265-276.
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skøadnik w kulturze. Teologia kultury kieruje swoÂj wzrok nie tylko na istoteÎ
czøowieka, ale takzÇe na jego gøoÂwne dziaøania, na misterium grzechu, na misterium odkupienia i na misterium ludzkiego wyboru i przeznaczenia. WskazujaÎc czøowiekowi drogeÎ do realizowania sieÎ w peøni i nie lekcewazÇaÎc innych
autentycznych wartosÂci, teologia w sposoÂb stanowczy reaguje na dziaøania prowadzaÎce do wyeliminowania z codziennego zÇycia wszystkiego, co nadaje sens
i wartosÂcÂ ludzkiej egzystencji, i co usuwa z zÇycia wartosÂci zabezpieczajaÎce
solidny fundament kulturze. WspoÂøpracuje ona takzÇe w dziele tworzenia nowej
kultury, zwøaszcza przez jasne ukazywanie takich wartosÂci chrzesÂcijanÂskich, jak
wartosÂcÂ zÇycia, osobowa godnosÂcÂ czøowieka, wartosÂcÂ rodziny, sens wolnosÂci,
sens nadziei, sens miøosÂci i miøosierdzia w zÇyciu jednostki i spoøeczenÂstwa, solidarnosÂcÂ mieÎdzy ludzÂmi. Te wartosÂci muszaÎ stanowicÂ istotne elementy kazÇdej
kultury, ktoÂra pragnie bycÂ humanistyczna.
Ponadto teologia wspoÂøpracuje z filozofiaÎ w zakresie wypracowania nowej
metafizyki, pozwalajaÎcej dostrzec wspoÂøczesnemu czøowiekowi nieprzemijalny
sens wartosÂci transcendentnych. W ten sposoÂb teologia wspoÂøczesna wspoÂøpracuje nad ksztaøtowaniem i rozwijaniem tego modelu kultury, jaki przez wieki
ozÇywiaø cywilizacjeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ.

Â RCZA POMOC TEOLOGII
5. EKLEZJOTWO

Nauka objawiona, zawarta w szczegoÂlny sposoÂb w PisÂmie SÂwieÎtym i w Tradycji, z woli Chrystusa ma bycÂ zachowywana azÇ do konÂca historii. Apostoøowie
przekazujaÎc to, co sami otrzymali, upominali wiernych, aby trzymali sieÎ tradycji, ktoÂre poznali i aby strzegli wiary im przekazanej. OdpowiadajaÎc na wezwanie apostoøoÂw, KosÂcioÂø w swojej nauce, w zÇyciu i w kulcie utrwala i przekazuje wszystkim pokoleniom to, czym sam jest i to, w co wierzy. Prawda otrzymana od Boga rozwija sieÎ w KosÂciele przy staøej asystencji Ducha SÂwieÎtego
i przy wspoÂøudziale trzech czynnikoÂw ludzkich: 1) proÂbie zrozumienia objawienia na drodze intelektualnego dociekania teologoÂw i kontemplacji; 2) dosÂwiadczenia wiary, ktoÂre lepiej uczy pojmowania spraw duchowych; 3) nauczania
papiezÇa i biskupoÂw, ktoÂrzy przez sukcesjeÎ apostolskaÎ otrzymali charyzmat
prawdy40.
SaÎ to trzy czynniki istotnie powiaÎzane mieÎdzy sobaÎ i dlatego nie mogaÎ bycÂ
izolowane. Ich relacje jesÂli czasem niepokoja, to dlatego, zÇe rozwijajaÎ sieÎ w KosÂciele zÇywym, peønym fermentoÂw, w dynamice wydarzenÂ historycznych i kulturowych. Przyczyny powstaøych rozbiezÇnosÂci mogaÎ bycÂ roÂzÇne; czeÎsto wynikajaÎ
40

Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym Dei verbum, nr 8.

54

KS. CZESèAW RYCHLICKI

z dzisiejszej sytuacji spoøeczno-kulturowej. Zawsze jednak stanowiaÎ nowe wezwania zaroÂwno dla teologii jak i UrzeÎdu Nauczycielskiego KosÂcioøa.
SÂwiat, w ktoÂrym dokonujaÎ sieÎ powazÇne przemiany kulturowe, kieruje pod
adresem teologii zÇaÎdanie stosowania nowego jeÎzyka dla wyrazÇania wiary, a takzÇe stawia wymogi metodologiczne, dzieÎki ktoÂrym wykøad teologoÂw byøby wiarygodny dla wspoÂøczesnego czøowieka. SytuacjeÎ rozbiezÇnosÂci poteÎguje niejednokrotnie pluralizm teologiczny, ktoÂry ksztaøtuje sieÎ dzisÂ juzÇ nie na pøaszczyzÂnie
wspoÂlnej kultury, ale roÂzÇnych kultur i filozofii. To wszystko powoduje, zÇe roÂwniezÇ Magisterium KosÂcioøa napotyka dzisÂ na nowe sytuacje, beÎdaÎce powodem
kontestowania go. Tak zøozÇona sytuacja domaga sieÎ troski, by napieÎcia istniejaÎce mieÎdzy roÂzÇnymi charyzmatami i posøugiwaniem w KosÂciele, same w sobie
pozytywne, nie przerodziøy sieÎ w konflikty, z ktoÂrych wyjsÂcie byøoby dla wszystkich stron bardzo trudne.
MajaÎc na uwadze ten problem, Kongregacja Nauki Wiary w Instrukcji o powoøaniu teologa w KosÂciele41 podjeÎøa na nowo zagadnienie eklezjalnej misji
teologa i teologii, nie tyle w dwustronnej relacji Magisterium KosÂcioøa ± teologia, ile w troÂjstronnym odniesieniu: Lud BozÇy (jako posiadajaÎcy i wøasÂciwie
wyczuwajaÎcy zmysø wiary oraz jako locus theologicus) ± wspoÂlny dla wiary,
UrzaÎd Nauczycielski KosÂcioøa ± teologia42. W ten sposoÂb zostaøa istotnie wyrazÇona eklezjalnosÂcÂ teologii, ktoÂra nigdy nie mozÇe pozostacÂ prywatnaÎ domenaÎ
teologa. Teologia zachowuje wøasÂciwaÎ tozÇsamosÂcÂ jedynie przy uznaniu swojego
naturalnego sÂrodowiska (wspomnianego wyzÇej), bo ona w nim ma swoje korzenie i z niego wyprowadza siøeÎ dla wøasnego rozwoju. StaÎd wieÎc staje sieÎ
zrozumiaøe, zÇe KosÂcioÂø nie jest dla teologa instytucjaÎ zewneÎtrznaÎ i maøo istotnaÎ
dla jego wøasnej refleksji.
Jako podmiot wspoÂlnotowy KosÂcioÂø stanowi wøasÂciwe sÂrodowisko dla uprawiania i skutecznego rozwoju teologii43. Dlatego wspomniana instrukcja Kongregacji Nauki Wiary wymienia jako nieodzowne w pracy teologa dwie kwestie: sÂcisøosÂcÂ metodologicznaÎ i wewneÎtrzne uczestnictwo w zÇywych strukturach
KosÂcioøa. Teolog jest zobowiaÎzany do przestrzegania wymogoÂw metodologicznych przy uprawianiu nauki, czyli wymogoÂw rozumnej kontroli prowadzonych
badanÂ. Jest tu nieodzowne korzystanie ze zdobyczy filozofii, ktoÂra dostarcza
¹solidnego i harmonijnego poznania czøowieka, sÂwiata i Bogaº44, z osiaÎgnieÎcÂ
nauk historycznych i humanistycznych, ktoÂre mogaÎ wspomoÂc teologa w lepszym
rozumieniu prawdy objawionej o czøowieku i normach moralnych jego posteÎpowania45. Gdy chodzi o wewneÎtrzne uczestnictwo w zÇywych strukturach KosÂ41

Instrukcja Donum veritatis, w: AAS 82(1990), s. 1550-1570.
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja dogmatyczna o KosÂciele Lumen gentium, nr 12.
43
Por. J. Ratzinger, Un dialogo tra Magistero e teologia, w: Vocazione ecclesiale del teologo,
Roma 1990, s. 5-10.
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SoboÂr WatykanÂski II, Dekret o formacji kapøanÂskiej Optatam totius, nr 15.
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cioøa, Instrukcja o powoøaniu teologa w KosÂciele ma na uwadze osobistaÎ wiareÎ
teologa, wprowadzanaÎ nieustannie w codzienne zÇycie.

***

Teologia uprawiana w KosÂciele i pod jego kierunkiem musi miecÂ zawsze
sÂwiadomosÂcÂ odpowiedzialnosÂci za wiareÎ caøego Ludu BozÇego i dlatego musi sieÎ
staracÂ o taki przekaz nauczania, ktoÂry nie narusza doktryny wiary46. Nie narusza to wolnosÂci badanÂ teologicznych. WolnosÂcÂ ta powinna sieÎ jednak realizowacÂ w obreÎbie wiary KosÂcioøa, za ktoÂrej integralnosÂcÂ odpowiada jego UrzaÎd
Nauczycielski.
Tak uprawiana teologia mozÇe wniesÂcÂ powazÇny wkøad takzÇe w chrzesÂcijanÂskaÎ formacjeÎ studentoÂw. Jakkolwiek teologia posiada uprzywilejowane i odpowiedzialne miejsce w formacji kandydatoÂw do kapøanÂstwa, to nie mozÇna jej dzisÂ
traktowacÂ jako przywileju zarezerwowanego dla klerykoÂw, dla sioÂstr zakonnych czy niektoÂrych tylko osoÂb sÂwieckich, ktoÂre przygotowujaÎ sieÎ do nauczania
religii w szkoøach panÂstwowych. Duszpasterstwo akademickie, parafialne, diecezjalne, krajowe, a takzÇe mieÎdzynarodowe w jednoczaÎcej sieÎ coraz bardziej
Europie oraz wspoÂøpraca w zakresie badanÂ na wydziaøach teologicznych i w uniwersytetach, powinny stanowicÂ podstaweÎ naszej wspoÂlnej refleksji. Propozycja otwartych wykøadoÂw i kursoÂw na wydziaøach teologicznych (takzÇe dla studentoÂw innych wydziaøoÂw uniwersyteckich) mogøaby okazacÂ sieÎ uzÇyteczna dla
jednoczenia sieÎ roÂzÇnych warstw spoøecznych, ktoÂre pozostawaøy dotaÎd nieraz
zamknieÎte we wøasnych kreÎgach. PamieÎtacÂ nalezÇy, zÇe wspoÂøczesÂni adresaci
ewangelijnego przesøania saÎ uksztaøtowani przez techniczny i naukowy model
mysÂlenia, w sÂwiecie wielosÂci kultur, co niejednokrotnie powoduje zubozÇenie
osobowe czøowieka. W tej sytuacji teologia czuje sieÎ w sposoÂb szczegoÂlny wezwana do podjeÎcia krytyczno-naukowego dialogu z kulturaÎ i naukaÎ w przekonaniu, zÇe chrzesÂcijanÂskie oreÎdzie ukazÇe swojaÎ wøasÂciwaÎ skutecznosÂcÂ w kulturze,
w obreÎbie ktoÂrej zÇyje konkretny czøowiek47. W ostatnich latach w Polsce, gdy
obserwuje sieÎ zjawisko otwarcia uniwersytetoÂw panÂstwowych takzÇe na teologieÎ, rosÂnie klimat wzajemnego szacunku. Wiele konkretnych projektoÂw wspoÂøpracy zostaøo zrealizowanych, gdyzÇ u podstaw obydwu instytucji tkwi gøeÎbokie
przekonanie, zÇe teologia ± z jej szczegoÂlnym przedmiotem poszukiwanÂ ± stanowi dopeønienie ludzkiej, intelektualnej, kulturowej i chrzesÂcijanÂskiej formacji
czøowieka.
45

nr 10.
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Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powoøaniu teologa w KosÂciele Donum veritatis,
Por. tamzÇe, nr 11.
Por. Bordoni, La teologia nel dialogo con la filosofia e le scienze, s. 292-298.
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Riassunto
La teologia praticata nella Chiesa, e sotto la sua direzione, deve avere sempre la
coscienza della responsabilit della fede di tutto il Popolo di Dio, e per questo deve
adoperarsi di tale insegnamento che non trasgredisce alla dottrina della fede. Non
viola questo ± evidentemente ± la libertaÁ della ricerca teologica. Questa libertaÁ
dovrebbe peroÁ realizzarsi nell'ambito della fede della Chiesa, su cui l'integritaÁ vigila
il suo Magistero.
CosõÁ praticata la teologia puoÁ dare il contributo alla formazione cristiana degli
studenti. BencheÁ la teologia possiede il posto privilegiato e responsabile nella formazione dei candidati al sacerdozio, tuttavia non puoÁ essere trattata oggi come il
privilegio riservato ad essi, alle suore o ad alcuni solo laici, che si preparano
all'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. La pastorale accademica,
parrocchiale, diocesana, nazionale, come anche internazionale, nella sempre piuÁ
unita l'Europa, e la collaborazione nell'ambito della ricerca alle nostre facoltaÁ teologiche ed universitarie, dovrebbero fare il fondamento della nostra comune riflessione. La proposta delle aperte lezioni e conferenze alle facoltaÁ teologiche, anche per
gli studenti delle altre facoltaÁ universitarie, potrebbe risultare utile per fare l'unione
dei differenti ceti sociali, che rimanevano piuÁ di una volta chiusi nei propri circoli.
Non si puoÁ dimenticare, che gli odierni destinatari del messaggio cristiano hanno la
loro comprensione culturale ed il loro modo di pensare modellato da una mentalitaÁ
scientifica e tecnica, che tende a pervadere la pluralitaÁ delle culture, che pretendono
di appagare i bisogni dell'uomo. In questo contesto, la teologia si sente particolarmente chiamata ad affrontare a livello critico-scientifico il dialogo con la cultura e la
scienza, nella convinzione che un messaggio che non si incarna in una cultura storica
non viene seriamente accolto. Negli ultimi anni in Polonia, quando si nota la seria
apertura delle universit statali alla teologia, si eÁ creato un clima do reciproca stima e
ci sono realizzati tanti concreti progetti di collaborazione. E tutto questo eÁ stato
possibile fare, percheÂ alla base di entrambi istituzioni esiste la profonda convinzione,
che la teologia, con il suo speciale oggetto di ricerca, esercita il completamento della
formazione umana, intellettuale e cristiana dell'uomo.
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TEOLOGIA PERSONALISTYCZNA

Teologia personalistyczna to nie ¹osobistaº lub ¹subiektywistycznaº, chocÂ
tak nieraz rozumiejaÎ jaÎ przeciwnicy personalizmu, ale jest to teologia konstruowana przy pomocy systemu personalistycznego.

1. POTRZEBA SYSTEMU FILOZOFICZNEGO W TEOLOGII

IstniejaÎ roÂzÇne rodzaje i konstrukcje teologii ogoÂlnej, w tym i chrzesÂcijanÂskiej. DzisÂ chyba najczeÎsÂciej rozwijana jest teologia narracyjna i kerygmatyczna,
operujaÎca jeÎzykiem codziennym i potocznymi konstrukcjami metodologicznymi. Jednak najlepszy rodzaj teologii to taki, ktoÂry posøuguje sieÎ jakimsÂ systemem filozoficznym, uniesprzeczniajaÎcym informacje i zdania religijne, i wiaÎzÇaÎcym je w wyzÇszaÎ caøosÂcÂ. W chrzesÂcijanÂstwie zastosowano czeÎsÂciowo filozofieÎ
greckaÎ i hellenistycznaÎ juzÇ w niektoÂrych ksieÎgach Nowego Testamentu: w LisÂcie
do Rzymian, w Ewangelii wedøug sÂw. Jana, a takzÇe w listach wtoÂropawøowych:
do Efezjan i do Kolosan. FilozofiaÎ w sensie wøasÂciwym posøugiwali sieÎ juzÇ
wyrazÂnie apologeci z II wieku: Arystydes, Justyn, Tacjan, Atenagoras i Teofil
z Antiochii. Od tej pory obok narracji historycznej i ujeÎcÂ kerygmatyczno-pastoralnych coraz czeÎsÂciej posøugiwano sieÎ w teologii maksymalistycznymi kierunkami filozofii greckiej. AzÇ w sÂredniowieczu teologia systematyczna staøa sieÎ
wøasÂciwie filozoficznym opracowaniem danych religijnych i objawionych. W rezultacie filozofia staøa sieÎ metodaÎ opracowania prawd wiary i tresÂci objawionych wedøug zwiaÎzkoÂw, argumentoÂw, stopni poznawczych, spoÂjnosÂci (harmonia dogmatoÂw), a wreszcie søuzÇyøa w duzÇym stopniu wiedzaÎ pozazÂroÂdøowaÎ,
pozateologicznaÎ.
Dla teologii katolickiej najbardziej pozÇyteczna jest filozofia systemowa
i maksymalistyczna. Filozofie bezsystemowe i minimalistyczne, jak np. neopozytywizm, nie porzaÎdkujaÎ odpowiednio danych, nie tworzaÎ ogoÂlnej perspekty-
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wy, nie syntetyzujaÎ materiaøu, nie docierajaÎ do prawd najgøeÎbszych, nie usuwajaÎ
ewentualnych sprzecznosÂci mieÎdzy danymi i nie dajaÎ po prostu wiedzy teologicznej w postaci metodologicznie zorganizowanej. Nie jest, oczywisÂcie, stosowana w teologii zÇadna peøna doktryna danego kierunku filozoficznego, zwøaszcza z jego zaøozÇeniami; raczej dana filozofia peøni roleÎ metody. Jest ona
stosowana do danych religijnych, do ich systematyzowania, spajania, wiaÎzania,
interpretowania, pewnego wtoÂrnego dowodzenia, a wreszcie stanowi wazÇne
øaÎcze mieÎdzy prawdami religijnymi a umysøowosÂciaÎ danej kultury czy epoki.
StaÎd teologia mozÇe korzystacÂ z roÂzÇnych systemoÂw filozoficznych, tworzaÎc tym
samym roÂzÇne szkoøy teologiczne (pluralizm teologiczny); mogaÎ sieÎ one z czasem
zmieniacÂ, gdyzÇ zaroÂwno systemy filozoficzne i systemy teologiczne na nich
oparte, podlegajaÎ prawu starzenia sieÎ. Niezmienne saÎ jedynie dogmaty religijne
i wiara religijna.
Trzeba przyznacÂ, zÇe pewnaÎ formeÎ spoÂjnosÂci daje tresÂciom biblijnym sama
kerygmatyka oraz hermeneutyka Biblii1. Zwøaszcza protestantyzm wypracowaø znanaÎ ogoÂlnaÎ zasadeÎ hermeneutycznaÎ, wedøug ktoÂrej fragmenty Pisma
SÂwieÎtego interpretuje sieÎ w perspektywie caøosÂci Pisma, wszystkich ksiaÎg,
a caøosÂcÂ w sÂwietle fragmentoÂw. OczywisÂcie zasada ta zakøada objawiony charakter Pisma SÂwieÎtego i w caøosÂci, i w kazÇdym fragmencie; nie zawiera natomiast dociekania naukowego, czy Pismo jest natchnione, prawdziwe i autentyczne. To juzÇ kwestia wiary. Tak wieÎc teologia protestancka zajmuje sieÎ
jedynie prawdaÎ mieszczaÎcaÎ sieÎ w teksÂcie Biblii, nie sieÎgajaÎc do rozumowej
wiarygodnosÂci Biblii, do teologii fundamentalnej, ani nawet do teodycei, traktujaÎcej o istnieniu Boga. W rezultacie caøa teologia dogmatyczna w protestantyzmie jest czysto skrypturystyczna, czyli obejmuje jedynie tresÂci i prawdy
wewnaÎtrzbiblijne.
Czy takzÇe katolicka teologia skrypturystyczna i w konsekwencji kerygmatyczno-hermeneutyczna mozÇe bycÂ spoÂjna bez systemu filozoficznego? W pewnym sensie tak. Wydaje sieÎ, zÇe takaÎ teologieÎ spoÂjnaÎ posiadajaÎ chocÂby wyznania
wiary (credo), ktoÂre saÎ skrypturystycznym, kerygmatycznym i katechetycznym
ujeÎciem prawd. CharakteryzujaÎ je spoÂjnosÂcÂ i jednosÂcÂ historyczno-narracyjna.
Jest to jednak raczej spoÂjnosÂcÂ wiary, a nie spoÂjnosÂcÂ tresÂci prawd, czy artykuøoÂw
wiary. WspoÂøczesna teologia naukowa nie mozÇe poprzestacÂ tylko na takiej
spoÂjnosÂci narracyjnej, gdyzÇ ma ona raczej zgøeÎbiacÂ intelektualnie fundamenty
wiary, przenikacÂ ± na ile to mozÇliwe ± tresÂci artykuøoÂw credo, badacÂ wszelkie
zwiaÎzki mieÎdzy poszczegoÂlnymi prawdami oraz wyciaÎgacÂ wszelkie mozÇliwe
wnioski poznawcze, etyczne i prakseologiczne.
Teologia katolicka operuje takzÇe pewnaÎ wiedzaÎ pozazÂroÂdøowaÎ, tzn. czerpanaÎ spoza zÂroÂdeø sÂcisÂle teologicznych, czyli objawionych, gdyzÇ nie utozÇsamia
sieÎ z wiaraÎ, lecz jest filozoficznym opracowaniem tez wiary. Teologia stanowi
1

Por. Cz.S. Bartnik, Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994, s. 53 nn.
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øaÎcze mieÎdzy objawieniem a wiedzaÎ, kulturaÎ, sÂwiadomosÂciaÎ kontekstualnaÎ i spoøecznaÎ. DzieÎki danym takzÇe pozazÂroÂdøowym i dzieÎki caøosÂciowej hermeneutyce
mozÇna dopiero odpowiednio personalistycznie zgøeÎbiacÂ i interpretowacÂ zdania
biblijne i zdania wiary2.

2. NA PRZYKèADZIE ZDANIA BIBLIJNEGO J 1,14

W Ewangelii wedøug sÂw. Jana znajduje sieÎ zdanie o fundamentalnym znaczeniu: ¹A Søowo staøo sieÎ ciaøem i zamieszkaøo wsÂroÂd nasº (J 1,14). Bez uwzgleÎdnienia wiedzy spoza tego zdania oraz caøosÂciowego systemu hermeneutycznego zdanie to jest nie tylko nieoznaczone lub wieloznaczne, ale tezÇ teologicznie niezrozumiaøe.
¹Søowoº bez kontekstu starotestamentalnego i zarazem hellenistycznego (Filon z Aleksandrii) oznacza co najwyzÇej: wyraz, søowo wypowiedziane lub napisane, obietniceÎ, jakaÎsÂ ideeÎ lub jakikolwiek nieokresÂlony znak wysteÎpujaÎcy w sÂwiecie osobowym. Co z kolei znaczy ¹ciaøoº (sarks)? MoÂwi sieÎ, zÇe ciaøo oznacza
czøowieka. Ale tu istotnym odniesieniem jest sÂrodowisko Starego Testamentu,
bo w jeÎzyku greckim sarks nie oznacza bynajmniej czøowieka, lecz raczej ciaøo,
mieÎso, skoÂreÎ, cielesnosÂcÂ, natureÎ, siedlisko pozÇaÎdanÂ, porzaÎdek przyrodzony.
A co znaczy ¹staøo sieÎ ciaøemº? Czy przestaøo bycÂ søowem? Czy jako Søowo
jest nadal Synem BozÇym, czy tezÇ przestaje bycÂ Bogiem? A mozÇe Søowo nie
przestaøo bycÂ sobaÎ, lecz jest juzÇ jednym (Søowem) i drugim (ciaøem, czøowiekiem) jednoczesÂnie? A mozÇe Søowo przemieniøo sieÎ w ciaøo, czyli BoÂg przemieniø sieÎ w czøowieka, tworzaÎc cosÂ ¹trzeciegoº? MozÇe BoÂg przybraø tylko
postacÂ czøowieka, jego wyglaÎd, figureÎ? ± jak beÎdaÎ uczyli dokeci. RoÂwniezÇ, co
znaczy ¹staøo sieÎº (egeÂneto, factum est)? Czy Søowo stworzyøo to ciaøo, czy
przyjeÎøo od kogosÂ, czy wcieliøo sieÎ w czøowieka juzÇ istniejaÎcego? Czy staøo sieÎ
faktem fizycznym i historycznym, czy tylko sieÎ objawiøo? Czy byøo realnosÂciaÎ?
A mozÇe tylko zjawaÎ lub pozorem (por. dokeci)? EgeÂneto ± od poÂzÂnogreckiego
ginomai (deponens medialny) mozÇe tezÇ znaczycÂ ¹narodziø sieÎº (jako ¹ciaøoº).
I wreszcie, co znaczy ¹zamieszkaøo wsÂroÂd nasº? Eskenosen oznacza raczej
¹rozbiøo namiot wsÂroÂd nasº. A to niewiele znaczy w jeÎzyku sÂwieckim. WøasÂciwy
sens otrzymujemy dopiero wtedy, gdy odniesiemy sieÎ do Starego Testamentu:
do weÎdroÂwki do Ziemi Obiecanej, do Namiotu Spotkania, do przebywania
Jahwe w obøoku (por. Wj 13,21; 24,16; 31,7; 35,11; 1Krl 8,10 n; Ez 9,3). Ciaøo
jako forma namiotu dla mentalnosÂci greckiej nie oznacza bynajmniej zwiaÎzku
Boga z czøowiekiem, a coÂzÇ dopiero moÂwicÂ o zwiaÎzku ze spoøecznosÂciaÎ ludzi.
2

TenzÇe, Metodologia teologiczna, Lublin 1998, s. 92 nn.
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To, zÇe wyrazÇenie ¹Søowo staøo sieÎ ciaøemº oznacza wcielenie Boga w Jezusa
z Nazaretu w jednosÂci podmiotowej, wynika dopiero z sensu gøeÎbinowego, zaøozÇonego w tym zdaniu przez osobeÎ Autora zdania i sensu przyjmowanego
przez osobeÎ receptora, ktoÂry posiøkuje sieÎ z kolei sensami spoza tego zdania,
mieszczaÎcymi sieÎ w caøosÂci Pisma SÂwieÎtego i w wierze KosÂcioøa. W kazÇdym
razie, dla uchwycenia gøeÎbinowego sensu zdania J 1,14 trzeba stosowacÂ nie tylko
analizeÎ literackaÎ i hermeneutykeÎ jeÎzykowaÎ, lecz nalezÇy takzÇe miecÂ na uwadze
caøy sÂwiat rozumienÂ, na ktoÂry skøadajaÎ sieÎ i ¹przedrozumienieº, i caøy horyzont
rozumienia. OczywisÂcie, saÎ roÂzÇne ¹przedrozumieniaº i roÂzÇne filozofie rozumieniowe. Rozumienie materialistyczne i radykalnie empiryczne z goÂry potraktuje
wspomniane zdanie jako pozbawione sensu gøeÎbinowego, ktoÂry miaøby wyznaczycÂ dalsze uwarunkowania. Podobnie postaÎpi filozofia neopozytywistyczna,
analityczna i lingwistyczna, ktoÂre uwazÇajaÎ zdania religijne, transcendujaÎce prostaÎ empirieÎ za pozbawione jakiegokolwiek sensu intelektualnego. Ludwig
Wittgenstein dopiero po ostrej krytyce, jakaÎ spotkaøo sieÎ jego stanowisko przyznaø zdaniom religijnym co najwyzÇej sens emocjonalny, nie zasÂ intelektualny.
TotezÇ w teologii katolickiej stosuje sieÎ raczej systemy maksymalistyczne:
platonizm (augustynizm), arystotelizm (tomizm), stoicyzm, idealizm, spirytualizm, fenomenologieÎ, egzystencjalizm teistyczny, a nawet i ewolucjonizm uniwersalny (P. Teilhard de Chardin). Od XIII wieku przewageÎ zaczaÎø zdobywacÂ
tomizm (sÂw. Tomasz z Akwinu). Wydaje sieÎ jednak, zÇe obecnie najlepszy byøby
system personalizmu. ¹Rodzina platonÂskaº, pojmujaÎca zdania religijne jako
takie, ktoÂre oddajaÎ idee i nazywajaÎ rzeczywistosÂci ponadziemskie lub ¹nadrzeczywisteº lub traktujaÎca je jako jedynie istniejaÎce, wydawaøa sieÎ ponad tysiaÎc
lat najlepsza i dla teologii najbardziej twoÂrcza. ¹Rodzina arystotelesowskaº
oraz ¹stoickaº ujmuje mimo wszystko ¹rzeczy religijneº jako ¹elementy tego
sÂwiataº. ¹Rodziny empiryczneº odrzucajaÎ sensy wyzÇsze i gøeÎbinowe. Dopiero
personalizm wykorzystuje odpowiednio roÂzÇne trafne ujeÎcia, tworzaÎc øuk syntezy nad jednymi i drugimi: nad empirycznymi i idealistycznymi, nad materialistycznymi i spirytualistycznymi oraz wskazujaÎc na osobeÎ ludzkaÎ jako nadrzeÎdne
centrum ontyczne i poznawcze. Osoba jest pewnaÎ nadsyntezaÎ obiektywizmu
i subiektywizmu, rzeczy i istot zÇywych, materii i ducha, empirii i twoÂrczosÂci
intelektualnej.

3. FILOZOFICZNY PERSONALIZM W TEOLOGII

JesÂli filozofia ma bycÂ narzeÎdziem oraz sposobem porzaÎdkowania i opracowania religijnych informacji, oraz samej religijnej rzeczywistosÂci, to najlepsza
dla tych celoÂw wydaje sieÎ systemowa filozofia personalistyczna. W personaliz-
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mie tym chodzi nie tylko o antropologieÎ personalistycznaÎ, tzn. naukeÎ o czøowieku jako osobie, ktoÂra stanowi dzisÂ element niemal wszystkich kierunkoÂw mysÂlowych, ale takzÇe o caøy system, ktoÂry tøumaczy wszelkaÎ rzeczywistosÂcÂ w sÂwietle
fenomenu osoby.
I tak dla kierunku personalizmu punktem wyjsÂcia jest caøy system osoby
ludzkiej dany w dosÂwiadczeniu i samodosÂwiadczeniu. Przy tym nie mozÇna sieÎ
ograniczacÂ ani do Boethiusowej definicji osoby jako ¹indywidualnej substancji
natury rozumnejº, bo okresÂla czøowieka jako jednostkeÎ, a nie osobeÎ ani do
definicji Ryszarda ze sÂw. Wiktora, moÂwiaÎcej zÇe osoba to ¹ktosÂ pojedynczyº
(aliquis singularis), co z czasem zrodziøo zachodni indywidualizm, ktoÂry dzisÂ
sÂwieÎci swoje najwyzÇsze triumfy. Po Kartezjuszu (ego cogitans) trzeba osobeÎ
okresÂlacÂ syntetycznie jako ¹subsystencjeÎ na sposoÂb kogosÂº, czyli jako ¹ja subsystujaÎce, samoistneº. Jest ona ujmowana jako byt najdoskonalszy w naturze
rzeczy, wzgleÎdnie absolutny, punkt wyjsÂcia, centrum, cel i sens wszelkiej rzeczywistosÂci.
W ten sposoÂb personalistyczna wizja rzeczywistosÂci odkrywa niejako dwubiegunowosÂcÂ bytu: caøa rzeczywistosÂcÂ jest w poznawczej i ontycznej relacji do
osoby, a osoba jest w poznawczej i ontycznej relacji do caøej rzeczywistosÂci.
OczywisÂcie, osoba ma tu prymat. Jest po prostu najwyzÇszym i centralnym rodzajem bytu. Jest ona istotnaÎ podstawaÎ bytowosÂci, jest bytem na zasadzie
¹streszczenia rzeczywistosÂciº w sobie (recapitulatio entis), lub na zasadzie
¹sÂciaÎgnieÎcia bytuº (contractio entis). Wszelka rzeczywistosÂcÂ nieosobowa i pozaosobowa jest ¹sÂciaÎgnieÎtaº ontologicznie do osoby, lub osoÂb, nie zasÂ do rzeczy
ani do czegosÂ anonimowego. W zwiaÎzku z tym byt osobowy jawi sieÎ jako
problem fundamentalny ± jest w konsekwencji podstawowym problemem religijnym i teologicznym.
PoniewazÇ osoba nie tøumaczy samej siebie, dlatego jej zasadniczaÎ strukturaÎ
jest misteryjne odniesienie do innych istot i rzeczy, przez co zresztaÎ samaÎ siebie
realizuje i speønia. Przede wszystkim jest ona odniesieniem do jakiejsÂ Osoby
absolutnej absolutnie, ktoÂraÎ nazywamy Bogiem osobowym. A zatem byt jest
relacjaÎ sÂwiata do Boga i Boga do sÂwiata. W tym odniesieniu naczelne miejsce
zajmuje relacja: osoba ludzka ± BoÂg. Dlatego osoba to problem religijny ze swej
istoty, a zagadnienia religijne nalezÇaÎ do naczelnej problematyki bytu i filozofii.
W konsekwencji takzÇe zdania religijne, biblijne oraz teologiczne majaÎ znaczenie pierwszorzeÎdne. A dzieÎki odniesieniu caøej rzeczywistosÂci do osoÂb sfera
materialno-jeÎzykowa mozÇe roÂwniezÇ oddawacÂ najgøeÎbsze i najwyzÇsze sensy.
NasteÎpnie osoba jako subsystencja relacyjna realizuje sieÎ wzgleÎdem innych
osoÂb. StaÎd w interpretacji rzeczywistosÂci doniosøaÎ roleÎ odgrywa takzÇe spoøecznosÂcÂ osoÂb (communio personarum). W rezultacie w centrum rzeczywistosÂci
znajduje sieÎ takzÇe spoøecznosÂcÂ, beÎdaÎca roÂwniezÇ ¹streszczeniem bytuº i contractio entis; byt w najwyzÇszym rodzaju to spoøecznosÂcÂ i relacja spoøeczna. W konsekwencji filozofia personalizmu spoøecznego przygotowuje grunt pod antro-
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pologieÎ spoøecznaÎ jako ontologieÎ spoøecznaÎ, a w tym i pod spoøecznosÂcÂ KosÂcioøa, spoøecznosÂcÂ religijnaÎ, czyli spoøecznosÂcÂ w relacji do Boga; pod KosÂcioÂø jako
religijnego hermeneuteÎ rzeczywistosÂci w aspekcie religijnym. KosÂcioÂø cechuje
zbiorowa sÂwiadomosÂcÂ, poznanie, wola, czyn, wprost osobowosÂcÂ (kard. Karol
Wojtyøa). StaÎd wynika szczegoÂlne dosÂwiadczenie spoøeczne, autorytet spoøeczny, moc prawa i wøadza tworzenia Pisma SÂwieÎtego oraz mozÇliwosÂcÂ jego interpretowania. Wreszcie teologia katolicka jest z gruntu spoøeczna, nie indywidualistyczna.
W konsekwencji w teologii katolickiej wiedzie prym sÂwiadomosÂcÂ zbiorowa
KosÂcioøa jako ¹osoby spoøecznejº, a nie tylko osoby indywidualnej i prywatnej.
W indywidualizmie prymat ma jednostka. Ona to, jak moÂwiø sofista Protagoras
( ok. 4l0 r. p.n.e.), jest jako czøowiek ¹miaraÎ wszystkich rzeczyº. ChrzesÂcijanÂstwo mozÇe tu dodacÂ w pewnym sensie, zÇe i spoøecznosÂcÂ osoÂb jest ¹miaraÎ wszechrzeczyº. Ale ta spoøecznosÂcÂ to ¹spoøecznosÂcÂ osoÂbº, ktoÂra nie niweluje bynajmniej znaczenia osoÂb indywidualnych, ktoÂre we wzajemnych relacjach sieÎ
warunkujaÎ i speøniajaÎ. W kazÇdym razie dzisiejsza teologia katolicka stara sieÎ,
jak sieÎ zdaje, powoli eliminowacÂ filozofieÎ czysto reistycznaÎ, ktoÂra akcentuje we
wszystkim prymat rzeczy (res) i jej kategorie nad osobaÎ oraz jej kategoriami
i prawami. Jest to wieÎc wielkie zadanie, a takzÇe temat do opracowania i w filozofii i w teologii.
Osoba jako naczelny model struktury bytu i klucz do percepcji rzeczywistosÂci sÂwiata, jako jedyny ¹obserwatorº sÂwiata, stanowi niepowtarzalnaÎ nadsyntezeÎ dualnosÂci, pozostajaÎcej ciaÎgle w ruchu wewneÎtrznym oraz zewneÎtrznym,
i zmierzajaÎcej ku transcendujaÎcej jednosÂci, co mozÇna przedstawicÂ graficznie
jako ¹dwoistosÂcÂ ku jednosÂci wyzÇszego rzeÎduº: dwa ® jeden. Realizuje ona
¹obieº sfery bytu: ziemieÎ i niebo (por. mitologieÎ), sfereÎ przedmiotowaÎ i podmiotowaÎ, materialnaÎ i niematerialnaÎ, cielesnaÎ i duchowaÎ, zewneÎtrznaÎ i wewneÎtrznaÎ, immanentnaÎ i transcendentnaÎ. Ale te przeciwstawne sfery, ktoÂre korespondujaÎ ze sobaÎ, pozostajaÎc w poteÎzÇnym napieÎciu, zmierzajaÎ ku wyzÇszej
jednosÂci, chocÂ jej nie osiaÎgajaÎ na swoim poziomie, lecz w nadsyntezie, czyli
w bycie finalnie osobowym. Na poziomie syntezy osoba znowu jest owym
¹sÂciaÎgnieÎciem bytuº (contractio entis), czy ¹streszczeniemº lub ¹ugøowieniemº
bytu (recapitulatio entis), w czym owe sfery sieÎ schodzaÎ i dochodzaÎ do swoistej
¹ekstazyº ku postaci absolutnej bytowo, czyli osobowej. Sfery te warunkujaÎ sieÎ,
korespondujaÎ ze sobaÎ; charakteryzuje je pewien paralelizm per analogiam, ale
prymat przysøuguje sferze duchowej, wyzÇszej i przez to blizÇszej bytowaniu osobowemu. Sfera empiryczna, nizÇsza, wyznacza przy tym podstawy analogii do
poznania sfery duchowej, wyzÇszej. Duch ludzki zwiera te sfery, odczytuje je
i interpretuje, poczynajaÎc od sfery empirycznej3. OczywisÂcie, nauka jakoby caøy
sÂwiat byø jednaÎ gigantycznaÎ ¹osobaÎº, jak chciaø William Stern (+1939), miaøaby
3

Por. tenzÇe, Personalizm, Warszawa 2000, s. 343 nn.
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charakter zgoøa gnostycki. Niemniej personalizm w ogoÂle pokonuje neÎdzeÎ empiryzmu i wszelkich filozofii minimalistycznych. Tym samym personalizm jest
niepomiernie bardziej odpowiedni dla teologii.
W religii i w teologii personalizm oznacza otwarcie na sÂwiat ponadempiryczny i ponadmaterialny, chocÂ one saÎ punktem wyjsÂcia. JeÎzyk religijny i teologiczny jest dwu-, a wøasÂciwie troÂjwymiarowy: znak empiryczny, sens ponadempiryczny i nadsynteza w postaci jazÂni. Wolno wieÎc i trzeba posøugiwacÂ sieÎ
jeÎzykiem potocznym z jego znakami empirycznymi, ale muszaÎ bycÂ tezÇ kreowane sensy wyzÇsze, intelektualne; jedne i drugie zasÂ pleromizuje i niejako ¹uprawdziwiaº duch osobowy. MozÇna dostrzec tezÇ kierunek odwrotny: osoba przetwarza sensy duchowe na empiryczne i materialne, oddajaÎc sensy ponadempiryczne znakami empirycznymi. StaÎd jest zrozumiaøe, zÇe w pøaszczyzÂnie religijnej proces poznawczy i komunikacyjny jest dwukierunkowy: znaki empiryczne
oddajaÎ takzÇe znaczenia ponadempiryczne, a osoba ludzka tworzy z jednych
i drugich razem sensy transcendentne, nasteÎpnie zasÂ osoba posøuguje sieÎ znakami jednymi i drugimi, a nawet tworzy je jako swoÂj jeÎzyk najwyzÇszy. A zatem
objawienie, øaskeÎ i Pismo SÂwieÎte trzeba tøumaczycÂ ¹mieÎdzyº Bogiem a osobaÎ
ludzkaÎ. Przy tym w ludzkiej drodze do prawdy niezbeÎdna jest czystosÂcÂ ± nie
tylko intelektualna, ale i moralna. MoralnosÂcÂ jest strukturaÎ koniecznaÎ w poznawaniu sensoÂw wyzÇszych i transcendentnych, zwøaszcza w komunikacji mieÎdzyosobowej.
Caøa rzeczywistosÂcÂ i wszelkie zespoøy znakoÂw empirycznych i ponadempirycznych, przeniknieÎte duchem ¹jaº i ¹myº, stajaÎ sieÎ jednym wielkim jeÎzykiem,
w ktoÂrym majaÎ miejsce søowa i akty mowy mieÎdzy osobami, mieÎdzy nimi a Bogiem oraz mieÎdzy nimi a sÂwiatem. Taki jeÎzyk ¹ontycznyº jest tworzony przez
Boga jako Osobowego StwoÂrceÎ, ale posøuguje sieÎ nim i czøowiek, w pewnym
zakresie roÂwniezÇ w sposoÂb twoÂrczy. I tak, jeÎzyk ten jest procesem w pewnym
sensie ontologicznym jest jak najbardziej realistyczny, tworzy sieÎ, moÂwi przez
caøy czas i na wszelkie sposoby, i komunikuje stworzenia mieÎdzy sobaÎ i z BoÂ w jeÎzyk ma swojaÎ, ciaÎgle maøo nam znanaÎ, struktureÎ, gramatykeÎ, logikeÎ
giem. O
i symbolikeÎ. MiesÂci sieÎ w tym pojeÎciu roÂwniezÇ jeÎzyk rzeczy, mieÎdzy rzeczami
oraz mieÎdzy nimi a nami; nawet np. proces materialny jest jakaÎsÂ mowaÎ mieÎdzy
elementami, a nasteÎpnie mieÎdzy przyczynami a skutkami, mieÎdzy prawami
a nieoznaczonosÂciaÎ i wolnosÂciaÎ. Struktura sÂwiata ma charakter metajeÎzyka:
wewneÎtrznego, immanentnego, obejmujaÎcego i rzeczy, i ludzi, oraz zewneÎtrznego i transcendentnego ± w stosunku do Boga i sÂwiatoÂw osobowych. W ujeÎciu
personalistycznym jeÎzyk to nie tylko wymiana znakoÂw informacji i konstrukcji
logicznych, ale jest to takzÇe kreowanie rzeczywistosÂci, jej formowanie i caøa
ontologia. StaÎd uniwersalna koncepcja søowa i jeÎzyka jest dla teologii fundamentalna.
Personalizm przyjmuje realnosÂcÂ sÂwiata i realizm poznania, posÂwiadczane
dosÂwiadczeniem i kategoriami personalistycznymi, gdzie prawda jest ¹zroÂwna-

64

KS. CZESèAW S. BARTNIK

niem osoby z rzeczaÎº (adaequatio rei et personae). JednoczesÂnie sÂwiat realny
ma z istoty swej wymiar religijny, tzw. ciaÎgle i caøy znajduje sieÎ w relacji: czøowiek ± BoÂg, BoÂg ± czøowiek (jak jest w najstarszych mitach i religiach). SÂwiat
jest pewnaÎ caøosÂciaÎ rzeczy, odniesionaÎ do czøowieka, ktoÂry z niego sieÎ wyøania,
wchøania go, odczytuje, poznaje, miøuje oraz przetwarza i interpretuje baÎdzÂ na
sens najwyzÇszy, baÎdzÂ na bezsens. Osobie jest wøasÂciwa wszelka otwartosÂcÂ na
caøy byt, odkrywczosÂcÂ, poznawczosÂcÂ i twoÂrczosÂcÂ, a jednoczesÂnie autonomia
wobec sÂwiata i pewna wewneÎtrzna wolnosÂcÂ. NajwyzÇsze prawdy nie ograniczajaÎ
sieÎ do sÂwiata czysto zmysøowego, lecz wykraczajaÎ daleko poza teÎ sfereÎ. Osoba
posiada najwyzÇszaÎ moc poznawczaÎ, swoje wyzÇsze kryteria i system weryfikacji.
StaÎd w religii czøowiek odczytuje ze søoÂw, znakoÂw i zjawisk empirycznych duzÇo
wieÎcej nizÇ zdawaøaby sieÎ miesÂcicÂ sfera materialna, czy nawet i struktury logiczne. Poznanie najwyzÇsze to poznanie osobowe. Dla klasycznych kierunkoÂw
minimalistycznych realne saÎ tylko rzeczy i ich znaki, ale poglaÎdy te wypøywajaÎ
z pesymistycznej wizji czøowieka, a nawet z pogardy dla niego, co przypomina
nie tyle daÎzÇenie do prawdy, ile raczej ucieczkeÎ od problemu religijnego.
W systemie personalistycznym prawdy wiary nie saÎ zmienione, lecz saÎ
bardziej zgøeÎbione, zharmonizowane i jasÂniejaÎ wyzÇszym sÂwiatøem dla osoby
ludzkiej. Tak owo zdanie: ¹Søowo staøo sieÎ ciaøemº (J 1,14), zawierajaÎce fundamentalnaÎ prawdeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, odczytuje sieÎ najgøeÎbiej i najpeøniej jako:
¹Syn BozÇy staø sieÎ czøowiekiemº albo: ¹Osoba Syna BozÇego przybraøa ciaøo
czøowiekaº.

Zusammenfassung
Der Autor ist BegruÈnder eines originalen Personalismussystems. In der Abhandlung erklaÈrt er sich fuÈr die Verwendung der maximalistischen Philosophie,
darunter auch des Personalismus in der systematischen Theologie als Lehre vom
Glauben. Er weist weittragende Bedeutung des Personalismus in der Hermeneutik
Joh 1, 14 auf und macht einen Entwurf des Personalismus in Neigung zur dogmatischen Theologie, die heutzutage vom Reismus abgehen muss.
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DIE GRENZEN DER VERNUNFT
IN DER THEOLOGISCHEN GOTTES ERKENNTNIS

Der Titel des Vortrags verbindet zwei AusdruÈcke: ¹Vernunftº und ¹theologische Gotteserkenntnisº1. Der erste versetzt uns in eine paradoxe Lage. Es
stellt sich naÈmlich heraus, dass ¹die Vernunftº ± dies ¹rationalsteº Wort, uÈber
das wir in unserem Sprachgebrauch verfuÈgen ± gar nicht so rational ist wie es zu
sein scheint. In der Philosophiegeschichte haben wir es mit VariabilitaÈt und
Mehrdeutigkeit dieses Begriffs zu tun. In der Theologie fungiert es in Bezug
auf zwei Traditionen. In der Epoche der Patristik und Scholastik hatte die
platonische Tradition die Oberhand. Man sagt: ¹ich denke, deswegen gibt es
etwas, was zum Gegenstand meines Denkens wirdº. Auf diese Art und Weise
wird die den Menschen umgebende Wirklichkeit exponiert. Die menschliche
Vernunft (griechisch: (gr. nou/j ± nuÂs) bedeutet hier in erster Linie nicht so sehr
die FaÈhigkeit zu denken, als vielmehr ein Organ, das es ermoÈglicht, die Wirklichkeit beinahe intuitiv zu erfassen und sich mit Gott zu vereinigen. In der
Neuzeit hingegen ist die nachkartesianische Tradition lebendig. Die Feststellung ¹cogito ergo sumº (ich denke, also bin ich) betont die TaÈtigkeit, fuÈr die
sich der Mensch engagiert. Der Akzent wird hier auf das Ich, die Vernunft
(lateinisch: intellectus) und seine diskursiven FaÈhigkeiten gelegt2.
Die Vernunft in dieser Doppelbedeutung bezieht sich in meinem Vortrag
auf die theologische Gotteserkenntnis. Obwohl es schwer ist, an Gott in sich
selber ohne Reflexion daruÈber, was er fuÈr uns ist, zu denken, werden wir uns
grundsaÈtzlich auf das innere Leben des dreieinen Gottes konzentrieren, wobei
wir uns der BeschraÈnkung solcher Auffassung bewusst sind.
Lohnt es sich heute, die Frage aufzuwerfen, welche Rolle die Vernunft in
der Theologie spielt? Die Kirche im Westen hat sich ja in den MaÈandern ihrer
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts um die richtige Feststellung der Wechselbeziehung zwischen dem Glauben und der Vernunft bemuÈhen muÈssen.
1
Der vorliegende Text stellt eine Zusammenfassung des Buches dar: T. Dzidek, Granice
rozumu w teologicznym poznaniu Boga, KrakoÂw 2001.
2
Vgl. A. Louth, PoczaÎtki mistyki chrzesÂcijanÂskiej (od Platona do Pseudo-Dionizego Aeropagity), KrakoÂw 1997, s. 12-13.
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Groûe Errungenschaften und Anregungen zur QualitaÈt der betriebenen Theologie, die vornehmlich aus der Domikanerschule Le Saulchoir3 und vom Jesuitenzentrum Fourvire4 zugestroÈmt sind, wurden endlich feierlich auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil anerkannt. Bilanzen und Analysen der nach dem
Vaticanum II betriebenen Theologie weisen jedoch auf das Auftreten mehrerer beunruhigender Erscheinungen innerhalb dieser hin5.
Zu ihnen gehoÈrt Zerschlagung der Einheit der Theologie, die von der
Zergliederung ihres subiectum hergeht; mit anderen Worten: die Ursache ist
der Mangel an Gesamterfassung Gottes. Deswegen enstanden unterschiedliche Theologien, wie z. B. die ¹Befreiungstheologieº, die ¹feministische Theologieº oder aber die ¹afrikanische Theologieº, in den die einzelnen Aspekte
auf Kosten der anderen betont werden.
Die Notwendigkeit der Spezialisierung hat auch dazu beigetragen, dass
diejenigen, die Theologie betreiben, den Sinn der Synthese verloren haben
und selber eher ¹teologische Technikerº und nicht wahre Theologen geworden
sind. Die Synthese naÈmlich erfordert nicht nur die Kenntnis der gesamten
Theologie, sondern macht einem bewusst, wozu das theologische Streben dienen soll, und zwar dass sie helfen soll, Denjenigen kennenzulernen, der die
Person ist, den man liebt und mit dem man im Alltag lebt. Kurzum: die Aufspaltung der Theologie und des Geisteslebens dauert, zumindest im Westen,
fort. Hans Urs von Balthasar hat gegen Ende seines Lebens nicht gezoÈgert,
diese Aufspaltung das groÈûte UngluÈck in der Kirchengeschichte zu nennen6.
Schauen wir also auf die Theologie aus der Perspektive der Vernunft, die in
die ganze SubjektivitaÈt des Menschen und seinen dynamischen Lebensprozess
eingeschrieben ist. Wenn wir uns vornehmen, die Rolle und die Grenzen der
Vernunft in der theologhischen Erkenntnis zu bestimmen, dann um die innere
Dynamik der Theologie zu zeigen, die allein von ihrer Natur aus, von den
positiven Angaben ausgehend in die Phase der apophatischen Reinigung tritt
und sich zuletzt in die Mystik verwandelt. Dieses Ziel verfolgt unsere Refle3

Vgl. M.D. Chenu, Une eÂcole de theÂologie: le Saulchoir [1937], Paris 1985; J. Duquesne,
O wolnosÂcÂ poszukiwanÂ teologicznych, Warszawa 1977, s. 33-51.
4
Vgl. J. DanieÂlou, Les orientations preseÂntes de la penseeÂ religieuse, [in:] ¹EÂtudesº (1946) Nr.
249, s. 5-21.
5
Vgl. H.U. von Balthasar, Theologie und Heiligkeit, [in:] ¹Wort und Wahrheitº (1948) Nr. 3,
s. 483-490, der Artikel wurde auch spaÈter veroÈffentlicht [in:] Mysterium Christi, Leipzig 1969, s. 79104. E. Vilanova, Historia de la teologa cristiana, Bd. III: Siglos XVIII, XIX y XX, Barcelona 1992,
s. 947-965.
6
Vgl. H.U. von Balthasar, Dank des PreistaÈgers, [in:] ¹L'Osservatore Romanoº (dt. Ausgabe), 29. 06. 1984, s. 11. Es muss hier bemerkt werden, dass die orthodoxe Kirche zweifelsohne viel
sensibler fuÈr die Wechselbeziehungen zwischen der Theologie und der Mystik geblieben ist, wovon
die klassischen Werke von Wøodzimierz èosski, Teologia mistyczna KosÂcioøa Wschodniego, Warszawa 1989 und Paul Evdokimov, Poznanie Boga w tradycji wschodniej. Patrystyka, liturgia, ikonografia, KrakoÂw 1996 zeugen.
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xion. Theologie, die die intellektuelle Gotteserkenntnis ist, wird zum Leben in
Ihm. Indem wir unser Interesse der Vernunft widmen, werden wir nicht nur die
wissenschaftliche Dimension der Theologie erfassen, sondern auch ihre Rolle
in der Mystik hervorheben.

1. DIE FORMALEN GRENZEN DER THEOLOGIE

Die Theologie entsteht aus der Begegnung, in der Mensch mit Glauben auf
das sich Geben Gottes antwortet. Dieses Treffen engagiert den ganzen Menschen, alle Dimensionen seines Lebens. Auch die Vernunft. Man kann naÈmlich
etwas, was man nicht begreift, nicht entgegennehmen. Intensievierung der
TaÈtigkeit des Verstandes bewirkt, dass der Glaube zur Theologie wird, das
heiût: zur planmaÈûigen Erkenntnis der Offenbarung und dadurch Gottes
selbst.
An dieser Stelle ist es empfehlenswert, sich zweier formeller Grenzen solcher Erkenntnis bewusst zu werden. Die erstere ist der indirekte Charakter der
Erkenntnis. Die Gotteserkenntnis, auch dann, wenn sie sich auf die Offenbarung stuÈtzt, bleibt die indirekte Erkenntnis. Ganz hat sich Gott in Jesu Christi
offenbart ± in seinem Bild. Das Sehen des Bildes bleibt aber das Sehen des
Glaubens, der Christi Menschlichkeit durchdringen muss.
Die andere formelle Grenze der theologischen Erkenntnis ist die Verwicklung der Sprache in der Immanenz. Das Sprechen uÈber Gott ist das analoge
Sprechen. Es laÈsst sich mit dem Sehen im Spiegel vergleichen, der sich mit der
ganzen Welt des Menschen deckt. In der Natur und im Menschen spiegelt sich
sehr undeutlich das Geheimnis Gottes. Jedes rationale Erfassen der Wahrheit
uÈber den transzendenten Gott, die in Anlehnung an die Offenbarung erfolgt,
bleibt in den Grenzen unserer immanenten Welt und in den Grenzen der
Begriffe, die anhand der Erfahrung der VergaÈnglichkeit entstehen.
Die Sprache der Theologie ist viel geeigneter, um uÈber Gott zu sprechen,
der in der Beziehung zu Menschen steht und in sein Schicksal engagiert ist.
Wenn es aber darauf ankommt, uÈber sein Wesen zu sprechen, stoÈût diese
Sprache auf ein unuÈberwindbares Hindernis. Ohne unmittelbare Erkenntnis
von Gottes Wesen wissen wir nicht, wie es sich mit der Existenz identifiziert.
Wenn wir also von Gottes Attributen sprechen, dann sagen wir weder uÈber das
Wesen Gottes noch daruÈber, wie sich die Attribute in Ihm verwiklichen, aus.
Wir stellen lediglich fest, dass sie in Ihm vorhanden sind, aber wir wissen
nicht wie.
Die genannten formellen Grenzen der Vernunft wirken sich auf die InhaltsbechraÈnkungen der Theologie, die sich in ihrer drei folgenden Phasen:
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der kataphatischen, apophatischen und mystischen, herausbekommen lassen,
aus.

2. DIE GRENZEN DER VERNUNFT IN DEN ONTOLOGISCHEN SaÈTZEN
DER POSITIVITEN THEOLOGIE

Die Wurzeln der Theologie, die aussagt, was Gott ist, sind im Kerygma zu
suchen, d.h. in der VerkuÈndigung der guten Botschaft von Gottes Heilswerk.
Das Kerygma aber veranlasst die Reflexion uÈber die Frage: wer erloÈst? Die
Hauptstreitigkeiten in den ersten Jahrhunderten des Christentums bezogen
sich auf die Figur des ErloÈsers: was ist er ± Gott oder Mensch? Die HaupthaÈresien plazierten Jesu auf der Seite des Menschen. Auf diese Art und Weise
wurde das Kerygma bezweifelt, denn wenn Jesu nur Mensch gewesen waÈre,
dann waÈre er nicht imstande gewesen, das ErloÈsen zu vollziehen. Im Namen
der Verteidigung der ErloÈsung hat sich die Reflexion der positiven Theologie
auf die Frage Gottes konzentrieren muÈssen. So ist die Ontologie Gottes in den
Mittelpunkt der Theologie geruÈckt. Die Frage: ¹Was ist Gott in sich selber?º
wurde wichtiger als die Frage: ¹Was bedeudet uns Gott?º
Nach der Antwort suchend, kam die Vernunft zu imposanten Ergebnissen.
Solche Begriffe wie Natur und Person, Wesen und Hypostase, Relation und
Subsistenz haben eine enorm tiefe Reflexion uÈber Gott moÈglich gemacht. Sie
tragen jedoch auch dazu bei, dass das Verstehen schwierig ist.
Bleiben wir beispielsweise bei zwei Formeln. Die erste ist die Behauptung,
dass es einen Gott in drei Personen (Hypostasen) gibt7, die eine Natur haben
(Wesen, Substanz)8. Wenn wir die altertuÈmliche Formel von Personen und
Substanz in Gott zu verstehen versuchen, dann sind wie im Grunde dem hl.
Augustinus nahe. Zu ¹Personº und ¹Hypostaseº in der TrinitaÈt hat er geschrieben:
¹Fragen wir jedoch: Welche drei?, dann muÈht sich die Menschensprache mit Schwierigkeiten ab. Man antwortet zwar «drei Personen», aber man sagt es nicht so sehr, um
sie zum Ausdruck zu bringen, als vielmehr, um nicht da zu bleiben, ohne etwas gesagt
zu habenº9.

7

Vgl. Dionysius, Ep. ad Dionysium episc. Alex. (um 260), DS 112; Symbolum ¹Clemens
Trinitasº (um 5. Jh.), DS 73; Conc. Lateranense IV, De fide catholica, 1 (1215), DS 800.
8
Vgl. Epiphanius, Symbolum. Forma longior (um 374), DS 44; Conc. Toletanum XI, Symbolum (675), DS 526-532; Conc. Florentinum, Decretum pro Graecis (1442), DS 1300-1301.
9
Augustyn, O TroÂjcy SÂwieÎtej, V, 9, 10, KrakoÂw 1996, s. 206.
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Es ist zuzugeben, dass Einheit und Dreifaltigkeit Gottes aus der Perspektive der auf der empirischen Wirklichkeit gebauten Logik sehr schwer zu verbinden sind. Von daher muten die LoÈsungen im subordinationistischen und
modalistischen Sinn richtig an, waÈhrend die orthodoxe Auffassung ein logischer Skandal bleibt. Jedes Innehalten bei der Einheit droht mit dem Verlust
der Dreifaltigkeit und umgekehrt. Die Einheit und die Dreifaltigkeit beduÈrfen
È quilibristik: denkt man an die Natur Gottes, muss man
einer intelektuellen A
sofort auch an die goÈttlichen Personen denken, die Fixierung des Interesses auf
die Personen hingegen erfordert eine unmittelbare Bezugnahme auf die Einheit der Natur.
È quilibristik stellen gut zwei Auffassungen der Dreieinigkeit Gottes
Diese A
dar, die kennzeichnend fuÈr die West- und Ostkirche sind. Die lateinischen
Theologen, um zunaÈchst die Einheit Gottes zu schildern, betonen die Wesenheit als etwas Nicht-personales oder Vor-personales. NatuÈrlich unterschieden
sie realistisch nicht drei Personen und behaupteten nicht, dass das Wesen
vorexistiert. Nichtsdestoweniger wurde diese Zweispurigkeit des Denkens sehr
praÈgnant in der trinitarischen Spekulation von Augustin. Wie sie sich in der
Westkirche fixiert hat, zeugt Thomas von Aquin, der in seiner Summa theologiae, wenn er das Thema von Gott in sich behandelt, zuerst uÈber die Einheit,
und erst dann uÈber die Heilige Dreifaltigkeit (zuerst ea quae pertinent ad
essentiam, und dann ea quae pertinent distinctionem personarum) schreibt.
Zweifelsohne eliminiert die abendlaÈndische Option schon am Anfang den
Verdacht des Tritheismus und Subordinatianismus. Doch, das Hervorheben
an erster Stelle des gemeinsamen Wesens als die Grundlage perfekter Gleichheit Gottes, Sohnes und Heiligen Geistes, verbirgt in sich die Gefahr des
Modalismus.
Die Auffassung der griechischen Theologie, die von Origenes und den
VaÈtern von Kapadozien (Gregor von Nyssa, Basilius, Gregor von Nazianz)
aber auch von einigen der lateinischen KirchenvaÈter (Hilarius von Poitiers,
Ambrosius) vertreten wird, ist typisch personalistisch ± d. h. sie lenkt ihre
Aufmerksamkeit auf die goÈttlichen Personen, und dadurch auf die Person
des Vaters, der als die Grundlage der Gotteseinheit angesehen wird. Dank
dieser methotologischen Option vermeidet man die unpersoÈnliche Erfassung
der Wesenheit und folglich die Gefahr des Modalismus. Dies fuÈhrt jedoch zur
Gefahr der tritheistischen Interpretationen.
Ein anderes Beispiel trinitarischer Formulierung, die unsere Betrachtung
fordert, ist die Aussage, dass Gott konstant sei10. Diese Festellung fordert die
Frage heraus: Wie ist es moÈglich, die UnveraÈnderlichkeit Gottes in sich selber
mit Seinem Einsatz fuÈr die Beziehung zu dem Menschen zu vereinigen?
10

Vgl. Conc. Lateranense IV, De fide catholica, 1 (1215), [in:] DS 800, BF IV, 33; Conc.
Vaticanum Const. dogmatica ¹Dei Filiusº, I, (1870), DS 3001.
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Karl Rahner hat das EinverstaÈndnis mit dem Paradox vorgeschlagen. Seiner Ansicht nach muss man nicht nur auf der UnveraÈnderlichkeit bestehen,
sondern auch seine VeraÈnderlichkeit unterhalten. ¹Der in sich selbst unveraÈnderlich ist, kann im Anderen veraÈnderlich seinº11. Rahner versteht Gott als das
absolute Geheimnis auûerhalb der kategorialen und dadurch variabilen RealitaÈt der Welt, die der Mensch erfaÈhrt. Zugleich ist er Anfang und Ziel unserer
Transzendenz. Nach Rahner bedeute die Inkarnation ± die Tatsache, dass er
Mensch geworden sei -nicht, dass der Mensch Gott geworden sei, sondern dass
die menschliche Natur zum Selbstausdruck Gottes geworden sei. Gott, indem
er liebt, druÈckt sich durch das aus, was nicht goÈttlich ist. In sich selbst unveraÈnderlich, wollte Er fuÈr Andere veraÈnderlich werden. In diesem Werden fuÈr
Andere ist Gott selbst Geschichte geworden. Die Inkarnation bildet die theologische Wiederschaffung12.
Aus Rahners AusfuÈhrungen entstehen zwei Schlussfolgerungen. Zum einen, wenn die biblische Offenbarung davon zeugt, dass Gott tatsaÈchlich
Mensch geworden ist, und die (griechische) Philosophie bezweifelt das, so
sollte sich Philosophie der Offenbarung zuwenden, und nicht umgekehrt.
Zum anderen, dass Gott in der Zeit zu werden imstande ist, ist nicht ein
Zeichen seiner Not und UnzulaÈnglichkeit, sondern die Zuspitzung seiner Vollkommenheit. Das Paradox der UnveraÈnderlichkeit und VeraÈnderlichkeit Gottes bleibt jedoch fuÈr die Vernunft eine Aporie, die nicht zu loÈsen ist.
Die Paradoxie bejahender ontologischer Feststellungen uÈber Gott ist von
immenser Bedeutung fuÈr das Kirchenleben und fuÈr die Theologie selbst. Ausgerechnet die Unabsetzbarkeit der Dogmenparadoxie laÈsst sie ihre Funktion
wahrnehmen. So erklaÈrt èosski:
¹[...] die Dogmen der Kirche zeigen sich der Vernunft als paradox, umso unloÈsbarer, je
erhabener das Geheimnis ist, das durch sie zum Ausdruck gebracht wird. Es geht nicht
darum, dass man das Dogma an die MoÈglichkeit unserer Begriffe anpasst, sondern um
die VeraÈnderung des Verstandes, damit wir zur Kontemplation der Wirklichkeit kommen koÈnnten, die sich uns offenbart, was uns zu Gott emporhebt und uns mit Ihm mehr
oder weniger verbindetº13.

Diesen apophatischen Charakter der dogmatischen Aussagen hat Hans
Urs von Balthasar ausgezeichnet in Worte gefasst, indem er meinte, dass sie
die Sperre gegen den Sturm der Gnosis auf Liebe bilden14. So gelangen wir
11
K. Rahner, Podstawowy wykøad wiary. Wprowadzenie do pojeÎcia chrzesÂcijanÂstwa, Warszawa 1987, s. 182.
12
Vgl. H. Vorgrimler, Theologische Gotteslehre, s. 157-160.
13
W. èosski, Teologia mistyczna KosÂcioøa Wschodniego, Warszawa 1989, s. 38.
14
Vgl. H.U. von Balthasar, Klarstellungen. Zur PruÈfung der Geister, Einsiedeln 1978, uÈbers.
des Fragments [in:] H.U. von Balthasar, W peøni wiary, KrakoÂw 1991, s. 271-278, vgl. dazu den
Gedanken von M. Kita [in:] T. Dzidek, Mistrzowie teologii, KrakoÂw 1998, s. 371.
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zum Apophatismus, der uns belehrt, in den KirchenlehrsaÈtzen vor allem den
negierenden Sinn anzusehen. Das ist die Abwehrreaktion unseres Denkens
gegen die Bildung der Begriffe, die Erfahrung der Liebe und geistige Wirklichkeiten ersetzen wuÈrden.

3. DIE GRENZEN DER VERNUNFT IN DEN NEGATIONEN
DER APOPHATISCHEN THEOLOGIE

Im Falle der apophatischen Theologie ist es schwer, von irgendwelchen
Grenzen zu sprechen. Dies erfolgt deswegen, weil jedes Negieren, jede Aussage der apophatischen Theologie aus der NichtadaÈquatheit der menschlichen
Vernunft angesichts des Gottesgeheimnisses resultiert. Das Negieren hebt von
ihrer Natur aus vielmehr diese NichtadaÈquatheit hervor. Um sich bildhaft
auszudruÈcken, ist die ganze apophatische Theologie an der Grenze der Vernunft plaziert und dort weiterentfaltet.
Wir werden versuchen, die Grenzen der Vernunft in der apophatischen
Theologie in ihren drei meist charakteristischen, wie es scheint, Behauptungen
uÈber Gott herauszuarbeiten. Es wird mit der Formel von Dionysios vom Areopag angefangen: ¹weder ist er, noch ist er nichtº:
¹Man kann nichts von Ihm (Gott) verneinen oder etwas Festes bejahen, denn indem
man uÈber Ihn bejahend aussagt oder die niedrigeren Sachen verneint, weder bejahen
noch verneinen wir Ihnº15.

Dionysios stellt fest, dass die Negationen den Bejahungen nicht gegenuÈberzustellen sind, denn beide verbindet die neuplatonische Lehre von der Emanation, also vom Hervorgehen des GechoÈpfes aus dem SchoÈpfer. In dieselbe
Richtung entwickelt sich die bejahende (kataphatische) Theologie ± von der
Bennenung Gottes auf sehr allgemeine Weise bis hin zu den detaillierten Fragen.
Die negative Theologie schlaÈgt die Gegenrichtung ein ± die goÈttlichen
Spuren verfolgend stebt sie nach oben zum SchoÈpfer. Sie behauptet, dass Gott
beispielsweise weniger dem Baum aÈhnlich ist; dann muss man in Negationen
steigen, waÈhrend man nach immer allgemeineren Namen sucht.
Die gemeinsame Grundlage der Negationen und Bejahungen stellt der
SchoÈpfer selbst als die Ursache von allem dar. Gott existiert jedoch in solch
grosser Entfernung von der Welt, dass er durchaus anders von allem ist, was
15

Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia mistyczna, V, [in:] Pisma teologiczne, Bd. I, KrakoÂw
1997, s. 179.
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uns Sinne vermitteln und was wir verstandesmaÈûig erkennen koÈnnen16. Das
Anderssein Gottes verursacht, dass wir uÈber Ihn nichts feststellen oder aussagen koÈnnen. Das ist die SchluÈsselfeststellung des analysierten Fragments.
Im kuÈhnen Sprung uÈber die Bejahungen und Negationen hinaus hat sich
Dionysios an den neuplatonischen Gedanken angelehnt. Plotin nannte manchmal das Eine (toÂ enai), was man mit dem Wort ¹Seiendesº wiederzugeben hat.
Die Neuplatoniker waren der Ansicht, das das Eine kein Seiendes sei, was aber
zu der Feststellung nicht berechtigt, dass es nicht existiert. Ganz im Gegenteil ±
das Eine ist die FuÈlle der Existenz, weil es allem Sein die Existenz verleiht.
È berzeugungen der Philosophen an,
Dionysios vom Areopag eignet sich die U
dass nur das, was bestaÈndig und konstant sei, als Sein bezeichnet werden
koÈnne. Gott ist uÈber dem Sein und fuÈgt sich nicht in seinen Rahmen ein. Daraus
schlussfolgert Dionysios: uÈber das Eine oder das Gute ist eher zu sagen, dass es
Nichtsein sei, das zugleich im hoÈchsten Grade existiert17.
Nikolaus von Kues hat die Formel von Dionysios mit groûer innerer Zustimmung angenommen. Seiner Meinung nach handele sich hier um die Erfassung Gottes ¹in der Verneinung der Einigung, die der Kern und Zuspitzung
der reinsten Feststellung seiº18. Cusanus ist originell und entwirft eine neue
Idee des Zusammenfallens aller GegensaÈtze (coincitentia oppositorum). Seine
Formel ist nicht gedacht als die berschreitung der GegensaÈtze, sondern als das
unterschiedslose Steigen uÈber die endlichen GegensaÈtze hinaus. Seine ErwaÈgungen schloû er im Werk seines Lebens unter dem Titel ¹De docta ignorantiaº (Die wissende Unwissenheit). In diesem Werk eben hat er die Formel des
Zusammenfallens der GegensaÈtze dargestellt, die uns interessiert. Sie ist eng
mit dem Begriff der Unendlichkeit verbunden, dessen sich der Autor bedient,
um das Geheimnis des unendlichen und einen Gottes zu schildern:
È berfuÈlle jedoch
¹Das GroÈte nenne ich das, uÈber das hinaus nichts groÈer sein kann. Die U
kommt dem Einen zu. Es koinzidiert also die Einheit, die auch die Seiendheit ist, mit der
GroÈe. Wenn diese Einheit von jeder Beziehung und VerchraÈnkung voÈllig losgeloÈst ist,
dann ist es, da sieÎ die losgeloÈste GroÈe ist, offenkundig, da ihr nichts entgegengesetzt
werden kann. Das absolute GroÈte ist also das Eine, das alles ist; alles ist in ihm, weil es
das GroÈte ist. Und da ihm nichts entgegengesetzt wird, koinzidiert mit ihm zugleich das
Kleinste, welches darum auch in allem ist. Und weil es absolut ist, ist es als Wirklichkeit
jedes moÈgliche Sein; da alles von ihm stammt, zieht es nichts von den Dingen an sichº19.
16

Vgl. ebenda, IV.
Vgl. T. SteÎpienÂ, Przedmowa, [in:] Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, Bd. I,
s. 18-33.
18
So aÈuûert sich Cusanus in einer seiner Predigten: Cusanus ± Texte, I, 2-5, Heidelberg 1929,
zitiert nach J. Hochstaffl, Die ¹negative Theologieº des Dionysios vom Areopag und die ¹wissende
Unwissenheitº des Nikolaus von Kues. Zur Grundlegung einer ¹Theo-Logikº, [in:] A. Schilson
(Hg.), Gottes Weisheit im Mysterium. Vergessene Wege christlicher SpiritualiaÈt, Mainz 1989, s. 125.
19
Nikolaus von Kues, De docta ignorantia, I, 2, [w:] Philosophisch-theologische Schriften.
Studien- und JubilaÈumsausgabe lateinisch-deutsch, Bd. I, Wien 1964, s. 199.
17
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Den Gedankengang von Cusanus kann man kurz folgendermaûen fixieren:
Unendlichkeit=Maximum=Einheit=Alles=Minimum. Nach Gilson bestehe die
Einzigartigkeit von Cusanus darin, dass er der Begriff der Unendlichkeit ernst
nehme, das heiût nicht im Sinne der endlichen RealitaÈt, die alle anderen endlichen RealitaÈten uÈbersteige. Die wahre Unendlichkeit und irgend etwas Endliches stuÈnden in keiner Proportion20.
Eingangs uÈberlegen wir die erste Gleichung: Unendlichkeit=Maximum. Zu
etwas Endlichem laÈsst sich immer etwas zugeben, von daher nichts, was endlich
È ber das Maximum hinaus ist nichts GroÈûeres zu
ist, kann das Maximum sein. U
denken. Das Maximum bildet also die FuÈlle. Der naÈchste Gedankenschritt
bildet die Feststellung, dass die Unendlichkeit und das Maximum mit der
Einheit identisch sind. Wenn unendliches Maximum existieren wuÈrde, das
heiût die FuÈlle und noch etwas, dann liessen sie sich summieren. Die Summe
waÈre groÈûer als das Maximum, was unmoÈglich ist. Das absolute Maximum, das
Einheit ist, ist alles, das heiût: alles schlieût sich in ihm und alles existiert durch
es, es ist durchaus unbeschraÈnkt (ist auf keine Form eines einzelnen Seins
zuruÈckzufuÈhren).
Die Unendlichkeit ist alles, nichts ist ihr gegenuÈberzustellen, sie besitzt also
keinen Gegenbegriff. Folglich ist dieses Maximum auch Minimum. Kurzum,
das, was unendlich ist, ergibt das absolute und vollkommene Zusammenfallen
der GegensaÈtze21.
Im Endeffekt ist Gott in sich das Zusammenfallen der GegensaÈtze, vereinigt in sich Antonyme, die Synonyme sind. Der Apophatismus der Theologie
des Cusanus wird an besondere EmpfaÈnger gerichtet. ¹Vor den Spitzfindigen
bewahre uns, o Herr!º. Auf diese Art und Weise soll nach einer Anekdote, die
Cusanus erzaÈhlt, der heilige Ambrosius gebeten haben22. Nikolaus, im Sinne
dieses Gebets, hat den Theologen, die emsig und prahlerisch in Buchweisheiten verkehren, vorschlagen wollen, sich wahren Erfahrungen des Geistes hinzugeben:
¹Jener, der den Sinn erreichen will, mu, statt auf den EigentuÈmlichkeiten der WoÈrter,
die derartigen, geistigen Geheimnissen nicht vollkommen angepat werden koÈnnen, zu
verharren, mit seinem Geist uÈber die Bedeutung der Worte hinaus vordringen [...]
Auch mu man, um den Weg zu wiesen, Beispiele im uÈbertragenen Sinn gebrauchen,
wobei das Sinnliche zu verlassen ist, damit der Leser ohne Schwierigkeit zu einem
einfachen Verstehen gelangtº23.
20

Vgl. E. Gilson, Historia filozofii chrzesÂcijanÂskiej w wiekach sÂrednich, s. 521.
Vgl. Dazu den Gedanken von P. Sikora in der Diskussion [in:] T. Dzidek, Mistrzowie
teologii, s. 362-363.
22
Nikolaus von Kues, Apologia doctae ignorantiae, [w:] Philosophisch-theologische Schriften.
Studien- und JubilaÈumsausgabe lateinisch-deutsch, Bd. I, s. 562.
21
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Cusanus geht es nicht darum, in der Sprache der Mathematik die Wirklichkeit Gottes auszudruÈcken. Indem er sich dieser bediente, wollte er die Vernunft fuÈr das unmmittelbare Verstehen der Wirklichkeit Gottes oÈffnen. Er
wurde dadurch der Begleiter auf dem Wege, der von Mathematik zur Mystik
fuÈhrt.
Cusanus wurde der Gleichsetzung von Gott und GeschoÈpf bezichtigt, des
Pantheismus also. Diese Bezichtigung waÈre aber erst dann legitim, wenn man
die Natur der Unendlichkeit vergessen wuÈrde. Wird sie jedoch mit einbezogen,
so wird sich erweisen, dass der unendliche Gott uÈber dem GeschoÈpf steht. In
der Doktrin des Cusanus kann das, was endlich ist, keinesfalls das sein, was
unendlich ist. Wenn das Endliche in keiner Weise daran teilnehmen koÈnnte,
was unendlich ist, dann waÈre es Nichts24.
Anfangs schien Cusanus mit der Idee, nach der alle GegensaÈtze in Gott
aufgehoben seien, zufrieden zu sein. Mit der Zeit aber steigerte er die Formel
uÈber das Zusammenfallen der GegensaÈtze. Seine neue Konzeption hat er in
seinem lange unbekannten Werk, ¹De non-aliudº betitelt, niedergeschrieben25.
In AnknuÈpfung an Dionysios vom Areopag schreibt Cusanus:
¹Jeder, der sucht, strebt danach, den Ursprung zu erreichen, sofern er es, wie Paulus
(Apg 17,27) sagt, vermag. Da dieser nicht, so wie er in sich ist, erreicht werden kann,
sucht ihn der Suchende, der ja selbst ein Anderes ist, ihn vor dem Anderem im Anderenº26.

Zuerst ist etwas, ein Gegenstand. Dann fragen wir nach seinem Ursprung
und suchen ihn in dem, was ihm gegenuÈber ¹das Andereº ist ± in anderen
GegenstaÈnden also. Der endguÈltige Ursprung jedoch ist nicht in anderen GegenstaÈnden, das heiût in dem, was ¹das Andereº ist. Deswegen also ist Gott als
der endguÈltide Ursprung das ¹Nicht-Andereº. Auf diesem Wege bezeichnet
Cusanus das Anderssein Gottes der Welt der SchoÈpfung gegenuÈber. Er ist
uÈberzeugt, dass er mit dieser Bezeichnung wirklich die UrfuÈlle der Wirklichkeit
erreicht hat. Alles, was wir von Gott wissen, ist kein Gott. Alles, was wir uÈber
ihn negieren, ist auch kein Gott. In seiner unbegreiflichen Einheit steht er uÈber
dem Zusammenfallen der GegensaÈtze und Er selber ist ihr Ursprung. So stehen wir vor einer neuen Formel: Gott ist unbegreiflich, indem er das NichtAndere ist.
23
Nikolaus von Kues, De docta ignorantia, I, 2, [w:] Philosophisch-theologische Schriften.
Studien- und JubilaÈumsausgabe lateinisch-deutsch, Bd. I, s. 48-49.
24
Vgl. E. Gilson, Historia filozofii chrzesÂcijanÂskiej w wiekach sÂrednich, s. 521-522.
25
Vgl. D. u. W. DupreÂ, Vorbemerkungen zu den Schriften des II. Bandes, [in:] Nikolaus von
Kues, Philosophisch-theologische Schriften. Studien ± und JubilaÈumsausgabe lateinisch-deutsch, Bd.
II, Wien 1966, s. XXIV.
26
De non-aliud, 3, [in:] Pholosophisch-theologische Schriften, Bd. II, s. 454.
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Die Behauptung, die auf der besten theologischen Tradition fuût, dass
È hnlichkeit ausgesagt werden koÈnne,
¹zwischen SchoÈpfer und GeschoÈpf keine A
ohne dass eine noch groÈssere UnaÈhnlichkeit zwischen ihnen auszusagen waÈreº
È berlegungen gegeerfordert von einem Theologen, den Ergebnissen seiner U
nuÈber Distanz zu halten. Bei Balthasar heiût es:
È hnlichkeit in noch groÈsserer Nicht-A
È hnlichkeit) koÈn¹Nur durch die Analogie (die A
È hnlichkeit in
nen wir von Personen in Gott sprechen; nur durch die Analogie (die A
È hnlichkeit) von «Geborenwerden» und «Hauchung»; nur
noch groÈsserer Nicht- A
È hnlichkeit in noch groÈsserer Nicht-A
È hnlichkeit) koÈnnen
durch die Analogie (die A
wir von ¹dreiº sprechen. Denn das, was im Absoluten «drei» bedeutet, ist in jedem
Fall etwas anderes als «drei» in der Zahlenreiheº27.

Das Aufsteigen in der Negation uÈber die positiven Aussagen uÈber Gott
hinaus ist kein Ausdruck der Verachtung der theologischen Errungenschaften
oder der UnterschaÈtzung der Offenbarung selbst. Ganz im Gegenteil ± das
Schweigen uÈber Gott, zu dem die negative Theologie veranlasst, ist der Ausdruck der hoÈchsten WertschaÈtzung fuÈr das Geheimnis Gottes und der Sehnsucht
nach Diesem, der auûerhalb der Vorstellungen und Begriffe unserer Vernunft
existiert.
Die aphophatische Theologie fuÈhrt den Suchenden in die naÈchste Phase
der Theologie ± in die Mystik. Wenn fuÈr den Menschen die Unwissenheit die
hoÈchste Form der Gotteserkenntnis ist, und wenn wir Ihn mit der Vernunft
nicht zu erkennen vermoÈgen, dann muss ein uÈberintellektueler Weg der Erkenntnis gesucht werden, der die Einigung ist.

4. DIE GRENZEN DER VERNUNFT ANGESICHTS
DER GABE DER MYSTISCHEN EINIGUNG

¹Die Liebe tritt dort hinein, wo das Wissen drauûen bleibtº. Dieser Satz,
der aus einem mittelalterlichen Kommentar von Hugo von St. Viktor zu Dionysios Aeropagita stammt, fuÈhrt uns in den Raum der Mystik ein, die das
Erleben der Einigung mit Gott und die Erkenntnis einer neuen Wirklichkeit
ist. Was die entscheidende Rolle in der Mystik spielt, ist die Liebe. Sie ist es, die
Christen fuÈr die goÈttliche Gegenwart oÈffnet und sensibilisiert. In der mystischen Gotteserkenntnis spielt die Vernunft eine bedeutende und aktive Rolle
nur in der Anfangsphase, spaÈter wird sie immer passiver.
27

H.U. von Balthasar, Klarstellungen. Zur PruÈfung der Geister, Einsiedeln 1978, s. 32.
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In der christlichen Mystik lassen sich zwei groûe Traditionen unterscheiden: die Mystik der Nacht und die des Lichtes. In der Theologie des Abendlandes hat sich die Tradition der Nacht am deutlichsten im Werk von Johannes
vom Kreuz niedergeschlagen. Die Liebe, die die Seele fuÈr Gott empfindet,
kann mit nichts anderem gestillt werden als mit Gott, deswegen tritt sie in
die goÈttliche Dunkelheit. Sie verlaÈsst dann alles, was geringer als Gott ist,
und sucht nach Ihm selbst. Gereinigt und auf die Einigung mit Gott vorbereitet, am Rand seines Ziels also, empfindet sie eine Leere, die schwer zu uÈberstehen ist.
Die Nacht fuÈhrt zur Einigung, dank deren der ganze Mensch veraÈndert
wird, auch sein Verstand. Johannes vom Kreuz schreibt:
¹Der Verstand (entendimiento) hat sich selbst verlassen, indem er sich aus dem menschlichen und natuÈrlichen in den goÈttlichen verwandelte, denn wenn er sich durch diese
Reinigung mit Gott einigt, begreift (entiende) er nicht mehr dank seiner Kraft und dem
natuÈrlichen Licht, sondern durch die Gottesweisheit, mit der er eins istº28.

Johannes stellt hier zunaÈchst fest, dass der Verstand ± die menschliche
Kraft aÈndert sich ± goÈttlich werde. Infolge dieser Verwandlung begreift der
Verstand in seinem Akt auf goÈttliche Weise. Das wird moÈglich durch die Erleuchtung mit dem uÈbernatuÈrlichen Licht29. Wenn es geschieht, wird dem
Menschen der Zugang zu der vollkommenen Erkenntnis verschafft:
¹[...] dank dieser Einigung bekommt er zahlreiche und tiefe Erkenntnisse uÈber sich
selbst, voller Liebe, und durch sie werden jetzt sein VermoÈgen und sein geistiger Sinn ±
vor der Einigung ¹dunkel und blindº ± erleuchtet und angefacht mit der Liebe und
koÈnnen schon mit dem Licht und der Glut der Liebe die Liebe von Demjenigen
erwidern, der sie erleuchtet und seine Liebe angefacht hat [...]º30.

Die Initiative der vollkommenen Erkenntnis in der mystischen Einigung
wird restlos von Gott ergriffen. Obwohl Johannes uÈber die Erkenntnis Gottes
durch den verwandelten Verstand schreibt, was seine AktivitaÈt adeuten wuÈrde,
so hebt er jedoch auch hervor, dass ¹die Erkenntnis in der Seele von selbst
erfolgeº, und der Mensch nicht mittels seiner Kraft erkenneº31:
¹[...] dem Menschen erschlieût sich das Wesen, das von allen UnpaÈûlichkeiten frei ist,
erschlieût sich dem Verstand, den die Philosophen als passiv oder potentiell bezeichnen, der Verstand bekommt diese Erkenntnis passiv, ohne sich seinerseits daran zu
beteiligenº32.
28

13, 11.
29
30
31

Noche oscura, II, 4, 2, [in:] Vida i Obras de San Juan de la Cruz, Madrid 1964, s. 571; vgl. II,
Vrg. ebenda, II, 13, 11, s. 477-478.
ZÇywy pøomienÂ miøosÂci, III, [in:] Dzieøa, Bd. II, KrakoÂw 1975, s. 285-286.
Droga na goÂreÎ Karmel, II, 15, 2, s. 172.
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Der Verstand verhaÈlt sich in der mystischen Erfahrung passiv in dem Sinne,
dass er sich nicht bemuÈht, den Diskurs aufzunehmen, sondern nur die Gabe der
Erkenntnis entgegennimmt.
Die andere groûe Tradition der Mystik enfaltet das Sinnbild des Lichtes.
Ihr klassischer Vertreter ist Gregor Palamas. Der Christ, vom Licht durchdrungen, von Liebe bewegt, mit Freude erfuÈllt, tritt in Gottes Wesen, wird Gott
selbst. Die VergoÈttlichung erfuÈllt den ganzen Menschen samt Seele und Verstand, Sinnen und Leib, deswegen hat die geistige Vision sowohl intelektuellen
als auch leiblichen Charakter. GemaÈû dem hl. Maximos, nach dem im vergoÈttlichten Menschen Gott in Seele und Leib erscheint, schreibt Palamas: ¹Gott ist
unsichtbar fuÈr GeschoÈpfe, aber er ist nicht unsichtbar fuÈr sich selberº und ist
auch Derjenige, der nicht nur durch Seele, die in uns ist, sondern auch durch
unseren Leib schauen wirdº33.
Dies bedeutet, dass der Mensch sich das goÈttliche Besitztum zu eigen
macht, dank dessen Gott sich selbst in uns sieht. Auf diese Weise wird das
ungewoÈhnliche Licht dem Meschen zum Mittel, dank dessen er sieht, und
zugleich wird es zum Gegenstand, den er wahrnimmt. Diese Vision ist niemals
die Art und Weise, Gott zu besitzen, Ihn zu verstehen oder den Naturrechten
unterzuordnen. Ganz im Gegenteil: der SchoÈpfer bleibt ein Geheimnis.
Uns interessiert, welche Rolle in der vergoÈttlichenden Vision die Vernunft
spielt (nou/j ± nuÂs)34. Der Mystiker sieht geistig (pneumatikos). Der ¹Geistº
also, und nicht die Vernunft ist das Mittel, das es moÈglich macht, Gott zu sehen.
Niemand ± weder der Mensch noch der Engel ± hat Gott gesehen (Joh 1,18)
und wird Ihn nie sehen, denn sowohl der Mensch und als auch der Engel sehen
lediglich mit Sinnen oder mit derVernunft. Und umgekehrt: wer Geist geworden ist, der sieht im Geist35.
Die Wahrnehmung des Lichtes erfolgt auch in der Vernunft, aber nicht
aufgrund ihrer BemuÈhungen. Nur die Gnade des Heiligen Geistes macht sie
dazu faÈhig: ¹So wie der Strahl der Augen mit den Sonnenstrahlen verbunden
zum wirklichen Licht wird und deswegen die sinnlichen GegenstaÈnde wahrnimmt, so auch die Vernunft, indem sie «ein Geist mit Herrn» geworden ist,
sieht deutlich das Geistigeº36.
Die menschliche Vernunft uÈbersteigt sich selbst, ihre eigenen MoÈglichkeiten:
32
Cantico espriritual, 14-15, 14 [in:] Vida i Obras..., op. cit. s. 667; vgl. auch 14-15, 22; 38, 5;
Noche oscura, II, 8, 1.
33
Triaden, I, 3, 37, [in:] DeÂfense des saints heÂsychastes. Introduction, texte critique, traduction et
notes, J. Meyendorff (Hg.), Louvain 21973, s. 190.
34
Vgl. J. Meyendorff, Introduction aÁ l'eÂtude de GreÂgoire Palamas, Paris 1959, s. 240-244.
35
Vgl. Triaden, II, 3, 31.
36
Ebenda, 1,3,17, s. 145.

78

KS. TADEUSZ DZIDEK

È ber¹Wenn sich die Vernunft eigener Energie hingibt, die Selbstzuwendung und das U
sich -Wachen verursacht, so steigt sie dank dieser Energie uÈber sich hinaus und kann in
die Gemeinschaft mit Gott tretenº37.

Das Sehen in der mystischen Einigung ist eine andere Erkenntnis Gottes
als die Erkenntnis, die sich auf Offenbarung stuÈtzt. Palamas erlaÈutert diesen
Unterschied, indem er zur Relation greift, die zwischen dem auf einen Gegenstand gerichteten Gedanken und dem Moment besteht, wenn dieser Gegenstand erreicht wird:
¹Wenn du eine Stadt noch nicht gesehen hast und an sie denkst: durch das Denken
erlebst du sie nicht. So auch bei Gott und dem GoÈttlichen: durch das Denken und
Theologisieren erlebst du sie nicht. [...] Ebenso magst du tausendmal uÈber die goÈttlichen SchaÈtze nachdenken ± wenn du das GoÈttliche nicht erlebst, nicht mit geistigen,
uÈberverstaÈndlichen Augen schaust, so weder siehst du noch hast du, noch besitzest du
etwas GoÈttliches in Wahrheitº38.

Palamas stellt das Denken uÈber Gott und die Erfahrung Gottes in eine
Opposition. Die Erkenntnis von Gott durch die Vernunft ist nichts, wie er
andeutet, im Vergleich zu der Erfahrung der Einigung. In der mystischen
Erfahrung geht es nicht darum, Gott als eine Menge von Ideen zu erkennen
, sondern um die aus dem ganzen Menschen stroÈmende Anbetung des SchoÈpfers, der sich gegenwaÈrtig macht. Nach Gregor sei ¹Theologie von der Vision
Gottes im Licht und von der Geimeinschaft mit Ihm insofern entfernt, als weit
voneinander die Erkenntnis und das Besitzen seienº39. Darum waÈre die Verbindung der Vernunftstheolgie mit der mystischen Erfahrung ein Ideal40.
Die mystische Erfahrung der Einigung entgeht den MoÈglichkeiten der
Vernunft. Die diskursiven FaÈhigkeiten der Vernunft stoûen hier auf ihre Grenzen. Die Einigung, die der Mystiker erfaÈhrt, ist ausschlieûlich Gottesleistung,
die durch Seine Anregung zustande kommt. Gott verwandelt den Menschen
und seine Vernunft. Die VergoÈttlichung verursacht, dass ungemein begabte
Vernunft zum Organ, obwohl nicht zum einzigen, der Gotteswahrnehmung
wird. Wir gelangen zum Padarox, die Vernunft erkennt geistig uÈber sich hinaus.
In der GegenuÈberstellung mit der ganzen Botschaft von Gott, die in der
christlichen Tradition getragen wird, bedarf die positive (kataphatische) Theologie der Hilfe zweier Erkenntniswege: apophatischer und mystischer. Theologie in der MuÈhe, das Gesamtgut des Glaubens durch Fragen nach Gott zu
erfassen, vom eigenen Dynamismus her weist von den Aussagen uÈber Gott auf
37

Ebenda, 1, 3, 45, s. 211.
Ebenda, 3, 34, s. 185.
39
Ebenda, 1, 42, s. 211.
40
Vgl. ebenda, 1, 3, 15; G. Mantzaridis, PrzeboÂstwienie czlowieka. Nauka SÂwieÎtego Grzegorza
Palamasa w sÂwietle tradycji wschodniej, Lublin 1997, s. 120.
38
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das Aufgeben der Strenge dieser und auf das Entgegennehmen der Gabe der
Vernunftsverwandlung hin. Auf diese Weise wird ein hermeneutischer Kreis
gezogen, um sich wieder an den Anfang des Wegs zu stellen, der ¹vom Glauben ausgeht und zum Glauben kommtº (RoÈm 1,4).
Die enge Verbindung der Theologie mit der Mystik bewirkt, dass die
Theologie nicht als AktivitaÈt nur einiger GlaÈubigen in der Kirche zu vestehen
ist. Das Denken an Gott, das intellektuelle Erkenntnis, Gebet und Begehren
zugleich ist, bildet den Kern des Christenlebens. Jedes dieser Elemente kann
unterschiedliche Rolle auf dem Wege zur Einigung spielen. Es ist jedoch wichtig, zu betonen, dass die intellektuelle Erkenntnis in diesem Prozess unentbehrlich ist.
uÈbers. von Robert Samek

Streszczenie

Chodziøo w naszym studium o pytanie: jakie saÎ granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga? Do granic formalnych, to znaczy takich, ktoÂre wynikajaÎ
z samej natury teologii nalezÇaÎ: posÂredni charakter poznania Boga, uwikøanie
jeÎzyka teologicznego w immanencji, brak samowystarczlnosÂci rozumu jednostki wobec eklezjalnego charakteru poznania. Z kolei tresÂciowe ograniczenia
rozumu ukazujaÎ sieÎ w ontologicznych twierdzeniach teologii pozytywnej,
w przeczeniach teologii negatywnej i w darze mistycznego zjednoczenia.
W konfrontacji z caøosÂciaÎ przesøania o Bogu niesionego w tradycji chrzesÂcijanÂskiej, teologia katafatyczna domaga sieÎ pomocy dwoÂch droÂg poznania:
apofatycznej i mistycznej; teologia w trudzie ogarnieÎcia caøego depozytu wiary
przy pytaniu o Boga wøasnym dynamizmem odsyøa od twierdzenÂ o Bogu do
wycofania ich stanowczosÂci i do przyjeÎcia daru przemiany umysøu. Zatacza sieÎ
w ten sposoÂb kraÎg hermeneutyczy, by stanaÎcÂ znoÂw u poczaÎtku drogi, ktoÂra ¹od
wiary wychodzi i ku wierze zmierzaº (Rz 1,4).
SÂcisøe powiaÎzanie teologii z mistykaÎ sprawia, zÇe teologia nie powinna bycÂ
pojmowana jako aktywnosÂcÂ jedynie niektoÂrych wiernych w KosÂciele. MysÂlenie
o Bogu, beÎdaÎce jednoczesÂnie intelektualnym zgøeÎbianiem, modlitwaÎ i pragnieniem stanowi sam rdzenÂ zÇycia chrzesÂcijanÂskiego. KazÇdy z tych elementoÂw mozÇe
odgrywacÂ roÂzÇnaÎ roleÎ w podprowadzeniu do zjednoczenia. WazÇne jest jednak
podkresÂlenie niezbeÎdnosÂci poznania intelektualnego w tym procesie.
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LOGOS ± OSOBA ± SYMBOL: TEOLOGIA SèOWA
W PERSPEKTYWIE PERSONALISTYCZNEJ

WPROWADZENIE

RzeczywistosÂcÂ søowa ma zasadnicze znaczenie w objawieniu biblijnym, ale
jego biblijne ujeÎcie roÂzÇni sieÎ w sposoÂb istotny od ujeÎcia abstrakcyjnego i teoretycznego filozofii greckiej, gdyzÇ dla chrzesÂcijan søowo nalezÇy do osobowego
i egzystencjalnego dosÂwiadczenia wiary. Søowo, druga Osoba TroÂjcy SÂwieÎtej,
przyjmuje we wcieleniu ludzkaÎ natureÎ i tak øaÎczaÎ sieÎ w Niej (Osobie) hipostatycznie boÂstwo i czøowieczenÂstwo. W tym odniesieniu do Søowa-Osoby czøowiek uzyskuje swoÂj osobowy charakter, zaroÂwno jako stworzenie jak i jako
chrzesÂcijanin. WøasÂnie Søowo objawia Boga jako osobeÎ i ± w pewnym sensie ±
odwzorowuje. Starotestamentowe okresÂlenie dabar Jahwe oznacza i wskazuje
w pierwszym rzeÎdzie na dziaøanie osobowe Boga, co staje sieÎ ewidentne
w stworzeniu bytu osobowego, czøowieka. Akt stwoÂrczy mozÇna opisacÂ przy
pomocy dwoÂch korespondujaÎcych ze sobaÎ terminoÂw: moÂwicÂ i odpowiadacÂ.
CechaÎ zatem charakterystycznaÎ, odroÂzÇniajaÎcaÎ czøowieka od innych stworzenÂ
materialnych jest to, zÇe jako jedyny jest on capax verbi divini. Tak jak søowo
stwoÂrcze objawia Boga jako OsobeÎ absolutnaÎ, tak odpowiedzÂ stwoÂrcza czyni
z czøowieka osobeÎ, chocÂ ograniczonaÎ. Tak powstaje pomieÎdzy Bogiem i czøowiekiem komunia wolna i osobowa, oparta na miøosÂci. Nowy Testament wyznacza moment, w ktoÂrym, po czasie obecnosÂci ukrytej, nasteÎpuje obecnosÂcÂ
widzialna i osobowa samego Søowa, ktoÂre sieÎ wciela w Jezusa z Nazaretu
i objawia samego Boga.
JuzÇ w samym punkcie wyjsÂcia teolog usÂwiadamia sobie, zÇe objawienie BozÇe
nie jest doktrynaÎ czy zespoøem teoretycznych prawd, lecz zÇywaÎ rzeczywistosÂciaÎ,
ktoÂrej punktem kulminacyjnym jest objawienie osobowe w Chrystusie1. Ta
bezposÂredniosÂcÂ spotkania dokonujaÎca sieÎ pomieÎdzy podmiotem poznajaÎcym
1

Por. M. Rusecki, PojeÎcie symbolu religijnego, a mozÇliwosÂcÂ zastosowania go w teologii, ¹Studia Paradyskieº 4(1994), s. 91-93.
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i przedmiotem rzeczywistym, ktoÂrym jest BoÂg, spowodowaøa ponowne zainteresowanie symbolem i proÂbami jego zastosowania w poznaniu teologicznym.
Owo zespolenie pomieÎdzy objawieniem werbalnym, osobowym i znakowym
w historii oddaje najlepiej kategoria symbolu. Prasymbolem takiego zjednoczenia jest osoba Jezusa Chrystusa, gdzie boÂstwo i czøowieczenÂstwo wysteÎpujaÎ
razem ¹bez pomieszania, bez zamiany, bez podziaøu i bez rozøaÎczeniaº, gdzie
søowo ludzkie staje sieÎ narzeÎdziem zbawienia i øaski. Kategoria symbolu rozwiaÎzuje poniekaÎd dychotomieÎ pomieÎdzy teologiaÎ søowa i teologiaÎ sakramentu,
a zatem zblizÇa istotnie mysÂl protestanckaÎ i katolickaÎ. DzisÂ przyszøyby nam takzÇe
w sukurs: filozofia dialogu, filozofia spotkania i ontologia jeÎzyka, tudziezÇ estetyka teologiczna w rozwiaÎzaniu problemu ontologii søowa, jednak ze wzgleÎdoÂw formalnych ograniczymy sieÎ do zagadnienÂ teologicznych.

1. HERMENEUTYKA SèOWA OBJAWIONEGO W OSOBIE I POPRZEZ SèOWA

Pismo SÂwieÎte przekazuje nam objawienie BozÇe, jednak nie na zasadzie
caøkowitego odsøonieÎcia Tajemnicy. PrzeciezÇ do dzisÂ Pismo sÂw. umozÇliwia
nam spotkanie ze Søowem (dodajmy: osobowym), a jest ono proklamowane
we wspoÂlnocie wiary, ktoÂra tych spotkanÂ dosÂwiadcza jako realnych i skutecznych, bo dziejaÎcych sieÎ w mocy Ducha SÂwieÎtego. Tradycja katolicka dlatego
dziaøalnosÂcÂ liturgicznaÎ (caøaÎ: gøoszenie, modlitweÎ, znaki sakramentalne, zÇycie
KosÂcioøa) rozumie jako swego rodzaju incarnatio continua, incarnatio Verbi.
Dlatego teologia søowa BozÇego juzÇ na poziomie hermeneutyki musi rozwiaÎzacÂ
podwoÂjny problem: 1) Skoro w Søowie wcielonym objawiø sieÎ BoÂg TroÂjjedyny,
to czy ± majaÎc na uwadze prawdeÎ Pisma SÂwieÎtego ± jeÎzyk ludzki oddaje caøosÂcÂ
tajemnicy? 2) Jak utrzymacÂ razem tresÂcÂ i formeÎ objawienia (zwiaÎzek mieÎdzy
tym, co objawione o Bogu i Bogiem objawiajaÎcym sieÎ), a z drugiej strony jak
ukazacÂ Jego transcendencjeÎ? Transcendencja Boga, ktoÂry sieÎ objawia, jest
bowiem warunkiem jego wolnosÂci i darmowosÂci objawiania sieÎ. Chodzi o to,
zÇe gdybysÂmy przyjeÎli, zÇe BoÂg ukazuje sieÎ w swoim objawieniu historycznym
caøkowicie, a Søowo poprzez ktoÂre sieÎ wypowiedziaø, wypowiedziaøoby Go do
konÂca, to by oznaczaøo, zÇe: a) albo sÂwiat Boga zawiera sieÎ w granicach sÂwiata
ludzkiego, ktoÂremu sieÎ objawia, albo b) sÂwiat ludzki zostaø wchøonieÎty przez
sÂwiatøo Absolutu2.
By rozwiaÎzacÂ ten dylemat teologii Søowa BozÇego, posøuzÇymy sieÎ na poczaÎtek rozroÂzÇnieniem wøoskiego teologa Bruno Forte, ktoÂry oddaje dialektykeÎ
objawienia przy pomocy dwoÂch terminoÂw: revelatio i Offenbarung. Pierwszy
2

B. Forte, Teologia della storia, Cinisello Balsamo 1991, s. 54
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termin zawiera dialektykeÎ otwartosÂci i ukrycia, tj. oznacza rzeczywistaÎ autokomunikacjeÎ oraz ± w roÂwnym stopniu ± niedosteÎpnosÂcÂ tajemnicy. Jest on alternatywny wobec drugiego terminu Offenbarung, ktoÂry oznacza akt caøkowitego
objawienia sieÎ (tak rozumieli objawienie niektoÂrzy teologowie i filozofowie
doby OsÂwiecenia). NalezÇy utrzymacÂ, zÇe tajemnica Boga ukrytego przekracza
jego objawienie. Forte podkresÂla, zÇe objawienie winno bycÂ rozumiane jako akt
wolnej autokomunikacji Boga, bez zamykania go w ramy procesu koniecznego
i wszystko obejmujaÎcego. Dzisiejsza teologia historyczna, w odroÂzÇnieniu od
dawnej teologii konceptualnej, bada znaczenie tej objawionej prawdy dla
nas, nie tracaÎc przy tym nic z jej transcendencji3.
MysÂl teologiczna, by nie doznaøa ± jak to jest w ideologiach ± niebezpieczenÂstwa ¹zamknieÎciaº w granicach horyzontu rozumowego poznania, powinna stosowacÂ sieÎ do tej dialektyki objawienia biblijnego, ktoÂre streszcza sieÎ
w przekonaniu, zÇe Chrystus jest zaroÂwno søowem, jak tezÇ i milczeniem Boga,
czyli re-velatio. W jeÎzyku øacinÂskim przedrostek re- ma podwoÂjne znaczenie:
powtoÂrzenia tego samego lub zmiany stanu ± staÎd revelatio oznacza roÂwnoczesne odsøonieÎcie i opadnieÎcie zasøony. W jeÎzyku niemieckim termin Offenbarung
(offenbaren) moÂwi tylko o jednym ruchu, tj. otwarcia ± tak tezÇ objawienie byøo
rozumiane jako peøna manifestacja tego, co dotychczas byøo zakryte. Wedle
ujeÎcia heglowskiego, w objawieniu absolut wypowiada sieÎ caøkowicie w idei,
tak zÇe objawienie staje sieÎ fenomenologiaÎ Ducha. W tradycji chrzesÂcijanÂskiej
natomiast objawienie, rozumiane jako revelatio, nie jest pozbawione dialektyki
Boga objawionego i zakrytego: revelatus in absconditate, absconditus in revelatione4.
NiebezpieczenÂstwo ideologii kryje sieÎ w postawie rozumowej, daÎzÇaÎcej do
objeÎcia wszystkiego bez reszty. StaÎd na ideologiczne usposobienie umysøu pewnym antidotum jest posøuszenÂstwo wiary, do istoty ktoÂrej nalezÇy wsøuchiwanie
sieÎ w to (Tego), co znajduje sieÎ ponad søowem bezposÂrednio usøyszanym. MysÂl
tylko wtedy jest zdolna pojaÎcÂ søowo objawienia, kiedy wsøuchuje sieÎ w nie
¹ponad nimº. Wiara nie jest zatem sÂlepym ¹posøuszenÂstwemº, ale posøuszenÂstwem rozumnym i peønym miøosÂci do Osoby Objawienia, Chrystusa. PosøuszenÂstwo søowu zachodzi woÂwczas, gdy istnieje sÂwiadomosÂcÂ, zÇe pochodzi ono
od osobowego Søowa, i zÇe to, co søowo wiary (ludzkie) zawiera, nie jest caøkowitym odsøonieÎciem Boga. PrzyjeÎcie søowa Chrystusa oznacza zatem nasøuchiwanie milczenia ZÂroÂdøa, z ktoÂrego Søowo pochodzi: Søowo odsyøa do ukrytej
gøeÎbi, czyli Ojca. WøasÂnie chrzesÂcijanÂstwo nie mozÇe przyjaÎcÂ idealistycznego
rozumienia objawienia, gdyzÇ tym samym zamieniøoby je w ideologieÎ sÂwiatowaÎ,
daÎzÇaÎcaÎ do totalnosÂci ujeÎcia wszystkiego w jeden system mysÂli. Tymczasem

3
4

TamzÇe, s. 55; por. Rusecki, art. cyt., s. 92 n.
B. Forte, Teologia in dialogo, Milano 1999, s. 27.
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Objawienie chrzesÂcijanÂskie nie przestaje bycÂ skandalem dla rozumu, ktoÂry ma
roszczenia do caøkowitego przyswajania sobie ¹sÂwiatøaº5.
To rozroÂzÇnienie (revelatio ± Offenbarung) kazÇe dzisÂ w teologii wychodzicÂ
od objawienia trynitarnego w Chrystusie, KtoÂry jest prawdaÎ zÇywaÎ i osobowaÎ.
Dlatego ta prawda nie mozÇe bycÂ narzucona nikomu, tak jak prawdy systemoÂw
totalitarnych. Ta niosaÎca zÇycie prawda powinna bycÂ przedmiotem wolnej decyzji i wyboru, dlatego misjaÎ KosÂcioøa jest to, by nieustannie proponowacÂ jaÎ
w gøoszeniu jako nowaÎ6.
WyjaÎtkowosÂcÂ prawdy osobowej objawionej w Chrystusie, przejawia sieÎ
w nierozøaÎcznosÂci momentu teoretycznego i etycznego. Chodzi o to, zÇe jesÂli
Dobra Nowina Chrystusa jest przekazywana w sposoÂb godny wiary przez zÇywaÎ
tradycjeÎ KosÂcioøa (zgodnosÂcÂ søowa i sÂwiadectwa zÇycia), to w decyzji podjeÎtej
w odniesieniu do Chrystusa jako prawdy osobowej manifestuje sieÎ walor wolnosÂci. Jedynie w ujeÎciu personalistyczno-historycznym objawienia istnieje szansa wyzwolenia sieÎ z koncepcji prawdy typu intelektualistycznego, konceptualnego i intymistycznego. WyboÂr wiary nie ma charakteru czysto wewneÎtrznego,
subiektywnego, lecz jest decyzjaÎ sÂwiadomaÎ i wolnaÎ w stosunku do danej zewneÎtrznej wobec osoby ludzkiej, a posÂrednio reprezentowanej i aktualizowanej
przez komunieÎ osoÂb tworzaÎcych KosÂcioÂø. Momenty etyczny i teoretyczny prawdy BozÇej wysteÎpujaÎ razem nie tylko w akcie wiary wobec objawienia, ale
i w teologii jako refleksji nad wiaraÎ, bowiem teologia jest refleksjaÎ o ¹Innymº
transcendentnym, KtoÂry sieÎ objawia i powoøuje, oraz o ¹innymº sposÂroÂd ludzi,
do ktoÂrego odnosi sieÎ to samo objawienie7.

2. ONTOLOGIA JEÎZYKA A PRAWDA OSOBOWA I HISTORYCZNA

Zdanie ¹Søowo staøo sieÎ ciaøemº oznacza, zÇe søowo BozÇe staøo sieÎ søowem
ludzkim, ale nie daje to nam podstaw do saÎdzenia, zÇe søowo wyczerpuje prawdeÎ,
ktoÂraÎ objawia. Podobnie dzieje sieÎ w jeÎzyku objawienia, gdzie søowo ludzkie
jest wzmocnione przez natchnienie, oraz wcielenie Søowa. JeÎzyk zyskuje swe
znaczenie rewelatywne (objawieniowe) wøasÂnie w bezposÂredniej relacji do wydarzenia Wcielenia, staÎd wazÇne jest podkresÂlenie, zÇe tylko wtedy, jesÂli jeÎzyk
wypowiada rzecz, nie wyczerpujaÎc jej, Søowo przedwieczne beÎdzie w stanie
wypowiedziecÂ sieÎ w ciele bez zaweÎzÇenia do niego8. Chodzi o to, zÇe søowo
w teologii ma wartosÂcÂ symbolu, gdyzÇ zawiera pewnaÎ nadwyzÇkeÎ znaczeniowaÎ.
5

TamzÇe, s. 27-28. W OsÂwieceniu Hegel uznaø, zÇe BoÂg staø sieÎ na tyle historiaÎ, zÇe jest ona
rodzajem ¹curriculum vitae Deiº.
6
Por. B. Forte, Confessio theologi ai filosofi, Napoli 1996, s. 26.
7
K. Guzowski, Symbolika trynitarna Brunona Fortego, Lublin 2004, s. 132.
8
Cz.S. Bartnik, Osoba i historia, Lublin 2001, s. 111.
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Stosunek pomieÎdzy objawieniem i jeÎzykiem oznacza zasadniczo odniesienie søowa i rzeczy. JesÂli jeÎzyk beÎdzie rozumiany jako zwykøe narzeÎdzie, to
stosunek pomieÎdzy søowem i rzeczaÎ mozÇe podlegacÂ prostej konwencji lub funkcji imitatywnej, a samo odniesienie beÎdzie czysto zewneÎtrzne i luzÂne. Natomiast, jesÂli zostanie zniwelowana roÂzÇnica, a jeÎzykowi przypisze sieÎ roleÎ konstytutywnaÎ rzeczy, to wydarzenie jeÎzykowe beÎdzie potraktowane jako ¹caøkowite
zrozumienie rzeczyº; woÂwczas jeÎzyk przestaje bycÂ narzeÎdziem, lecz staje sieÎ
koniecznaÎ formaÎ rzeczy w jej dosteÎpie do mysÂli. W tej koncepcji, jesÂli rzecz
przylega doskonale do rozumienia jeÎzykowego, to powstaje ryzyko wyczerpania rzeczy w jej formie jeÎzykowej9. Dlatego opowiadam sieÎ wyrazÂnie za jeÎzykiem symbolowym, ktoÂry zwiaÎzany jest z wydarzeniem Wcielenia. ChrzesÂcijanÂstwo wybiera teÎ alternatywnaÎ drogeÎ, gdyzÇ objawienie Søowa posiada charakter
dialektycznego odsøonieÎcia i zakrycia; w nim bowiem (objawieniu) nie wyczerpuje sieÎ Tajemnica Boga10.
Tradycja chrzesÂcijanÂska od poczaÎtku przyjeÎøa, zÇe Syn-Søowo, beÎdaÎc obrazem Ojca, ¹wypowiadaº prawdeÎ w swej osobie i czynach. Podczas gdy w Bogu
jednosÂcÂ pomieÎdzy søowem i rzeczaÎ jest peøna i doskonaøa, gdyzÇ Syn jest wspoÂøistotny Ojcu, to w objawieniu historycznym Søowo odwieczne przyjmuje w pewien sposoÂb niedoskonaøosÂcÂ søowa ludzkiego. Søowa nie saÎ w stanie wypowiedziecÂ Logosu z tego wzgleÎdu, zÇe Jego pochodzenie jest odmienne w stosunku
do sposobu wypowiedzi. To jednak nie pomniejsza wydarzenia ¹Søowa, ktoÂre
staøo sieÎ ciaøemº, w ktoÂrym wiecznosÂcÂ rzeczywisÂcie wchodzi w czas, a jeÎzyk
ludzki objawienia posÂredniczy w dosteÎpie do niezbadanej gøeÎbi Milczenia. Tylko koncepcja symbolowa jeÎzyka, ktoÂra podkresÂla funkcjeÎ rewelatywnaÎ søowa,
pozwala rozpoznacÂ to, co wskazuje na istnienie ¹tozÇsamosÂci w innosÂciº.
W sÂwietle tej koncepcji zachowana jest relacja pomieÎdzy søowem i rzeczaÎ
(bez ich rozdzielenia), z dostrzezÇeniem konkretnego sposobu samoudzielania
sieÎ Boga w søowie, ale tezÇ bez ich caøkowitego utozÇsamienia, co musiaøoby
oznaczacÂ identycznosÂcÂ Bytu ze søowem11. StaÎd z jednej strony koncepcja rewelatywno-symbolowa jeÎzyka, a z drugiej strony koncepcja Søowa jako Symbolu,
pozwala na skonstruowanie czytelnej symboliki trynitarnej.
9

B. Forte, Teologia della storia, s. 120, 115 i 117.
G. Ravasi, I volti di Dio nella Bibbia, w: I volti di Dio. Il Rivelato e le sue tradizioni,
red. E. Guerriero, Milano 1992, s. 67. Autor podkresÂla, zÇe Jezus jest Symbolem par excellence,
gdyzÇ w Nim øaÎczaÎ sieÎ ekstremalne roÂzÇnice: BoÂstwo i czøowieczenÂstwo, sÂmiercÂ i zÇycie.
11
Por. H.G. Gadamer, VeritaÁ e metodo, Milano 19852, s. 491, gdzie filozof niemiecki pisze
o ¹medialnosÂciº søowa w stosunku do bytu: ¹Attraverso la penetrazione dell'idea greca di logica
nella teologia cristiana nasce qualcosa di nuovo, e cioeÁ la «mediet» del linguaggio, nella quale la
mediazione operata dall'incarnazione si rivela nella sua piena veritaÁ. La cristologia apre la via a una
nuova antropologia, che media in modo nuovo il rapporto tra lo spirito finito dell'uomo e l'infinitaÁ
divina. CioÁ che abbiamo chiamato esperienza ermeneutica troveraÁ qui il suo autentico fondamentoº.
10
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Søowo czasami pomniejsza wielkosÂcÂ wydarzenia, dlatego warto spojrzecÂ na
wydarzenie KrzyzÇa, w ktoÂrym odsøania sieÎ wøasÂnie dialektyka søowa i nie-søowa.
Zamieszkiwanie Søowa wsÂroÂd ludzi ma døugaÎ historieÎ, ale tezÇ i døugaÎ historieÎ ma
milczenie Boga. Søowo i milczenie nie oznaczajaÎ jedynie roÂzÇnych okresoÂw,
ktoÂre nasteÎpujaÎ po sobie na przemian, gdyzÇ istniejaÎ okresy, w ktoÂrych dialog
wyrazÇa sieÎ w moÂwieniu i søuchaniu. Izrael przebywa døugaÎ drogeÎ, wychowywany zaroÂwno poprzez milczenie jak i przez søowo, w zaufaniu wobec ObecnosÂci
nieobecnej, dosteÎpnej poprzez wiareÎ, ale ciaÎgle osnutej tajemnicaÎ12.
Symbolika trynitarna uzyskuje swaÎ najwieÎkszaÎ wyrazistosÂcÂ w wydarzeniu
KrzyzÇa. Zwøaszcza teologia Janowa, pokazuje, w jaki sposoÂb ta droga objawienia dosieÎga celu w najwieÎkszym milczeniu KrzyzÇa. ZÇaden moment historii nie
jest tak naznaczony paradoksem jak ten, gdyzÇ zÇaden nie byø tak zanurzony
w mroku i zarazem tak jasny: Søowo milczy w momencie sÂmierci, lecz w swym
milczeniu objawia wøasÂnie tajemniceÎ ZÇycia; søowa daÎzÇaÎ do wypowiedzenia
Prawdy, lecz jednak zdradzajaÎ jaÎ. Søowo zostaje ukrzyzÇowane w momencie,
w ktoÂrym usiøuje ¹wypowiedziecÂº PrawdeÎ. Kto kontempluje KrzyzÇ Jezusa zaniemoÂwiø wobec paradoksu wyboru BozÇego, ktoÂry prowadziø do objawienia
sub contraria specie: wszechmoc w søabosÂci, dobrocÂ Ojca wydajacego na sÂmiercÂ
swojego umiøowanego Syna, triumf miøosÂci wobec widocznego zwycieÎstwa nienawisÂci. Dlatego Verbum Crucis jest søowem zgorszenia. To jest tajemnicze
wyøonienie sieÎ Ojca z ¹jegoº Søowa, w ktoÂrym speønia sieÎ objawienie trynitarne
i BoÂg udziela siebie jako ZÇycie13.

3. SYMBOL

OgoÂlnie do rewaloryzacji symbolu przyczyniøy sieÎ w XX wieku nauki
filozoficzne, antropologiczne i religioznawcze. Termin symbol wywodzi sieÎ
z greckiego søowa sin-ballein, ktoÂre w brzmieniu dosøownym znaczy: ¹rzucacÂ
razemº, ¹zbieracÂ razemº. W ten sposoÂb rzeczownik symbol wyrazÇa ideeÎ
pewnej syntezy, swoistego poøaÎczenia wielu elementoÂw14. W znaczeniu rzeczowym symbol w starozÇytnosÂci odnosiø sieÎ do rzeczy zøozÇonej z dwoÂch czeÎsÂci,
12

Por. Ravasi, dz. cyt., s. 65. W tym samym dziele zbiorowym Guy Lafon rozwazÇajaÎc temat
miøosÂci jako miejsce objawienia, podobnaÎ dialektykeÎ mowy i ciszy przypisuje miøosÂci; miøosÂcÂ ze
swej natury jest symbolem osoby, ale gøoÂwnie oznacza ¹relacjeº, gdyzÇ dokonuje sieÎ wøasÂnie w søuchaniu i moÂwieniu, a jej sposobem søuchania jest søowo! Zob. G. Lafon, Come pensare l'esperienza
della rivelazione, w: I volti di Dio..., s. 22.
13
Por. Guzowski, dz. cyt., s. 133.
14
Por. M. Lurker, Søownik obrazoÂw i symboli biblijnych, tøum. K. Romaniuk, PoznanÂ 1989,
s. 8-9.
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np. piersÂcienia lub tabliczki, ktoÂre søuzÇyøy roÂzÇnym osobom jako znak rozpoznawczy dla uczestnikoÂw jakiejsÂ umowy lub paktu. MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe
symbol wyrazÇa fakt pewnej syntezy przynajmniej dwoÂch elementoÂw. Symbol
zatem to nie obraz czegosÂ, ale ¹z czegosÂº, tzn. zbioÂr øaÎczaÎcy dwa przeciwstawne sobie elementy15. Z tego wzgleÎdu symbol byø operatorem paktu spoøecznego, znakiem rozpoznawczym i mediatorem identycznosÂci. Wymieniony
w jakiejsÂ spoøecznosÂci czy mieÎdzy jednostkami, stawaø sieÎ narzeÎdziem rozpoznania i utozÇsamienia. PoniewazÇ podstawowaÎ funkcjaÎ symbolu jest øaÎczenie
biegunowo przeciwstawnych elementoÂw i tworzenie jednej caøosÂci, dlatego
pole semantyczne symbolu mogøo bycÂ rozciaÎgane na kazÇdy przedmiot, søowo,
gest, osobeÎ16.
WspoÂøczesÂnie przyjmuje sieÎ powszechnie, zÇe znaczenie symbolu nie zamyka
sieÎ w nim samym, lecz wykracza poza niego. Pojmowanie znaczenia søowa
symbol jest bardzo roÂzÇnorodne i nieostre, dlatego zaweÎzimy pole naszych rozwazÇanÂ jedynie do koncepcji symbolu w teologii.
Z dotychczasowych ujeÎcÂ symbolu wynika, zÇe jednoczy on w sobie dwa
elementy: symbolizujaÎcy i symbolizowany, ktoÂre muszaÎ bycÂ uwzgleÎdniane roÂwnoczesÂnie, gdyzÇ pominieÎcie ktoÂregokolwiek z nich narazÇaøoby symbol na zniszczenie.
NalezÇy tezÇ wspomniecÂ tu o specyficznej strukturze symbolu religijnego,
odmiennej od struktury symbolu naturalnego. Mimo zÇe jego funkcja polega
na wøaÎczeniu lub zjednoczeniu rzeczy, osoby czy zjawiska, z rzeczywistosÂciaÎ
transcendentnaÎ, to jednak pozostaje problem, czy symbol jest homogenny
czy heterogenny17. M. Rusecki uwazÇa z innymi autorami, zÇe symbol religijny
scala dwa roÂzÇne elementy, ktoÂre saÎ heterogenne w stosunku do siebie18. Tu
dochodzimy do rozumienia istoty dosÂwiadczenia symbolowego. Wedøug
C. LeÂvi-Straussa, dosÂwiadczenie symbolowe rodzi sieÎ w sytuacji, kiedy czøowiek
znajduje sieÎ wobec nadwyzÇki znaczeniowej19. Podobne stanowisko prezentuje
P. Tillich, ktoÂry analizujaÎc formy objawienia BozÇego ± nota bene uwazÇa je za
formy symboliczne ± stwierdza, zÇe symbol jest czymsÂ ¹wieÎcejº, nizÇ to, co jest
w nim dostrzegalne i ujmowalne20. UjeÎcie M. Blanchota jest jakby uzupeønieniem poprzednich stanowisk, gdyzÇ ± jego zdaniem ± przez symbol dokonuje sieÎ
15

Por. Rusecki, art. cyt, s. 94; F. Vonessen, Der Symbolbegriff im griechischen Denken. Zur
philosophischen Grundlegung einer Symbolwissenschaft (Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie 3/1970, s. 6-8). W tym aspekcie rozumienie symbolu odbiega od rozumienia
potocznego, gdzie ¹symbolicznyº to pozorny.
16
Por. Rusecki, art. cyt., s. 94. Etymologicznie symbol (syÂm-bolon) jest dokøadnym przeciwienÂstwem diabøa (diaÂ-bolos): pierwszy jednoczy i gromadzi, drugi dzieli i rozprasza. Por. P. Miquel,
Breve trattato di teologia simbolica, Brescia 1989, s. 12.
17
Por. Rusecki, PojeÎcie symbolu religijnego, s. 102-103.
18
TamzÇe, s. 103.
19
Por. jego wsteÎp do pracy M. Manssa: Socjologie et anthropologie, Paris 1950.
20
Por. ReligioÈse Verwiklichung, Berlin 19302, s. 88-109.
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jakby nagøy skok, a nie tylko przejsÂcie jakiegosÂ obszerniejszego bogactwa znaczenÂ z jednego sensu do drugiego; jest to raczej przejsÂcie do tego co inne i co
jawi sieÎ jako inne nizÇ wszystkie sensy mozÇliwe21. W symbolu nie tylko dochodzi
do zespolenia i uczestnictwa dwoÂch rzeczywistosÂci, lecz nadto zachodzi dynamiczne wspoÂøodniesienie. Dlatego mozÇna moÂwicÂ o funkcji hermeneutycznej
symbolu: na poziomie tresÂci (znaczenia) i sensu.
Kolejnym problemem, ktoÂry domaga sieÎ rozstrzygnieÎcia, jest sprawa trwaøosÂci symbolu, tzn. tego, czy istnieje tylko w momencie powstania, czy tezÇ
zachowuje on swojaÎ wartosÂcÂ ustawicznie? Tu wazÇnaÎ podpowiedzÂ znajdziemy
u K. Rahnera, ktoÂry majaÎc na uwadze symbol w znaczeniu antropologicznym,
przyznaje mu cecheÎ historycznosÂci. JesÂli tak, to dzieÎki aspektowi historycznosÂci
zaistniaøaby mozÇliwosÂcÂ badanÂ typu empiryczno-historycznych nad symbolami.
Zostaje nam jeszcze kwestia rozpoznania symbolu. NalezÇy sobie zdawacÂ
spraweÎ, zÇe symbolu nie mozÇna poznacÂ w sposoÂb wyczerpujaÎcy, gdyzÇ pozostaje
on zawsze pewnaÎ tajemnicaÎ. Powszechnie sieÎ uwazÇa, zÇe symbolu nie mozÇna
poznacÂ w sposoÂb wyøaÎcznie dyskursywny, ze wzgleÎdu na cechujaÎcy jego struktureÎ element misteryjny. Czøowiek najadekwatniej poznaje symbol (chodzi
o symbol religijny) w dosÂwiadczeniu religijnym, gdyzÇ posiada ono charakter
osobowy, angazÇuje caøego czøowieka, caøaÎ jego egzystencjeÎ i wszystkie wøadze
poznawcze. Uczestniczy w nim poznanie zmysøowe i intelektualne. Pierwsze
pozwala dostrzec symbol w jego wymiarze zewneÎtrznym, zasÂ poznanie intelektualne o charakterze wnioskujaÎcym naprowadza. ¹Na pøaszczyzÂnie poznania intelektualnego dokonuje sieÎ poøaÎczenie elementu symbolizujaÎcego z symbolizowanym ze wzgleÎdu na odniesienie do kodu symbolowego (w tym wypadku objawienia BozÇego), nauki KosÂcioøa, autorytetu, ktoÂry o nim poucza
i nanÂ wskazujeº22. Na tej pøaszczyzÂnie dokonuje sieÎ wsteÎpna proÂba uniesprzecznienia symbolu, ktoÂrego nie mozÇna w caøosÂci pojaÎcÂ racjonalnie. Do tego
potrzebna jest wiara religijna, ktoÂraÎ dosÂwiadczenie religijne implikuje, lub
przynajmniej otwartosÂcÂ na nieznanaÎ dotaÎd rzeczywistosÂcÂ. RangeÎ dosÂwiadczenia religijnego podnosi fakt, zÇe jest ono caøoosobowe i dlatego zwiaÎzane
z caøym podmiotowym wyposazÇeniem osoby. Dla najpeøniejszego zrozumienia
symbolu, nie powinno sieÎ go izolowacÂ od innych symboli, lecz poznawacÂ
i interpretowacÂ na tle caøego systemu symbolowego. MocnaÎ stronaÎ symbolu
jest zaroÂwno to, zÇe ujawnia on podstawowaÎ jednosÂcÂ roÂzÇnych sfer rzeczywistosÂci, oraz to, zÇe jawi sieÎ jako caøosÂcÂ. Symbol powinien tezÇ bycÂ odczytywany
w swej caøosÂci przez osobeÎ zaangazÇowanaÎ w dosÂwiadczenie symboliczne. MysÂlenie symbolowe powstaøe na gruncie takiego dosÂwiadczenia umozÇliwia podmiotowi poznajaÎcemu swobodne poruszanie sieÎ na roÂzÇnych pøaszczyznach

21
22

Por. T. Todorov, TheÂorie du symbole, Paris 1977, s. 207.
TamzÇe, s. 106.
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rzeczywistosÂci; takie mysÂlenie umozÇliwia zaroÂwno poznawanie tych innych
poziomoÂw, jak i uczestniczenie w nich23.
OdsøaniajaÎ sieÎ nam roÂwniezÇ najistotniejsze cechy symbolu: symbol nie jest
elementem wewneÎtrznym jeÎzyka; nie wysteÎpuje nigdy w sposoÂb wyizolowany;
jest rzeczywistosÂciaÎ dynamicznaÎ; uczestniczy w rzeczywistosÂci, ktoÂraÎ oznacza;
kreuje wieÎzi mieÎdzyludzkie na poziomie rozumienia i dosÂwiadczenia; ma czeÎsto
mocniejszy wpøyw na czøowieka nizÇ sama rzeczywistosÂcÂ.

4. TEOLOGIA SèOWA JAKO TEOLOGIA SYMBOLU

Symbol ujawniajaÎc fundamentalnaÎ jednosÂcÂ roÂzÇnych sfer rzeczywistosÂci, najwieÎcej przysøuzÇyø sieÎ do zrozumienia rewelatywnej funkcji søowa. PoniewazÇ
søowo wyøania sieÎ z milczenia bytu, ale pozostaje zawsze w sÂcisøej relacji do
osoby, jako podmiotu i zÂroÂdøa søowa, dlatego tym bardziej caøa sfera sakralna
dziejaÎca sieÎ pomieÎdzy Bogiem zbawiajaÎcym i czøowiekiem zbawianym, przemawia wøasÂnie tymi ¹spoiwamiº i relacjami, a nie ogranicza sieÎ jedynie do
funkcji umysøu. Rozum jest tezÇ narzeÎdziem w komunikacji, a nie kreatorem
podmiotoÂw komunikacji. Istotne jest tezÇ odkrycie, zÇe mysÂl chrzesÂcijanÂska od
samego poczaÎtku wiaÎzaøa gøoszenie zbawienia z objawieniem trynitarnym (BoÂg
sieÎ objawiø jako MiøosÂcÂ i komunia OsoÂb w historii zbawienia). Dlatego chrystologia (refleksja) ¹wybuchøaº po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus Chrystus
objawiø sieÎ jako Pan chwaøy i Syn BozÇy. W wyniku tego trynitologii nie da
sieÎ uprawiacÂ inaczej, jak wychodzaÎc od chrystologii i soteriologii. OczywisÂcie
nie pomijamy caøego rozwoju doktryny trynitarnej KosÂcioøa poapostolskiego,
lecz podkresÂlamy, zÇe Jezus Chrystus jest prasymbolem Boga i bez Jego roli
posÂredniczaÎcej nie da sieÎ moÂwicÂ o tajemnicy Boga objawienia, zbawienia i usÂwieÎcenia24.
Wykøadnia symboliki trynitarnej potrzebuje z jednej strony podstaw w ekonomii objawienia, ktoÂrej centrum stanowi samoobjawienie Boga w Jezusie
Chrystusie, a z drugiej strony symbolicznego mysÂlenia, wøasÂciwego dla wiary,
ktoÂra z kolei odzwierciedla jej tresÂcÂ i formeÎ25. Teandryczne zjednoczenie boÂstwa z czøowieczenÂstwem wyraziøo sieÎ w osobowym Symbolu, w jego wyjaÎtkowym istnieniu i dziaøaniu, ktoÂre wskazywaøo na fakt, zÇe poprzez element sym23

Por. Rusecki, art. cyt., s. 106-107.
Por. C. Duquoc, Un Dio diverso. Saggio sulla simbolica trinitaria, Brescia 19852, s. 83.
25
TamzÇe, s. 82. ¹La fede non eÁ solo l'atteggiamento che accoglie la predicazione, ma anche il
contenuto della predicazione (Col 2,7; Ef 4,5). L'apostolo Paolo dunque conosce un corpo dottrinale. La fede soggettiva come atteggiamento eÁ misurata dal contenuto della predicazioneº.
TamzÇe.
24
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bolizujaÎcy przejawia swaÎ dziaøalnosÂcÂ element symbolizowany. Jako centralny
punkt odniesienia wszystkich wydarzenÂ o charakterze zbawczym, Chrystus staø
sieÎ zÂroÂdøem wszelkiego zbawczego sensu, a jako symbol objawienia i wiary,
pozostajaÎc w swej wyjaÎtkowej relacji do Ojca i do czøowieka, staø sieÎ zÂroÂdøem
wszelkiej symbolizacji. OproÂcz poznania symbolowego, wazÇnaÎ sprawaÎ jest
¹mysÂlenie symboloweº26 w teologii, tzn. zdolnosÂcÂ øaÎczenia bez pomieszania
(tezÇ ma podstaweÎ w chrystologicznym objawieniu). MatrycaÎ dla tej formy mysÂlenia jest osoba Chrystusa, w ktoÂrej czøowieczenÂstwo zostaøo zøaÎczone z boÂstwem ± jak gøosi orzeczenie z Chalcedonu ± ¹bez pomieszania, bez zamiany,
bez podziaøu i bez rozøaÎczeniaº27. Stanowi to fundamentalny status epistemologiczny wiary chrzesÂcijanÂskiej, tzn. utrzymanie razem bez pomieszania. Tak
tezÇ w teologii moÂwi sieÎ o Bogu: na sposoÂb symbolowy, metaforyczny i analogiczny28. MajaÎc te zaøozÇenia na wzgleÎdzie, musimy sobie postawicÂ pytanie,
gdzie realizuje sieÎ symbol najbardziej. Na teÎ kwestieÎ odpowiadamy, zÇe w samym
akcie objawienia, gdyzÇ objawienie nie oznacza caøkowitej manifestacji, lecz
oznacza to, co bardziej precyzyjnie eksponuje termin re-velatio, wyrazÇajaÎcy
dialektykeÎ Søowa, ktoÂre przychodzi z milczenia, i ktoÂre wprowadza nas w milczenie Boga29.
Warto dodacÂ, zÇe nie tylko nasze poznanie posiada formeÎ symbolowaÎ, lecz
Ç
takze dosÂwiadczenie. ChrzesÂcijanin w wierze dosÂwiadcza Innego, ktoÂry przybywa do nas w postaci tozÇsamej ze sobaÎ, ale my dosÂwiadczamy, zÇe innosÂcÂ nie
rozpøywa sieÎ w tozÇsamosÂci. Jest tu obecna zawsze dialektyka tozÇsamosÂci i innosÂci. O Chrystusie mozÇemy powiedziecÂ, zÇe jest czøowiekiem, ale nie tylko
czøowiekiem, bo jest Bogiem. Dlatego dosÂwiadczenie wiary, ktoÂre ogarnia caøaÎ
osobeÎ czøowieka, nie dotyka jakiejsÂ zjawy, lecz daje udziaø w realnym spotkaniu. Na tej podstawie stwierdzimy, zÇe dosÂwiadczenie wiary ma roÂwniezÇ wymiar
symbolowy. Wymiar symbolowy zawiera sieÎ juzÇ w dialektyce Chrystusowego
objawienia30.

26

Przymiotnik symbolowy beÎdzie uzÇywany w podwoÂjnym znaczeniu: jako pochodzaÎcy od
symbolu i pozostajaÎcy w relacji do niego. Drugie znaczenie: symboliczne jest to, co sieÎ wyrazÇa za
pomocaÎ symboli, lub jest z nich zbudowane.
27
Breviarium Fidei, VI, 8.
28
Por. Duquoc, dz. cyt., s. 81 n. Autor w swoim szkicu udowadnia, zÇe zanim troÂjjedynosÂcÂ Boga
Jezusa Chrystusa staøa sieÎ formuøaÎ wiary, tzn. efektem refleksji teologicznej, najpierw byøa wyznawana przy pomocy obrazoÂw Ojca, Syna, Ducha (Tchnienia). Symbolika trynitarna poprzedzaøa
teologieÎ trynitarnaÎ, ale dzieÎki temu nie weszøa jeszcze na poziom abstrakcji. BoÂg, ktoÂrego zÇycie
opisywano przy pomocy trzech symboli, pobudzaø uczucia wierzaÎcych, gdyzÇ byø Bogiem historii
i dosÂwiadczenia, a nie efektem racjonalizacji.
29
Por. B. Forte, ¹Offenbarungº aut ¹re-velatioº? Dalla Scrittura alla Parola ed al Silenzio di
Dio, ¹Archivio di Filosofiaº 60(1992), s. 390 n.
30
B. Forte, La Parola della fede. Introduzione alla Simbolica ecclesiale, Cinisello Balsamo
1996, s. 200.
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By jednak rozstrzygnaÎcÂ, w jaki sposoÂb w teologii organizuje sieÎ caøosÂcÂ wykøadu wiary wedøug zasygnalizowanej metody hermeneutycznej, konieczne jest
uwypuklenie owego przejsÂcia, ktoÂre nasteÎpuje pomieÎdzy symbolikaÎ objawienia
i symbolikaÎ wiary, skoro TroÂjca ± moÂwiaÎc skroÂtowo ± jest podstawowym pryncypium hermeneutycznym caøej teologii. Symbolika objawienia wyrazÇa obiektywny, tj. transcendentny wymiar symboliki: BoÂg objawiajaÎc sieÎ pokazuje nam
struktureÎ swego komunikowania sieÎ z nami. Tak poznajemy, zÇe BoÂg objawia sieÎ
w Synu-Søowie, a Søowo pozostaje nadal zakorzenione w Milczeniu (ktoÂre
mimo wszystko zostaje w pewien sposoÂb odsøonieÎte i zakryte przez Søowo
objawione); natomiast objawienie, by mogøo bycÂ przez nas przyjeÎte, speønia
sieÎ przez Ducha SÂwieÎtego. W taki roÂwniezÇ sposoÂb struktura trynitarna objawienia jest hermeneutykaÎ objawienia i jego tresÂci. Natomiast hermeneutyka
wiary stanowi ruch roÂwnolegøy, w ktoÂrym osoba ludzka ± tu bohaterem jest
czøowiek ± dzieÎki Søowu, ale zarazem przekraczajaÎc je, zawierza Milczeniu,
z ktoÂrego pochodzi Søowo, a czyni to w Duchu (dziaøajaÎcym w czøowieku).
Oto dlaczego w Nowym Testamencie z terminem apokalypsis (objawienie)
koresponduje wiara jako posøuszenÂstwo, ktoÂre oznacza søuchanie tego (ob-audire), co jest ponad søowem lub za nim. Hermeneutyka wiary jest aktem zawierzenia Søowu, poprzez ktoÂry docieramy ponad Søowo, by zagøeÎbicÂ sieÎ w Milczeniu Boga i by pozwolicÂ ksztaøtowacÂ sieÎ w ciszy Ducha SÂwieÎtego31.
Jak widzielisÂmy, oÂw ruch symbolizowania, inaczej perychoreza znaczenÂ,
przenika nie tylko ludzkie dosÂwiadczenie, ale i wnika w praktykeÎ. Dziaøanie
jest niczym innym, jak wypowiedzeniem ± nie tylko søowem, ale i kazÇdym
milczaÎcym gestem ± caøego swego wneÎtrza, swego zawierzenia milczeniu Ojca
± za posÂrednictwem søowa Syna i w milczeniu Ducha (sÂw. Ignacy z Antiochii).
Objawieniu odpowiada paradygmat spotkania, ktoÂry odpowiada z kolei
funkcji symbolu. W spotkaniu chodzi o dwie osoby, ktoÂre w pewnym sensie
stajaÎ sieÎ jednosÂciaÎ, nie tracaÎc nic ze swej integralnosÂci. Jest to paradygmat
fundamentalny dla omawianej koncepcji, gdyzÇ Inny, przychodzaÎc do nas w objawieniu, nie staje sieÎ z nami identyczny. W spotkaniu wysteÎpuje dialektyka
tozÇsamosÂci i odreÎbnosÂci, ktoÂra wøasÂciwa jest roÂwniezÇ dla rzeczywistosÂci symbolu. Symbol zawiera ciaÎgøosÂcÂ sensu przy nieciaÎgøosÂci znaczenia. CiaÎgøosÂcÂ sensu
jest jakby horyzontem zespalajaÎcym element symbolizujaÎcy i element symbolizowany. Dlatego, kiedy moÂwimy o miøosÂci Boga z punktu widzenia symbolu,
uruchamia sieÎ kraÎg hermeneutyczny, gdyzÇ nasteÎpuje poøaÎczenie tego, co znamy
z naszej historii indywidualnej, z symbolem Jezusa Chrystusa, ktoÂry poprzez
dzieøa i swojaÎ osobeÎ daø sÂwiadectwo, zÇe BoÂg jest miøosÂciaÎ. NieciaÎgøosÂcÂ znaczenia
bierze sieÎ jednak z tego, zÇe miøosÂcÂ Boga jest nieskonÂczenie niepodobna do
naszej miøosÂci ludzkiej32.
31
32

TamzÇe, s. 9-10.
Por. Guzowski, dz. cyt., s. 41.
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Skoro w teologii Søowa nie mozÇemy pominaÎcÂ teologii Osoby, a ta z kolei, by
opisacÂ ekonomieÎ objawienia jako ekonomieÎ Trzech OsoÂb w historii, nie mozÇe
sieÎ obycÂ bez kategorii symbolu, to jasnym sieÎ staje, zÇe teologia chrzesÂcijanÂska
znajduje w Osobie Søowa najtrwalszy i najadekwatniejszy symbol. DzieÎki temu
teologia Søowa jest tylko o krok od teologii sakramentu. Poznajemy z objawienia ¹PrawdeÎ, ktoÂra zbawiaº ± Jezusa Chrystusa, ktoÂry, jako rzeczywistosÂcÂ osobowa, pozostaje do dzisÂ Søowem sÂwiezÇym i zÇywym, nie tylko apelujaÎcym do
naszych uczucÂ i dobrej woli, ale dziaøajaÎcym w nas przez swego Ducha i uobecnionym w KosÂciele jako zbawienie. Søowo wieÎc nie mozÇe bycÂ jedynie przedmiotem poznania rozumowego, ale tezÇ ± z naszej strony ± przedmiotem ozÇywiajaÎcej ¹odpowiedziº, skoro weszlisÂmy przez chrzest sÂw. w dialog zbawienia,
ktoÂry trwa w KosÂciele i w nas. Narracja wydarzenÂ paschalnych, w ktoÂre zaangazÇowane saÎ Trzy Osoby, jest siøaÎ rzeczy symbolowa. JeÎzyk narracji wychodzaÎc
od wydarzenÂ objawienia o Bogu w TroÂjcy OsoÂb, jest symbolowy, poniewazÇ nie
zatrzymuje uwagi na rzeczywistosÂci widzialnej, lecz odsyøa do transcendentnej
tajemnicy Boga, ktoÂry nie przestaø bycÂ tajemnicaÎ, chociazÇ staø sieÎ immanentny
w Chrystusie. Owa symbolowa dialektyka odsøonieÎcia i zakrycia jest wøasÂciwa
dla objawienia chrzesÂcijanÂskiego i teologii, a w konsekwencji takzÇe dla KosÂcioøa, sakramentoÂw i zÇycia chrzesÂcijanÂskiego33.
Summary
The author of the article presents theology of the word in a new light by putting
together three categories which explain one another: the word, the person and the
symbol. In order to bring closer together the theological perspectives of the Catholic
and Protestant theologies, the former being associated with theology of the sacrament and the latter with theology of the word, the author uses many examples from
the Bible to show that the word was equated with the personal act of God or even
with the Person of the Word as shown in the New Testament. The word incarnate by
its united humanity and divinity performs the function of the symbol in the Revelation which (according to a contemporary definition) is a synthesis of what is visible
and spiritual, what is divine and what is human, etc. A surplus of meaning is a characteristic feature of the symbol; consequently, it always opens us to a mystery. This
suggestion makes it possible to bring together theology of the sacrament and theology of the word. A real criterion of this connection is the Person of the Pre-Symbol,
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Por. H. Bouillard, Fede e paradosso, Fossano 1973, s. 77-78.
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1. WIELOZNACZNOSÂCÂ POJEÎCIA DOSÂWIADCZENIA I NAUKI

Ograniczenie pojeÎcia dosÂwiadczenia jedynie do dosÂwiadczenia zmysøowego
(empiria) oraz pojeÎcia nauki jedynie do poznania wywodzaÎcego sieÎ z takiego
dosÂwiadczenia ± z zasady wykluczaøo naukowosÂcÂ wiedzy humanistycznej,
a w tym filozofii i teologii. W rzeczywistosÂci jednak ani pojeÎcie dosÂwiadczenia,
ani pojeÎcie nauki nie saÎ jednoznaczne2. Pod wpøywem m.in. mysÂli E. Husserla
kazÇda nauka o tyle uznawana jest jako prawomocna, o ile usprawiedliwia jaÎ
wøasÂciwe jej dosÂwiadczenie. To prawda, zÇe wyznawcy empiryzmu i scientyzmu
pojmujaÎ redukcjonistycznie zaroÂwno dosÂwiadczenie, jak naukeÎ, ale dzisÂ taki
poglaÎd jest juzÇ zdecydowanie kwestionowany. MozÇna zasadnie twierdzicÂ, zÇe
nasze czasy nadajaÎ pojeÎciom dosÂwiadczenia i nauki szeroki sens. Do przedstawicieli tej orientacji nalezÇy niewaÎtpliwie William A. Luijpen, ktoÂry m.in. stwierdza: ¹Dlatego kazÇdaÎ obecnosÂcÂ podmiotu wobec rzeczywistosÂci uznajemy,
w sposoÂb mozÇliwie najszerszy, za dosÂwiadczenie. Wprawdzie nie ustalilisÂmy
jeszcze, kiedy dosÂwiadczenie mozÇe bycÂ nazywane filozoficznym, ale mimo to
jest rzeczaÎ pewnaÎ, zÇe filozofia majaÎca jakaÎsÂ wartosÂcÂ musi bycÂ ekspresjaÎ rzeczywistosÂci. Wynika staÎd zatem, zÇe filozofia musi wychodzicÂ od okresÂlonego dosÂwiadczenia. JesÂli filozof miaøby rozpoczynacÂ od tez, nigdy nie wiedziaøby, co
powinien przyjaÎcÂ za prawdeÎº3. Zdaniem R. Ingardena, jednego z najwybitniejszych ucznioÂw E. Husserla, istotne novum tej szkoøy filozoficznej polegaøo na
1

Obszerne moje studia zwiaÎzane z tym problemem: DosÂwiadczenie chrzesÂcijanÂskie i jego rola
w poznaniu Boga. Studium w sÂwietle fenomenologicznej metody Husserla, Lublin 1972; Teologia
jako refleksja nad dosÂwiadczeniem chrzesÂcijanÂskim, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 12(1974) nr
1, s.45-60; Teologia duchowosÂci: Polscy Teologowie duchowosÂci, Lublin 1993, s. 231-241.
2
Por. St. KamienÂski, PojeÎcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1961, s. 10-59.
3
Fenomenologia egzystencjalna, Warszawa 1972, s. 12-13; por. L. Koøakowski, Filozofia dosÂwiadczenia rozumiejaÎcego, w: Filozofia i socjologia XX w., Warszawa 1962, s. 103-125; Warszawa
19652, s. 273-316.
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tym, zÇe prowadziøa ona do obcowania z przedmiotem badania, czyli do dosÂwiadczenia: ¹uczyø (Husserl) na zÇywo wspoÂømysÂlecÂ, wspoÂødociekacÂ, wspoÂøoglaÎdacÂ rzeczy, o ktoÂrych moÂwiøº4.
Postulat oparcia kazÇdej prawomocnej nauki na dosÂwiadczeniu E. Husserl
uznaø za søuszny, ale przeciwstawiø sieÎ pozytywistycznemu poglaÎdowi, ktoÂry
redukcjonistycznie pojmowaø zaroÂwno dosÂwiadczenie, jak naukeÎ. Oznaczaøo
to przezwycieÎzÇenie empiryzmu, ktoÂry za naukowe i prawomocne uwazÇaø tylko
to, co mozÇna byøo usprawiedliwicÂ empirycznie5. ZwalczajaÎc teÎ postacÂ aprioryzmu usiøujaÎcego sprowadzicÂ wszelkie poznanie do sÂwiata empirycznie dosÂwiadczanego, wysunaÎø sam postulat przyjeÎcia zasady godzaÎcej we wszelkie aprioryzmy: ¹Ale rozumiecÂ albo naukowo saÎdzicÂ o rzeczach, znaczy kierowacÂ sieÎ
samymi tymi rzeczami, od søoÂw i mniemanÂ cofacÂ sieÎ do samych rzeczy, wysøuchiwacÂ (befragen) je tak, jak sieÎ same prezentujaÎ (in ihrer Selbstgegebenheit),
i odsuwacÂ na bok wszystkie obce (samej) rzeczy saÎdy powzieÎte z goÂry (Vorurteile)º6. Rzetelna nauka i wøasÂciwa jej prawdziwa wolnosÂcÂ od przesaÎdoÂw domaga sieÎ wieÎc jako podstawy swej dowodliwosÂci saÎdoÂw wazÇnych bezposÂrednio,
czyli takich, ktoÂre czerpiaÎ swaÎ wazÇnosÂcÂ, swaÎ zasadnosÂcÂ i prawomocnosÂcÂ wprost
ze zÂroÂdøowo prezentujaÎcych sieÎ naocznosÂci przedmiotoÂw lub stanoÂw rzeczy.
Podstawowych zasÂ dziedzin przedmiotoÂw i stanoÂw rzeczy, oraz prezentujaÎcej
sieÎ ich naocznosÂci nie mozÇna apriorycznie narzucacÂ, lecz stwierdzacÂ. ¹BezposÂrednie widzenie (...), nie tylko zmysøowe, dosÂwiadczajaÎce widzenie, dosÂwiadczajaÎce widzenie w ogoÂle jako zÂroÂdøowo prezentujaÎca sieÎ sÂwiadomosÂcÂ, obojeÎtnie jakiego rodzaju jest ostatecznym zÂroÂdøem uprawnienia wszelkich rozumnych twierdzenÂº7. NalezÇy przy tym zauwazÇycÂ, zÇe widzenie-dosÂwiadczenie jako
kryterium prawomocnosÂci kazÇdej nauki jest przez E. Husserla rozumiane bardzo szeroko. Chodzi tu nie tylko o roÂzÇne rodzaje rzeczywistosÂci i roÂzÇne ich
zÂroÂdøowo prezentujaÎce sieÎ naocznosÂci, ale takzÇe o rzeczywistosÂci wspoÂøprezentowane i wspoÂødosÂwiadczane8.
JesÂli podstawowych dziedzin rzeczywistosÂci i odpowiadajaÎcych im naocznosÂci (wøasÂciwych im rodzajoÂw dosÂwiadczenia) nie mozÇna empirycznie narzucacÂ, lecz nalezÇy we wglaÎdzie ustalacÂ i dostosowywacÂ do nich naukowy sposoÂb
postrzegania, to proces ten dotyczy takzÇe teologii. Rodzi sieÎ zatem pytanie
o przedmiot jej zainteresowanÂ i wøasÂciwy temu przedmiotowi sposoÂb unaocznienia, a wieÎc o rodzaj dosÂwiadczenia, ktoÂre winno stacÂ sieÎ zÂroÂdøem naukowego
posteÎpowania teologa oraz kryterium prawomocnosÂci uprawianej przez niego
4
Filozofia E. Husserla. Zarys encyklopedyczny, w: Fenomenologia R. Ingardena, Warszawa
1972, s. 7-8.
5
Por. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Warszawa 1967,
s. 65-66,79.
6
TamzÇe, s. 64.
7
Por. tamzÇe, s. 66-67.
8
TamzÇe, s. 136-138.
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teologii. Husserl zdecydowanie utrzymuje, zÇe takzÇe w teologii nalezÇy moÂwicÂ
o ujawnieniach typu intuicyjnego, czyli swoistej naocznosÂci, do ktoÂrej winno
bycÂ odnoszone i dostosowane teoretyczne mysÂlenie9. To prawda, zÇe teologia
nie stanowiøa przedmiotu badanÂ E. Husserla, ale utrzymywaø on, zÇe jego postulat bazowania wszelkiej nauki na dosÂwiadczeniu mozÇe bycÂ twoÂrczaÎ inspiracjaÎ takzÇe dla uprawiania teologii w sensie naukowym: ¹Nasze bezposÂrednie
zamierzenia nie kierujaÎ sieÎ ku teologii, lecz ku fenomenologii, chociazÇ posÂrednio mozÇe ona miecÂ wielkie znaczenie dla teologiiº10.

2. MOZÇLIWOSÂCÂ DOSÂWIADCZENIA CHRZESÂCIJANÂSKIEGO

RzeczywistosÂcÂ objawienia i konfesyjny charakter jego interpretacji poddanej autorytetowi Nauczycielskiego UrzeÎdu KosÂcioøa zdajaÎ sieÎ wykluczacÂ
wspomnianaÎ naocznosÂcÂ czyli istnienie chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczenia w tej
dziedzinie, co jednoczesÂnie przekresÂlaøoby mozÇliwosÂcÂ naukowego uprawiania
teologii. TrudnosÂcÂ jawi sieÎ nie do pokonania, gdy rozumiemy objawienie tylko
jako przekaz werbalny, a roleÎ Magisterium Ecclesiae pojmujemy jedynie jurydycznie ± jako stroÂzÇa objawienia. W rzeczywistosÂci doktryna KosÂcioøa prezentuje BozÇe objawienie w jego søowie i zÇyciu sakramentalnym. JednoczesÂnie
sÂwiadomosÂcÂ KosÂcioøa odwoøuje sieÎ do Jezusa Chrystusa, doskonaøego Objawiciela, jako swojego fundamentu, pouczajaÎc, zÇe On jest Søowem Ojca ± Søowem
søoÂw BozÇych i istotnaÎ tresÂciaÎ sakramentoÂw sÂwieÎtych.
Bardzo gøeÎbokaÎ refleksjeÎ na ten temat przekazaø 15 sierpnia 1991 r. na
Jasnej GoÂrze Jan Paweø II w przemoÂwieniu do uczestnikoÂw Kongresu TeologoÂw Europy SÂrodkowowschodniej: ¹PieÎkny søowianÂski wyraz «Boho-søowie»
jest sÂcisøym odpowiednikiem greckiego «Theo-logia». W sÂwietle przytoczonych
søoÂw Listu do HebrajczykoÂw, nie wystarczy przetøumaczycÂ «Boho-søowie» (czyli «Theo-logia») jako søowa o Bogu, a w dalszej konsekwencji jako «nauki
o Bogu». Podstawowe i pierwsze jest tu søowo samego Boga: BoÂg przemawiaø
przez prorokoÂw (...) na koniec przemoÂwiø przez Synaº11. Takie rozumienie
teologii (jako søowa samego Boga) w sposoÂb szczegoÂlny eksponuje rzeczywistosÂcÂ tego Søowa, ktoÂre jest Jednorodzonym Synem Ojca, w Tajemnicy trynitarnej roÂwnym z Ojcem i Duchem SÂwieÎtym, a wieÎc najdoskonalszym i w takim
sensie jedynym Objawicielem Boga, Objawicielem czøowieka i caøego stworzenia: ¹On jest obrazem Boga niewidzialnego ± Pierworodnym wobec kazÇdego
9
10
11

Por. tamzÇe, s. 166, 189.
TamzÇe, s. 166.
¹OtrzymalisÂcie Ducha przybrania za synoÂwº, Citta del Vaticana 1992, s. 75.
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stworzenia, bo w Nim zostaøo wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co
na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy
ZwierzchnosÂci, czy Wøadze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostaøo stworzone. On jest ponad wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest GøowaÎ
Ciaøa ± KosÂcioøa (Kol 1,15-18)º.
SÂwiadectwo zaroÂwno Starego, jak i Nowego Przymierza wskazuje na Jezusa
Chrystusa jako transcendentnaÎ rzeczywistosÂcÂ søoÂw i zdarzenÂ objawienia. RzeczywistosÂciaÎ taÎ jest sam objawiajaÎcy sieÎ BoÂg w Jezusie Chrystusie ± tak dalece,
zÇe kto widzi Chrystusa, widzi Ojca niebieskiego (por. J 10,30; 14,9). Ta naocznosÂcÂ bycia Chrystusa z Ojcem, a w konsekwencji naocznosÂcÂ obcowania apostoøoÂw z Ojcem uobecnionym w Chrystusie jest Chrystusowym i apostolskim
dosÂwiadczeniem obecnosÂci Boga w Jego rewelatywno-zbawczym dziaøaniu.
Czy jednak dosÂwiadczenie Boga wøasÂciwe Jezusowi Chrystusowi, a w Nim
i przez Niego dosÂwiadczenie Boga wøasÂciwe apostoøom Chrystusa mozÇe stacÂ
sieÎ naszym dosÂwiadczeniem osobistym? Zdaniem sÂw. Jana takie jest przeznaczenie oreÎdzia chrzesÂcijanÂskiego: ¹To wam oznajmiamy, co byøo od poczaÎtku,
cosÂmy usøyszeli o Søowie zÇycia, co ujrzelisÂmy wøasnymi oczami, na co patrzylisÂmy i czego dotykaøy nasze reÎce ± bo zÇycie objawiøo sieÎ. MysÂmy je widzieli,
o nim sÂwiadczymy i gøosimy wam zÇycie wieczne, ktoÂre byøo w Ojcu, a nam
zostaøo objawione ± oznajmiamy wam, cosÂmy ujrzeli i usøyszeli, abysÂcie i wy
mieli wspoÂøuczestnictwo z nami. A miecÂ z nami wspoÂøuczestnictwo znaczy: miecÂ
je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem (1J 1,1-3).
Co jest warunkiem naocznosÂci objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas Boga?
Konieczne jest nie tylko takie uobecnianie sieÎ Boga, ale nadprzyrodzone uzdolnienie czøowieka, ktoÂre czyniøoby go (proporcjonalnosÂcÂ, kompatybilnosÂcÂ)
do obcowania z tak uobecniajaÎcym sieÎ Bogiem. Dar taki zapowiadany byø juzÇ
w Starym Przymierzu (por. Ez 36,32), a w Nowym Przymierzu udzielony szczegoÂlnie: ¹Wiemy, zÇe Syn BozÇy przyszedø i obdarzyø nas zdolnosÂciaÎ rozumu,
abysÂmy poznali Prawdziwego. JestesÂmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego,
Jezusie Chrystusie. On zasÂ jest prawdziwym Bogiem i ZÇyciem wiecznymº
(1J 5,20). Analogiczne stwierdzenie znajdujemy tezÇ w Pierwszym LisÂcie do
Koryntian sÂw. Pawøa Apostoøa (1Kor 2,10-16). Podobne søowa samego Jezusa
Chrystusa sÂwiadczaÎ o koniecznosÂci takiego daru do odkrycia i dosÂwiadczenia
naocznosÂci Jego Tajemnicy. Jezus odpowiada na wyznanie Piotra dotyczaÎce
Jego mesjanÂskiej godnosÂci: ¹Bøogosøawiony jestesÂ, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiøy ci tego ciaøo i krew, lecz Ojciec moÂj, ktoÂry jest w niebieº
(Mt 16,17). Wynika z tego, zÇe dopiero w mocy tego nowego uzdolnienia mozÇliwy jest akt wiary, nadziei i miøosÂci nadprzyrodzonej. WierzaÎcy odkrywa ±
w naocznosÂci tej wiary, nadziei i miøosÂci objawiajaÎcego sieÎ w Tajemnicy Chrystusa i zbawiajaÎcego Boga ± zÇe dopiero dzieÎki efektywnemu spotkaniu naszego
przeboÂstwionego Ja z tak uobecniajaÎcym sieÎ Bogiem, dosÂwiadczenie Boga
przez Syna BozÇego, dosÂwiadczenie Boga wøasÂciwe Jezusowi Chrystusowi, a na-
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steÎpczo Apostoøom staje sieÎ jego osobistym dosÂwiadczeniem. Tylko na tej
drodze mozÇliwe jest chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie zwyczajne majaÎce swe zÂroÂdøo w swoistej naocznosÂci wiary, nadziej i miøosÂci, a takie dosÂwiadczenie mistyczne majaÎce zÂroÂdøo w tychzÇe cnotach teologicznych, a szczegoÂlnie w darach
i dziaøaniu Ducha SÂwieÎtego. W dosÂwiadczeniu chrzesÂcijanÂskim centralne miejsce zajmuje Jezus Chrystus. On jest u jego podstaw i On sam jest jego rzeczywistosÂciaÎ.
Do istoty dosÂwiadczenia chrzesÂcijanÂskiego nalezÇy eklezjalnosÂcÂ. Przez KosÂcioÂø bowiem i w KosÂciele przychodzi do nas sÂwiat objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas Boga, a takzÇe przez KosÂcioÂø i w KosÂciele otrzymujemy uzdolnienie do
nadnaturalnej aktywnosÂci naszego Ja, mocaÎ ktoÂrej jestesÂmy zdolni do wspomnianej juzÇ swoistej naocznosÂci wiary, nadziei i miøosÂci, czyli do bycia podmiotem chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczenia Boga. Eklezjalny charakter dosÂwiadczenia chrzesÂcijanÂskiego nie znosi jego wymiaru indywidualnego. JednakzÇe dosÂwiadczenie indywidualne chrzesÂcijanina jest w tej mierze chrzesÂcijanÂskie, w jakiej jest dosÂwiadczeniem w KosÂciele Chrystusowym i udziaøem w dosÂwiadczeniu Boga wøasÂciwym KosÂcioøowi Chrystusowemu. StaÎd autorytet søowa BozÇego
i Nauczycielskiego UrzeÎdu KosÂcioøa nie jest elementem zewneÎtrznym w dosÂwiadczeniu chrzesÂcijanÂskim ani wobec swoistej naocznosÂci wiary, nadziei i miøosÂci.

3. TEOLOGIA JAKO INTERPRETACJA DOSÂWIADCZENIA
CHRZESÂCIJANÂSKIEGO

PokonujaÎc pozytywistyczny punkt widzenia, gdzie naukowe jest tylko to
poznanie, ktoÂre wywodzi sieÎ z empirii i daje sieÎ empirycznie weryfikowacÂ,
uznalisÂmy mozÇliwosÂcÂ zaakceptowania wszelkiej rzeczywistosÂci, ktoÂra ukierunkowana jest na naszaÎ podmiotowosÂcÂ. Za takaÎ rzeczywistosÂcÂ o szczegoÂlnej doniosøosÂci uznajemy objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas w Tajemnicy Jezusa
Chrystusa Boga. Do poznania tej, ukierunkowanej ku czøowiekowi, rzeczywistosÂci nie wystarczaÎ jedynie naturalne uzdolnienia czøowieka. Do efektywnego
spotkania objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas Boga konieczne jest nadprzyrodzone uzdolnienie czøowieka, ktoÂre nazywamy ¹nowym stworzeniemº (por.
2Kor 5,17; Gal 6,15). DzieÎki temu czøowiek uzdolniony jest do aktoÂw wary,
nadziei i miøosÂci, oraz do doznawania dziaøanÂ Ducha SÂwieÎtego mocaÎ daroÂw
tegozÇ Ducha. To wøasÂnie w wyniku spotkania objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego
nas Boga w naocznosÂci wiary, nadziei i miøosÂci chrzesÂcijanÂskiej, oraz dzieÎki
darom Ducha SÂwieÎtego mozÇemy moÂwicÂ o chrzesÂcijanÂskim dosÂwiadczeniu zwyczajnym i mistycznym jako zÂroÂdle chrzesÂcijanÂskiej teologii na jej wszystkich
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poziomach i we wszystkich dyscyplinach. Warto tezÇ dodacÂ, zÇe ta teologia
chrzesÂcijanÂska o tyle jest zasadna i prawomocna, o ile jej twierdzenia wywodzaÎ
sieÎ z tego zÂroÂdøa i w tym zÂroÂdle dadzaÎ sieÎ weryfikowacÂ. Ta konstatacja nie tylko
pozwala zasadnie zaliczycÂ teologieÎ do dyscyplin naukowych, ale pozwala tezÇ
zrozumiecÂ istotny brak w uprawianiu teologii metodaÎ scholastycznaÎ czy jedynie
racjonalistycznaÎ, ktoÂraÎ cechuje naturalistyczne pojmowanie tekstoÂw Biblii lub
nauki Magisterium Ecclesiae. CzyzÇ za redukcjonistyczne uprawianie teologii
nie jest w pewnym stopniu odpowiedzialne przekonanie, izÇ teologieÎ chrzesÂcijanÂskaÎ mozÇe uprawiacÂ teolog niewierzaÎcy? Prawdopodobnie u jego podstaw
legøo przesÂwiadczenie Arystotelesa, zÇe tota scientia virtute continetur in principiis, zastosowane do teologii. JesÂli naukowe posteÎpowanie polega na wyprowadzaniu wnioskoÂw z uprzednio przyjeÎtych zasad, ktoÂre saÎ aksjomatami danej
nauki, to juzÇ øatwo zrozumiecÂ, zÇe i teologia jest niczym innym jak wyprowadzaniem wnioskoÂw z aksjomatoÂw, ktoÂrymi w tym wypadku saÎ teksty Biblii
i Magisterium KosÂcioøa; zÇe kazÇdy, kto bierze za podstaweÎ rozumowania te
teksty, juzÇ uprawia teologieÎ, niezalezÇnie od tego, czy przyjmuje transcendentnaÎ
rzeczywistosÂcÂ tych tekstoÂw mocaÎ swoistej naocznosÂci wiary, nadziei i miøosÂci
chrzesÂcijanÂskiej i daroÂw Ducha SÂwieÎtego, czy tylko uznaje ich ludzki wymiar.
TakaÎ istotnaÎ roÂzÇniceÎ w przyjeÎciu søowa BozÇego wskazuje Paweø Apostoø: ¹Dlatego nieustannie dzieÎkujemy Bogu, bo gdy przyjeÎlisÂcie søowo BozÇe, usøyszane
od nas, przyjeÎlisÂcie je nie jako søowo ludzkie, ale ± jak jest naprawdeÎ ± jako
søowo Boga, ktoÂry dziaøa w was wierzaÎcychº (1Tes 2,13).
Sformuøowania Pisma sÂw. i Magisterium Ecclesiae odgrywajaÎ ogromnaÎ roleÎ
w naszym poznaniu nadnaturalnym Boga, ale one same mogaÎ pozostacÂ martwaÎ
literaÎ, nic nie moÂwiaÎc o Bogu objawienia, jesÂli czøowiek przez akty wiary, nadziei i miøosÂci teologalnej i mocaÎ daroÂw Ducha SÂwieÎtego nie spotka objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas Boga w Tajemnicy Jezusa Chrystusa i w ten sposoÂb
nie stanie sieÎ uczestnikiem tego dosÂwiadczenia Boga, ktoÂre w sposoÂb jedyny
jest Mu wøasÂciwe. Nawet Apostoøowie poznali Ojca i TajemniceÎ Chrystusa nie
dzieÎki temu, zÇe widzieli i dotykali Go, zÇe søuchali Jego søoÂw; nie dzieÎki temu
stali sieÎ uczestnikami Jego dosÂwiadczenia Boga, ale przez wiareÎ odkryli i przyjeÎli TajemniceÎ Chrystusa, a w Nim i przez Niego TajemniceÎ Ojca i Ducha
SÂwieÎtego. Ta prawidøowosÂcÂ dotyczy caøego KosÂcioøa wszystkich wiekoÂw i kazÇdego ucznia Chrystusa. U podstaw teologicznego poznania w ogoÂle i poznania
teologicznego naukowego nie lezÇaÎ wieÎc teksty Biblii i Magisterium KosÂcioøa,
lecz spotkanie i dosÂwiadczenie za ich posÂrednictwem, mocaÎ wiary, nadziei
i miøosÂci teologalnej oraz daroÂw Ducha SÂwieÎtego, objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas Boga w Tajemnicy Chrystusa integralnie pojmowanego, takzÇe
w øaÎcznosÂci z Jego Mistycznym Ciaøem, ktoÂrym jest KosÂcioÂø. PrzyjmujaÎc takie
rozumienie swojego zÂroÂdøa, teologia jako nauka nie mozÇe bycÂ systemem wyciaÎgania wnioskoÂw z przyjeÎtych uprzednio zasad, lecz jest naukowaÎ eksplikacjaÎ,
naukowaÎ interpretacjaÎ chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczenia objawiajaÎcego sieÎ
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i zbawiajaÎcego nas Boga; interpretacjaÎ i eksplikacjaÎ swoistej naocznosÂci wiary,
nadziei i miøosÂci, oraz swoistej naocznosÂci doznanÂ dziaøanÂ Ducha SÂwieÎtego
w mocy Jego daroÂw. Pismo SÂwieÎte i nauczanie Magisterium Ecclesiae nie zostanaÎ pominieÎte w tak uprawianej teologii, nawet jesÂli nie beÎdaÎ werbalnie przyjmowane. OstatecznaÎ podstawaÎ teologicznego poznania i teologii jako nauki
beÎdzie natomiast nadnaturalnie objawiajaÎcy sieÎ i zbawiajaÎcy nas BoÂg w Tajemnicy Chrystusa: spotkany, dosÂwiadczany i przyjeÎty mocaÎ teologalnej wiary,
nadziei i miøosÂci oraz daroÂw Ducha SÂwieÎtego.

***

PodsumowujaÎc refleksjeÎ nad zaproponowanaÎ wyzÇej koncepcjaÎ uprawiania
teologii, nalezÇy wykluczycÂ wszelkie obawy o pomniejszenie w niej roli Pisma
SÂwieÎtego i nieomylnej interpretacji tego Pisma przez Magisterium KosÂcioøa.
ZaroÂwno bowiem teksty Pisma sÂw. jak nauka Magisterium KosÂcioøa pozostawaøyby martwaÎ literaÎ, jesÂli nie zostaøyby przyjeÎte w dosÂwiadczeniu teologalnej
wiary, nadziei i miøosÂci, oraz tchnienia Ducha SÂwieÎtego. To w dosÂwiadczeniu
chrzesÂcijanÂskim ± zwyczajnym i mistycznym ± te søowa i ta nauka teÎtniaÎ boskaÎ
rzeczywistosÂciaÎ, uobecniajaÎ Boga zÇywego, objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego.
Teologia, ktoÂra nie ma swego zÂroÂdøa w takim dosÂwiadczeniu i nie usprawiedliwi
swych twierdzenÂ dosÂwiadczeniem, okazÇe sieÎ pozbawiona podstaw i nieprawomocna.
Natomiast teologia oparta na dosÂwiadczeniu mozÇe okazacÂ sieÎ tezÇ niezwykle
twoÂrcza w dialogu KosÂcioøa katolickiego zaroÂwno z wierzaÎcymi, jak niewierzaÎcymi. PrzywoøujaÎc bowiem wszystkich do zÂroÂdeø doktryny kosÂcielnej i teologii ±
do dosÂwiadczenia chrzesÂcijanÂskiego zwyczajnego i mistycznego, uøatwi sobie
i innym pokonanie wszystkich roÂzÇnic, ktoÂre swe przesøanki czerpiaÎ nie z rzeczywistosÂci objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas Boga w Tajemnicy Chrystusa,
lecz z werbalnych ujeÎcÂ i sposobu prezentacji Tajemnic, ktoÂre przekraczajaÎ
ludzki sposoÂb mysÂlenia i pojmowania.

Summary
The author of this article refers to Husserl's principle that every science should
be justified by the experience appropriate to itself, and also refers to the recognition
of as many types of experience as there are types of reality. Thus, the author proves
in his article that through the power of Christian Faith, Hope and Love and through
the power of the gifts of the Holy Spirit we are capable of meeting God who mani-
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fests Himself and redeems us in the Mystery of Christ. The author also points out
that this specific visuality of Faith, Hope and Love with the sensations of the actions
of the Holy Spirit form the basis of Christian Experience, common and mystical. The
Christian Experience defined in such a way should be the source of theological
cognition in general and be the source of academic cultivation of principal and
formal theology. Theology that has its source in such an experience should also be
verifiable by the criterion of such an experience. In this sense, Christian Theology is
not a rationalistic and naturalistic inference from the Texts of the Holy Bible and
Magisterium Ecclesiae, but is a formal explication and interpretation of the aforementioned Christian Experience. The author also argues that the ecclesiastical characteristics of Christian Experience excludes its individualistic perception and does
not diminish the role of Magisterium Ecclesiae in the fact of the experience itself and
the cultivation of Theology as the explication and interpretation of experience.
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APOLOGIJNY WYMIAR SÂWIADECTWA
WIARY CHRZESÂCIJANÂSKIEJ

Apologia to obrona, usprawiedliwienie, uzasadnienie. Czasem w rozumieniu tego søowa na plan pierwszy wysuwany jest aspekt obronny o zabarwieniu
polemiczno-negatywnym. Apologia znana jest we wszystkich religiach i oznacza
motywowanie (uzasadnianie) wysuwanych roszczenÂ religijnych1. TakzÇe chrzesÂcijanÂstwo posiada swojaÎ apologieÎ, ktoÂra ma na celu ukazanie nadprzyrodzonego charakteru objawienia chrzesÂcijanÂskiego, czyli ± inaczej moÂwiaÎc ± wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa, a tym samym umotywowanie wiary2. Wzorem dla
apologii chrzesÂcijanÂskiej jest autoapologia Jezusa z Nazaretu.
Przedmiotem niniejszego artykuøu jest analiza zwiaÎzku pomieÎdzy apologiaÎ
a chrzesÂcijanÂskim sÂwiadectwem wiary. JuzÇ na poczaÎtku nasuwa sieÎ pytanie,
czy sÂwiadectwo potrzebuje apologii. PrzeciezÇ to, co dobre, wartosÂciowe, zÇyciowo zweryfikowane, obroni sieÎ samo. Tak postawiona teza jest oczywisÂcie
søuszna. Jednak celem niniejszego referatu nie jest ukazanie apologii sÂwiadectwa wiary, ale odnalezienie w sÂwiadectwie wiary wymiaru apologijnego. Chcemy zatem wskazacÂ na te elementy sÂwiadectwa, ktoÂre majaÎ charakter usprawiedliwienia, uzasadnienia, a tym samym obrony wiary. Nie moÂwimy zatem
o apologii sÂwiadectwa jako czymsÂ ¹dodatkowymº, co miaøoby uwiarygodnicÂ
sÂwiadectwo niejako ¹obok niegoº, ale o rzeczywistosÂci, ktoÂra jest istotowo
zwiaÎzana ze sÂwiadectwem i nalezÇy do jego natury. Podobnie jak wiarygodnosÂci objawienia BozÇego szukamy w rzeczywistosÂci objawienia, a nie poza niaÎ.
Temat zostanie zaprezentowany zatem w trzech punktach: apologijny wymiar
sÂwiadectwa Jezusa z Nazaretu (1), apologijny charakter permanentnego sÂwiadectwa KosÂcioøa (2), rozpoznanie i skutecznosÂcÂ motywacyjna chrzesÂcijanÂskiego sÂwiadectwa wiary (3).

1
2

T. Køak, Apologia religii, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, kol. 786.
R. èukaszyk. Apologie chrzesÂcijanÂstwa, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, kol. 788.
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1. APOLOGIJNY WYMIAR SÂWIADECTWA JEZUSA Z NAZARETU

Jezus z Nazaretu w czasie ziemskiego zÇycia skøada o sobie sÂwiadectwo ±
o swoim Boskim pochodzeniu i nadprzyrodzonej misji. Jezusowe sÂwiadectwo
jest samoobjawieniem sieÎ Boga wobec sÂwiata. SÂwiadectwo Jezusa jest roÂwnoczesÂnie sÂwiadectwem o Bogu objawiajaÎcym sieÎ w Nim i osobowym sÂwiadectwem Syna BozÇego (J 8,8). Dlatego Jezus z Nazaretu jest sÂwiadkiem Boga
w stopniu najwyzÇszym, gdyzÇ nie tylko jest Jego objawicielem (jak np. starotestamentowi prorocy), ale objawia siebie jako Syna BozÇego3. Jezusowe wypowiedzi nie saÎ tylko naukaÎ o Bogu, ale saÎ Odwiecznym Søowem Ojca, ktoÂre staøo
sieÎ ciaøem.
Caøe ziemskie zÇycie Wcielonego Søowa mozÇna kroÂtko okresÂlicÂ mianem
sÂwiadectwa. W czasie procesu przed Piøatem sam Jezus moÂwi: ¹Ja sieÎ na to
narodziøem i na to przyszedøem na sÂwiat, aby dacÂ sÂwiadectwo prawdzieº
(J 18,37). Celem Jezusowej misji jest zatem zasÂwiadczenie o prawdzie. Jezus
skøada zatem sÂwiadectwo o sobie, ale takzÇe o Ojcu i o Duch SÂwieÎtym. Na uwageÎ
zasøuguje i to, zÇe Jezus jest takzÇe sÂwiadkiem czøowieka; prawda o czøowieku
zostaje najpeøniej objawiona w Nim, w Bogu-Czøowieku.
Jezus z Nazaretu objawia sieÎ jako Syn BozÇy. Jego sÂwiadectwo jest wiarygodne (pochodzi On od Ojca) i oparte na osobistym dosÂwiadczeniu; Jezus gøosi
bowiem to, co widziaø u swego Ojca: ¹Syn nie moÂgøby niczego czynicÂ sam od
siebie, gdyby nie widziaø Ojca czyniaÎcegoº (J 5,15); ¹Kto z nieba pochodzi, Ten
jest ponad wszystkim. SÂwiadczy On o tym, co widziaø i søyszaøº (J 3,31-32). Jezus
sÂwiadczy o miøosÂci Ojca, a sam ± beÎdaÎc BozÇaÎ miøosÂciaÎ ± ucielesÂnia jaÎ i objawia
wobec czøowieka i sÂwiata4. Jezus dziaøa w imieniu Ojca (J 10,30), nazywa Boga
swoim Ojcem (Mt 10,32; 11,27; 12,50; 16,17; 20,23), gdyzÇ Syn BozÇy jest odbiciem istoty Ojca (J 14,7-12) i trwa w doskonaøej jednosÂci z Nim ± ¹Ja i Ojciec
jedno jestesÂmyº (J 10,30). Dlatego Jezus zapewnia swoich søuchaczy: ¹kto mnie
widzi, widzi Tego, ktoÂry mnie posøaøº (J 12,45).
Jezus troszczy sieÎ, aby czøowiek odczytaø i uznaø Jego sÂwiadectwo jako
godne wiary. Dlatego sÂwiadomie stosuje apologieÎ swojej osoby i misji. Jezus
nie tylko wysuwa roszczenia, ale takzÇe je uzasadnia. Tak rozumiana obrona
zawiera dwa istotne, poøaÎczone ze sobaÎ elementy: Jezus objawia, kim jest
i roÂwnoczesÂnie ukazuje zasadnosÂcÂ tych roszczenÂ. OproÂcz ¹pozytywnegoº objawiania siebie Jezus odpowiada na stawiane Mu zarzuty ± broni sieÎ przed
3

H. Waldenfels, O Bogu, Jezusie Chrystusie i KosÂciele ± dzisiaj. Teologia fundamentalna
w konteksÂcie czasoÂw obecnych, Katowice, s. 168-179; M. Rusecki, Argumentacja prakseologiczna
w teologii fundamentalnej, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 34(1987) z. 2, s. 123; tenzÇe, BoÂg
objawiajaÎcy sieÎ w dziejach, w: Katechizm KosÂcioøa Katolickiego. Wprowadzenie, red. M. Rusecki,
E. Pudeøko, Lublin 1995, s. 23 n.
4
H.U. von Balthasar, SÂwiadectwo i wiarygodnosÂcÂ, ¹Communioº 9(1989) nr 6, s. 107-114.
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niewøasÂciwym rozumieniem Jego osoby i misji. Na przykøad po wyrzuceniu
przez Jezus zøego ducha, gdy niektoÂrzy zarzucajaÎ mu, zÇe ¹przez Belzebuba,
wøadceÎ zøych duchoÂw, wyrzuca zøe duchyº (èk 11,15), On zaprzecza i ukazuje
brak logiki w takim mysÂleniu: ¹KazÇde kroÂlestwo wewneÎtrznie skøoÂcone pustoszeje i dom na dom sieÎ wali. JesÂli wieÎc i szatan z sobaÎ jest skøoÂcony, jakzÇe sieÎ
ostoi jego kroÂlestwo?º (èk 11,17-18).
Autoapologia Jezusa ma na celu uzasadnienie tozÇsamosÂci Syna Czøowieczego, Jego mesjanÂskiej i Boskiej godnosÂci. Jezus ukazuje prawdeÎ o sobie,
a deklaracje uzasadnia, nie tylko søowami, ale takzÇe czynami, ktoÂre saÎ dzieøami
BozÇej mocy5. Søowa i czyny Jezusa saÎ ze sobaÎ wzajemnie powiaÎzane. Jezus
mocaÎ søowa dokonuje cudoÂw, oraz wyjasÂnia ich znaczenie np. po wyrzuceniu
zøego ducha Jezus moÂwi: ¹A jesÂli Ja palcem BozÇym wyrzucam zøe duchy, to
istotnie przyszøo juzÇ do was kroÂlestwo BozÇeº (èk 11,20). Jezus nawiaÎzuje do
starotestamentowych wypowiedzi, ktoÂre znane byøy søuchaczom i daje im do
zrozumienia, zÇe skoro obietnice sieÎ speøniajaÎ, to w Nim przyszøo zapowiedziane,
On je urzeczywistnia ¹tu i terazº.
Wprawdzie niezwykøe czyny Jezusa majaÎ charakter motywacyjny dla Jego
misji, jednak misja ta spotka sieÎ z odrzuceniem; nie przyjmujaÎ jej np. ZÇydzi:
¹Powiedziaøem wam, a nie wierzycie. Czyny, ktoÂrych dokonujeÎ w imieÎ mojego
Ojca, sÂwiadczaÎ o Mnieº (J 10,25). ZÇydzi nie wierzaÎ, zÇe w Nim nadeszøo zapowiadane w Starym Testamencie kroÂlestwo BozÇe, dlatego Jezus wyrazÂnie podkresÂla: ¹kroÂlestwo BozÇe posÂroÂd was jestº (èk 17,21) i wskazuje na dokonane
przez siebie cuda, jako znaki nadejsÂcia kroÂlestwa: ¹niewidomi wzrok odzyskujaÎ, chromi chodzaÎ, treÎdowaci doznajaÎ oczyszczenia i gøusi søyszaÎ; umarli zmartwychwstajaÎ, ubogim gøosi sieÎ EwangelieÎº (èk 7,22).
W swojej apologii Jezus kilkakrotnie odwoøuje sieÎ do starotestamentalnych
proroctw, wskazujaÎc na ich wypeønienie sieÎ w Jego zÇyciu i dziaøalnosÂci (èk 4,1630; 7,22; 24,44). Pisma posÂwiadczajaÎ wiarygodnosÂcÂ Jezusa, chocÂby przez samaÎ
zapowiedzÂ Jego przyjsÂcia. SpeøniajaÎce sieÎ søowa Pisma EwangelisÂci przypominajaÎ przy kazÇdej okazji (np. J 2,22; 5,39; 12,16.37-41; 19,28.36-37; 20,9). Argument skrypturystyczny miaø duzÇaÎ wartosÂcÂ motywacyjnaÎ dla wspoÂøczesnych Jezusowi IzraelitoÂw, dlatego byø stosowany przez Niego samego, jak i w przepowiadaniu pierwotnego KosÂcioøa6.
5

M. Rusecki, Wierzcie mim dzieøom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku, Katowice 1988; tenzÇe, Funkcje cudu, Lublin ± Sandomierz 1997; Cz.S. Bartnik, Apologetyka personalistyczna, Lublin 2004, s. 12 n; K. Kaucha, Autoapologia Jezusa, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, I.S. LedwonÂ, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin ± KrakoÂw 2002, s. 132 (dalej
skroÂt LTF); W. Kwiatkowski, Formalna budowa wøasnej apologii Jezusa z Nazaretu, ¹Studia
Theolgica Vasaviensiaº 8(1970) z. 1, s. 79-139.
6
R. Fisichella, La profezia come segno di credibilit della rivelazione, w: Ges Rivelatore.
Teologia Fondamentale, Casale Monferrato 1988, s. 346 n; I.S. LedwonÂ. Skrypturystyczny argument, LTF, s. 1102-1106.
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Wspomniano juzÇ, zÇe Jezus jest sÂwiadkiem czøowieka. Caøe ziemskie zÇycie
Jezusa jest sÂwiadectwem BozÇej miøosÂci do czøowieka. ¹Chrystus objawia w peøni
czøowieka samemu czøowiekowiº7. Dlatego ¹czøowiek, ktoÂry chce zrozumiecÂ
samego siebie [...] musi ze swoim niepokojem, niepewnosÂciaÎ, a takzÇe søabosÂciaÎ
i grzesznosÂciaÎ, ze swoim zÇyciem i sÂmierciaÎ, przyblizÇycÂ sieÎ do Chrystusaº8. To
Chrystus ukazuje sens osobowej egzystencji czøowieka; daje czøowiekowi odpowiedzÂ na wszystkie nurtujaÎce go zÇyciowe pytania9.
Jezus z Nazaretu staje w obronie czøowieka; jest posøany do ¹owiec,
ktoÂre pogineÎøyº (por. Mt 15,24). SwojaÎ szczegoÂlnaÎ miøosÂciaÎ otacza ludzi
biednych i odrzuconych, uzdrawia chorych, uwalnia opeÎtanych, zasada do
stoøu z celnikami i grzesznikami, przywraca godnosÂcÂ kobiecie10. Chrystus jest
sÂwiadkiem czøowieka, poniewazÇ w Nim rozjasÂnia sieÎ tajemnica najgøeÎbszej
tozÇsamosÂci i ostatecznego powoøania czøowieka; On nadaje ksztaøt przezÇywanej po ludzku doczesnosÂci oraz umozÇliwia relacje z Bogiem i ludzÂmi (por.
KDK 22). Søowo, stajaÎc sieÎ Ciaøem (J 1,14), objawiøo godnosÂcÂ czøowieka
i jego powoøanie do nadprzyrodzonego zÇycia BozÇego. Wcielenie i ziemskie
zÇycie Jezusa z Nazaretu pozwalajaÎ rozpoznacÂ czøowieka jako przedmiot nadzwyczajnego umiøowania przez Boga (J 3,16). MiøosÂcÂ Boga do czøowieka
znajduje swe potwierdzenie w dziele Chrystusa. W Chrystusie czøowiek jest
powoøany do uczestnictwa w wewneÎtrznym zÇyciu TroÂjcy SÂwieÎtej oraz wezwany do sÂwiadczenia o zÂroÂdle jego godnosÂci i nadprzyrodzonej tozÇsamosÂci.
W sÂwiadectwie Chrystusa zawiera sieÎ takzÇe odpowiedzÂ czøowieka na rozpoznanie tego zwroÂcenia sieÎ Boga ku niemu ± powinno niaÎ bycÂ caøkowite
powierzenie sieÎ Bogu, nasÂladujaÎce wydajaÎcego siebie w ofierze Chrystusa
i zgodne z prawem miøosÂci jako podstawowaÎ zasadaÎ zÇycia chrzesÂcijanÂskiego.
Od czasu objawienia sieÎ Boga w Chrystusie dla zrozumienia przez czøowieka
samego siebie, peøni czøowieczenÂstwa konieczne jest odwoøanie sieÎ do Chrystusa (KDK 22).
Dopeønieniem ziemskiego sÂwiadectwa Jezusa byøa meÎka, sÂmiercÂ i zmartwychwstanie. Wydarzenia Paschalne, zakonÂczone zmartwychwstaniem, stanowiaÎ szczegoÂlny rodzaj sÂwiadectwa, gdyzÇ wydarzenia te zostaøo przez Jezusa
zapowiedziane i dobrowolnie przyjeÎte. Ziemskie sÂwiadectwo Wcielonego Søowa jest potwierdzone meÎczenÂskaÎ sÂmierciaÎ. Wydarzenie krzyzÇa jest sÂwiadectwem Jezusa o miøosÂci Boga, ktoÂry z miøosÂci posøaø na sÂwiat swego Syna
(J 3,16). Jest roÂwniezÇ sÂwiadectwem Jezusa o sobie, ktoÂry z miøosÂci oddaø zÇycie
za swoich przyjacioÂø (por. J 15,13). Jego meÎczenÂska sÂmiercÂ stanowi doskonaøe
7

Jan Paweø II, Encyklika Redemptor hominis, nr 10.
TamzÇe.
9
I.S. LedwonÂ, Objawienie chrzesÂcijanÂskie i jego wiarygodnosÂcÂ wedøug ReneÂ Latourellea,
Lublin 1996, s. 108 n.
10
H. Seweryniak, SÂwiadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Pøock 2001, s. 231-242; M. Rusecki, MesjanÂska sÂwiadomosÂcÂ Jezusa, w: LTF, s. 780-786.
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uwiarygodnienie misji i posøannictwa11. Jezus z Nazaretu konsekwentnie daje
sÂwiadectwo prawdzie oraz ukazuje wazÇnosÂcÂ swojej misji broniaÎc jaÎ przed odrzuceniem. Tym samym jest On SÂwiadkiem godnym wiary, gdyzÇ oddaje zÇycie za
PrawdeÎ, ktoÂraÎ gøosiø; pomieÎdzy naukaÎ Jezusa a Jego posteÎpowaniem zachodzi
absolutna korelacja, harmonia ± czyny Jezusa potwierdzajaÎ autentycznosÂcÂ
søoÂw, a Jego søowa wyjasÂniajaÎ najgøeÎbszy sens czynoÂw. NaukeÎ o miøosÂci wszystkich, nawet nieprzyjacioÂø (J 15,12-13), potwierdziø Jezus swoim zÇyciem, cierpieniem i sÂmierciaÎ. NieprzyjacioÂø obdarza przebaczajaÎcaÎ miøosÂciaÎ, oddajaÎc za nich
zÇycie. WzywajaÎc ucznioÂw do dzÂwigania krzyzÇa (èk 9,22-27) sam bierze krzyzÇ na
swoje ramiona (èk 23,26-46). Jezus jest konsekwentny w miøosÂci, a sÂwiadectwo
Jego meÎczenÂskiej sÂmierci jest tym bardziej wiarygodne, zÇe byø zupeønie niewinny, sprawiedliwy i sÂwieÎty12. WiarygodnosÂcÂ Jezus jest dostrzegalna takzÇe w wypeønieniu sieÎ Jego zapowiedzi dotyczaÎcych m.in. meÎczenÂskiej sÂmierci i zmartwychwstania.
RekapitulujaÎc teÎ czeÎsÂcÂ trzeba podkresÂlicÂ, zÇe zÇycie Jezusa z Nazaretu jest
totalnym sÂwiadectwem: spoÂjnym, logicznym i uzasadnionym. Istotnym elementem w tym sÂwiadectwie jest wymiar apologijny. WiarygodnosÂcÂ sÂwiadectwa
skøadanego przez Jezusa opiera sieÎ na Jego Boskim posøannictwie, a jego weryfikacjeÎ stanowiaÎ søowa i dzieøa, jakich dokonuje mocaÎ BozÇaÎ. BoÂstwo i posøannictwo Syna potwierdzone jest sÂwiadectwem Ojca oraz sÂwiadectwem Ducha
SÂwieÎtego. SÂwiadectwo Ojca o Synu zostaøo zøozÇone podczas chrztu w Jordanie
(èk 3,12)13 i przemienienia na GoÂrze Tabor (èk 9,28) oraz w dzieøach, ktoÂre
Jezus dokonuje w imieÎ Ojca (J 5,36; 10,25).
Autoapologia Jezusa dotyczy Jego Boskiej sÂwiadomosÂci i mesjanÂskiego
posøannictwa. Jezus nie tylko nauczaø i dokonywaø dzieø BozÇych, ale takzÇe
ukazywaø racje i motywy przyjeÎcia Jego Osoby, oreÎdzia i dzieøa. Nie chciaø
bowiem, aby wiara w Niego byøa bezpodstawna, naiwna, sÂlepa, nieuzasadniona.
Jezus zdawaø sobie spraweÎ z tego, zÇe Jego osoba i nauka jest trudna do przyjeÎcia, dlatego zadbaø o apologieÎ swojej Osoby i misji. Tym samym wymiar
apologijny jest istotny w Jego sÂwiadectwie.

2. APOLOGIJNY CHARAKTER PERMANENTNEGO SÂWIADECTWA KOSÂCIOèA

SÂwiadectwo zøozÇone przez Jezusa jest przekazywane i uobecniane w KosÂciele, w ktoÂrym nieustannie speønia sieÎ Jezusowa obietnica: ¹gdy Duch SÂwieÎty
11
H. Seweryniak, Ne evacuata sit crux. WiarygodnosÂcÂ krzyzÇa dzisiaj, ¹Studia Paradyskieº
8(1998), s. 265-275; J. Majewski, MiøosÂcÂ ukrzyzÇowana, Warszawa 1998.
12
J. Mastej, KrzyzÇ. V. Jako motyw wiarygodnosÂci Objawienia, w: LTF, s. 718-722.
13
J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, ZaÎbki 1999, s. 94-104.
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zstaÎpi na was, otrzymacie Jego moc i beÎdziecie moimi sÂwiadkamiº (Dz 1,8).
Wzorem sÂwiadczenia apologijnego (uzasadnionego, umotywowanego) jest dla
KosÂcioøa Osoba Jezusa, ktoÂry mocaÎ Ducha uzdalnia wierzaÎcych do skøadania
sÂwiadectwa wiary. JuzÇ dzienÂ PieÎcÂdziesiaÎtnicy apostoøowie umocnieni przez Ducha SÂwieÎtego rozpoczynajaÎ publiczne gøoszenie Chrystusa, a co za tym idzie
apologieÎ Jego Osoby i dzieøa14. Ta apologia apostolska jest gøoszeniem zbawczego dzieøa Chrystusa, ktoÂre dokonaøo sieÎ w historii, a zostaøo uwienÂczone
zmartwychwstaniem15. W uzasadnieniu apologijnym apostoøowie odwoøujaÎ sieÎ
do wypeønienie sieÎ w Jezusie obietnic starotestamentowych, jak roÂwniezÇ do
osobistych dosÂwiadczenÂ ± ¹my jestesÂmy sÂwiadkami wszystkiego, co zdziaøaø
w ziemi zÇydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie.
BoÂg wskrzesiø Go trzeciego dnia i pozwoliø Mu ukazacÂ sieÎ nie caøemu ludowi,
ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na sÂwiadkoÂw, ktoÂrzysÂmy z Nim jedli
i pili po Jego zmartwychwstaniuº (Dz 10,39-41). SÂwiadczaÎc o Jezusie z Nazaretu
apostoøowie ukazujaÎ zbawczy sens wydarzenÂ historycznych z Jego zÇycia. PoniewazÇ byli oni naocznymi sÂwiadkami tych wydarzenÂ, dlatego zasÂwiadczajaÎ
o tym co widzieli i co søyszeli. W czasie tego przepowiadania zÇyli takzÇe inni
sÂwiadkowie wydarzenÂ z zÇycia Jezusa, dlatego w apologii apostoøowie odwoøujaÎ
sieÎ takzÇe do ich wiedzy: ¹Znacie spraweÎ Jezusa z Nazaretu, ktoÂrego BoÂg namasÂciø Duchem SÂwieÎtym i mocaÎ. Dlatego zÇe BoÂg byø z Nim, przeszedø On
dobrze czyniaÎc i uzdrawiajaÎc wszystkich, ktoÂrzy byli pod wøadzaÎ diabøaº (Dz
10,38)16.
W centrum przepowiadania pierwotnego KosÂcioøa jest zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa, o ktoÂrym ¹apostoøowie sÂwiadczyli z wielkaÎ mocaÎº (Dz 4,33).
W proklamacji rezurekcji apostoøowie dostosowujaÎ sposoÂb argumetacji, majaÎc
na uwadze adresatoÂw; jesÂli adresatami saÎ ZÇydzi, ktoÂrzy znali Stary Testament,
wyakcentowany jest fakt wypeønienia sieÎ Pism w Jezusie; jesÂli zasÂ adresatami saÎ
poganie, akcent poøozÇony jest na osobiste dosÂwiadczenia sÂwiadkoÂw chrystofanii. Z punktu widzenia apologijnego wazÇne jest i to, zÇe w przepowiadaniu
apostolskim spotykamy juzÇ poczaÎtki inkulturacji ± przykøadem jest przemoÂwienie sÂw. Pawøa na Areopagu, w ktoÂrym odwoøuje sieÎ on do duchowych dosÂwiadczenÂ atenÂczykoÂw.
J. Kudasiewicz, Duch SÂwieÎty mocaÎ sÂwiadectwa. Studium z pneumatologii sÂw. èukasza
(èk 24,48-49; Dz 1,8), w: Duch, ktoÂry jednoczy. Zarys pneumatologii, red. M. Marczewski, Lublin
1998, s. 41-58.
15
L. Szewczyk, Zmartwychwstanie, Warszawa 1984; tenzÇe, Zmartwychwstanie Jezusa ± fundamentalna prawda wiary, ¹Communioº 5(1985) nr 2, s. 11-22; M. Rusecki, J. Mastej, Zmartwychwstanie, w: LTF, s. 1367-1375; W. Borowski, Chrystologia rezurekcyjna Waltera Kaspera,
Sandomierz 2001.
16
J. Guillet. SÂwiadectwo DziejoÂw Apostolskich, ¹Communioº 5(1985) nr 2, s. 67-78; tenzÇe,
Jezus w wierze pierwszych ucznioÂw, KrakoÂw 2000, s. 9-15; Rusecki, Katechezy paschalne, w: LTF,
s. 606-609; M. Skierkowski, Jezus historii i wiary. Chrystologia fundamentalna Geralda O'Collinsa,
Warszawa 2002, s. 179-202.
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Apologia apostolska ma charakter przepowiadania pøynaÎcego z wiary.
DzieÎki øasce Ducha SÂwieÎtego apostoøowie zostali doprowadzeni do ¹caøej prawdyº (por. J 16,13), mogaÎ zatem ukazywacÂ zbawczy sens Wydarzenia Jezusa
Chrystusa. Ta apostolska apologia dzieøa Jezusa ± obok osobistego sÂwiadectwa
o Jego zÇyciu, meÎce, sÂmierci i zmartwychwstaniu oraz wyjasniania zbawczego
sensu zdarzenÂ ± przybiera czasem charakter polemiczny, a niektoÂre wypowiedzi naznaczone saÎ rysem antysemickim (sÂw. Piotr po zesøaniu Ducha SÂwieÎtego
moÂwi z wyrzutem do ZÇydoÂw: ¹przybilisÂcie reÎkami bezbozÇnych do krzyzÇa i zabilisÂcieº ± Dz 2,23).
Na uwageÎ zasøuguje roÂwniezÇ i to, zÇe sÂwiadectwu apostolskiemu towarzyszaÎ
liczne cuda (podobnie jak dziaøalnosÂci Jezusa). WiarygodnosÂcÂ nauki øaÎczy sieÎ ze
znakami, ktoÂrych dokonujaÎ apostoøowie w imieÎ Jezusa Chrystusa. Podobnie
jak misjeÎ Jezusa uwiarygodniaøy cuda tak tezÇ cuda dziejaÎce sieÎ w KosÂciele
uwiarygodniajaÎ misjeÎ KosÂcioøa, ukazujaÎc Jego BoskaÎ genezeÎ i zbawcze posøannictwo.
KosÂcioÂø czasoÂw poapostolskich, wzorujaÎc sieÎ na apologii apostolskiej, nieustannie ukazuje zbawcze dzieøo Jezusa i prezentuje zasadnosÂcÂ wysuwanych
przez Niego roszenÂ. KosÂcioÂø ma sÂwiadomosÂcÂ swej Boskiej genezy oraz zbawczej
misji, co roÂwniezÇ wykazuje i uzasadnia. Odpowiada takzÇe na zarzuty, ktoÂre
kierowane saÎ pod adresem religii chrzesÂcijanÂskiej i Jej ZaøozÇyciela. RozwoÂj
mysÂli teologicznej w pierwszych wiekach chrzesÂcijanÂstwa wiaÎzÇe sieÎ z wyjasÂnianiem kwestionowanych lub bøeÎdnie rozumianych prawd wiary chrzesÂcijanÂskiej17. Z czasem coraz czeÎsÂciej zaczeÎto podejmowacÂ proÂby pozytywnego
okresÂlenia fundamentoÂw wiary chrzesÂcijanÂskiej.
MoÂwiaÎc o apologijnym charakterze sÂwiadectwa KosÂcioøa, trudno nie
wspomniecÂ o meÎczenÂstwie, ktoÂre jest szczegoÂlnym sÂwiadectwem wiary18. Wielu
chrzesÂcijan na przestrzeni dwoÂch tysieÎcy lat oddaøo zÇycie z miøosÂci do Chrystusa. Wszyscy apostoøowie, z wyjaÎtkiem sÂw. Jana, zgineÎli sÂmierciaÎ meÎczenÂskaÎ.
MozÇna by zapytacÂ, czy czøowiek zdrowy psychiczne jest gotoÂw oddacÂ swe zÇycie
w imieÎ imieÎ køamstwa, jesÂli nawet takie gøosi?
Pora wieÎc na wniosek: jesÂli KosÂcioÂø chce zachowacÂ swojaÎ wiarygodnosÂcÂ,
musi sÂwiadczycÂ o Jezusie, uzasadniajaÎc Jego BoskaÎ tozÇsamosÂci i wyjaÎtkowosÂcÂ
dokonanego w Nim objawienia. JakosÂcÂ tego kosÂcielnego sÂwiadectwa rzutuje na
wiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa. JesÂli to sÂwiadectwo jest søabe, maøo wyrazÂne, nieuzasadnione racjonalnie, woÂwczas osøabiona jest wiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa. Skoro
17

M. Szram, Apologeci wczesnochrzesÂcijanÂscy, w: LTF, s. 71-78.
S. PieÂ -Ninot, MeÎczennicy: sÂwiadectwo nie do zapomnienia, w: Jan Paweø II. Tertio Millenio
Adveniente. Komentarz teologiczno ± pastoralny w opracowaniu Rady Prezydium Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Sandomierz 1995, s. 195-210; E. èomnicki, MeÎczenÂstwo jako znak prawdziwosÂci
religii chrzesÂcijanÂskiej w ujeÎciu apologetoÂw starochrzesÂcijanÂskich, ¹Tarnowskie Studia Teologiczneº 7(1989), s. 74-81; A. KubisÂ, ChrzesÂcijanÂska idea meÎczenÂstwa, ¹Analecta Cracoviensiaº 2(1970),
s. 303-328.
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przez chrzesÂcijanÂskie sÂwiadectwo wiary uwiarygodnia sieÎ KosÂcioÂø19, to trzeba
takzÇe zapytacÂ o skutecznosÂcÂ motywacyjnaÎ tego sÂwiadectwa.

Â SKIEGO
3. ROZPOZNANIE I SKUTECZNOSÂCÂ MOTYWACYJNA CHRZESÂCIJAN
SÂWIADECTWA WIARY

SÂwiadectwo wiary chrzesÂcijanÂskiej nalezÇy do argumentoÂw prakseologicznych, gdyzÇ øaÎczy w sobie teorieÎ z praktykaÎ i stanowi w pewnym sensie weryfikacjeÎ doktryny. Tego typu zasadnie wiary jest wazÇne i istotne dla wspoÂøczesnego czøowieka. Podobnie jak misjeÎ Jezusa uwiarygodniaøa Jego postawa wobec ludzi, tak tezÇ posøannictwo chrzesÂcijanÂskie uwiarygodnia sieÎ poprzez czyny:
¹wiara, jesÂli nie byøaby poøaÎczona z uczynkami, martwa jest sama w sobieº
(Jk 2,17). Taka weryfikacja ¹doktryny w praktyceº stanowi doskonaøe uwiarygodnienie nauki. W jakim sensie? Po pierwsze ± mozÇna zÇycÂ EwangeliaÎ na co
dzienÂ (mimo trudnosÂci i przeciwnosÂci realizacja proponowanego przez Jezusa
stylu zÇycia jest mozÇliwa); po drugie ± pozostawione przez Jezusa sÂrodki do
realizacji celu, jakim jest zbawienie (modlitwa, sakramenty itd.) saÎ skuteczne
i wystarczajaÎce, co pokazuje zÇycie sÂwiadkoÂw wiary20.
Istnieje wielkie zapotrzebowanie na sÂwiadectwo zÇywej i dojrzaøej wiary
chrzesÂcijanÂskiej, gdyzÇ ono posiada duzÇaÎ moc przemawiania i przekonywania21.
Sam Jezus Chrystus wzywa swoich wyznawcoÂw do dawania sÂwiadectwa wiary.
ZÇycie chrzesÂcijanÂskie obfituje w wiele mozÇliwosÂci i okazji do wyrazÇania i manifestacji swojej øaÎcznosÂci z Chrystusem. KazÇda sytuacja i okolicznosÂcÂ zÇycia wierzaÎcego mogaÎ zostacÂ wykorzystane do zøozÇenia sÂwiadectwa wiary. SÂwiadectwo
chrzesÂcijanina wypøywa ze zobowiaÎzanÂ przyjeÎtych w sakramencie chrztu i bierzmowania. Jednak w swej najgøeÎbszej istocie jest ono owocem dziaøania Ducha
SÂwieÎtego w sercach wierzaÎcych. Autentyczne sÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie nie
tylko pochodzi od Jezusa Chrystusa, ale roÂwniezÇ na Nim sieÎ wzoruje i ostatecznie do Niego prowadzi22.
SÂwiadectwo wiary nie jest tylko prostym przekazywaniem informacji, ale
musi sieÎ øaÎczycÂ z osobowym zaangazÇowaniem sÂwiadka w rzeczywistosÂcÂ, ktoÂra
19

-1393.
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Zob. M. Rusecki, K. Kaucha, A. Pietrzak, Znaki wiarygodnosÂci KosÂcioøa, w: LTF, s. 1381-

Balthasar, art.cyt. s. 107-114.
K. Czulak, Wiara wobec wyzwania niewiary, ¹Communioº 1(1981) nr 4, s. 13-14; J. Salij,
SÂwiadectwo wiary jako odpowiedzÂ na wspoÂøczesne jej zakwestionowanie, ¹Ateneum KapøanÂskieº
65(1973) z. 3, s. 390-420; J. Mastej, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie jako motyw wiary, ¹Roczniki
Teologiczneº 48-49(2001-2002), s. 69-86.
22
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jest przedmiotem sÂwiadectwa23. W przypadku sÂwiadectwa chrzesÂcijanÂskiego
rzeczywistosÂciaÎ taÎ jest zÇywa wiara w Zmartwychwstaøego Pana, a wynikajaÎce
z niej sÂwiadectwo jest nie tylko ukazywaniem i przekazywaniem wartosÂci nadprzyrodzonych, ale przede wszystkim skøania do wejsÂcia w osobistaÎ relacjeÎ
z Jezusem Chrystusem. IstotnaÎ cecheÎ sÂwiadectwa chrzesÂcijanÂskiego stanowi
wieÎc sÂcisøy zwiaÎzek wierzaÎcego z osobaÎ Jezusa Chrystusa. Promieniuje on takzÇe
na osobeÎ, wobec ktoÂrej jest skøadane sÂwiadectwo. Celem sÂwiadectwa jest bowiem doprowadzenie do osobowego zwiaÎzku mieÎdzy Jezusem a przyjmujaÎcym
sÂwiadectwo. SÂwiadek tylko posÂredniczy w nawiaÎzaniu tej relacji.
SÂwiadectwo wiary chrzesÂcijanÂskiej mozÇe wyrazÇacÂ sieÎ na dwa sposoby: ¹zwyczajnyº albo ¹nadzwyczajnyº24. SÂwiadectwo ¹zwyczajneº realizuje sieÎ w codziennym zÇyciu poprzez uczciwe wypeønianie obowiaÎzkoÂw stanu i zawodu,
troskeÎ o potrzebujaÎcych, przebaczenie, napomnienie, autentycznaÎ miøosÂcÂ blizÂniego itp. Natomiast sÂwiadectwo ¹nadzwyczajneº posiada aspekt czynu heroicznego i wiaÎzÇe sieÎ z posÂwieÎceniem zÇycia, czyli meÎczenÂstwem. NalezÇy uznacÂ
potrzebeÎ zaroÂwno sÂwiadectwa ¹zwyczajnegoº, jak i ¹nadzwyczajnegoº oraz
wartosÂcÂ obydwu rodzajoÂw sÂwiadectwa dla ukazania wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa, a co za tym idzie, ich charakteru motywacyjnego w akcie wiary. Wprawdzie sÂwiadectwo ¹nadzwyczajneº posiada wieÎkszaÎ wyrazistosÂcÂ i ekspresjeÎ, jednak sÂwiadectwo ¹zwyczajneº przez powszechnosÂcÂ, czyli wieÎkszaÎ dosteÎpnosÂcÂ i to,
zÇe wymaga wytrwaøosÂci oraz wielu aktoÂw posÂwieÎcenia i ofiary, ma roÂwniezÇ
ogromnaÎ znaczenie motywacyjne.
W sÂwiadectwie chrzesÂcijanÂskim istotne saÎ dwa elementy: wiara w Chrystusa
oraz zÇycie moralne25. Elementy te wzajemnie sieÎ implikujaÎ. Z wiary autentycznej wypøywa posteÎpowanie moralnie dobre, ktoÂre jest zewneÎtrznym wyrazem
wiary. SÂcisøe powiaÎzanie wiary z posteÎpowaniem ukazuje Jezus w obrazie drzewa rodzaÎcego dobre owoce (por. èk 6,43-45). Dlatego nalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe
postawa sÂwiadka, winna prowadzicÂ adresata sÂwiadectwa do zmiany stylu zÇycia.
Dotyczy to zaroÂwno adresatoÂw juzÇ wierzaÎcych ± sÂwiadectwo søuzÇy umocnieniu
ich wiary, jak i niewierzaÎcych ± dla nich sÂwiadectwo mozÇe stacÂ sieÎ motywem
wiary26.
Do typowych i charakterystycznych sÂrodkoÂw w realizacji sÂwiadectwa nalezÇaÎ: sÂwiadectwo czynu i sÂwiadectwo søowa27. Najbardziej pierwotnym, bo stosowanym od poczaÎtku chrzesÂcijanÂstwa, a zarazem podstawowym sposobem
sÂwiadczenia o Chrystusie jest sÂwiadectwo obecnosÂci. SÂwiadek nie podejmuje
zÇadnych wyjaÎtkowych sÂrodkoÂw ukazywania innym Chrystusa. Jego sÂwiadectwo
J. Majka, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie jako element ewangelizacji, w: Ewangelizacja,
red. J. Krucina, Wrocøaw 1980, s. 79-97.
24
Rusecki, Argumentacja prakseologiczna, s. 123.
25
TamzÇe, s. 122.
26
Majka, art. cyt. s. 84.
27
TamzÇe, s. 87-91.
23
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sprowadza sieÎ do przykøadu zÇycia chrzesÂcijanÂskiego. Codzienne, dobre zÇycie
chrzesÂcijanÂskie staje sieÎ dla otoczenia sÂwiadectwem i dowodem prawdziwosÂci
Ewangelii. Ten rodzaj sÂwiadectwa dostrzec mozÇna juzÇ w pierwotnym KosÂciele.
Wielu, patrzaÎc na chrzesÂcijan, dostrzegaøo, zÇe w zÇyciu codziennym kierujaÎ sieÎ
oni miøosÂciaÎ. IstotaÎ sÂwiadectwa obecnosÂci jest jednosÂcÂ z ludzÂmi wyrazÇona w szacunku i miøosÂci, a takzÇe w zaangazÇowaniu na rzecz sprawiedliwosÂci i pokoju.
ChrzesÂcijanin tam gdzie przebywa, wyrazÇa nowosÂcÂ zÇycia otrzymanego od
Chrystusa, od ktoÂrego otrzymuje moc do takiego stylu zÇycia28.
SÂwiadectwo czynu realizuje sieÎ mieÎdzy innymi poprzez przykøad dobrego
Çzycia. W tym wypadku sÂwiadomie, poprzez okresÂlone czyny, wierzaÎcy w Chrystusa, przyblizÇa sieÎ innym postawy i zachowania oraz wartosÂci, jakie wypøywajaÎ
z wiary. W sÂwiadectwie dobrego przykøadu wazÇne saÎ dwa momenty: aby speøniana czynnosÂcÂ zawieraøa wartosÂcÂ wazÇnaÎ i cenionaÎ przez ludzi oraz by zostaøa
odczytana przez adresata jako wartosÂciowa i godna nasÂladowania29. Ten rodzaj
sÂwiadectwa bywa czasem okresÂlany jako ¹milczaÎca apologiaº ± ¹dobro obroni
sieÎ samoº, dlatego za mniej wazÇne uwazÇa sieÎ wypowiadane søowa.
Niesøychanie wazÇnym sÂrodkiem sÂwiadectwa jest søowo. Autor Listu do
Rzymian poucza: ¹Przeto wiara rodzi sieÎ z tego, co sieÎ søyszy, tym zasÂ, co sieÎ
søyszy, jest søowo Chrystusaº (10,17). Wprawdzie w przekazie wiary samo søowo nie wystarcza, jednak praktyka wskazuje, zÇe jest ono sÂrodkiem najczeÎsÂciej
uzÇywanym w komunikacji mieÎdzyosobowej. CechaÎ sÂwiadczenia poprzez søowo
jest mozÇliwosÂcÂ wejsÂcia w dialog, ktoÂry beÎdaÎc doskonaøaÎ formaÎ zjawiska interakcji, jest bardzo pomocny w przekazie wiary. DoceniajaÎc wartosÂcÂ sÂwiadectwa
skøadanego przez gøoszenie søowa nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe staje sieÎ ono owocne
i wiarygodne tylko wtedy, gdy poparte jest czynami miøosÂci, gdy pozostaje
istotowo zwiaÎzane ze sÂwiadectwem obecnosÂci i dobrego przykøadu30. SÂwiadectwo søowa realizuje sieÎ roÂwniezÇ poprzez søowo wspoÂøczucia, pocieszenia i przebaczenia. Wydaje sieÎ takzÇe, zÇe sÂwiadectwo søowa nalezÇy dzisÂ rozciaÎgnaÎcÂ takzÇe
na tzw. kultureÎ søowa.
SÂwiadectwo ma zatem wymiar apelatywny ± stanowi umotywowane praktykaÎ zÇycia wezwanie i jest swoistaÎ apologiaÎ wyrazÇonaÎ jeÎzykiem czynu i miøosÂci.
Dla wiarygodnosÂci søowa istotna jest jednosÂcÂ søoÂw i czynoÂw. Nawet najpieÎkniejsze søowa stajaÎ sieÎ maøo skuteczne, jesÂli nie saÎ poparte zÇyciowaÎ praktykaÎ.
Adresat søowa mozÇe zawsze zapytacÂ nauczajaÎcego: dlaczego ja mam tak zÇycÂ,
skoro ty zÇyjesz niezgodnie z naukaÎ, ktoÂraÎ gøosisz?
28
J. Neuner, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie (DM 10-12), w: Misje po Soborze WatykanÂskim II,
red. W. Kowalak, Pøock 1981, s. 124-127.
29
Majka, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie, s. 88.
30
J. SchuÈtte, Ewangelizacja i rozwoÂj w sÂwietle teologii soborowej i posoborowej, w: Ewangelizacja, dialog i rozwoÂj. Wybrane dokumenty MieÎdzynarodowej Konferencji Teologicznej. Nagpur
(Indie) 1971, red. M. Dhavamony, Warszawa 1986, s. 373; Neuner, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie,
s. 125.
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Niezmiernie wazÇne jest to, zÇe osoba sÂwiadka wiary staje sieÎ znakiem Boga,
staÎd czøowiek, ktoÂry spotyka sieÎ ze sÂwiadectwem chrzesÂcijanÂskim, mozÇe w autentycznym zÇyciu chrzesÂcijanÂskim dostrzec istotnaÎ jego tresÂcÂ. PoniewazÇ sÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie prowadzi do Osoby Chrystusa, dlatego podstawaÎ wiarygodnosÂci i autorytetu sÂwiadka jest przede wszystkim jego osobista i nadprzyrodzona wieÎzÂ z Chrystusem, ktoÂrej towarzyszaÎ stosowne kwalifikacje moralne
i intelektualne (prawosÂcÂ zÇycia, prawdomoÂwnosÂcÂ, umiøowanie prawdy itp.). Nie
mozÇna bowiem ukazywacÂ Chrystusa innym, jesÂli sieÎ Go samemu wpierw nie
spotkaøo i nie poznaøo. StaÎd tak istotna jest postawa wewneÎtrznego zaangazÇowania sÂwiadka. SÂwiadek, pozostajaÎc z Chrystusem w osobowym zwiaÎzku i wyrazÇa go na zewnaÎtrz przez sÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskiego zÇycia. ZewneÎtrzne
elementy sÂwiadectwa pomagajaÎ adresatowi zauwazÇycÂ sÂwiadectwo i wøasÂciwie
odczytacÂ ten osobowy zwiaÎzek sÂwiadka z OsobaÎ Chrystusa. W konsekwencji
przyjeÎcie sÂwiadectwa jest przyjeÎciem Chrystusa i wejsÂciem z Nim w osobowaÎ
relacjeÎ. Uwidacznia sieÎ tu personalny wymiar sÂwiadectwa: osoba sÂwiadka prowadzi osobeÎ adresata sÂwiadectwa do przyjeÎcia osobowego Boga.
Warunkiem uprzednim przyjeÎcia sÂwiadectwa jest rozpoznanie jego zaistnienia i wøasÂciwe jego odczytanie. PoniewazÇ sÂwiadectwo ma charakter znakowy31, dlatego istnieje potrzeba jego rozpoznania. Adresat musi zatem wiedziecÂ,
zÇe spotkaø sieÎ ze znakiem, ktoÂry wprowadza go w rzeczywistosÂcÂ nadprzyrodzonaÎ. SÂwiadectwo zawiera sieÎ w søowach, znakach, symbolach i gestach, ktoÂre saÎ
wyrazem autentycznego zÇycia religijnego, posÂwieÎcenia i ofiary, lecz nie saÎ to
zwykøe przejawy aktywnosÂci ludzkiej, czy gesty humanitarnej pomocy; ich ostatecznym zÂroÂdøem jest miøosÂcÂ sÂwiadka do Chrystusa. Czøowiek, ktoÂry spotyka
sieÎ ze sÂwiadectwem chrzesÂcijanÂskiego zÇycia, winien poprzez te zewneÎtrzne fenomeny dostrzec Jezusa Chrystusa, ktoÂry jest przedmiotem sÂwiadectwa32.
SÂwiadectwo zatem mozÇe stacÂ sieÎ skuteczne tylko wtedy, jesÂli oÂw ¹kodº sÂwiadectwa zostanie dobrze i w peøni odczytany.
NalezÇy takzÇe zapytacÂ o wartosÂcÂ motywacyjnaÎ sÂwiadectwa. Czøowiek, polegajaÎc na sÂwiadectwie, nie posiada oczywistosÂci, chocÂ mozÇe miecÂ pewnosÂcÂ moralnaÎ, co do jego autentycznosÂci i przedmiot. To przekonanie wynika z osobowego charakteru sÂwiadectwa; pochodzi ono od osoby i skierowane jest do
osoby. RoÂwniezÇ skutecznosÂcÂ sÂwiadectwa uwarunkowana jest osobowym zaangazÇowaniem zaroÂwno skøadajaÎcego sÂwiadectwo, jak tezÇ odbierajaÎcego sÂwiadectwo. Apologijny rys sÂwiadectwa jest mocniejszy woÂwczas, gdy sÂwiadectwo jest
skøadane nie tylko przez pojedyncza osobeÎ, ale przez grupeÎ osoÂb. W tym konteksÂcie trzeba jeszcze uwypuklicÂ, zÇe sÂwiadectwo wiary mozÇe bycÂ skøadane tylko
31

Element widzialny (dostrzegalny) ma wprowadzicÂ adresata sÂwiadectwa w rzeczywistosÂcÂ
niewidzialnaÎ (nadprzyrodzonaÎ), w sÂwiat wiary osoby sÂwiadczaÎcej, co w konsekwencji do spotkania
z OsobaÎ Jezusa Chrystusa.
32
Rusecki, Argumentacja prakseologiczna, s. 124; tenzÇe, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, t. 1.
Z teorii teologii fundamentalnej, s. 94.
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w øaÎcznosÂci z KosÂcioøem. èaÎcznosÂcÂ ze wspoÂlnotaÎ eklezjalnaÎ jest wazÇnym kryterium autentycznosÂci sÂwiadectwa.
Od pierwszych wiekoÂw chrzesÂcijanÂstwa sÂwiadectwo wiary spotykaøo sieÎ
zaroÂwno z obojeÎtnosÂciaÎ i odmowaÎ jego przyjeÎcia przez sÂwiat niechrzesÂcijanÂski,
jak roÂwniezÇ z podziwem, ktoÂry wielokrotnie prowadziø do nawroÂcenia. SzczegoÂlnie mocno przemawiaøo sÂwiadectwo wiary meÎczennikoÂw. Tradycja chrzesÂcijanÂska przekazuje wiele przykøadoÂw osoÂb, dla ktoÂrych inspiracjaÎ do przyjeÎcia
chrzesÂcijanÂstwa pøyneÎøa ze sÂwiadectwa zÇycia wyznawcoÂw Chrystusa.
WøasÂciwe odczytanie sÂwiadectw chrzesÂcijanÂskiego pozwala na odnalezienie
motywoÂw wiary, a tym samym wiarygodnosÂci Objawienia. Nie mozÇna jednak
tej tezy odwroÂcicÂ. Atrofia sÂwiadectwa lub maøa jego skutecznosÂcÂ saÎ raczej
skutkiem niewystarczajaÎcego zaangazÇowania wierzaÎcych, nie zasÂ znakiem niewiarygodnosÂci objawienia.

***

Istotne jest pytanie, czy wiarygodne ± i jak dalece przekonujaÎce ± jest nasze
sÂwiadectwo wiary dawane Chrystusowi? PamieÎtamy søowa Pawøa VI wielokrotnie przywoøywane przez Jana Pawøa II: ¹Czøowiek wspoÂøczesny cheÎtniej
søucha sÂwiadkoÂw, anizÇeli nauczycieli; a jesÂli søucha nauczycieli, to dlatego, zÇe
saÎ sÂwiadkamiº33. Ewangeliczne sÂwiadectwo, na ktoÂre wrazÇliwy jest sÂwiat wspoÂøczesny, to bezinteresowno posÂwiecenie sieÎ czøowiekowi, a szczegoÂlnie miøosÂcÂ
okazywana ubogim, samotnym, chorym, cierpiaÎcym oraz troska o pokoÂj, sprawiedliwosÂcÂ, prawa czøowieka. BezinteresownosÂcÂ takiej postawy i podjeÎtych
dziaøanÂ wielce kontrastuje z egoizmem i rodzi konkretne pytania, ktoÂre otwierajaÎ na Boga i na EwangelieÎ. W przypadku sÂwiadectw wiary wszelkie dziaøania
zewneÎtrzne czerpiaÎ swojaÎ moc i znajdujaÎ swoÂj sens swoÂj w osobistym zjednoczeniu sÂwiadka z OsobaÎ Jezusa Chrystusa. Brzmi to bycÂ mozÇe jak banaø, ale bez
przypomnienia tej podstawowej prawdy ± zÇe z Boga pøynie moc sÂwiadectwa,
a nie z czøowieka ± nie ma sensu moÂwicÂ o ewangelizacji i katechezie, o zÇyciu
zakonnym i dziaøalnosÂci charytatywnej, o odnowie zÇycia rodzinnego czy spoøecznego.
Wiara chrzesÂcijanÂska winna permanentnie przenikacÂ zÇycie wierzaÎcego
i ksztaøtowacÂ jego posteÎpowanie wedøug jej zasad. Z takiej wiary rodzi sieÎ
sÂwiadectwo, ktoÂre ma charakter wyzwania do wiary w Chrystusa. Wyzwanie
to skierowane jest zaroÂwno do wierzaÎcych, jak i do niewierzaÎcych; wierzaÎcych
ma utwierdzicÂ w wierze, zasÂ niewierzaÎcych do wiary doprowadzicÂ. ZÇycie wiaraÎ,

33

Paweø VI, Evangelii nuntiandi, nr 31; por. Jan Paweø II, Ecclesia in Europa, nr 49; tenzÇe,
Redemptoris missio, nr 42.
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ktoÂra ma swoje uzasadnienie, jest najdoskonalszaÎ formaÎ wspoÂøczesnej apologii
chrzesÂcijanÂstwa.
Jan Paweø II w lisÂcie do uczestnikoÂw II MieÎdzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej w Lublinie w 2001 r. napisaø m.in.: ¹DzieÎki wspoÂøczesnym
sÂrodkom przekazywania mysÂli i mozÇliwosÂciom przemieszczania sieÎ chrzesÂcijanie nawiaÎzujaÎ coraz sÂcisÂlejsze kontakty ze sÂwiatem ludzi niewierzaÎcych, wyznawcoÂw innych religii czy tezÇ przynalezÇaÎcych do roÂzÇnorakich sekt. W zwiaÎzku
z tym czeÎsto czujaÎ sieÎ niejako sprowokowani i wezwani do obrony swej wiary.
RoÂwnoczesÂnie zadajaÎ sobie pytanie, czy w imieÎ tolerancji nie nalezÇaøoby z tej
obrony zrezygnowacÂ. [...] SoboÂr WatykanÂski II, a za nim roÂwniezÇ posoborowe
nauczanie KosÂcioøa wzywa, aby chrzesÂcijanie byli gotowi podejmowacÂ obroneÎ
wiary, ale by czynili to w duchu wiernosÂci prawdzie, a roÂwnoczesÂnie z poszanowaniem godnosÂci czøowieka i troskaÎ, aby nieustannie odsøaniacÂ przed partnerem dialogu caøy blask Prawdy objawionej, przekazywanej przez Magisterium
KosÂcioøa. Tak pojmowana apologia wiary nie tylko nie wykracza poza ramy
tolerancji, nie godzi w wysiøki ekumeniczne KosÂcioøa, ale co wieÎcej, staje sieÎ
sÂwiadectwemº34.

Summary
The purpose of the present article is to show the link between apology and the
Christian testimony of faith. The author points to those moments of testimony which
are characterised by justification, substantiation and thus apology of faith. He does
not, therefore, talk about the apology of testimony as something additional, supposed to authenicate the testimony as it were beside it, but about a reality essentially
connected with the testimony and pertaining to its nature. The subject in question is
presented in three points: the apologetic dimension of the testimony of Jesus of
Nazareth, the apologetic character of the permanent testimony of the Church, and
the recognition and motivational effectiveness of the Christian testimony of faith.

34

Jan Paweø II, List do uczestnikoÂw II MieÎdzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej, w: LTF, s. 12.
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Pod koniec II wieku Ireneusz, biskup Lyonu, autor pierwszej zachowanej
polemiki antygnostyckiej, tak opisywaø dziaøania chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw:
¹Wysiøek ludzi przewrotnych, zwodniczych i obøudnych jest wøasÂnie taki, jakiego podejmujaÎ sieÎ ci, co wywodzaÎ sieÎ od Walentyna. To oni wøasÂnie zwracajaÎ sieÎ
z odpowiednimi mowami do tøumu, baczaÎc przy tym na tych, co przychodzaÎ
z KosÂcioøa, tych sami nazywajaÎ «kosÂcielnymi». I tak øapiaÎ prostakoÂw i wabiaÎ ich
udawaniem naszego wykøadu nauki, aby ich czeÎsÂciej søuchano. Na nas skarzÇaÎ
sieÎ, zÇe bez powodu powstrzymujemy sieÎ od øaÎcznosÂci z nimi, chocÂ ± ich zdaniem
± rozumiejaÎ rzeczy podobnie jak my. SkarzÇaÎ sieÎ, zÇe nazywamy ich heretykami,
chocÂ moÂwiaÎ to samo i uznajaÎ teÎ samaÎ naukeÎ. A jednak tym, ktoÂrych przez
zwykøe pytania odwiedli od wiary i uczynili powolnymi sobie søuchaczami,
opowiadajaÎ potem prywatnie swe niewypowiedziane tajemnice peøni. I mylaÎ
sieÎ ci wszyscy, co saÎdzaÎ, zÇe mogaÎ odroÂzÇnicÂ to, co jest podobne do prawdy od
samej prawdy. BøaÎd jest bowiem ukryty, nosi pozory prawdy, jest upieÎkszony,
a prawda jest bez upieÎkszenia. I dlatego bøaÎd znajduje wiareÎ u dzieci. Ale jesÂli
ktosÂ ze søuchajaÎcych zapyta o wyjasÂnienia albo sprzeciwi sieÎ im, to uwazÇajaÎ, zÇe
taki nie jest zdolny do przyjeÎcia prawdy i zÇe nie posiada w sobie nasienia ich
matki wysokosÂci, zÇe jest kimsÂ z rejonu sÂrodkowego, to jest zÇe jest psychikiem.
I takiemu nie wyjasÂniajaÎ w ogoÂle nic. JesÂli jednak ktosÂ oddaø sieÎ im jak owieczka i przez nasÂladowanie ich otrzymaø rodzaj ich zbawienie, to taki juzÇ sieÎ tak
nadaÎø, izÇ uwazÇa, zÇe juzÇ znajduje sieÎ w niebie, albo beÎdaÎc na ziemi, zÇe juzÇ wszedø
do Peøni i sÂciska sieÎ ze swoim anioøem. Wpada w zuchwaøosÂcÂ i wbija sieÎ w pycheÎ
piejaÎc jak kogut. NiektoÂrzy z nich moÂwiaÎ wprawdzie czeÎsto, zÇe nalezÇy sieÎ odznaczacÂ dobrymi obyczajami czøowieka, ktoÂry pochodzi z goÂry. Dlatego zalecajaÎ
powageÎ zamiast zuchwaøosÂci. Jednak wieÎkszosÂcÂ odrzuca to, co rzeczywiste
i uwazÇa siebie za doskonaøych. ZÇyjaÎ bez czci i wstydu nazywajaÎc siebie dosko-

1

PierwszaÎ czeÎsÂcÂ artykuøu (1-4) opublikowaøem wczesÂniej pod tytuøem Gnostycyzm jako faktor rozwoju teologii w II wieku, ¹Communioº 18(1998) nr 4(106), s. 75-91.
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naøymi. PowiadajaÎ, zÇe posiadajaÎ juzÇ to, co znajduje sieÎ w ich Peøni, to jest
miejsce odpoczynkuº2.
Z uwag Ireneusza wynika, zÇe chrzesÂcijanÂscy gnostycy, ktoÂrych autor Adversus Haereses nazywa heretykami, uwazÇali sieÎ za chrzesÂcijan. Ireneusz zarzuca im posøugiwanie sieÎ ¹naszym wykøadem wiaryº, mimo nauczania innych
tresÂci, odmiennych od kosÂcielnej nauki. Gnostycy saÎdzili, zÇe wykøadajaÎ naukeÎ
chrzesÂcijanÂskaÎ i nadajaÎ jej tylko gøeÎbszy sens, tresÂcÂ przeznaczonaÎ tylko dla
wtajemniczonych. Z racji dosteÎpu do tajemnic wiary gnostycy wbijali sieÎ w pycheÎ, chocÂ Ireneusz odnotowuje takzÇe wsÂroÂd nich potrzebeÎ dobrych obyczajoÂw,
odpowiednich dla ludzi doskonaøych. Nauczanie chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw
byø wyrazÂnie zaadresowane do ludzi KosÂcioøa, a wieÎc przeznaczone byøo dla
chrzesÂcijan. Nauczanie gnostykoÂw nosiøo pozory prawdy. Zdaniem Ireneusza
bardzo trudno odroÂzÇnicÂ pieÎknie wyglaÎdajaÎcy bøaÎd od prawdy, ktoÂra nie ma
upieÎkszenia. WøasÂnie takie czynniki mieÎdzy innymi uzasadniaøy zajeÎcie stanowiska wobec gnostycyzmu i to stanowiska teologicznie bardziej pogøeÎbionego.
Dyskusja i polemika Ireneusza wokoÂø podstawowych zagadnienÂ podjeÎtych
przez chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw II wieku wyznaczyøa nowy etap rozwoju
teologii.
Ireneusz w swoim dziele Zdemaskowanie i odparcie faøszywej gnozy (Adversus Haereses) zostaø, jak sam wyznaje we wsteÎpie swej pracy, niemal zmuszony do napisania polemiki, chocÂ byø przede wszystkim duszpasterzem, a nie
uczonym czy filozofem. Z gnostykami spotykaø sieÎ nie tylko osobisÂcie w swojej
pracy duszpasterskiej, ale takzÇe przez lektureÎ dzieøa gnostykoÂw, ktoÂrych znajomosÂcÂ wyrazÂnie potwierdziø3. W konfrontacji z gnostyckaÎ teologiaÎ zbudowaø,
odwoøujaÎc sieÎ do tradycji, teologieÎ kosÂcielnaÎ. Dla Ireneusza chrzesÂcijanÂska
gnoza byøa autentycznym partnerem w budowaniu teologii, podczas gdy dla
jego nasteÎpcoÂw Tertuliana, Klemensa Aleksandryjskiego, Hipolita czy Orygenesa obok gnostycyzmu pojawiali sieÎ takzÇe inni przeciwnicy doktrynalni. Ireneusz nie podchodziø do gnostycyzmu jako do pewnej doktryny filozoficznej ±
nie chciaø sam uchodzicÂ za filozofa. Jego ujeÎcie cechuje punkt widzenia duszpasterza i teologa. WøasÂnie na przykøadzie teologii Ireneusza mozÇemy øatwiej
obserwowacÂ rozwoÂj nauki kosÂcielnej w II wieku4.

2

Ireneusz, Adversus Haereses III, 15,2 (dalej cytujeÎ: Ir. AH ).
Por. przykøadowo znajomosÂcÂ tresÂci Apokryfu Jana w AH I, 29: The Apocryphon of John.
Synopsis of Nag Hammadi Codices II, 1; III, 1; and IV, 1 with BG 8502,2, ed. by M.Waldstein,
F. Wisse, Leiden 1995, s. 188-192.
4
Hipolit na przykøad w polemice z gnostykami staraø sieÎ wykazacÂ pokrewienÂstwo gnostycyzmu z filozofiaÎ por. K. Koschorke, Hippolyt' s KetzerbekaÈmpfung und Polemik gegen die Gnostiker.
Eine tendenzkritische Untersuchung seiner ¹Refutatio omnium haeresiumº, GoÈttinger Orientforschungen, VI, Reihe Hellenistica, Bd. 4, Wiesbaden 1975.
3
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1

Jakie problemy teologiczne staøy sieÎ przedmiotem tej dyskusji? Gnostycyzm II wieku mozÇna rozpatrywacÂ pod roÂzÇnym kaÎtem: jako problem historyczny, religioznawczy, problem pochodzenia, organizacji. Nas interesuje zagadnienie teologii. Rzecz oczywista, w pierwszym rzeÎdzie chodzi o gnostycyzm w znaczeniu sÂcisøym, to jest jako herezji chrzesÂcijanÂskiej. Dla chrzesÂcijanÂskiej teologii
najwazÇniejsza byøa teologia chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw. Wprawdzie zaroÂwno
Ireneusz, jak i badacze wspoÂøczesÂni dostrzegajaÎ istnienie gnostycyzmu pozachrzesÂcijanÂskiego, a wieÎc formeÎ gnozy niechrzesÂcijanÂskiej. Ma ona wielkie znaczenie dla wyjasÂnienia wielu szczegoÂøoÂw gnostycyzmu chrzesÂcijanÂskiego. Dla
rozwoju nauczania kosÂcielnego liczy sieÎ jednak tylko forma chrzesÂcijanÂska.
Po odkryciu tekstoÂw z Nag Hammadi dysponujemy zÂroÂdøami, ktoÂre pozwalajaÎ konfrontowacÂ informacje Ireneusza z danymi w utworach chrzesÂcijanÂskich
gnostykoÂw. Dla obserwacji teologii kosÂcielnej liczaÎ sieÎ w tym zbiorze oryginalnych utworoÂw tylko te, ktoÂre zastaøy napisane przez chrzesÂcijan. BlizÇsze zapoznanie sieÎ z tymi tekstami przekonuje nas, zÇe prawdopodobnie wszystkie utwory, nawet te, ktoÂre w tresÂci nie zawierajaÎ zÇadnych aluzji chrzesÂcijanÂskich,
albo tylko sÂladowe, mogøy bycÂ przez chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw czytane. NiektoÂre utwory saÎ wyrazÂnie zredagowane w taki sposoÂb, aby mogøy bycÂ zrozumiane przez chrzesÂcijanÂskiego czytelnika. Do takich nalezÇy wspomniany juzÇ
Apokryf Jana. Ireneusz zaliczyø tresÂcÂ tego utworu do poglaÎdoÂw gnostykoÂw,
ktoÂrych nazywa barbelognostykami. Apokryf Jana faktycznie nie ma w swej
tresÂci teologicznej elementoÂw chrzesÂcijanÂskich, mimo zÇe wysteÎpuje w utworze
Jezus i jego apostoøowie. IdaÎc jednak za Ireneuszem, ktoÂry konfrontowaø teologieÎ kosÂcielnaÎ przede wszystkim ze szkoøaÎ Walentyna, wybieramy ze zbioru
z Nag Hammadi utwory, ktoÂre zachowujaÎ zwiaÎzki z poglaÎdami walentynian.
W bibliotece z Nag Hammadi brak jednoznacznego przekazu o przynalezÇnosÂci
danych utworoÂw do pisÂmiennictwa walentynian. OkresÂlenie ¹walentynianieº
pochodzi z pism polemistoÂw antygnostyckich. Jednak niektoÂre utwory gnostykoÂw wykazujaÎ wiele elementoÂw wspoÂlnych z teologiaÎ opisanaÎ przez pisarzy
kosÂcielnych jako teologia walentynian5. Za utwory walentynianÂskiego pochodzenia na ogoÂø uznaje sieÎ Tractatus Tripartitus z pierwszego kodeksu z Nag
Hammadi ( dalej podajeÎ jako: = NHC I,5; cyfra 5 oznacza miejsce zajmowane
przez utwoÂr na kartach kodeksu), EwangelieÎ Filipa (NHC II,3), PierwszaÎ ApokalipseÎ Jakuba (NHC V,3), WyjasÂnienie gnozy ( NHC XI,1) i Expositio valentiniana (NHC XI,2). Prawdopodobnie walentynianÂskie saÎ WypowiedzÂ o zmartwychwstaniu (NHC I,4) i Ewangelia prawdy (NHC I,4). MozÇliwe zwiaÎzki
5

Por. H.M. Schenke, Die Relevanz der KirchenvaÈter fuÈr die Erschlieûung der Nag-HammadiTexte, w: J. Irmscher, K. Treu, Das Korpus der griechischen christlichen Schriftsteller, Historie,
Gegenwart, Zukunft, Texte und Untersuchungen 120, Berlin 1977, s. 210.
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z doktrynaÎ walentynian wykazujaÎ Egzegeza na temat duszy (NHC II,6) i Authentikos Logos (NHC VI,3). NiektoÂre utwory mogøy bycÂ przeredagowane
w duchu teologii walentynian (Modlitwa Pawøa Apostoøa ± NHC I,1 i List
Eugnostosa ± NHC III,3)6. JesÂli chodzi o szczegoÂøy, badacze biblioteki z Nag
Hammadi roÂzÇniaÎ sieÎ w swoich poglaÎdach. RoÂzÇnice dotyczaÎ mieÎdzy innymi
pytania, ktoÂremu z danych utworoÂw przypisacÂ autorstwo walentynian7. Dla
naszych rozwazÇanÂ najwazÇniejsze saÎ kryteria doktrynalne. NaukeÎ walentynian
øaÎczyøy z gnostycyzmem podstawowe idee gnostyckie. Gnostycyzm natomiast
wyroÂzÇniaø sieÎ wsÂroÂd innych form religijnosÂci antycznej przez kilka charakterystycznych elementoÂw tresÂci, ktoÂre warto tu przypomniecÂ. Gnostycyzm cechuje
przede wszystkim ontologiczny dualizm. Chodzi o dualizm w opisie genezy
i stanu rzeczywistosÂci. Wedøug gnostykoÂw istnienie faktyczne przypada sferze
duchowej, zwiaÎzanej z najwyzÇszym bytem; natomiast sfera materialna, widzialna istnieje pozornie i do czasu. Gnostycyzm charakteryzuje podziaø ludzi na
dwie kategorie: czeÎsÂcÂ ludzi nie beÎdzie zbawiona, poniewazÇ nie jest zdolna do
gnozy, druga zasÂ czeÎsÂcÂ ze wzgleÎdu na naturalnaÎ zdolnosÂcÂ, wspoÂøistotowosÂcÂ
z Bogiem, czyli swojaÎ boskaÎ czaÎstkeÎ jest zdolna sieÎ zbawicÂ. Gnostycy przyjmowali koniecznosÂcÂ przekazania gnozy jako objawienia, øaÎczaÎc je z postaciaÎ
¹zbawcyº, ktoÂry gnozeÎ przynosi. TresÂcÂ gnozy dotyczyøa ich boskiego pochodzenia, powstania sÂwiata widzialnego, sposobu zbawienia. Tøem dla wykøadu
tych poglaÎdoÂw byøa swoista kosmologia, ktoÂra traktowaøa o upadku w sÂwiecie
boskim jako przyczynie powstania sÂwiata materialnego i posÂrednio takzÇe
o upadku czøowieka, ktoÂrego skutkiem jest jego pobyt na sÂwiecie i w materialnym ciele. Gnostycyzm przyjmowaø w odniesieniu do pewnych aspektoÂw swojej
doktryny postacÂ bardziej lub mniej mitologicznaÎ. Najbardziej mitologia zaznaczyøa sieÎ w kosmogonii i antropogonii8.
W walentynianizmie chodziøo niewaÎtpliwie o postacÂ chrzesÂcijanÂskaÎ gnostycyzmu9. Byø to gnostycyzm, ktoÂry powstaø jako chrzesÂcijanÂski, a nie dopiero
6
E. Thomassen, Un corpus valentinien, w: Les textes de Nag Hammadi et le probleme de leur
classification, Actes du colloque tenu a QueÂbec du 15 au 19 semptembre 1993, ed. L. Painchaud et
A. Pasquier, QueÂbec 1995, s. 258; podobnie K.W. TroÈger, Zum gegenwaÈrtigen Stand der Gnosisund Nag-Hammadi-Forschung, w: Altes Testament ± FruÈhjudentum ± Gnosis, Berlin 1980, s. 22.
7
Na przykøad M.R. Desjardins, Sin in Valentinianism, Atlanta 1990, 6-7 zalicza do walentynianÂskich utworoÂw: ModlitweÎ Pawøa Apostoøa i uznaje za prawdopodobnie walentynianÂskie DrugaÎ
ApokalipseÎ Jakuba (NHC V,4) i List Piotra do Filipa (NHC VIII,2) ± podajeÎ z E. Thomassenem.
H. Strutwolf do walentynianÂskich tekstoÂw z biblioteki z Nag Hammadi zalicza EwangelieÎ prawdy,
WypowiedzÂ o zmartwychwstaniu, Tractatus Tripartitus, EwangelieÎ Filipa i PierwszaÎ ApokalipseÎ
Jakuba, Expositio Valentiniana. H. Strutwolf, Gnosis als System. Zur Rezeption der valentinianischen Gnosis bei Origenes, GoÈttingen 1993, s. 21 n.
8
Por. W. Myszor, Gnostycyzm w tekstach z Nag Hammadi, ¹Studia Antiquitatis Christianaeº
1977 z. 1-2, s. 121-266; zwøaszcza Podstawowe elementy tresÂciowe gnostycyzmu nowych tekstoÂw,
s. 196-249. Por. takzÇe podreÎczniowe opracowanie: H.J. Klauck, Die religioÈse Umwelt des Urchristentums II, Stuttgart 1996, s. 167-194.
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w wyniku ¹chrystianizacjiº niechrzesÂcijanÂskiego systemu. Nie sposoÂb przedstawicÂ wszystkich elementoÂw gnostycyzmu, ktoÂre walentynianie uwzgleÎdnili
w swojej teologii. ZwroÂcimy uwageÎ najpierw na te, ktoÂre pojawiajaÎ sieÎ w oryginalnych tekstach zÂroÂdøowych, a niektoÂre z nich poroÂwnamy z informacjami
Ireneusza.

2

W walentynianÂskiej nauce o peøni bytu bozÇego, tj. o ¹Pleromaº, pojawia sieÎ
niemal stale poglaÎd o istnieniu trzydziestu eonoÂw, hipostaz wyrazÇajaÎcych owaÎ
peønieÎ. W niektoÂrych traktatach u szczytu Pleroma pojawia sieÎ boska diada,
albo monada. Komentatorzy wyjasÂniajaÎ, zÇe idea monady stanowi proÂbeÎ dostosowania gnostyckiej nauki o Bogu do chrzesÂcijanÂskiego monoteizmu 10.
W Ewangelii prawdy gnostycki autor pominaÎø wykøad nauki o eonach boskiej
peøni i przedstawiø jej struktureÎ wedøug schematu ¹Ojciec ± Syn ± Duchº,
w czym mozÇna dostrzec takzÇe proÂbeÎ dostosowania gnostyckiej nauki do kosÂcielnego nauczania. Podobnie w Tractatus Tripartitus autor wprawdzie wymienia niezliczone eony pleromy, jednak na szczycie boskiego bytu sytuuje pierwotnaÎ ¹troÂjceÎº11. Nauka o upadku i powstaniu sÂwiata materialnego u walentynian øaÎczy sieÎ najczeÎsÂciej z mitem Sophii. W niektoÂrych utworach walentynian
brak jednak systematycznego wykøadu tego mitu; raczej zakøada sieÎ, zÇe jest
znany (na przykøad w Ewangelii Filipa). W Tractatus Tripartitus eonem, ktoÂry
upada, wysteÎpuje z boskiej peøni jest nie Sophia, lecz Logos. Autor tego traktatu ocenia jego upadek wzgleÎdnie pozytywnie. Upadek Logosu i zwiaÎzane
z nim powstanie sÂwiata oraz zaistnienie czøowieka w ciele dokonuje sieÎ za zgodaÎ
Boga. SaÎ to etapy planu zbawczego, oikonomia12. CechaÎ wyroÂzÇniajaÎcaÎ naukeÎ
walentynian jest poglaÎd o trzech rodzajach ludzi i odpowiednio trychotomiczna
antropologia. Walentynianie uznawali, zÇe ludzie dzielaÎ sieÎ na ¹pneumatykoÂwº,
czyli ludzi duchowych, doskonaøych, ¹psychikoÂwº, czyli ludzi zmysøowych, oraz
¹hylikoÂwº, czyli ludzi cielesnych, materialnych. Podziaø ten miaø swoÂj odpowiednik w antropologii. Tylko czeÎsÂcÂ duchowa (¹pneumatycznaº) nadaje sieÎ do
zbawienia, czyli poøaÎczenia z Bogiem, gdyzÇ tylko ona od niego bezposÂrednio
pochodzi. Tylko ten element czøowieka daje pewnosÂcÂ zbawienia. CzeÎsÂcÂ zmy9

Por. G. Quispel, Gnoza, Warszawa 1988, s. 136-149; H. Jonas, Religia gnozy, KrakoÂw 1994,
s. 189-211; K. Rudolph, Gnoza, KrakoÂw 1995, s. 279-287.
10
Por. Strutwolf, dz. cyt., s. 39.
11
Por. W. Myszor, Anapausis w teologii chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw, ¹Studia Antiquitatis
Christianaeº 5(1984) z. 5, s. 13 nn. (Rozprawa odwoøuje sieÎ przede wszystkim do Tracatatus
Tripartitus i Expositio Valentiniana).
12
Por. W. Myszor, Oikonomia w gnostyckim Tractatus Tripartitus z I kodeksu z Nag Hammadi, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 23(1985) nr 2, s. 197-215.
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søowa wyrazÇa wprawdzie mozÇliwosÂcÂ zbawienia, dzieÎki wolnej woli, przez wyboÂr
etyczny, zapewnia jednak zbawienie mniej doskonaøe. Zbawienia nie dostaÎpi
w ogoÂle ciaøo, czyli czeÎsÂcÂ hyliczna czøowieka. Na poziomie ¹psychicznymº walentynianie umieszczali stwoÂrceÎ sÂwiata, demiurga, ktoÂry niesÂwiadomie dziaøaø
pod wpøywem stwoÂrczej ¹MaÎdrosÂciº (¹Sophiaº) albo ¹Logosuº i moÂgø ± podobnie jak ¹psychicyº lub czeÎsÂcÂ ¹psychicznaº czøowieka ± osiaÎgnaÎcÂ pewien nizÇszy rodzaj zbawienia. Wprawdzie Ewangelia prawdy zaciera wyrazÂny walentynianÂski podziaø na trzy kategorie ludzi i odwoøuje sieÎ do schematu dwu klas, ale
w pozostaøych tekstach walentynian troÂjpodziaø wydaje sieÎ najbardziej wyroÂzÇniajaÎcym poglaÎdem ich doktryny.
Najbardziej interesujaÎce poglaÎdy sformuøowali walentynianie w zakresie
chrystologii, a szerzej w swej nauce o zbawieniu i zbawcy. W zÂroÂdøach referowanych przez OjcoÂw KosÂcioøa rozroÂzÇnia sieÎ w walentynianÂskiej chrystologii
dwie szkoøy: zachodniaÎ, ktoÂraÎ reprezentowali Ptolemeusz i Herakleon13 oraz
wschodniaÎ, ktoÂra odwoøywaøa sieÎ do poglaÎdoÂw Teodota. Zasadnicza roÂzÇnica
mieÎdzy tymi kierunkami dotyczyøa chrystologii. Wedøug zachodniego walentynianizmu Chrystus ¹skøadaø sieÎº z czeÎsÂci duchowej (pneuma), ktoÂra pochodziøa
od Sophii oraz z ¹psychicznegoº ciaøa. Wschodnia szkoøa uczyøa tylko o duchowym (pneuma) ciele. Na takiego Jezusa, czøowieka zrodzonego prze MaryjeÎ,
zstaÎpiø w chwili chrztu Zbawca i opusÂciø go przed sÂmierciaÎ na krzyzÇu. Dla
wschodniego walentynianizmu Jezus, majaÎc ¹duchoweº (pneumatyczne) ciaøo,
nie byø zdolny do cierpienia i sÂmierci. Dla zachodnich walentynian Jezus, majaÎc
ciaøo zmysøowe, czyli ¹psychiczneº, byø zdolny cierpiecÂ. Tak wieÎc juzÇ na poziomie przekazanych przez polemistoÂw kosÂcielnych informacji o chrystologii walentynian mozÇemy wnioskowacÂ, zÇe szkoøa zachodnia skøaniaøa sieÎ bardziej do
przyjeÎcia realnosÂci cierpienia i sÂmierci Jezusa na krzyzÇu. W chrystologii obydwu szkoÂø byøa realizowana zasada, ktoÂraÎ znaøa takzÇe nauka kosÂcielna. Wedøug
tej soteriologicznej zasady, Chrystus nie zbawiø tego, czego nie przyjaÎø. Walentynianie przyjmowali mozÇliwosÂcÂ zbawienia ¹psychikoÂwº, do ktoÂrych zaliczali
ludzi KosÂcioøa, staÎd i ¹ciaøo psychiczneº Chrystusa, ktoÂre øaÎczyli z KosÂcioøem,
wskazywaøo na zbawienie w KosÂciele nie tylko ludzi duchowych (pneuma), ale
takzÇe psychikoÂw. W walentynianÂskich tekstach z Nag Hammadi zblizÇenie do
nauki kosÂcielnej jest jeszcze bardziej widoczne. Ewangelia prawdy sprowadza
trzy postacie Chrystusa w jednaÎ, zarzuca doketyzm i rozwija autentycznaÎ teologieÎ sÂmierci krzyzÇowej Chrystusa14. Chrystus wprawdzie objawiø na krzyzÇu
przede wszystkim gnozeÎ, tj. postanowienie Ojca, ale takzÇe, mimo zÇe byø niesÂmiertelny, zblizÇyø sieÎ do sÂmierci. ChrystologieÎ dwu natur rozwija takzÇe walen13

Por. Herakleon, Fragmenty, tøum. St. Kalinkowski, wsteÎp i komentarz W. Myszor, ¹Studia
Theologica Varsaviensiaº 18(1980) nr 2, s. 265-298.
14
S. Arai, Die Christologie des Evangelium veritatis, Leiden 1964, s. 62-93: opowiada sieÎ za
interpretacjaÎ EvVer: NHC I, 31,5 ¹przyszedø w ciele podobienÂstwaº jako ciele ¹duchowymº Chrystusa. Jednak tendencja antydoketyczna utworu wydaje sieÎ wyrazÂna.
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tynianÂska WypowiedzÂ o zmartwychwstaniu15. Chrystus przezwycieÎzÇyø sÂmiercÂ,
dlatego zÇe byø Bogiem i jednoczesÂnie uratowaø czøowieczenÂstwo, beÎdaÎc czøowiekiem. W Tractatus Tripartitus chrystologia przypomina tradycje orientalnej
szkoøy walentynian. Autor tego dzieøa naucza o ¹duchowymº ciele Zbawcy.
JednoczesÂnie moÂwi o realnym wcieleniu16 i stara sieÎ przeksztaøcicÂ chrystologieÎ
gnostyckaÎ w chrystologieÎ niedoketycznaÎ17. Chrystologia Ewangelii Filipa wydaje sieÎ bardziej przywiaÎzana do ogoÂlnognostyckich wyobrazÇenÂ o zbawcy. Ciaøo Jezusa jako ¹duchoweº powstaje w øonie ¹Pleromyº18. Na krzyzÇu sÂmiercÂ
ponioÂsø syn JoÂzefa19. W Ewangelii Filipa znajdujemy wypowiedzi zblizÇone tresÂciaÎ do nauki kosÂcielnej, ale takzÇe zupeønie tej nauce obce. Wynika to prawdopodobnie z roÂzÇnorodnosÂci zÂroÂdeø, ktoÂrymi posøuzÇyø sieÎ autor tej Ewangelii.
W Pierwszej Apokalipsie Jakuba pojawia sieÎ gnostyckie rozroÂzÇnienie duchowego Zbawcy, niezdolnego do cierpienia, obok ¹psychicznegoº Chrystusa,
w ktoÂrym Zbawca przebywa na czas ziemskiego objawienia. Autor rozroÂzÇnia
takzÇe ZbawceÎ duchowego i Syna BozÇego20. W innym walentynianÂskim dziele
Expositio valentiniana pojawia sieÎ dualistyczne ujeÎcie chrystologii. W niektoÂrych szczegoÂøach traktat przypomina relacjeÎ Ireneusza na temat poglaÎdoÂw Ptolemeusza, ucznia Walentyna21. WalentynianÂska koncepcja chrystologii odwoøywaøa sieÎ zatem do schematu dwu natur w Chrystusie i w niektoÂrych rozwiaÎzaniach wyrazÂnie odchodziøa od prostego doketyzmu.
W zakresie eschatologii utwory walentynian przedstawiajaÎ tak zwanaÎ
¹eschatologieÎ dwu etapoÂwº. Po zniszczeniu bytoÂw materialnych, ¹hylicznychº,
byty ¹zmysøoweº, czyli ¹psychiczneº oraz ¹duchoweº, czyli ¹pneumatyczneº
w pierwszej fazie oczekujaÎ razem, najpierw w ogdoadzie, czyli poza ¹PleromaÎº.
NasteÎpnie, w drugiej fazie, tylko byty ¹duchoweº przechodzaÎ do zbawienia
w peøni boskiego bytu, czyli w Pleromie22. WalentynianÂskie utwory z Nag
15
¹Syn BozÇy jednak, Reginosie, byø Synem Czøowieczym i øaÎczyø je obydwie, posiadajaÎc
czøowieczenÂstwo i boÂstwo, aby, z jednej strony pokonacÂ sÂmiercÂ przez to, zÇe byø synem BozÇym,
zasÂ z drugiej strony ± przez Syna Czøowieczego odnowienie (apokatastasis) nastaÎpiøo w Peøni,
poniewazÇ preegzystowaø jako najwyzÇsze nasienie prawdy, zanim powstaøa budowa sÂwiataº. NHC
I, p. 44,22-36.
16
NHC I, p. 115,11-25.
17
Por. L. Painchaud, E. Thomassen, Le traiteÂ tripartite, QueÂbec 1989, s. 11-17; J.D. Dubois, La
soteÂriologie valentinienne du TraiteÂ Tripartite (NH I,5), w: L. Painchaud, E. Pasquier, Les Textes de
Nag Hammadi et le probleme de leur classification, Bibliotheque Copte de Nag Hammadi, Section:
¹Etudesº 3, QueÂbec 1995, s. 223-225.
18
NHC II, p.71,3-15. Por. komentarz H.M. Schenke, Das Philippus-Evangelium, Berlin 1997,
s. 419-421.
19
NHC II, p. 73,8-15.
20
A. Veilleux, Le premiere Apocalypse de Jacques (NH V,3), Le seconde Apocalypse de
Jacques (NH V, 4), QueÂbec 1986, s. 9 n.
21
Por. J.E. MeÂnard, L'ExposeÂ valentinien, Les Fragments sur le bapteme et sur l'eucharistie,
QueÂbec 1985, 4 nn; por. takzÇe E. Thomassen, The Valentinianism of the Valentinian Exposition
(NHC XI,2), MuseÂon 102(1989), s. 225-236.
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Hammadi naukeÎ o dwu fazach zbawienia øaÎczaÎ ± podobnie jak w chrystologii ±
z innymi poglaÎdami. Autor Wypowiedzi o zmartwychwstaniu przejaÎø kosÂcielnaÎ
naukeÎ o zmartwychwstaniu ciaøa i poøaÎczyø jaÎ z walentynianÂskim poglaÎdem
o prezentywnym znaczeniu zmartwychwstania dzieÎki gnozie jako warunku koniecznym dla drugiego eschatologicznego zmartwychwstania. Drugie zmartwychwstanie jest przedstawione jako wejsÂcie do peøni bozÇego bytu23. W Ewangelii Filipa obok nauki o prezentywnym, aktualnym zmartwychwstaniu przez
gnozeÎ znajdujemy eschatologieÎ dwu faz, podobnie jak w innych zÂroÂdøach walentynian24 . Brak natomiast dwufazowej eschatologii w Ewangelii prawdy.
Eschatologia dwu faz znajduje sieÎ wyrazÂnie w Tractatus Tripartitus25. Inne
pisma walentynianÂskie z biblioteki z Nag Hammadi ujawniajaÎ mniej lub bardziej wyrazÂnie podobny schemat.

3

Jak oceniaø Ireneusz tego rodzaju spekulacje teologiczne gnostykoÂw?
¹Przypatrzmy sieÎ teraz zmiennosÂci ich opinii. JesÂli dwu lub trzech z nich moÂwi
na temat tych samych spraw albo porusza te same zagadnienia, to okazuje sieÎ,
zÇe nie zgadzajaÎ sieÎ nie tylko co do tresÂci, ale nawet uzÇywajaÎ przeciwstawnych
okresÂlenÂº26. Ireneusz ilustruje w dalszych wywodach, w jaki sposoÂb Walentyn
i jego uczniowie roÂzÇnili sieÎ mieÎdzy sobaÎ27. W celach polemicznych Ireneusz
eksponowaø nie tylko wielkie zroÂzÇnicowanie poszczegoÂlnych poglaÎdoÂw walentynian, ale wskazywaø na ich absurdalnosÂcÂ28, niesÂcisøosÂci29. Wydaje sieÎ, zÇe roÂwniezÇ w tym celu, dla ukazania dziwacznych poglaÎdoÂw walentynian, eksponowaø
elementy mitologiczne ich doktryny. Byø to jednak cel apologetyczny i polemiczny. MozÇna to zrozumiecÂ jako metodeÎ. Czy jednak Ireneusz zrozumiaø
intencje gnostykoÂw oraz ich rozwiaÎzania niektoÂrych problemoÂw teologicznych?
RozwazÇaniom gnostykoÂw Ireneusz zarzucaø, zÇe saÎ nierozumne, a sami gnostycy zbyt pewni siebie30. Gnostycy bezczelnie twierdzaÎ o sobie, zÇe znajaÎ niewypowiedziane tajemnice Boga31. UwazÇajaÎ sieÎ za roÂwnych Bogu32. UwazÇajaÎ sieÎ
za doskonaøych i dlatego saÎ pewni zbawienia33. Dostrzegamy tu wyrazÂnie po22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Por. Strutwolf, dz. cyt., s. 181-187.
TamzÇe, s.187-194.
TamzÇe, s.194-198.
TamzÇe, s. 208.
Ir. AH I, 11,1.
Ir. AH I, 11,1-12,4.
Ir. AH I, 31,3.
Ir. AH II, 3,1 i nn.
Ir. AH II, 28,6; IV, 38,4.
Ir. AH II, 26,1.
Ir. AH IV, 38,1.
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glaÎdy ¹duchowychº, czyli ¹pneumatykoÂwº ze szkoøy Walentyna. W ujeÎciu Ireneusza przewazÇa punkt widzenia duszpasterza. PojawiajaÎ sieÎ jednak i przesøanki
teologiczne. Gnostycy ± zdaniem Ireneusza ± wynoszaÎ sieÎ nawet ponad Boga,
ktoÂry ich stworzyø34. WyrazÂnie chodzi tu o gnostyckiego ¹demiurgaº, stwoÂrceÎ
sÂwiata, a wieÎc ± ze sfery ¹psychicznejº. Ireneusz akceptowaø gnostyckie daÎzÇenie
do zbawienia. Nie uznawaø jednak drogi, ktoÂraÎ proponowali gnostycy. Gnostycy jego zdaniem ¹przekraczali prawo ludzkiego rodzaju i chcaÎ stacÂ sieÎ podobni StwoÂrcy zanim jeszcze stali sieÎ ludzÂmi i nie uznajaÎ zÇadnej roÂzÇnicy mieÎdzy
niestworzonym Bogiem a stworzonym teraz czøowiekiemº35. Tymczasem dla
Ireneusza bycÂ czøowiekiem oznacza bycÂ stworzonym i uznacÂ Boga za swego
StwoÂrceÎ. MysÂl o Bogu StwoÂrcy i o czøowieku jako istocie stworzonej zostaøa
w teologii Ireneusza tak wyeksponowana wøasÂnie z racji teologicznej polemiki
z teologiaÎ gnostykoÂw36. Z tej teologicznej zasady Ireneusz wyprowadziø wnioski w antropologii. BycÂ stworzonym oznacza dla niego bycÂ ciaøem. Ciaøo czøowieka jest widzialnym wyrazem jego stworzonosÂci. GøoÂwnym zagadnieniem
teologicznym w nauce o Bogu jest nauka o Bogu StwoÂrcy, ale takzÇe o tym
samym Bogu jako Zbawcy. JesÂli gnostycy rozdzielali dzieøo stworzenia i dzieøo
zbawienia, podobnie jak Boga StwoÂrceÎ i Boga ZbawceÎ, to Ireneusz øaÎczy je: ten
sam BoÂg stwarza czøowieka i zbawia37. Dla oceny sÂwiata stworzonego oznacza
to, zÇe sÂwiat jest dobry; dla oceny dzieøa zbawienia zasÂ oznacza, zÇe chodzi
o zbawienie nie tyle od ciaøa i odpowiednio uwolnienie od sÂwiata, ale o zbawienie przez ciaøo i przez sÂwiat. W taki kontekst mysÂlenia Ireneusz wpisuje w swojej teologii koncepcjeÎ Wcielenia Syna BozÇego. Chrystus miaø zostacÂ czøowiekiem, aby ukazacÂ, co znaczy bycÂ czøowiekiem, to jest, co znaczy bycÂ stworzonym. Gnostycy odmawiajaÎc Jezusowi czøowieczenÂstwa, w znaczeniu ciaøa, nie
rozumiejaÎ dzieøa zbawczego Boga. Dla ukazania wartosÂci stworzonego sÂwiata,
jego dobroci i przydatnosÂci dla zbawienia czøowieka, Ireneusz rozwinaÎø ideeÎ
historii zbawienia38. WazÇnym elementem teologicznej tresÂci historii zbawienia
u Ireneusza okazuje sieÎ idea jednosÂci Starego i Nowego Testamentu. Ireneusz
odwoøaø sieÎ tu znoÂw do jednosÂci Boga, tego samego w Starym i Nowym Testamencie39. Innym aspektem historii zbawienia jest posteÎp i eskalacja objawie33

Ir. AH IV, 1,1.
Ir. AH II, 25,4.
35
Ir. AH IV, 38,4 (¹supergredientes legem humani generis et antequam fiant homines iam
volunt similes esse factori Deo et nullam esse differentiam infecti Dei et nunc facti hominisº).
36
Por. B. Aland, Gnosis und KirchenvaÈter. Ihre Auseinandersetzung um die Interpretation des
Evangeliums, w: Gnosis. Festschrift fuÈr Hans Jonas, GoÈttingen 1978, s. 163-176. Y.Torisu, Gott und
Welt. Eine Untersuchung zur Gotteslehre des IrenaÈus von Lyon, Nettetal 1991, s. 141-156.
37
Por. N. Brox, Offenbarung, Gnosis und gnostischer Mythos bei IrenaÈus von Lyon, Salzburg
1966, s. 189-195.
38
Por. A. Bengsch, Heilsgeschichte und Heilswissen. Eine Untersuchung zur Struktur und
Entfaltung des theologischen Denkens im Werk ¹Adversus Haeresesº des Hl. IrenaÈus von Lyon,
Leipzig 1957.
34

124

WINCENTY MYSZOR

nia Boga ludziom. Od Starego Testamentu azÇ do objawienia przez Jezusa
Chrystusa Ireneusz dostrzega posteÎp i wzrost, ale jednoczesÂnie tezÇ przygotowywanie czøowieka na przyjeÎcie objawienia. Dla wyrazÇenia caøoksztaøtu dziaøania Boga jak i poszczegoÂlnych Jego aktoÂw Ireneusz posøuzÇyø sieÎ pojeÎciem
oikonomia, dispositio. WøaÎczyø takzÇe pojeÎcie anakephalaiosis, recapitulatio40.
ChrzesÂcijanÂscy gnostycy roÂwniezÇ posøugiwali sieÎ tymi terminami41. Bardziej
prawdopodobne wydaje sieÎ, zÇe gnostycy chrzesÂcijanÂscy wykorzystali termin
kosÂcielnego nauczania, nizÇ przeciwnie, zÇe Ireneusz wykorzystaø terminologieÎ
zastosowanaÎ przez gnostykoÂw. Istnieje takzÇe inna mozÇliwosÂcÂ: zaroÂwno chrzesÂcijanÂscy gnostycy, jak i ich przeciwnik Ireneusz odwoøywali sieÎ do wczesÂniejszej
wspoÂlnej tradycji chrzesÂcijanÂskiego nauczania. BycÂ mozÇe spekulacje chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw przyczyniøy sieÎ tylko do przypomnienia tej terminologii
i nadania jej tresÂci w ujeÎciu polemicznym wobec gnostykoÂw. KluczowaÎ postaciaÎ
w historii zbawienia jest Jezus Chrystus. JesÂli gnostycy chrzesÂcijanÂscy starali sieÎ
jak najbardziej zblizÇycÂ do nauczania kosÂcielnego, to Ireneusz w polemice z nimi
ukazywaø te aspekty chrystologii, ktoÂre gnostycy pomijali i ktoÂre jego zdaniem
nalezÇaøo przypomniecÂ. ¹Wedøug walentynian Jezus, ktoÂry zjawiø sieÎ wedøug
planu zbawienia (dispositio), byø tym samym, ktoÂry przeszedø przez MaryjeÎ;
i to na niego zstaÎpiø z wysokosÂci Zbawca, ktoÂrego nazywajaÎ takzÇe Chrystusem
(...) wprawdzie jeÎzykiem wyznajaÎ jednego Chrystusa Jezusa, ale dzielaÎ go
w swoich poglaÎdach o nim. Jest tak, jak juzÇ przedstawilisÂmy, a taki jest w konÂcu
ich poglaÎd: wedøug nich kimsÂ innym jest Chrystus wysøany przez Jednorodzonego dla przywroÂcenia peøni i kimsÂ innym jest Zbawca wysøany dla chwaøy
Ojca, i kimsÂ innym jest ten, ktoÂry pochodzi z planu zbawienia i ktoÂry cierpiaø,
ktoÂry nosiø Chrystusa, tego, ktoÂry go opusÂciø, czyli Zbawca wracajaÎcy do Peøniº42. Ireneusz w miareÎ dokøadnie referuje poglaÎdy walentynian, chocÂ moglibysÂmy dla ich obrony przytoczycÂ ich opinie bardziej pojednawcze wobec nauki
kosÂcielnej. Ireneusz oburza sieÎ na ¹dzielenieº Chrystusa. Stale i wielokrotnie
powtarza o Jezusie Chrystusie, zÇe jest ¹jeden i ten samº43. Oddzielenie Jezusa
i Chrystusa sprzeczne jest z naukaÎ o wcieleniu Søowa44. Jezus Chrystus jest kimsÂ
jednym45. W walce o jednosÂcÂ Jezusa Chrystusa Ireneusz rozwinaÎø terminologieÎ,
39

Brox, dz. cyt., s. 181 n.
TamzÇe, s.182-189.
41
ZwroÂcilisÂmy uwageÎ na pojeÎcie oikonomia w Tractatus Tripartitus. Por. Myszor, art. cyt.,
s. 214. Brak natomiast w tekstach gnostyckich pojeÎcia anakephalaiosis.
42
Ir. AH III, 16,1.
43
Por. A. Benoit, Saint IreÂneÂe. Introduction a l'eÂtude de sa theÂologie, Paris 1960, s. 212-214.
44
Tu przytacza Ireneusz precyzyjnie chocÂ nie dosøownie poglaÎd walentynian, zÇe Jezus urodziø
sieÎ jako czøowiek ¹per Mariamº a nie ¹ex Mariaº, czyli nie przyjaÎø od niej rzeczywistego ciaøa;
por. M. Tardieu, ºComme a travers un tuyauº. Quelques remarques sur le mythe valentinien de la
chair celeste du Christ, w: Colloque international sur les textes de Nag Hammadi, Bibliotheque copte
de Nag Hammadi, Section Etudes 1, Quebec 1981, s. 151-180.
45
Por. A. Houssiau, La christologie de saint IreÂneÂe, Louvain 1955, s. 186-215.
40
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ktoÂra zdaje sieÎ niemal zapowiadacÂ formuøy nestorianÂskie46. JednosÂcÂ Chrystusa
wedøug Ireneusza polega na zjednoczeniu Logosu z ciaøem47. Tym samym
byøby Ireneusz zwolennikiem tak zwanej chrystologii Logosu, dokøadniej zasÂ
schematu chrystologicznego Logos-sarks. Wprawdzie nie przeczy istnieniu
ludzkiej duszy Jezusa48, jednak polemika z gnostycyzmem, ktoÂry wykluczaø
ciaøo z udziaøu w zbawieniu oraz antygnostyckie zaøozÇenie jego teologii ± utozÇsamienie czøowieczenÂstwa z bytem stworzonym i cielesnym ± uwrazÇliwiøa go na
ten aspekt chrystologii. NajwazÇniejszym zagadnieniem chrystologii byøa nauka
o zbawczym znaczeniu sÂmierci Chrystusa na krzyzÇu. Tu warto przypomniecÂ
poglaÎd gnostykoÂw. Zasadniczo odrzucali rzeczywistosÂcÂ sÂmierci na krzyzÇu i budowali roÂzÇne teorii interpretacji przekazoÂw Nowego Testamentu. Wbrew logice swojego systemu, ktoÂry odrzucaø znaczenie sÂmierci, tak jak odrzucaø znaczenie ciaøa, zajmowali sieÎ jednak zagadnieniem sÂmierci Zbawcy. Wydaje sieÎ, zÇe
chodzi tu o poteÎzÇny wpøyw kosÂcielnego nauczania.
Jak przedstawiø zagadnienie sÂmierci Jezusa Ireneusz? Warto przytoczycÂ tu
interesujaÎcaÎ wypowiedzÂ Ireneusza: ¹Tak, jak (Chrystus) byø czøowiekiem, aby
bycÂ kuszonym, tak byø Søowem (Logos), aby bycÂ otoczony chwaøaÎ. I wøasÂnie
Logos spoczywaø, gdy byø kuszony, (zniewazÇony), krzyzÇowany i umieraø, czøowiek zasÂ zostaø wchøonieÎty (wspoÂøpracowaø), gdy (aby) zwycieÎzÇaø, wytrwaø
i udzielaø dobrodziejstw, zmartwychwstaø i zostaø wzieÎty (do nieba). Tym jest
wieÎc Syn BozÇy, nasz Pan, Søowo Ojca i Syn Czøowieczyº49. Ireneusz moÂwi tu
jakby o dwu podmiotach; jakby o nieobecnosÂci Søowa, gdy cierpiaø i umieraø na
krzyzÇu Syn Czøowieczy i o zwycieÎstwie Søowa, gdy Czøowiek zostaø ¹wchøonieÎtyº lub gdy ¹wspoÂøpracowaøº, wedøug drugiej wersji50. OczywisÂcie nie mozÇe bycÂ
mowy o wpøywie teologii gnostykoÂw na wypowiedzÂ Ireneusza, ktoÂry tak czeÎsto
i z uporem moÂwiø o ¹jednym i tym samymº Chrystusie. Jednak, tak jak wsÂroÂd
gnostykoÂw pojawiø sieÎ problem zbawczej wartosÂci sÂmierci Jezusa, tak w teologii
kosÂcielnej coraz wyrazÂniej pojawiaø sieÎ problem wyjasÂnienia dwoistosÂci Chrystusa51.
W eschatologii Ireneusza mozÇemy roÂwniezÇ odnalezÂcÂ ujeÎcia polemiczne.
Ireneusz wraca do zagadnienia ciaøa. Gnostycka interpretacja zmartwychwstania, ta najbardziej zblizÇona do ujeÎcia w nauczaniu kosÂcielnym, to jest w Wypowiedzi o zmartwychwstaniu (LisÂcie Rheginosa), moÂwi tylko o zmartwychwsta46
Por. A. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Bd. 1: Von der Apostolischen
Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (451), Freiburg 1979, s. 218.
47
Por. Grillmeier, dz. cyt., s. 218 n.
48
Ir. AH III, 22,1.
49
Ir. AH III, 19,3. Tekst przekazany jest w tøumaczeniu øacinÂskim i w greckim fragmencie
u Teodoreta, Eranistes 3 (Fr.gr.29), ktoÂre nieco roÂzÇniaÎ sieÎ jesÂli chodzi o søowa i sens.
50
Por. J.N.D. Kelly, PoczaÎtki doktryny chrzesÂcijanÂskiej, Warszawa 1988, s. 117 (Kelly idzie
tylko za jednaÎ wersjaÎ tekstu).
51
O wzajemnym zblizÇeniu stanowisk moÂwi D.Voorgang, Die Passion Jesu und Christi in der
Gnosis, Frankfurt am Main 1991, s. 290.
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niu duchowym52. W interpretacji 1Kor 15,10 Ewangelia Filipa moÂwi o ¹duchowym cieleº, ktoÂrym jest Logos i o ¹krwiº, ktoÂraÎ jest Duch sÂwieÎty53. Gnostycy
odwoøywali sieÎ do autorytetu Apostoøa Pawøa54. Wedøug Ireneusza konsekwencjaÎ takiej interpretacji jest zaprzeczenie zmartwychwstaniu Chrystusa55, zaprzeczenie w ogoÂle zmartwychwstaniu ciaø56 i zbawieniu ciaøa57. Dla Ireneusza
zmartwychwstanie w ciele oznacza roÂwniezÇ obdarowanie ciaøa Duchem, jego
prawdziwe ozÇywienie. Jego zdaniem jednak ciaøo zmartwychwstaøe nie przestaje przez to bycÂ ciaøem, chociazÇ przybiera wøasÂciwosÂci Ducha58.

4

To tylko niektoÂre elementy teologii Ireneusza, ktoÂre rozwinaÎø on w nauczaniu kosÂcielnym w polemice z gnostycyzmem. W teologii Ireneusza mozÇemy
takzÇe znalezÂcÂ przesøanki wypracowanej metodologii polemiki teologicznej.
Gnostycy, podobnie jak Marcjon, odwoøywali sieÎ do Pisma SÂwieÎtego59. Ireneusz podjaÎø pytanie, kto i jak ma interpretowacÂ BiblieÎ60. Odrzucaø nie tylko
elementy tresÂciowe gnostyckiej egzegezy, to znaczy gnostyckaÎ mitologieÎ odwoøujaÎcaÎ sieÎ do tekstoÂw biblijnych, ale przede wszystkim tajemny, ezoteryczny
charakter pism, ktoÂre gnostycy wøaÎczyli do swojej tradycji61. Zgøaszaø takzÇe
swoje podejrzenia wobec metody alegorycznej interpretacji tekstoÂw biblijnych,
chociazÇ sam jaÎ roÂwniezÇ stosowaø odpowiednio do danego tekstu, na przykøad
do przypowiesÂci. KwestionujaÎc roÂzÇnorodnosÂcÂ gnostyckiej egzegezy, Ireneusz
opowiada sieÎ za jednoznacznosÂciaÎ tekstu biblijnego. SÂwiadomy jest trudnosÂci,
52

NHC I, p. 46,21-24.
NHC II, p. 56,26-57,7; Teksty z Nag Hammadi. Pisma StarochrzesÂcijanÂskich Pisarzy, t. 20,
Warszawa 1979, s. 244 n. PodobnaÎ interpretacjeÎ znaø takzÇe Klemens Al. Pedagog (II, 1,19,3).
54
Twierdzenie A. Harnacka (Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. 1, TuÈbingen 1909, s. 385),
zÇe Ireneusz dlatego zajaÎø sieÎ egzegezaÎ ListoÂw Pawøowych, poniewazÇ uczynili to wczesÂniej gnostycy,
nie da sieÎ obecnie utrzymacÂ. Ireneusz komentowaø sÂw. Pawøa niezalezÇnie od polemiki antygnostyckiej. Por. R. Noormann, IrenaÈus als Paulusinterpret, TuÈbigen 1994, s. 521.
55
Ir. AH I, 30,13.
56
Ir. AH V, 9,1.
57
Ir. AH V, 13,3. Szerzej na temat gnostyckiej i Ireneuszowej interpretacji 1 Kor 15,50
por. Noormann, dz. cyt., s. 501-516.
58
Ir. AH V, 10,2 (¹substantiam carnis non amittitº). Szerzej na ten temat por. Y. de Andia,
Homo vivens. IncorruptibiliteÂ et divinisation de l'homme selon IreÂneÂe de Lyon, Paris 1986,
s. 289-297.
59
Por. K. Rudolph, Bibel und Gnosis. Zum VerstaÈndnis juÈdisch-biblischer Texte in der gnostischen Literatur, vornehmlich aus Nag Hammadi, w: Bibel in juÈdischer und christlicher Tradition,
Festschrift fuÈr J. Maier, (wyd.) H. Merklien, K. MuÈller und G. Stemberger, Frankfurt am Main
1993, s. 137-156.
60
Por. Brox, dz. cyt. s. 39-103 (ºDer Streit um die Schriftº).
61
Ir. AH II, 27,2; III, 2,1.
53
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jakie tekst sÂwieÎty mozÇe sprawiacÂ. StaÎd gnostykom stawia zarzut, zÇe saÎ pewni
swojej wiedzy, sam natomiast jest przekonany, zÇe czytanie tekstoÂw sÂwieÎtych
wymaga pokory, zaufania Bogu i uwierzenia Chrystusowi62. Objawienie Boga
jest dosteÎpne wszystkim ludziom, a nie tylko maøej grupie wtajemniczonych
¹pneumatykoÂwº63. Gnostycy odwoøywali sieÎ nie tylko do Pisma sÂw.64, ale znali
tezÇ pojeÎcie tradycji. Nowe teksty zÂroÂdøowe ± utwory z Nag Hammadi ± wskazujaÎ wyrazÂnie na sÂwiadkoÂw przekazu. ChrzesÂcijanÂscy gnostycy starajaÎ sieÎ
przedstawicÂ dowody, zÇe chodzi o naukeÎ Jezusa. NajczeÎsÂciej juzÇ w oryginalnych
tytuøach tych utworoÂw zaznaczano, zÇe chodzi o przekaz odnotowany przez
apostoøoÂw. SzczegoÂlnym uznaniem wsÂroÂd gnostykoÂw chrzesÂcijanÂskich cieszyli
sieÎ apostoøowie: Piotr, Jakub, Tomasz, Jan, Filip, Paweø. Oryginalne utwory
gnostykoÂw wskazujaÎ jednak wyrazÂnie na ezoteryczny charakter przekazu. Tajemnice gnozy przekazane zostaøy tylko niektoÂrym, i tylko niektoÂrzy mogli je
otrzymacÂ. Powstaje pytanie, na ile zasada odwoøania sieÎ do tradycji wynika z ich
rzeczywistych zwiaÎzkoÂw z kosÂcielnym nauczaniem, a na ile jest odwoøaniem sieÎ
do wspoÂlnego dziedzictwa gnostyckiej tradycji ¹ezoterycznegoº nauczania,
ktoÂre dopiero pod wpøywem polemiki z gnostycyzmem w nauczaniu kosÂcielnym pojawia sieÎ jako oficjalny poglaÎd65. W kazÇdym razie gnostycyzm ¹zmusiøº
do sprecyzowania takzÇe przekazu nauczania apostolskiego jako tradycji, przy
pomocy ktoÂrej dokonuje sieÎ interpretacji Pisma sÂw. W gruncie rzeczy sÂw. Ireneusz odwoøuje sieÎ takzÇe do nauczania pozabiblijnego66 jako kryterium interpretacji takzÇe Pisma sÂw.67. ¹Kiedy znoÂw odwoøujemy sieÎ do tradycji pochodzaÎcej od ApostoøoÂw a zachowanej dzieÎki nasteÎpstwu prezbiteroÂw w KosÂcioøach,
woÂwczas wysteÎpujaÎ przeciw Tradycji twierdzaÎc, zÇe saÎ maÎdrzejsi nie tylko od
prezbiteroÂw, lecz nawet od ApostoøoÂw i zÇe znalezÂli szczeraÎ prawdeÎº68. Dla
Ireneusza zatem jest rzeczaÎ niemozÇliwaÎ, bezbozÇnaÎ69, aby przeciwstawiacÂ tradycjeÎ Pismu SÂwieÎtemu, aby powoøujaÎc sieÎ na przekaz, odrzucicÂ Pismo sÂw. W polemice z gnostykami Ireneusz wskazywaø wieÎc na wøasÂciwy zwiaÎzek Tradycji
62
Por. In. AH V, 20,2; Wykøad nauki apostolskiej, 52. Por. Ireneusz z Lyonu, Wykøad nauki
apostolskiej, tøum. i oprac. W. Myszor, KrakoÂw 1997, s. 69.
63
Ir. AH IV, 6,5.
64
¹Kiedy zbija sieÎ ich Pismem sÂw., woÂwczas zaczynajaÎ oskarzÇacÂ samo Pismo sÂw., zÇe jakoby
tekst miaø bycÂ zepsuty, zÇe Pisma nie majaÎ powagi, zÇe nie zgadzajaÎ sieÎ ze sobaÎ, zÇe nie da sieÎ z nich
wydobycÂ prawdy, jezÇeli sieÎ zna tradycji. Albowiem ± powiadajaÎ ± prawda zostaøa przekazana nie
przez Pisma, lecz zÇywym gøosem i dlatego sam Paweø powiedziaø: «Opowiadamy zasÂ maÎdrosÂcÂ
mieÎdzy doskonaøymi, lecz maÎdrosÂcÂ nie z tego sÂwiata» Ir AH III, 2,3, tøum. A. Bober, w: Antologia
patrystyczna, KrakoÂw 1965, s. 32.
65
Zdaniem niektoÂrych autoroÂw pojeÎcie tradycji (paradosis) i nasteÎpstwa (diadoche) jako
terminy techniczne pojawiajaÎ sieÎ najpierw wsÂroÂd gnostykoÂw: Hans von Campenhausen, Kirchliches
Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten, TuÈbingen 1963, 172 nn.
66
Por. Ir AH III, 4,1.2.
67
Na temat formalnego podobienÂstwa mieÎdzy zasadaÎ interpretacji Pisma przy pomocy tradycji u gnostykoÂw i u Ireneusza por. Brox, dz. cyt., s. 98.
68
Ir AH III, 2,2: tøum. A. Bober, dz.cyt., s. 38.
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i Pisma sÂw.70 Ireneusz jednak uznawaø gnostyckaÎ zasadeÎ odwoøania sieÎ do
tradycji apostolskiego nauczania. Zarzucaø gnostykom jedynie, zÇe opierajaÎc
sieÎ na ukrytym, tajemnym sposobie przekazywania. Jego zdaniem nie daje to
gwarancji przekazu nauki autentycznej. W tym konteksÂcie przedstawiø takzÇe
swojaÎ teorieÎ o apostolskiej polemice z faøszywaÎ gnozaÎ, a mianowicie wskazaø na
to, zÇe pierwszego gnostyka, heretyka Szymona Maga zwalczaø juzÇ Piotr Apostoø. Nauczanie kosÂcielne, czyli kosÂcielny przekaz apostolskiego nauczania, ma
charakter jawny, sprawdzalny i powszechny, to znaczy przeznaczony dla
wszystkich. Apostolski charakter nauczania, warunek przekazu istotny zaroÂwno dla gnostykoÂw, jak i nauczania kosÂcielnego, otrzymuje w pismach Ireneusza
dodatkowe kryteria. Ireneusz odwoøuje sieÎ takzÇe do dowodu historycznego.
Jego zdaniem przekaz apostolski øatwo sprawdzicÂ w nauczaniu niektoÂrych kosÂcioøoÂw, a zwøaszcza w najstarszym, ktoÂry odwoøywaø sieÎ do nauczania apostolskiego, to jest w KosÂciele Rzymskim71. Ireneusz odwoøuje sieÎ do nauczania
prezbiteroÂw, jako roÂwniezÇ do kryterium historycznego72. Chodzi oczywisÂcie
o teologiczne i apologetyczne spojrzenia na argument historyczny. Dla Ireneusza majaÎ one jednak charakter obiektywnych kryterioÂw. Nauczanie odwoøujaÎce
sieÎ do tych kryterioÂw Ireneusz nazywa ¹prawdziwaÎ gnozaÎº73. W polemice
z gnostykami wypracowaø takzÇe pojeÎcie regula veritatis, co mozÇna oddacÂ przez
blizÇej nam znane pojeÎcie ¹zasada ortodoksjiº oznaczajaÎce caøosÂcÂ prawdy i jej
zakres. Stosuje to kryterium zaroÂwno do Pisma sÂw., jak do przekazu Tradycji.
Wydaje sieÎ, zÇe øaÎczy je z symbolem chrzcielnym. Zdaniem N. Broxa regula
veritatis okresÂla u Ireneusza to, w co KosÂcioÂø wierzy, czyli caøosÂcÂ objawionej
69
¹Tylko oni sami znajaÎ bez jakichkolwiek waÎtpliwosÂci czystaÎ, nienaruszonaÎ i szczeraÎ «zakrytaÎ tajemniceÎ». To jednak jest bezwstydnym bluzÂnierstwem StwoÂrcyº Ir. AH III, 2,2 tøum.
A. Bober. dz. cyt., s. 38.
70
Szerzej na te temat: Brox, dz. cyt., s. 93-100.
71
Søynne odwoøanie sieÎ do nauczania w KosÂciele Rzymskim jak i do ¹historycznejº listy
biskupoÂw rzymskich jako gwarancji autentycznosÂci nauczania ± AH III, 3,2.3. Ireneusz moÂgø w czasie pobytu w Rzymie sprawdzicÂ historycznaÎ prawdeÎ katalogu biskupoÂw, tym niemniej katalog
sporzaÎdzony jest w celach apologetycznych, staÎd i ostrozÇnosÂcÂ w jego ocenie wsÂroÂd historykoÂw.
72
Brox, dz. cyt., s. 150-157.
73
¹PrawdziwaÎ gnozaÎ jest nauka ApostoøoÂw i starozÇytny ukøad KosÂcioøa rozszerzony na caøym
kreÎgu ziemi, z oznakaÎ Ciaøa Chrystusa, ktoÂry opiera sieÎ na nasteÎpstwie biskupoÂw, ktoÂrym Apostoøowie przekazali KosÂcioÂø, ktoÂry znajduje sieÎ na kazÇdym miejscu; i tak przeszøo azÇ do nas to
przestrzeganie Pism bez faøszowania, w caøkowitym stanie, bez dodawania czy ujmowania, w odczytaniu bez zafaøszowania, a wykøad wedøug Pisma podany prawidøowo i starannie bez ryzyka czy
bluzÂnierstwa, a przed wszystkim jest to dar miøosÂci, ktoÂry jest cenniejszy nizÇ gnoza, chwalebniejszy
nizÇ proroctw i przewyzÇszajaÎcy od wszystkich innych charyzmatoÂwº. Ir. AH IV, 33,8. Z øatwosÂciaÎ
mozÇemy wyczytacÂ liczne aluzje do praktyk gnostyckich. ¹Ukøad KosÂcioøaº ± øacinÂski tekst moÂwi
o ¹status Ecclesiaeº ± wydawcy domysÂlajaÎ sieÎ pod ¹statusº greckiego ¹systemaº, co tøumaczaÎ jako
¹caøosÂcÂº. Por. Brox, dz. cyt., s. 166, przypis 159. PojeÎcie ¹prawdziwa gnozaº po grecku w AH
wysteÎpuje tylko dwa razy: I,6,1 i I, 6,2; ¹perfecta agnitioº czeÎsÂciej, na przykøad: I, 21,1; I,29,3; II,
17,-10 dotyczy gnostyckiego roszczenia prawdy; w cytowanym fragmencie chodzi o ¹agnitio veraº.
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prawdy74. Ireneusz w polemice z gnostycyzmem zastosowaø takzÇe kryterium,
ktoÂre przeksztaøciø jego wykøad prawd wiary, przynajmniej jako poczaÎtek, w wykøad teologiczny. Ireneusz dostrzegaø zwiaÎzek mieÎdzy wiaraÎ i rozumem75:
¹Zdrowy umysø to ten, co bez ryzyka, pobozÇny i miøujaÎcy prawdeÎ, wszystko,
co BoÂg poddaø w zasieÎg mocy ludzkiej i udosteÎpniø naszemu poznaniu, bada
ochoczo i skutecznie, a w codziennym trudzie czyni wiedzeÎ o tym przysteÎpnaÎ.
SaÎ to bowiem rzeczy, ktoÂre podpadajaÎ pod zmysøy naszych oczu, jasno, bez
dwuznacznosÂci w samych søowach znajdujaÎ sieÎ w PisÂmieº76. Do przekazoÂw
wiary nalezÇy zatem podchodzicÂ wedøug mozÇliwosÂci rozumu ludzkiego. Inaczej,
jesÂli czøowiek porzuci zasadeÎ rozumnosÂci i wiary (ratio et regula), beÎdzie stale
szukaø, ale nigdy nie znajdzie77.
W sÂwietle szkicowych uwag na temat spotkania kosÂcielnej teologii Ireneusza z gnostycyzmem szkoÂø walentynian widacÂ wyrazÂnie, zÇe gnostycyzm przyczyniø sieÎ do rozwoju teologii kosÂcielnej. Byø to przede wszystkim faktorem
negatywnym. KosÂcielna teologia zwalczajaÎc w polemice chrzesÂcijanÂskaÎ formeÎ
gnostycyzmu, ktoÂry z racji pokrewienÂstwa z kosÂcielnym nauczaniem søusznie
wydawaø sieÎ bardziej niebezpieczny nizÇ gnostycyzm niechrzesÂcijanÂski, wypracowaøa nie tylko jasÂniejszy poglaÎd na poszczegoÂlne zagadnienia teologiczne, ale
takzÇe lepsze metody wykorzystanie argumentu z Pisma sÂw. i Tradycji. W niektoÂrych kwestiach chrzesÂcijanÂscy gnostycy mogli bycÂ pionierami. Jako chrzesÂcijanie starali sieÎ takzÇe o interpretacjeÎ prawd wiary, wykorzystaniu Pisma sÂw.
czy przekazoÂw tradycji. Mogli przechowacÂ, nawet ryzykujaÎc przemieszanie
elementoÂw autentycznie gnostyckich, niektoÂre tresÂci nauczania kosÂcielnego
lub jego formy sieÎgajaÎce epoki wczesÂniejszej od Ireneusza78. MozÇna w teologii
chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw odkrycÂ waÎtki, ktoÂre w ogniu polemiki kosÂcielnej
mogøy zostacÂ odrzucone79.

74
Brox, dz. cyt., s.109; G.G. Blum, Tradition und Sukzession. Studien zum Normbegriff des
Apostolischen von Paulus bis IrenaÈus, Berlin 1963, s. 168-173.
75
¹WiareÎ zachowuje prawda, gdyzÇ wiara opiera sieÎ na rzeczach prawdziwie istniejaÎcychº.
Wykøad wiary apostolskiej 3, s. 24.
76
Ir. AH II, 27,1.
77
Ir. AH II, 27,2. Szerzej na ten temat Brox, dz. cyt., s. 196-208.
78
ZadziwiajaÎca i godna dalszych badanÂ jest na przykøad tradycja Piotrowa w gnostyckich
pismach z Nag Hammadi (por. Dzieje Piotra i Dwunastu ApostoøoÂw NHC VI,1; wsteÎp, przekøad
z koptyjskiego, komentarz: W. Myszor, ¹SÂlaÎskie Studia Historyczno-Teologiczneº 29(1996), s. 296302; Apokalipsa Piotra NHC VII, 3, w: Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrzesÂcijanÂskie, red. M. Starowieyski, KrakoÂw 2001, s. 214-224; List Piotra do Filipa, ¹Vox Patrumº
17(1997), z. 32/33, s. 419-423. Por. takzÇe K. Berger, Unfehlbare Offenbarung. Petrus in der gnostischen und apokalyptischen Offenbarungsliteratur, w: Festschrift fuÈr F.Muûner, red. P.G. MuÈller
i W. Stenger, Freiburg 1981, s. 261-326.
79
Podobnie jak swego czasu J. Danielou odkryø w judeochrzesÂcijanÂstwie elementy pomieÎte
w teologii odwoøujaÎcej sieÎ do filozofii greckiej.
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Wyzwanie neognozy. W czasach wspoÂøczesnych istnieje niewaÎtpliwie pewien typ religijnosÂci, ktoÂry typologicznie podpada pod pojeÎcie gnozy, ewentualnie neognozy80. GnozeÎ mozÇna øaÎczycÂ z szerszym zjawiskiem religijnym
wspoÂøczesnosÂci, z ¹nowaÎ religijnosÂciaÎº81. Impuls dla rozwoju teologii mogaÎ
stwarzacÂ wyøaÎcznie chrzesÂcijanÂskie formy neognozy. Powstaje pytanie, czy dotyczy to kierunkoÂw antychrzesÂcijanÂskich82. Czy takie formy gnozy dzisiaj istniejaÎ i w jakim zakresie øaÎczaÎ sieÎ z chrzesÂcijanÂstwem? IdaÎc za badaczem historycznej gnozy, Hansem Jonasem, nalezÇaøoby szukacÂ wspoÂøczesnej gnozy w filozoficznej mysÂli nawiaÎzujaÎcej do Martina Heideggera83. SpostrzezÇenia Jonasa
potwierdzajaÎ badania innych mysÂlicieli84. Bez gøeÎbszego wnikania w zwiaÎzki
gnostycyzymu z egzystencjalizmem ± sprawa jest mimo wielu trafnych spostrzezÇenÂ Jonasa bardzo skomplikowana ± wydaje sieÎ, zÇe wspoÂøczesne gnostyckie
kierunki mysÂlenia czerpiaÎ swoje przesøanki z subiektywizmu charakteryzujaÎcego egzystencjalizm oraz jego pesymistycznego spojrzenia na sÂwiat zewneÎtrzny
wobec czøowieka85. Ten zwiaÎzek zaznacza sieÎ nawet w terminologii, ktoÂraÎ Jonas przejaÎø z egzystencjalizmu86 dla opisu fenomenu gnozy w starozÇytnosÂci, jak
takzÇe opisu wspoÂøczesnej gnostyckiej duchowosÂci. PojeÎcie Daseinshaltung87
okazuje sieÎ bardzo przydatne zaroÂwno w odniesieniu do antycznej gnozy, jak
i dla opisu wspoÂøczesnej umysøowosÂci. Gnostyckie waÎtki dostrzegajaÎ badacze
we wspoÂøczesnej mysÂli ± od filozofii Schellinga88 do umysøowosÂci ¹postmoder80

Por. J. Sudbrack, Gnoza i gnostycyzm w czasach nowozÇytnych, ¹Communioº 18(1998) nr
4(106), s. 92-104.
81
Por. W. Myszor, Elementy gnostyckie w nowej religijnosÂci, w: Gnostycyzm antyczny i wspoÂøczesna neognoza, red. W. Myszor, ¹Studia Antiqutitatis Christianaeº 1996 z. 12, s. 70-83.
82
Tak saÎdzi Andrzej ZwolinÂski, U zÂroÂdeø neognozy, w: Gnostycyzm antyczny i wspoÂøczesna
neognoza, s. 105-119.
83
H. Jonas, Gnosis, Existentialismus und Nihilismus, w: P. Sloterdijk, T.H. Macho, Weltrevolution der Seele. Ein Lese- und Arbeitsbuch der Gnosis, ZuÈrich 1993, s. 339-349; por. takzÇe: H. Jonas,
Religia gnozy, KrakoÂw 1994, s. 337-358.
84
J. Sudbrack, Gnoza i gnostycyzm w czasach nowozÇytnych, ¹Communioº 18(1998),
nr 4(106), s. 96.
85
B. Merker, Inwiefern Heideggers Existentialanalytik nicht ¹gnostischº ist, w: Gnosis oder die
Frage nach Herkunft und Ziel des Menschen, red. A. Franz, Th.Rentsch, Paderborn 2002, s. 177189; W. Baum, Gnostische Elemente im Denken Martin Heideggers? Eine Studie auf der Grundlage
der Religionsphilosophie von Hans Jonas, Neuried 1997 cyt. za: Thomas Rentsch, Gnosis und
philosophische Moderne: Heidegger, Wittgenstein, Adorno, w: Gnosis oder die Frage nach Herkunft..., s. 194 nn.
86
O bezposÂrednim zwiaÎzku jego monografii o gnozie i Sein und Zeit Heidegeera moÂwiø Jonas
pod koniec zÇycia. Por. Ethik fuÈr die Zukunft. Im Diskurs mit Hans Jonas, hrsg. v. D. BoÈhler in
Verbindung mit I. Hoppe, MuÈnchen 1994, s. 172.
87
Por. Jonas, Religia gnozy, s. 348 nn.
88
Por. D. Mende, Die Wiederkehr gnostischer Vorstellungen in Schellings Aufsatz ¹Philosophie und Religionº (1804), w: Gnosis oder die Frage nach Herkunft, s. 135-157; P. Koslowski,
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nistycznejº89. Dyskusja nad mozÇliwosÂciaÎ gnostyckich ujeÎcÂ w mysÂli filozoficznej
czy teologicznej prowadzi takzÇe do postulatu nowego ujeÎcia samego pojeÎcia
gnozy90. MozÇna zaobserwowacÂ to w badaniach Christopha Markschiesa91,
a takzÇe w proÂbie zbudowania chrzesÂcijanÂskiej gnozy w øonie ¹umysøowosÂci
posmodernistycznejº u Petera Koslowskiego92. Wezwaniem dla wspoÂøczesnej
teologii mogaÎ bycÂ takzÇe formy gnostyckiego mysÂlenia, ktoÂre J. Sudbrack zaliczyø do ¹popularyzujaÎcego zarysu sÂwiataº 93 albo pojawiøy sieÎ konkretnych
gnostyckich ugrupowaniach (w teozofii Rudolfa Steinera, czy u roÂzÇokrzyzÇowcoÂw). Musimy pozostawicÂ na razie otwartym pytanie, na ile dialog z tego rodzaju ¹neognozaÎº mozÇe w sposoÂb pozytywny wzbogacicÂ teologieÎ wspoÂøczesnaÎ
oraz z jakim stopniu mozÇe stymulowacÂ teologieÎ polemicznaÎ ku wyrazÂniejszemu
ukazaniu religijnej odmiennosÂci chrzesÂcijanÂstwa. Warto pamieÎtacÂ takzÇe o zasadniczej odmiennosÂci wspoÂøczesnej ¹neognozyº w stosunku do gnozy antycznej, na ktoÂraÎ zwroÂciøa uwageÎ Barbara Aland94. StarozÇytna gnoza nawet w najbardziej odmiennym od chrzesÂcijanÂstwa wydaniu zawieraøa poglaÎd o realnej
rzeczywistosÂci Boga. WspoÂøczesna neognoza mozÇe zaistniecÂ bez odniesienia do
tego podstawowego pytania.

Zusammenfassung
Im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus hat die Auseinandersetzung
mit dem Gnostizismus den Anstoû zur Entwicklung der Kirchentheologie gegeben.
Wir koÈnnen das am Beispiel der Theologie von Iraeneus von Lyon beobachten.
Seine Polemik hat zur PraÈzisierung der Kirchenlehre uÈber den Kanon der Heiligen
Schrift, des Begriffes der Tradition und der amtlichen Lehre gefuÈhrt. Typische Probleme der theologischen Diskussion des zweiten Jahrhunderts, wie etwa die Bedeutung des Alten Testamentes fuÈr das Christentum und der Auferstehungsglaube,
deutlich polemisch gefasst, wie die Auferstehung des Leibes oder die soteriologische
Bedeutung des Todes Jesu, waren die Ergebnisse des Kampfes mit Gnostizismus.
Philosophien der Offfenbarung. Antiker Gnostizismus, Franz von Baader, Schelling, Paderborn
2001, s. 643-733.
89
L. di Blasi, Der Geist in der Revolte. Der Gnostizismus und seine Wiederkehr in der Postmoderne, MuÈnchen 2002, s. 208-226.
90
Por. K. Rudolph, Die antike Gnosis ± Probleme und Fakten, w: Gnosis oder die Frage nach
Herkunft, s. 32-34.
91
Ch. Markschies, Die Gnosis, MuÈnchen 2001, s. 116 nn.
92
Por. Sudbrack, Gnoza i gnostycyzm w czasach nowozÇytnych, s. 98 n; Luca di Blasi, dz.cyt., s.
237-241 (ºChristliche Gnosis als Antwort auf die Krise der Moderne: P.Kosloskiº).
93
Sudbrack, art. cyt., s. 100-103.
94
Por. B. Aland, Was ist Gnosis? Wie wurde sie uÈberwunden? Versuch einer Kurzdefinition, w:
Gnosis und Politik, wyd. J. Taubes Paderborn, 1984, s. 65.
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Â èCZESNEJ ESCHATOLOGII
OJCOWIE KOSÂCIOèA I PYTANIA WSPO

W ostatnich czasach eschatologia przezÇywa prawdziwy renesans. Staøa sieÎ
dyscyplinaÎ przenikajaÎcaÎ caøaÎ refleksjeÎ teologicznaÎ i wytyczajaÎcaÎ jej kierunek.
Przestano jaÎ umieszczacÂ na konÂcu wszystkich traktatoÂw, jako swego rodzaju
dodatek w teologii, a zajeÎøa centralne miejsce na mapie dyscyplin teologicznych. Przedmiotem eschatologii staø sieÎ czøowiek i jego ostateczny cel; nie
¹rzeczº ostateczna, ale obecna. Tøumaczy to okresÂlenie eschatologii jako docta
spes.
W parze z renesansem eschatologii pojawiøy sieÎ nowe tendencje majaÎce
czeÎsto charakter hipotez teologicznych, w ktoÂrych autorzy proponujaÎ nowe
interpretacje procesoÂw i stanoÂw eschatycznych1. Bez waÎtpienia tego rodzaju
wysiøki teologoÂw nalezÇy odnotowacÂ z satysfakcjaÎ. Szkoda jednak, zÇe na ogoÂø nie
towarzyszy im proÂba sieÎgnieÎcia do rozwiaÎzanÂ, ktoÂre w analogicznych kwestiach
eschatologicznych proponowali Ojcowie KosÂcioøa. Eschatologia patrystyczna
nalezÇy ciaÎgle do dziedzin maøo przebadanych, a czeÎsto i przez samych patrologoÂw traktowana jest marginalnie. NajczeÎsÂciej wiedza na temat poglaÎdoÂw eschatologicznych OjcoÂw KosÂcioøa ogranicza sieÎ do teorii apokatastazy (z ktoÂraÎ na
pierwszym miejscu kojarzy sieÎ Orygenesa) czy teorii millenaryzmu, ktoÂry ± jak
wiadomo ± uznany zostaø za bøaÎd teologiczny. Tymczasem w przekazach patrystycznych mozÇemy znalezÂcÂ sformuøowania, ktoÂre zawierajaÎ oryginalne i nowatorskie podejsÂcie OjcoÂw do podstawowych kwestii eschatologicznych. Co
wieÎcej, nie trudno zauwazÇycÂ, zÇe czeÎsto ± chocÂ innym jeÎzykiem ± Ojcowie wyrazÇajaÎ poglaÎdy, ktoÂre dzisiaj uchodzaÎ za nowe hipotezy wspoÂøczesnej eschatologii. W tym konteksÂcie dociekliwosÂcÂ OjcoÂw budzi zdumienie i roÂwnoczesÂnie
podziw ze wzgleÎdu na intuicyjne formuøowanie pojeÎcÂ, tym bardziej, zÇe wøasÂciwa
terminologia teologiczna zostaøa wypracowana duzÇo poÂzÂniej. Jest rzeczaÎ zrozumiaøaÎ, zÇe Ojcowie z koniecznosÂci posøugiwali sieÎ jeÎzykiem obrazowym, ktoÂry
jednakzÇe zawiera gøeÎbokaÎ tresÂcÂ.
1

Wystarczy dla przykøadu wspomniecÂ hipotezeÎ Borosa o rozstrzygajaÎcej decyzji w momencie
sÂmierci, czy tezÇ hipotezeÎ o zmartwychwstaniu w momencie sÂmierci.
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SproÂbujemy w niniejszym opracowaniu wypunktowacÂ (zaledwie) zagadnienia eschatologiczne, ktoÂre stanowiøy przedmiot zainteresowanÂ OjcoÂw KosÂcioøa,
a ktoÂre ± naszym zdaniem ± odnoszaÎ sieÎ do najbardziej absorbujaÎcych pytanÂ
i hipotez dzisiejszych teologoÂw. Oznacza to, zÇe nie jest naszym celem przedstawienie wszystkich elementoÂw eschatologii patrystycznej. Jest to zresztaÎ ±
w ramach tak skroÂtowego opracowania ± niemozÇliwe.

I. LOS DUSZY BEZPOsÂREDNIO PO SÂMIERCI:
Â èOWY I JEGO KONSEKWENCJE
SAÎD SZCZEGO

OdnosÂnie do saÎdu, ktoÂry czeka duszeÎ czøowieka bezposÂrednio po sÂmierci,
nie ma wsÂroÂd OjcoÂw, zwøaszcza greckich, jednoznacznej opinii. Podobnie jak
wsÂroÂd wspoÂøczesnych teologoÂw, takzÇe wsÂroÂd OjcoÂw przewazÇa poglaÎd, zÇe czøowiek saÎdzony beÎdzie tylko jeden raz. WieÎkszosÂcÂ OjcoÂw øaÎczy saÎd z paruzjaÎ. Nie
wykluczajaÎ jednak, zÇe od razu po sÂmierci czøowiek dostaÎpi stanu bytowania,
ktoÂry beÎdzie odpowiadaø jego wyborom dokonanym za zÇycia ziemskiego: prawi
spocznaÎ na øonie Abrahama, zÂli natomiast rozpocznaÎ kareÎ, ktoÂraÎ potwierdzi
jednakzÇe dopiero DzienÂ Ostateczny2. Jan Chryzostom, odwoøujaÎc sieÎ do przypowiesÂci o bogaczu i èazarzu, moÂwi o ¹trybunaleº, przed ktoÂrym zmarli muszaÎ
sieÎ stawicÂ3. Konsekwentnie uwzgleÎdnia dwa momenty nagrody lub kary: przy
sÂmierci i przy zmartwychwstaniu ciaø4. W sposoÂb jednoznaczny saÎd z momentem sÂmierci wiaÎzÇe Hieronim, stwierdzajaÎc: ¹to co czeka na wszystkich w dzienÂ
saÎdu, speønia sieÎ na jednostkach w dniu ich sÂmierciº5. Tym niemniej skøonny
jest øaÎczycÂ termin ¹dzienÂ saÎduº raczej z parujaÎ, podobnie jak to czyni Augustyn6.
MozÇna zatem stwierdzicÂ, zÇe chociazÇ Ojcowie KosÂcioøa nie odnoszaÎ pojeÎcia
¹saÎdº do momentu sÂmierci czøowieka, to jednak w sposoÂb niedwuznaczny nauczajaÎ, izÇ dusza po sÂmierci beÎdzie sÂwiadoma swego stanu, ktoÂry beÎdzie jaÎ
predysponowaø do nagrody lub kary, takzÇe kary oczyszczajaÎcej. Rodzi sieÎ zatem pytanie, w jaki sposoÂb ± wedøug OjcoÂw ± dusza czøowieka osiaÎgnie oÂw stan
sÂwiadomosÂci. NalezÇy najpierw zauwazÇycÂ, zÇe niecheÎcÂ OjcoÂw do nazywania saÎdem tego, co nastaÎpi zaraz po sÂmierci, posiada niezwykle wazÇny wydzÂwieÎk
personalistyczny i soteriologiczny. Utwierdza bowiem przekonanie, zÇe to nie
BoÂg wyda wyrok na czøowieka, lecz czøowiek sam poprzez swoje zÇycie doko2
3
4
5
6

Por. Hilary, Tractatus in psalmos 51,22 n; 57,5 n.
De Lazarum hom. 1,11; 2,2 n; 5,3; 6,6; 7,4.
Por. In 2 Timotheum hom. 3,3.
In Joel 2,1.
Por. De civ. Dei 20,1,2.
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nuje wyboru swojego losu w wiecznosÂci, przyjmujaÎc lub odrzucajaÎc miøosÂcÂ
Boga. Ten rys mysÂli patrystycznej znajduje swoje bardzo wyrazÂne odzwierciedlenie w tendencjach wspoÂøczesnej eschatologii.
Najbardziej reprezentatywnych odpowiedzi na pytanie o sposoÂb, w jaki
dusza po sÂmierci uzyskuje rozpoznanie swego stanu, udzielili: Orygenes
i Grzegorz z Nyssy. Zdaniem Orygenesa, dusza czøowieka dostaÎpi oczyszczajaÎcego wglaÎdu w samaÎ siebie pod wpøywem BozÇego sÂwiatøa, na skutek ktoÂrego
w sposoÂb jednoznaczny rozpozna swoÂj stan w relacji do Boga7. Aleksandryjczyk zarysowuje zatem niezwykle popularnaÎ w dzisiejszej eschatologii ideeÎ
spotkania w momencie sÂmierci ze SÂwiatøosÂciaÎ, ktoÂra pozwoli duszy dostrzec
prawdeÎ zaroÂwno o sobie, jak i o niezmierzonej miøosÂci Boga. W konsekwencji
dokonanego rozeznania dusze ludzkie zostajaÎ rozdzielone do tymczasowych
miejsc (tzw. schola animarum), gdzie przygotowujaÎ sieÎ do wiecznych przeznaczenÂ8.
Grzegorz z Nyssy ujmuje z kolei rozeznanie przez duszeÎ wøasnego stanu po
rozøaÎczeniu z ciaøem w kategoriach personalnego spotkania z Chrystusem.
Wedøug niego dusza staje przed Chrystusem i dostrzega w Nim swoÂj PierwowzoÂr. RoÂwnoczesÂnie z caøaÎ wyrazistosÂciaÎ mozÇe ocenicÂ, jaki osiaÎgneÎøa w zÇyciu
ziemskim stopienÂ podobienÂstwa do owego Pierwowzoru (archetypos) a na ile
od Niego odbiega9. W ten sposoÂb dokonuje sieÎ saÎd ± dusza bowiem ¹...patrzy
na KroÂla kroÂloÂw i na SeÎdziego seÎdzioÂwº10, a wtedy znajduje sieÎ ¹...w promieniach prawdziwego sÂwiatøa i [widzi] sÂwiatøo prawdyº11. Rozpoznanie stanu
wøasnej grzesznosÂci przez duszeÎ wyzwala w niej niejako ¹spontanicznieº pragnienie cierpienia, ktoÂre przyniesie oczyszczenie i umozÇliwi upodobnienie sieÎ do
Pierwowzoru. Grzegorz z Nyssy przedstawia to obrazowo w nasteÎpujaÎcy sposoÂb: ¹...powstaje w duszy walka. PamieÎcÂ bije sieÎ z nadziejaÎ, zÇe zÂle kierowaøa
wolaÎ. Ogarnia duszeÎ uczucie wstydu, w ktoÂrym brzydzi sieÎ ona swym czynem,
swe niecne poczynania zÇalem chøoszczaÎc jak biczem, szukajaÎ cheÎtnie w cierpieniu zapomnieniaº12.
Nietrudno zauwazÇycÂ, zÇe w takim ujeÎciu to nie Chrystus dokonuje saÎdu i to
nie On skazuje na cierpienie oczyszczajaÎce, lecz dokonuje tego dusza sama,
rozpoznajaÎc i oceniajaÎc stan swego podobienÂstwa do Pierwowzoru, ktoÂrym jest
Chrystus. Samo patrzenie na Syna BozÇego jest zatem saÎdem dla duszy, ukierunkowujaÎcym jej dalsze losy.
Trudno w tym miejscu nie wspomniecÂ søynnej hipotezy Borosa, wedøug
ktoÂrej ¹...kazÇdy czøowiek ma mozÇliwosÂcÂ przynajmniej raz spotkacÂ sieÎ z Chrys7
8
9
10
11
12

Por. De principiis 2,11,6.
Por. tamzÇe 2,9,8.
Por. De hominis opificio 3-5.
De pauperibus amandis I.
Mystica interpreatio vitae Moysis.
De anima et resurrectione dialogus, tøum. pol. W. Kania, PSP XIV.
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tusem zmartwychwstaøym i osobisÂcie Go poznacÂº13 (wøasÂnie w momencie
sÂmierci, ktoÂry jest ¹saÎdem szczegoÂøowymº), a Chrystus ¹...z miøosÂciaÎ i øaskawie
spoglaÎda na wychodzaÎcego Mu naprzeciw czøowieka. Jego wzrok przenika
jednak jednoczesÂnie najintymniejsze, najbardziej ukryte i najistotniejsze warstwy ludzkiego istnieniaº14.
Ojcowie KosÂcioøa saÎ zgodni co do tego, zÇe konsekwencjaÎ saÎdu szczegoÂøowego rozumianego jako rozeznanie przez duszeÎ wøasnego stanu jest albo osiaÎgnieÎcie radosÂci i szczeÎsÂcia przeznaczonego dla zbawionych, albo dostaÎpienie
kary, ktoÂra oznacza stan cierpienia. Jak wiadomo, nie byøo zgodnosÂci mieÎdzy
Ojcami co do tego, czy kara ta beÎdzie miaøa swoÂj kres (i wtedy posiada charakter tylko oczyszczajaÎcy), czy tezÇ obok kary oczyszczajaÎcej mozÇe istniecÂ kara
bez kresu, czyli poteÎpienie na zawsze. NiezalezÇnie od tej roÂzÇnicy zdanÂ, Ojcowie
skøaniajaÎ sieÎ do dwuetapowego ujeÎcia stanoÂw eschatycznych: od sÂmierci do
zmartwychwstania ciaø oraz po zmartwychwstaniu ciaø. DwuetapowosÂcÂ ta dotyczy na pierwszym miejscu interpretacji radosÂci zbawionych.

II. ETAP MIEÎDZY SÂMIERCIAÎ I ZMARTWYCHWSTANIEM CIAè

Zasadniczym problemem dla OjcoÂw KosÂcioøa jest mozÇliwosÂcÂ dostaÎpienia
przez duszeÎ od razu po sÂmierci oglaÎdania Boga, czyli wizji uszczeÎsÂliwiajaÎcej.
Pytanie dotyczy przede wszystkim natury owego gwaøtownego skoku, ktoÂry
dzieÎki samej tylko sÂmierci uczyniøby stworzenie zdolnym do aktu poznania
i zrozumienia istoty StwoÂrcy. Do tego sprowadza sieÎ bowiem widzenie Boga.
Wydaje sieÎ, zÇe trudnosÂcÂ ta uwarunkowaøa i ukierunkowaøa patrystycznaÎ interpretacjaÎ stanoÂw: zaroÂwno nieba jak i czysÂcÂca.
Ojcowie wychodzaÎ z zaøozÇenia, zÇe zanim czøowiek dostaÎpi widzenia Boga,
musi przejsÂcÂ proces stopniowego wzrostu. Dotyczy to zaroÂwno jednostki, jak
i caøej ludzkosÂci; obejmuje zaroÂwno zÇycie na ziemi, jak i rzeczywistosÂcÂ po
sÂmierci, czyli trwa azÇ do paruzji. Proces ten zapoczaÎtkowany zostaø we wcieleniu Syna BozÇego. Wtedy wøasÂnie czøowiek jako stworzenie dostaÎpiø øaski wyniesienia do roÂwnosÂci z Bogiem. RozpoczaÎø sieÎ proces przeboÂstwienia (theosis)
czøowieka, ktoÂry realizowany jest przez Ducha SÂwieÎtego, a jego celem jest
udziaø w zÇyciu Boga. Duch SÂwieÎty zatem stopniowo czyni czøowieka ± jak to
wyrazÇa Ireneusz ± ¹capax gloriae Patrisº15. Zdaniem OjcoÂw, oÂw proces osiaÎgnie kres po paruzji, czyli w wiecznosÂci. Dopiero wtedy przeboÂstwiony czøowiek
13
14
15

L. Boros, Mysterium mortis, Warszawa 1985, s. 97.
TamzÇe, s. 99.
Adv. haer. V,35,2.
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beÎdzie w takim stopniu upodobniony do Boga, by moÂgø uczestniczycÂ w Jego
zÇyciu.
CiekawaÎ teorieÎ na ten temat wysuwa Cyryl Alekasandryjski. Wedøug niego
Duch SÂwieÎty, by zamieszkacÂ w czøowieku (rodzaju ludzkim), zstaÎpiø najpierw
na Jezusa w czasie wydarzenia nad Jordanem; teraz zasÂ formuje ludzi na Jego
(Chrystusa) obraz. Proces przeboÂstwienia czøowieka polega na stopniowym
upodabnianiu go do Chrystusa. Cyryl przypomina jednak przy tej okazji, zÇe
Chrystus jest doskonaøym obrazem Ojca. Gdy wieÎc czøowiek, dzieÎki Duchowi
SÂwieÎtemu, osiaÎgnie peøne upodobnienie do Chrystusa, uzyska tym samym dosteÎp do Ojca jako archetypu tego obrazu, ktoÂrym jest Chrystus16.
Takie ujeÎcie soteriologii i pneumatologii posiada swoje konsekwencje na
gruncie eschatologii ± umozÇliwiøo bowiem Ojcom KosÂcioøa odroÂzÇnienie etapu
finalnego, ktoÂry nastaÎpi po zmartwychwstaniu ciaø od etapu poprzedzajaÎcego,
ktoÂry nasteÎpuje bezposÂrednio po sÂmierci.
1. RADOSÂCÂ ZBAWIONYCH PO SÂMIERCI

SzczeÎsÂliwosÂci, ktoÂra jest udziaøem dusz ludzi zbawionych bezposÂrednio po
sÂmierci, Ojcowie nadajaÎ wymiar zdecydowanie chrystologiczny. RadosÂcÂ zbawionych beÎdzie wynikaøa z przebywania z Chrystusem. On tezÇ beÎdzie stanowiø
istoteÎ ich szczeÎsÂcia. Ojcowie nie majaÎ najmniejszej waÎtpliwosÂci, zÇe na pierwszym miejscu stanie sieÎ ono szczeÎsÂcie udziaøem meÎczennikoÂw. Oni wøasÂnie, jako
doskonali nasÂladowcy Chrystusa i przyjaciele Boga, natychmiast ± jak moÂwi
Cyprian ± beÎdaÎ radowacÂ sieÎ z Chrystusem17. Wprawdzie niektoÂrzy Ojcowie
uzÇywajaÎ zamiennie okresÂlenÂ: przebywacÂ z Chrystusem i przebywacÂ z Bogiem,
jednakzÇe wydzÂwieÎk ich nauczania raczej wskazuje na Chrystusa jako zasadeÎ ich
szczeÎsÂcia bezposÂrednio po sÂmierci.
OjcoÂw cechuje pewne niezdecydowanie w kwestii terminologii okresÂlajaÎcej
stan zbawionych bezposÂrednio po sÂmierci. Raczej unikajaÎ pojeÎcia ¹kroÂlestwo
niebieskieº, rezerwujaÎc je dla etapu po zmartwychwstania ciaø. CzeÎsÂciej pojawia sieÎ okresÂlenie ¹kroÂlestwo Chrystusaº albo ¹rajº, chociazÇ nie brakuje takzÇe
wypowiedzi po prostu o niebie18. O koniecznosÂci terminologicznego rozroÂzÇnienia eschatycznego stanu zbawionych przed i po zmartwychwstaniu ciaø w sposoÂb
najbardziej zdecydowany nauczaø AmbrozÇy. PodstawaÎ uczynionego przez niego rozroÂzÇnienia byøa rozmowa Chrystusa na krzyzÇu z dobrym øotrem. AmbrozÇy
16

Por. De sancta et consubstantiali Trinitate. Dial. VII ± De Spiritu Sancto.
Por. Ad Fortunatum 13.
18
Wahania OjcoÂw dotyczaÎ przede wszystkim okresÂlenia stanu meÎczennikoÂw. Wydaje sieÎ, zÇe
wieÎkszosÂcÂ z OjcoÂw byøa skøonna traktowacÂ meÎczennikoÂw w zupeønie innych, odmiennych kategoriach. MeÎczennicy dosteÎpujaÎ wyzÇszego stopnia szczeÎsÂliwosÂci w niebie, ktoÂry ± jak gdyby ± czyni
nieistotnaÎ roÂzÇniceÎ mieÎdzy stanem szczeÎsÂliwosÂci przed i po zmartwychwstaniu ciaø.
17
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komentuje jaÎ nasteÎpujaÎco: ¹On (øotr) powiedziaø: «Wspomnij na mnie, kiedy
przybeÎdziesz do Twojego kroÂlestwa»; Chrystus nie odpowiedziaø do kroÂlestwa,
ale odnioÂsø sieÎ do przyczyny: «DzisÂ beÎdziesz ze mnaÎ w Raju». Jak z tego wynika,
najpierw powinno sieÎ odzyskacÂ, co sieÎ straciøo, a nasteÎpnie mozÇna otrzymacÂ
o wiele wieÎcej, poniewazÇ dochodzi sieÎ do «KroÂlestwa» poprzez «Raj» a nie
przez «KroÂlestwo» do «Raju» (per Paradisum ad Regnum perveniatur et non
per Requiem ad Paradisum)º19. Ojciec KosÂcioøa odroÂzÇnia ¹Rajº od ¹KroÂlestwa
niebieskiegoº. Paradisus to miejsce przebywania sÂwieÎtych po sÂmierci, ktoÂre
jednakzÇe jest tylko etapem przejsÂciowym przed wejsÂciem do kroÂlestwa niebieskiego. Przez termin paradisus AmbrozÇy akcentuje, izÇ wcielenie Syna BozÇego
przywraca czøowiekowi utraconaÎ godnosÂcÂ i tym samym daje mu mozÇliwosÂcÂ
powrotu do raju20. Raj jednak nie byø ± jego zdaniem ± miejscem ostatecznego
przeznaczenia czøowieka, lecz BoÂg umiesÂciø Adama w raju jak ¹...søonÂce na
niebie, oczekujaÎce na KroÂlestwo niebieskieº21. Analogicznie, takzÇe po sÂmierci
czøowieka raj jest tylko miejscem tymczasowego przebywania duszy, azÇ osiaÎgnie ona przyszøaÎ chwaøeÎ (prima perfunctio gloriae futurae22). Chrystus bowiem
nie tylko odnowiø czøowieka i umozÇliwiø mu powroÂt do raju, ale takzÇe daø mu
zaszczyt zasiadania na tronie niebieskim poprzez ± jak moÂwi AmbrozÇy ± zjednoczenie Swojego ciaøa z naszym ciaøem (czyli z naszaÎ naturaÎ)23. Konsekwentnie, Biskup Mediolanu paradisus zalicza do habitacula promystuaria, w ktoÂrych
jest takzÇe oddzielne miejsce dla dusz potrzebujaÎcych oczyszczenia (o czym
beÎdzie mowa ponizÇej). Paradisus charakteryzuje sieÎ tym, zÇe dusze tam przebywajaÎce posiadajaÎ zÇycie bezcielesne i cieszaÎ sieÎ egzystencjaÎ czystszaÎ i szczeÎsÂliwszaÎ od posiadanej w ciele24. PozostajaÎ poza zasieÎgiem niewoli sÂwiata ziemskiego, bo powroÂciøy do wolnosÂci stanu rajskiego25. IstoteÎ ich szczeÎsÂcia w raju
stanowi przebywanie z Chrystusem26. PoniewazÇ w raju dusze przebywajaÎ
z Chrystusem, nie muszaÎ leÎkacÂ sieÎ, zÇe upadnaÎ jak to miaøo miejsce w przypadku
19

Ep. 71,8.
Por. Ep. 76,3.
21
De Paradiso 5.
22
De bono mortis 48.
23
Por. Ep. 76,3.
24
Por. De Cain et Abel II, 36.
25
Por. De Joseph 19.
26
PoroÂwnujaÎc poglaÎdy AmbrozÇego na temat raju z dzisiejszym ujeÎciem w eschatologii, nalezÇaøoby uwzgleÎdnicÂ dwa elementy: 1) raj przez wspoÂøczesnych teologoÂw rozumiany jest raczej jako
synonim nieba i w takim razie posiada zakres szerszy nizÇ u AmbrozÇego. Konsekwentnie dzisiejsza
eschatologia nie odroÂzÇnia przebywania z Chrystusem od zjednoczenia z Chrystusem. UzÇywajaÎc
tych okresÂlenÂ zamiennie z øatwosÂciaÎ dochodzi do wniosku, zÇe niebo jako zjednoczenie z Chrystusem
oznacza takzÇe uwielbienie Boga, a kult, ktoÂry w takiej formie ma miejsce w niebie, obejmuje
bezposÂredniaÎ relacjeÎ mieÎdzy Bogiem a czøowiekiem, co tradycja teologiczna nazywa oglaÎdaniem
Boga; 2) Dzisiejsza eschatologia akcentuje bardzo mocne znamieÎ chrystologiczne nieba. Niebo jest
przede wszystkim ¹byciem z Chrystusemº. Oparciem dla tej tezy jest wøasÂnie rozmowa Chrystusa
na krzyzÇu z dobrym øotrem, z tym zÇe za rozstrzygajaÎce uwazÇa sieÎ søowa Chrystusa: ¹ze MnaÎ
20
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Adama27. Towarzyszy im trwaøy pokoÂj, ktoÂry oznacza zakonÂczenie zmaganÂ
ziemskiego zÇycia, eliminacjeÎ bojazÂni i wszelkiego strachu28. Znakiem tego pokoju jest ¹øono Abrahamaº, ktoÂre jest synonimem szczeÎsÂcia przebywania w raju.
AmbrozÇy utozÇsamia paradisus z sinus Abrahae w przypadku zbawionych. NawiaÎzuje w ten sposoÂb do terminologii wczesÂniejszych pisarzy chrzesÂcijanÂskich,
szczegoÂlnie do Tertuliana. Dla AmbrozÇego ¹spoczywacÂ na øonie Abrahamaº
oznacza cieszycÂ sieÎ øaskaÎ, ktoÂra jest zapøataÎ zbawionych za nasÂladowanie Abrahama w wierze i dobrych uczynkach29. Osobnym zagadnieniem jest wyliczenie
przez AmbrozÇego stopni radosÂci, jakie saÎ udziaøem dusz sprawiedliwych w raju.
Wedøug niego jest ich siedem. NajwyzÇszy stopienÂ charakteryzuje sieÎ tym, zÇe
dusze ¹...nie majaÎc nic, co by im zakøoÂcaøo pewnosÂcÂ zbawienia, bez zÇadnej trwogi
sÂpieszaÎ z radosÂciaÎ, z weselem zobaczycÂ oblicze Tego, ktoÂremu usilnie wierzyøyº30. W ten sposoÂb AmbrozÇy raz jeszcze potwierdza, zÇe raj jest miejscem przebywania juź zbawionych, gdzie przygotowujaÎ sieÎ oni do oglaÎdania Boga, ale
dopoÂki nie przejdaÎ do kroÂlestwa niebieskiego, nie jest ono dla nich dosteÎpne.
Warto w tym miejscu zaznaczycÂ, zÇe podobnie jak u AmbrozÇego ujeÎcie
szczeÎsÂcia zbawionych przed zmartwychwstaniem ciaø spotykamy duzÇo wczesÂniej u Tertuliana. TakzÇe ten pisarz starochrzesÂcijanÂski miejsce przebywania
sÂwieÎtych po sÂmierci nazywa sinus Abrahae i nie utozÇsamia go z kroÂlestwem
niebieskim po zmartwychwstaniu ciaø31. RoÂzÇnica dotyczy terminologii ogoÂlnej:
AmbrozÇy nazywa paradisus, Tertulian natomiast refrigerium32 (o czym beÎdzie
jeszcze mowa ponizÇej).
1.1. PRZEBYWANIE Z CHRYSTUSEM JAKO KONIECZNY ETAP NA DRODZE
Â BA REINTERPRETACJI MILLENARYZMU
DO OGLAÎDANIA BOGA ± PRO

Przekonanie OjcoÂw o koniecznosÂci przebywania z Chrystusem, by dostaÎpicÂ
widzenia Boga, rzuca sÂwiatøo takzÇe na poglaÎdy millenarystyczne tak wielu
sposÂroÂd nich. Wiadomo, zÇe millenaryzm zostaø uznany za bøaÎd. Tym bardziej
zastanawia dlaczego bøaÎd ten byø tak popularny posÂroÂd OjcoÂw KosÂcioøa, i to
najwieÎkszych ± zÇe wspomneÎ dla przykøadu Ireneusza czy AmbrozÇego. Tradycyjna odpowiedzÂ na to pytanie ± zÇe byø skutkiem dosøownej interpretacji niektoÂrych tekstoÂw Apokalipsy Janowej33 ± nie wystarcza; nadal przedmiotem
beÎdziesz...º Por. J. Ratzinger, Eschatologia ± sÂmiercÂ i zÇycie wieczne, tøum. M. WeÎcøawski, PoznanÂ
1984, s. 254 n.
27
Por. In Ps. 49,19,20.
28
Por. De off. I, 61.
29
Por. In Ps. 38,11.
30
De bono mortis 11.
31
Por. Adv. Marcionem IV, 34, 13; De idolatria XIII, 4.
32
Por. De resurrectione mortuorum XXIII, 12; XXX, 2.
33
Por. B. SesbouÈeÂ, J. Wolinski, BoÂg zbawienia. Historia dogmatoÂw, t. 1, red. B. SesbouÈeÂ, tøum.
P. Rak, KrakoÂw 1999, s. 28.
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dyskusji jest czas powstania Didache, w ktoÂrym juzÇ wysteÎpuje zarys bøeÎdu
millenaryzmu (nie jest ostatecznie wykluczona mozÇliwosÂcÂ powstania dzieøa
pod koniec I w.). Wydaje sieÎ, zÇe problem millenaryzmu w nauczaniu OjcoÂw
KosÂcioøa wymaga szerszego spojrzenia. Konieczne jest zwroÂcenie uwagi zaroÂwno na ich teologieÎ wcielenia, jak i na eschatologieÎ. Patrystyczna teologia wcielenia, ktoÂraÎ w duzÇej mierze zawdzieÎczamy Ireneuszowi, widzi we wcieleniu
Syna BozÇego centralny punkt dziejoÂw. Wcielenie zapoczaÎtkowuje ¹czasy ostateczneº, ktoÂre obejmujaÎ zaroÂwno obecny czas KosÂcioøa jak i wiecznosÂcÂ. W tym
konteksÂcie drugie przyjsÂcie Chrystusa nie oznacza momentu przeøomowego na
linii historii zbawienia. Jest raczej uroczystym potwierdzeniem tego, co w fakcie
wcielenia zostaøo juzÇ dokonane.
RoÂzÇnica polega tylko na tym, zÇe Zbawiciel powtoÂrnie przychodzaÎcy ± na
obøokach, z wielkaÎ mocaÎ i majestatem ± jest roÂwnoczesÂnie SeÎdziaÎ. Nikt juzÇ nie
mozÇe Mu sieÎ sprzeciwicÂ, a Jego przyjsÂcie wiaÎzÇe sieÎ z nagrodaÎ lub karaÎ dla ludzi.
Takie ujeÎcie odpowiada linearnej koncepcji czasu, ktoÂra oznacza nieprzerwanaÎ
ciaÎgøosÂcÂ historii zbawienia. CiaÎgøosÂci tej nie przerywa nawet nastanie po paruzji
KroÂlestwa Ojca, czyli wiecznosÂcÂ, chocÂ jest to rzeczywistosÂcÂ roÂzÇna od czasu.
PrzyjeÎta przez Ireneusza teoria millenaryzmu pozwala zachowacÂ ciaÎgøosÂcÂ mieÎdzy czasem i wiecznosÂciaÎ. KroÂlestwo millenarystyczne, ktoÂre beÎdzie udziaøem
sprawiedliwych, stanowi z jednej strony dopeønienie dziejoÂw KosÂcioøa toczaÎcych sieÎ w czasie, z drugiej zasÂ strony ± jest stopniowym wejsÂciem w wiecznosÂcÂ,
kiedy to po zmartwychwstaniu powszechnym historia zbawienia osiaÎgnie definitywnie swojaÎ peønieÎ, a wierzaÎcy dostaÎpiaÎ przeboÂstwienia. KroÂlestwo BozÇe
w wiecznosÂci beÎdzie kontynuacjaÎ i ukoronowaniem kroÂlestwa millenarystycznego. Ireneusz przypisuje trojakie zadanie kroÂlestwu millenarystycznemu:
1) aby czøowiek moÂgø zgøeÎbicÂ tajemniceÎ niezniszczalnosÂci, 2) aby przygotowaø
sieÎ do osiaÎgnieÎcia peøni zbawienia, 3) aby przygotowaø sieÎ do zrozumienia
chwaøy Ojca34. Nietrudno zauwazÇycÂ, zÇe wszystkie te zadania oznaczajaÎ z jednej
strony zakonÂczony juzÇ bieg historii, z drugiej zasÂ strony stanowiaÎ fazeÎ wsteÎpnaÎ
do bytowania czøowieka w wiecznosÂci. ZgøeÎbianie tajemnicy niezniszczalnosÂci
(aftharsia) øaÎczy sieÎ ze zrozumieniem niesÂmiertelnosÂci (athanasia) w kroÂlestwie
tysiaÎcletnim, bowiem czøowiek zapomni juzÇ o sÂmierci35. Kontemplacja niezniszczalnosÂci beÎdzie wieÎc przygotowywaøa czøowieka do oglaÎdania Boga w wiecznosÂci i do zrozumienia Jego chwaøy. Dla Ireneusza zatem kroÂlestwo tysiaÎcletnie, czyli dzienÂ sioÂdmy, jest fazaÎ ciaÎgøej historii zbawienia, a jednoczesÂnie zapoczaÎtkowuje wyniesienie czøowieka i KosÂcioøa w wiecznosÂcÂ. W tym ujeÎciu
kroÂlestwo millenarystyczne stanowi ogniwo wiaÎzÇaÎce mieÎdzy czasem i wiecznosÂciaÎ, i warunkuje ciaÎgøosÂcÂ historii zbawienia36.
34

Por. Adv. haer. V, 35,2.
Por. tamzÇe V, 36,2.
36
Zob. szerzej na ten temat: B. CzeÎsz, Wcielenie Syna BozÇego jako wejsÂcie wiecznosÂci w czas
wedøug sÂw. Ireneusza z Lyonu, ¹Vox Patrumº 20(2000) t. 38-39, s. 71-81.
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TakzÇe eschatologia OjcoÂw, a zwøaszcza ich interpretacja stanoÂw eschatycznych, nie pozostaje bez zwiaÎzku z teoriaÎ millenaryzmu. Przebywanie z Chrystusem jako konieczny etap przygotowawczy do oglaÎdania Boga dotyczy nie
tylko duszy pojedynczego czøowieka, ale takzÇe ludzkosÂci. Koncepcja tysiaÎcletniego KroÂlestwa Chrystusa (regnum Filii) koresponduje z paradisus w rozumieniu AmbrozÇego. To w obecnosÂci Chrystusa, w øaÎcznosÂci z Nim i w Nim ma sieÎ
dokonacÂ ostateczne przygotowanie ludzkosÂci do wejsÂcia do kroÂlestwa Ojca
(regnum Patris), gdzie BoÂg beÎdzie widziany i owa visio beatifica beÎdzie stanowiøa istoteÎ szczeÎsÂcia zbawionych. KroÂlestwo tysiaÎcletnie mozÇe bycÂ postrzegane
jako kontynuacja paradisus dosteÎpnego dla zbawionych bezposÂrednio po
sÂmierci. Dla nich beÎdzie to etap finalny przygotowania do widzenia Ojca. Przygotowanie to dokonywaøoby sieÎ wprawdzie juzÇ w øaÎcznosÂci ze zmartwychwstajaÎcymi ciaøami, ale dla tych, ktoÂrzy doczekaliby ¹dnia PanÂskiegoº zÇyjaÎc w ciele,
kroÂlestwo tysiaÎcletnie mogøoby speønicÂ roleÎ paradisus w znaczeniu poprzednim.
W ten sposoÂb mozÇna w koncepcji kroÂlestwa millenarystycznego dostrzec potwierdzenie przekonania OjcoÂw o koniecznosÂci przebywania najpierw z Chrystusem, zanim czøowiek dostaÎpi widzenia Ojca, czyli tym samym przekonanie
o dwoÂch etapach radosÂci zbawionych: w KroÂlestwie Chrystusa (paradisus)
i w kroÂlestwie Ojca ± w wiecznosÂci.
1.2. RELACJA DUSZY DO CIAèA PO SÂMIERCI

Podobnie jak we wspoÂøczesnej eschatologii, takzÇe w doktrynie OjcoÂw KosÂcioøa pojawiaøo sieÎ pytanie o mozÇliwosÂcÂ szczeÎsÂliwosÂci duszy pozbawionej odniesienia do ciaøa. OczywisÂcie, wieÎkszosÂcÂ z OjcoÂw, pozostajaÎc pod wpøywem
filozofii platonÂskiej, uzÇywaøa zamiennie terminoÂw ¹duszaº i ¹czøowiekº. Z drugiej jednak strony na uwageÎ zasøuguje fakt, zÇe ± jak powiedzielisÂmy wyzÇej ±
Ojcowie saÎ zasadniczo zgodni, zÇe peøna szczeÎsÂliwosÂcÂ, wynikajaÎca z oglaÎdania
Boga, beÎdzie mozÇliwa dopiero po zmartwychwstaniu ciaø. A zatem: caøy czøowiek, z duszaÎ i ciaøem (chociazÇ przemienionym), beÎdzie moÂgø w peøni przezÇywacÂ radosÂcÂ nalezÇnaÎ zbawionym. Jednak okres mieÎdzy sÂmierciaÎ a zmartwychwstaniem ciaø jest takzÇe etapem szczeÎsÂcia zbawionych. Czy fakt zÇycia poza
ciaøem nie ma zÇadnego wpøywu na zakres tego szczeÎsÂcia? Znamienne jest dla
tego problemu stanowisko Grzegorza z Nyssy. UwazÇajaÎc, zÇe ¹OpatrznosÂcÂ BozÇa
(...) podzieliøa zÇycie ludzkie na dwa okresy, mianowicie na zÇycie obecne, jakie
speÎdzamy teraz w ciele (dia sarkos) i na zÇycie przyszøe poza ciaøem (ekso ton
somatos)º37, stoi na stanowisku, zÇe chociazÇ ciaøo ulega rozkøadowi, to jednak
tworzaÎce go czaÎstki pozostajaÎ w materialnym kosmosie, a wieÎc nie ulegajaÎ
unicestwieniu. Jego zdaniem, ¹...zniknieÎcie byøoby przejsÂciem do kosmicznych
pierwiastkoÂw, z ktoÂrych rzecz zmysøowa sieÎ skøada. Ale to, co w nie przechodzi
37

De anima et resurrectione dial.
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nie ginie, chocÂby uchodziøo spostrzezÇeniu naszych zmysøoÂwº38. Wynika z tego,
zÇe mimo rozkøadu ciaøa, czøowiek po sÂmierci to nie tylko dusza, ale takzÇe
pierwiastki jego ciaøa (soma) zøaÎczone z pierwiastkami kosmosu, wobec ktoÂrych dusza pozostaje w jakiejsÂ relacji39. Soma ± wedøug Grzegorza ± nalezÇy
odroÂzÇnicÂ od sarks oznaczajaÎcego zmysøowosÂcÂ wspoÂlnaÎ ze sÂwiatem zwierzeÎcym.
Nie jest ona przynalezÇna naturze ludzkiej, lecz doszøa po upadku pierwszych
rodzicoÂw. Dlatego Grzegorz nazywa jaÎ ¹odzieniem ze skoÂrº40, zaznaczajaÎc
w ten sposoÂb, zÇe jest ona czymsÂ dodanym i nie ma nic wspoÂlnego z obrazem
Boga41. SÂmiercÂ jest odjeÎciem owej ¹...brzydkiej, ze skoÂr zwierzeÎcych sporzaÎdzonej szatyº42. MozÇna wysnucÂ wniosek, zÇe dla Grzegorza z Nyssy sÂmiercÂ
polega nie tyle na odøaÎczeniu duszy od ciaøa, ile raczej na odøaÎczeniu od duszy
(psyche) grzesznej cielesnosÂci. Przez rozkøad ciaøa czøowieka dokonuje sieÎ oczyszczenie materii z tego, co jaÎ skaziøo, i jej przejsÂcie w kosmiczne pierwiastki43.
Z tymi wøasÂnie kosmicznymi pierwiastkami dusza (psyche) zachowuje øaÎcznosÂcÂ,
peøniaÎc wobec nich ± jak to okresÂla Ojciec KosÂcioøa ± roleÎ ¹strazÇniczkiº
(¹...roÂwniezÇ po sÂmierci ciaøa pozostanie z tymi elementami na stanowisku strazÇniczki swej wøasnosÂci i gdy skøadowe czeÎsÂci ciaøa roÂwniezÇ z tym samym rodzajem sieÎ zøaÎczaÎ, nie straci ona z oczu zÇadnej czeÎsÂciº44). Grzegorz nazywa duszeÎ
¹strazÇniczkaÎº (phyÂlaka), wskazujaÎc, zÇe to dzieÎki niej ciaøo czøowieka po sÂmierci
nie staje sieÎ zwyczajnaÎ czeÎsÂciaÎ materialnego wszechsÂwiata, lecz istnieje nadal ±
chocÂ w rozproszeniu ± jako ludzkie ciaøo konkretnego czøowieka. W ten sposoÂb
dusza wypeønia nadal swoje zadanie wobec materii i pozostaje z niaÎ w øaÎcznosÂci45. Na relacji duszy z ciaøem po sÂmierci zdaje sieÎ wskazywacÂ takzÇe nauczanie
OjcoÂw na temat wspomnianego powyzÇej procesu upodabniania sieÎ czøowieka
do Chrystusa. Proces ten zasadza sieÎ na wieÎzi z Chrystusem Zmartwychwstaøym, ktoÂry wstaÎpiø do nieba razem z uwielbionym czøowieczenÂstwem. W ten
sposoÂb dokonuje sieÎ juzÇ ¹assumptio naturae totius generis humaniº ± jak naucza Leon Wielki46.WieÎzÂ duszy z Chrystusem Zmartwychwstaøym oznacza za38

Cat. 8.
Nietrudno zauwazÇycÂ, zÇe søynna teoria ¹duszy pankosmicznejº, gøoszona przez K. Rahnera,
wedøug ktoÂrej dokonujaÎce sieÎ w sÂmierci uwolnienie duszy od ciaøa nie jest zupeønym wyøamaniem
sieÎ z materii, ale raczej wytworzeniem nowego, istotnego kontaktu duszy z materiaÎ, dzieÎki ktoÂremu
dusza staje sieÎ nie ¹akosmicznaÎº, lecz ¹wszechkosmicznaÎº i niejako wszechobecnaÎ w sÂwiecie, posiada swoÂj grunt w poglaÎdach Grzegorza z Nyssy. Por. K. Rahner, Zur Theologie des Todes,
Freiburg im Breisgau 1959, s. 17-26.
40
Por. De anima et resurrectione..., De hom. opificio.
41
Por. Cat. 8.
42
De anima et resurrectione....
43
Por. Cat. 8.
44
De anima et resurrectione....
45
Szerzej na ten temat ± zob. E. Kotkowska, PomysÂlecÂ sÂwiat jako caøosÂcÂ wedøug sÂw. Grzegorza z Nyssy, PoznanÂ 2003.
46
Por. Sermo 63.
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tem takzÇe wieÎzÂ z jego uwielbionym CzøowieczenÂstwem, a wzrastanie ku peøni
podobienÂstwa z Nim zawiera w sobie ideeÎ stopniowego uzyskiwania przymiotoÂw ciaøa uwielbionego. Nieobca wieÎc jest Ojcom KosÂcioøa mysÂl, zÇe dusza
uzyskuje swojaÎ substancjalnaÎ kompletnosÂcÂ poprzez kontakt z uwielbionym
czøowieczenÂstwem Chrystusa, co gwarantuje jej (=czøowiekowi) peønieÎ radosÂci
i szczeÎsÂcia na etapie paradisus, czyli jeszcze przed zmartwychwstaniem ciaø.
PoglaÎd ten znajduje takzÇe zwolennikoÂw wsÂroÂd wspoÂøczesnych teologoÂw
(Schoonenberg, GeffreÂ), ktoÂrzy ± afirmujaÎc wyzÇej wymienione ujeÎcie OjcoÂw
± gøoszaÎ, zÇe w momencie sÂmierci chrzesÂcijanin zostaje jakby wchøonieÎty w osobowe zÇycie Zmartwychwstaøego i uwielbionego Chrystusa. Analogicznie pobrzmiewa poglaÎd Borosa, wedøug ktoÂrego moment sÂmierci czøowieka jest juzÇ
poczaÎtkiem zmartwychwstania, chocÂ jego finaø nastaÎpi przy konÂcu sÂwiata47.
2. MOZÇLIWOSÂCÂ OCZYSZCZENIA PO SÂMIERCI

Nauka kosÂcioøa o czysÂcÂcu akcentuje istnienie stanu posÂmiertnego, w ktoÂrym
dusze zmarøych mogaÎ zdobywacÂ swaÎ peønaÎ dojrzaøosÂcÂ nadprzyrodzonaÎ. Posiada
ona caøkowite uzasadnienie w przekazach patrystycznych. Nie wchodzaÎc
w szczegoÂøy, doktryny OjcoÂw na temat czysÂcÂca ograniczaøy sieÎ do wskazania
dwoÂch jej elementoÂw, ktoÂre naszym zdaniem wymownie antycypujaÎ pytania
wspoÂøczesnej eschatologii. SaÎ to: 1) usytuowanie czysÂcÂca oraz 2) sposoÂb oczyszczenia duszy.
2.1. USYTUOWANIE CZYSÂCÂCA

Zdaniem OjcoÂw KosÂcioøa, ¹miejsceº oczyszczenia nie jest roÂzÇne od ¹miejscaº przebywania zbawionych, chocÂ jest od niego oddzielone. Posiada zatem
wspoÂlnaÎ nazweÎ, ale takzÇe okresÂlenia oddzielne. Charakterystyczne w tym
wzgleÎdzie jest nauczanie dwoÂch autoroÂw: Tertuliana i AmbrozÇego. Tertulian
obydwa stany eschatyczne obejmuje wspoÂlnaÎ nazweÎ refrigerium48. Dzieli je
jednak na dwie czeÎsÂci. Pierwsza z nich to sinus Abrahae, gdzie przebywajaÎ
zbawieni. CzeÎsÂcÂ ta ± jak o tym juzÇ wyzÇej byøa mowa ± nie utozÇsamia sieÎ jeszcze
z niebem. Druga czeÎsÂcÂ to refrigerium interim, gdzie przebywajaÎ dusze, ktoÂre
potrzebujaÎ oczyszczenia49. Samo okresÂlenie interim wskazuje na tymczasowosÂcÂ
przebywania w tym wøasÂnie miejscu. Jego kres wyznacza oczyszczenie sieÎ duszy
z wszelkiego grzechu. Tertulian nazywa to pierwszym zmartwychwstaniem50.
Posiada ono oczywisÂcie charakter duchowy i oznacza przejsÂcie duszy do miejs47
48
49
50

Por. Boros, dz. cyt., s.126 nn.
Por. De resurrectione mortuorum XXIII, 12; XXX, 2.
Por. Adv. Marcionem IV, 34, 13; De monogamia X, 3.
TamzÇe
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ca przebywania zbawionych, czyli do sinus Abrahae. Drugie zmartwychwstanie
beÎdzie juzÇ zmartwychwstaniem ciaø.
Warto dodacÂ, zÇe obok refrigerium Tertulian wymienia takzÇe supplicium,
ktoÂre oznacza miejsce udreÎki i kary51. Cyprian dopowiada, zÇe jest to stan
przeznaczenia ku karze ognia wiecznego, ktoÂry okresÂla jako ¹wieczna nocº52.
Wszystkie trzy stany eschatyczne pomieÎdzy sÂmierciaÎ a zmartwychwstaniem ciaø
Tertulian obejmuje pojeÎciem ¹otchøaniº (inferi)53.
AmbrozÇy z kolei na miejsce Tertulianowego refrigerium wprowadza (omawiane juzÇ) pojeÎcie paradisus54. Lokalizuje w nim zaroÂwno zbawionych (wprowadzajaÎc dla ich rozroÂzÇnienia okresÂlenie sinus Abrahae ± o czym byøa mowa
powyzÇej), jak roÂwniezÇ dusze potrzebujaÎce oczyszczenia. AmbrozÇy nie daje
osobnej nazwy ¹miejscuº oczyszczenia. Posøuguje sieÎ ogoÂlnym okresÂleniem
habitacula promptuaria, ktoÂrym obejmuje zaroÂwno zbawionych (chocÂ stosuje
dla nich osobnaÎ nazweÎ), jak i jeszcze oczyszczajaÎcych sieÎ55. Sama nazwa wskazuje, zÇe oczyszczanie sieÎ w promptuarium beÎdzie miaøo kres roÂwnoznaczny
z przejsÂciem do sinus Abrahae, analogicznie jak i sinus Abrahae beÎdzie miaøo
kres, oznaczajaÎcy przejsÂcie do KroÂlestwa niebieskiego po zmartwychwstaniu
ciaø. Tøumaczy to, dlaczego AmbrozÇy miejsce przebywania zbawionych i oczyszczajaÎcych sieÎ objaÎø wspoÂlnaÎ nazwaÎ promptuaria.
Ulokowanie przez wyzÇej wymienionych pisarzy starochrzesÂcijanÂskich
¹miejscaº oczyszczenia w bezposÂredniej bliskosÂci ¹miejscaº zbawionych czyni
oczywistaÎ tezeÎ (tak bardzo eksponowanaÎ we wspoÂøczesnej eschatologii), izÇ
czysÂciec jest bez waÎtpienia zdecydowanie ¹blizÇejº nieba nizÇ piekøa. Dusze
w czysÂcÂcu przezÇywajaÎ nie tylko cierpienie zwiaÎzane z uzdrawiajaÎco-leczaÎcym
procesem oczyszczenia, ale takzÇe radosÂcÂ wynikajaÎcaÎ z pewnosÂci, zÇe przejdaÎ do
miejsca przebywania zbawionych.
Â B OCZYSZCZENIA DUSZY
2.2. SPOSO

Na temat sposobu oczyszczania duszy mamy mniej danych u OjcoÂw KosÂcioøa, a i te, ktoÂre saÎ dosteÎpne, nie zawsze saÎ jednoznaczne. Tym niemniej na
szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje znowu AmbrozÇy, ktoÂrego sformuøowania saÎ niezwykle interesujaÎce. Stwierdza on, zÇe niektoÂre dusze muszaÎ zatrzymacÂ sieÎ
w ¹rajuº (paradisus), aby wzrosnaÎcÂ w cnoty, co wiaÎzÇe sieÎ z przejsÂciem przez
ogienÂ. Jego zdaniem wszyscy muszaÎ przejsÂcÂ przez oÂw ogienÂ, nawet Jan Ewangelista56. Jedynie Chrystus nie dosÂwiadczyø go, bo nie byøo w nim zÇadnego
51
52
53
54
55
56
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Por.
Por.
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De anima LVIII, 1.
Ep. XXX.
Adv. Marcionem III, 24, 1; De anima LVIII, 1.
Ep. LXXI, 8.
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grzechu57. Dla wyjasÂnienia genezy ognia, Biskup Mediolanu nawiaÎzuje do
Rdz 3,24, gdzie jest mowa o umieszczeniu u wejsÂcia do raju ognistego miecza.
WyciaÎga z tego wniosek, zÇe w takim razie kazÇdy musi przejsÂcÂ przez pøomienie58. RozwijajaÎc teÎ mysÂl, AmbrozÇy gøosi, zÇe proÂba ognia, ktoÂraÎ muszaÎ przejsÂcÂ
przychodzaÎcy (a raczej powracajaÎcy) do raju, jest ostatnim chrztem. Jest on
odroÂzÇniany od chrztu z wody, jak roÂwniezÇ od chrztu krwi. Wedøug naszego
autora ¹jest jeszcze jeden chrzest w przedsionku (atrium) raju; wczesÂniej go
nie byøo, ale po wyrzuceniu grzesznika z raju, pojawiø sieÎ miecz ognisty umieszczony przez samego Bogaº59. OgienÂ, przez ktoÂry muszaÎ przejsÂcÂ dusze przed
wejsÂciem do raju budzi leÎk u samego AmbrozÇego. Daje mu to okazjeÎ do
wypowiedzenia mysÂli, ktoÂra poszerza mozÇliwosÂci interpretacji. Pisze: ¹BeÎdeÎ
dosÂwiadczony jak oøoÂw i beÎdeÎ pøonaÎø azÇ oøoÂw rozpusÂci sieÎ (donec plumbum
tabescat ardebo). JesÂli nie beÎdzie we mnie srebra, o biada mi! BeÎdeÎ wrzucony
azÇ na dno piekøa i beÎdeÎ spalonyº60. Z tekstu wynika, zÇe ogienÂ, o ktoÂrym moÂwi
Ojciec KosÂcioøa, jest roÂzÇny od tego, ktoÂry zgotowali dla siebie zbuntowani
anioøowie i zatwardziali grzesznicy. Jest to ogienÂ miøosÂci, ktoÂry jest zdolny
rozpusÂcicÂ oøoÂw, czyli pokøady zøa, gdy jest w nich domieszka srebra, czyli
dobrych czynoÂw. W ten sposoÂb AmbrozÇy zwraca uwageÎ, zÇe owo bolesne
dotknieÎcie ognia oczyszczajaÎcego nalezÇy ujmowacÂ nie w kategoriach czasu,
lecz w kategoriach intensywnosÂci. RoÂzÇne dusze dosÂwiadczaÎ go w roÂzÇnym nateÎzÇeniu. Ten nurt mysÂlowy jest bardzo wyrazÂnie obecny we wspoÂøczesnej
eschatologii61. AmbrozÇy dodaje jednak, zÇe nie muszaÎ bacÂ sieÎ ognistego miecza
ci, ktoÂrzy na ziemi byli peøni ognia miøosÂci62. W ten sposoÂb przypomina
o zwiaÎzku, jaki zachodzi mieÎdzy zÇyciem czøowieka na ziemi a jego losem po
sÂmierci.
Grzegorz z Nyssy zwraca z kolei uwageÎ na to, zÇe sposoÂb zÇycia czøowieka na
ziemi beÎdzie warunkowaø proces jego oczyszczenia po sÂmierci. BeÎdzie on tym
bolesÂniejszy i dotkliwszy, im silniejsze byøo zwiaÎzanie czøowieka ze zmysøowosÂ57

Por. tamzÇe XX, 14.
Por. tamzÇe XX, 12.
59
TamzÇe III, 14.
60
TamzÇe XX, 13.
61
Obraz ¹oøowiuº, ktoÂry wedøug nauczania AmbrozÇego ma ulec rozpuszczeniu, wspoÂøbrzmi
z koncepcjaÎ czysÂcÂca przedstawionaÎ przez Borosa. Wedøug niego czysÂciec jest ¹przejsÂciem przez
ogienÂ miøosÂci Chrystusowejº, ktoÂre polega na zetknieÎciu sieÎ ¹z Bogiem w zÇarliwym spojrzeniu
Chrystusaº. ¹Jego wzrok przenika [...] najintensywniejsze, najbardziej ukryte i najistotniejsze warstwy ludzkiego istnieniaº. Musi przebicÂ sieÎ przez pokøady grzechoÂw, ktoÂrymi czøowiek jest obarczony. ¹Im twardsze, im poteÎzÇniejsze saÎ te pokøady, tym bolesÂniejsze beÎdzie owo przebicie sieÎ do
Chrystusaº. Boros zauwazÇa, zÇe poszczegoÂlni ludzie przechodzaÎ przez oÂw proces oczyszczenia
z rozmaitym nateÎzÇeniem. W ten sposoÂb roÂzÇnica czasu speÎdzonego w czysÂcÂcu zamienia sieÎ w roÂzÇniceÎ
intensywnosÂci oczyszczenia ± por. L. Boros, dz. cyt., s. 99-100. Trudno oprzecÂ sieÎ wrazÇeniu, zÇe
hipoteza Borosa stanowi interesujaÎcy komentarz do mysÂli AmbrozÇego, chociazÇ sam Boros nie
powoøuje sieÎ na Ojca KosÂcioøa.
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Por. Exp. in ps. CXVIII XX, 13.
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ciaÎ w czasie ziemskiego zÇycia. Grzegorz przedstawia to obrazowo: ¹dusza jeszcze teraz czepia sieÎ doczesnego zÇycia i nawet po wyjsÂciu z ciaøa nie chce sieÎ od
niego oddzielicÂ i dopusÂcicÂ do peønej przemiany widzialnej postaci, pragnie przy
niej zostacÂ i bøaÎdzi teÎsknie po miejscach materii i w poblizÇu nich sieÎ zatrzymujeº63. Oderwanie sieÎ od przywiaÎzania do materii konstytuuje proces oczyszczenia duszy. Jest on jednak bolesny i powoduje tym wieÎksze cierpienie, im bardziej czøowiek byø przywiaÎzany do swojej cielesnosÂci. ¹BoÂg ciaÎgnie do siebie
swojaÎ wøasnosÂcÂ, ale zrosÂnieÎte z niaÎ obce czeÎsÂci trzeba wpierw usunaÎcÂ siøaÎ, a to
pociaÎga za sobaÎ dotkliwe cierpieniaº64.
Grzegorz z Nyssy zdaje sieÎ ujmowacÂ oczyszczenie bardziej w kategoriach
czasu, nizÇ intensywnosÂci. Stwierdza: ¹trwanie oczyszczenia zalezÇecÂ beÎdzie od
miary, w jakiej zøo w kazÇdym sieÎ znajdujeº65. Zwraca jednak uwageÎ, zÇe cierpienie duszy jest nagrodzone sÂwiadomosÂciaÎ, zÇe wøasÂciwym ¹znakiem natury
Boskiej jest miøosÂcÂ ku ludziomº66. Dusza zatem wie, zÇe poprzez cierpienie
oczyszczajaÎce dojdzie do udziaøu w szczeÎsÂciu sÂwieÎtych.
3. JAK JEST MOZÇLIWE, ABY DUSZA TRWAèA W ODRZUCENIU BOGA?

InteresujaÎcej i oryginalnej odpowiedzi na zawarte w tytule pytanie udziela
Bazyli Wielki. Jego zdaniem niezdolnosÂcÂ duszy do wyrazÇenia skruchy i zÇalu
wynika staÎd, zÇe jest ona w piekle caøkowicie odcieÎta od Ducha SÂwieÎtego. ¹OdøaÎczenie jest rozumiane jako caøkowite wyobcowanie z Ducha. (...) Dlatego
w piekle nie ma takiego, kto by wysøawiaø [Boga], a po sÂmierci tego, kto by
wspomniaø o Bogu, gdyzÇ nie ma juzÇ Ducha, ktoÂry przychodzi z pomocaÎº67.
OdcieÎcie od Ducha SÂwieÎtego musi w konsekwencji oznaczacÂ niezdolnosÂcÂ do
zÇalu, gdyzÇ ± wedøug zgodnego nauczania OjcoÂw nie tylko greckich, ale takzÇe
øacinÂskich ± to wøasÂnie Duch SÂwieÎty stymuluje grzesznika do zÇalu i zmiany
zÇycia, broniaÎc go przed trwaniem w grzechu68. Wprawdzie grzech powoduje,
zÇe ± jak to wyrazÇa obrazowo Orygenes ± ¹Duch SÂwieÎty zasmucony i, zÇe tak
powiem, przesÂladowany ucieka od nasº69, to jednak ± jak to wyrazÇa z kolei
Leon Wielki ± ¹od Ducha SÂwieÎtego to pochodzi, zÇe zwracamy sieÎ do Ojca. Od
Ducha SÂwieÎtego saÎ øzy pokuteÎ czyniaÎcych, od Niego bøagalne westchnienia
o zmiøowanieº70. OdøaÎczenie od Ducha SÂwieÎtego jest wieÎc najwieÎkszaÎ tragediaÎ
poteÎpionych.
63
64
65
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69

De anima et resurrectione
TamzÇe.
TamzÇe.
TamzÇe.
De Spiritu Sancto 40, tøum. pol. A. BrzoÂstkowska, Warszawa 1999, s. 140.
Zob. szerzej na ten temat: B. CzeÎsz, Duch SÂwieÎty zostaø nam dany, Gniezno 1998, s. 50-53.
In Numeros homiliae 6,3.
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4. CZY JEST MOZÇLIWA ZMIANA POSTAWY CZèOWIEKA JESZCZE PO SÂMIERCI?

Ojcowie KosÂcioøa saÎ zasadniczo zgodni, zÇe czas zasøugiwania czøowieka
konÂczy sieÎ z chwilaÎ sÂmierci. Niepokoi ich jednak interpretacja wiecznosÂci
kar. Pomijamy w tym miejscu teorieÎ apokatastazy i jej zwolennikoÂw wsÂroÂd
OjcoÂw KosÂcioøa. Chcemy tylko zaledwie wypunktowacÂ problemy, ktoÂre dostrzegali Ojcowie przy omawianiu kary wiecznej:
a) Czy wieczna kara jest godna Boga (Grzegorz z Nazjanzu71)?
b) Czy przymiotnik wieczny (aionios) w odniesieniu do kary piekøa ma
takie same znaczenie jak w odniesieniu do przymiotu Boga (Orygenes72)?
c) Czy trwanie kary bez konÂca nie oznacza bezowocnosÂci dzieøa Chrystusa
(Grzegorz z Nyssy73)?
d) Czy nie ma znaczenia, zÇe zøo popeønione przez czøowieka wynika z oszustwa szatana, ktoÂremu czøowiek daje sieÎ zwiesÂcÂ, zapominajaÎc o sÂwiadectwie
Pisma SÂwieÎtego (Bazyli Wielki74)?
e) Jakie przesøanie zawiera ewangelijna przypowiesÂcÂ o bogaczu i èazarzu?
Mimo istniejaÎcej przepasÂci toczy sieÎ rozmowa mieÎdzy skazanym na wieczne
meÎki, a przebywajaÎcym na ¹øonie Abrahamaº. Czy nie sÂwiadczy ona o mozÇliwosÂci skruchy i zmiany wewneÎtrznej postawy czøowieka po sÂmierci (AmbrozÇy75)?
Z pewnosÂciaÎ mozÇna by przytoczycÂ jeszcze inne pytania, ktoÂre nurtowaøy
OjcoÂw KosÂcioøa. JednakzÇe juzÇ te powyzÇej wyliczone ukazujaÎ z jednej strony
przenikliwosÂcÂ ich umysøoÂw, a z drugiej strony dajaÎ pewne wytøumaczenie, dlaczego wielu z nich, w sposoÂb mniej lub bardziej zdecydowany, opowiadaøo sieÎ
za teoriaÎ apokatastazy.

III. ETAP DRUGI: PO ZMARTWYCHWSTANIU CIAè

Patrystyczna interpretacja etapu po zmartwychwstaniu ciaø odpowiada interpretacji nieba we wspoÂøczesnej eschatologii. RoÂzÇnica polega jednak na tym,
zÇe ± jak juzÇ to wyzÇej zostaøo stwierdzone ± dzisiejsi teologowie przyjmujaÎ
mozÇliwosÂcÂ osiaÎgnieÎcia nieba przez czøowieka jeszcze przed zmartwychwstaniem ciaø, nawet zaraz po sÂmierci. Natomiast caøkowicie zgodne saÎ poglaÎdy
70
71
72
73
74
75

Sermo 75,4-5.
Por. Orationes 40,36.
Por. De principiis 3,5,7; 3,6,6; 1,6,4; 1,6,2.
Por. Cat. 26; 35, a takzÇe: De hominis opificio 17.
Por. Regulae brevius tractatae 267.
Por. Exp. Evangelii secundum Lucas; Ex-p. In ps. CXVIII XX.
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dotyczaÎce istoty szczeÎsÂcia zbawionych w niebie. Jest niaÎ ¹widzenie Bogaº, nazwane poÂzÂniej visio beatifica. Ireneusz stwierdza kroÂtko: ¹ubique Deus videbiturº76. Ojcowie KosÂcioøa, mimo zÇe przyjmujaÎ etap przygotowawczy oglaÎdania
Boga i wiaÎzÇaÎ z nim stopniowy wzrost czøowieka, wyrazÇajaÎcy sieÎ w coraz wieÎkszym upodobnieniu do Chrystusa, to jednak z ostrozÇnosÂciaÎ wyrazÇajaÎ sieÎ o zdolnosÂci oglaÎdania Boga przez czøowieka, czyli poznania jego istoty. Nawet po
zmartwychwstaniu ciaø czøowiek, chocÂ przeboÂstwiony, pozostanie na poziomie
stworzenia. Dlatego niezbeÎdne jest dla niego specjalne, dodatkowe wyposazÇenie, ktoÂre uzdolni go do widzenia Boga. We wspoÂøczesnej eschatologii moÂwi sieÎ
w tym wypadku o lumen gloriae. WykøadnieÎ koncepcji patrystycznej na ten
temat mozÇemy znalesÂcÂ u Cyryla Aleksandryjskiego. Wychodzi on z przekonania, zÇe chociazÇ po paruzji przeboÂstwienie czøowieka osiaÎgnie swoÂj szczyt, to
jednak pozostaje on stworzeniem i nie jest w stanie pojaÎcÂ istoty Boga. Dlatego
jego rozum (nous) zostanie napeøniony Boskim, niewypowiedzianym sÂwiatøem,
a czeÎsÂciowe poznanie, jakim cieszyø sieÎ dotaÎd, ustaÎpi miejsca ¹osÂlepiajaÎcej wiedzyº77. Uwolnieni od wszelkich kajdan, ¹nie potrzebujaÎc zÇadnej figury, zagadki
czy przypowiesÂci beÎdziemy kontemplowacÂ jak gdyby z odkrytaÎ twarzaÎ i nieskreÎpowanym umysøem pieÎkno Boskiej natury naszego Boga i Ojcaº78. BeÎdzie to ±
wedøug Cyryla ± ¹doskonaøa wiedza o Boguº, wieÎcej: ¹rodzaj Boskiej wiedzyº79. Wiedza ta napeøni czøowieka szczeÎsÂciem bezgranicznym80. PoglaÎd, zÇe
oglaÎdanie Boga beÎdzie zøaÎczone z peønym Jego poznaniem, podzielali takzÇe
Orygenes i Ojcowie Kapadoccy.
WiecznosÂcÂ nieba, a tym samym niezniszczalnosÂcÂ szczeÎsÂcia zbawionych,
Ojcowie wyrazÇajaÎ okresÂleniem ¹dzienÂ oÂsmyº. Stosownie do tego Grzegorz
z Nazjanzu naucza, zÇe niebo beÎdzie wielkim sÂwieÎtem, osÂwietlonym jasnosÂciaÎ
BoÂstwa81. AmbrozÇy nazwie ten stan miejscem odpoczynku, wiecznego sÂwiatøa
i niezniszczalnej chwaøy82 (co znajduje swoje odzwierciedlenie we wspoÂøczesnej modlitwie za zmarøych: ¹wieczny odpoczynek a sÂwiatøosÂcÂ wiekuistaº).
Bazyli natomiast nie waha sieÎ stwierdzicÂ, zÇe po zmartwychwstaniu zbawieni
zostanaÎ uznani za godnych oglaÎdania Boga twarzaÎ w twarz83. Wtedy rozkwitnaÎ jak kwiaty i w krainie sÂwiatøaÎ beÎdaÎ cieszycÂ sieÎ przyjazÂniaÎ wzajemnaÎ i przyjazÂniaÎ z Bogiem84.
76
77
78
79
80
81
82
83

35,13.

84

Adv. haer. V, 36,1.
Por. In Johannem 16,25.
TamzÇe.
TamzÇe.
Por. tamzÇe.
Por. Orationes 24,19; 43,82.
Por. De obitu Theodosii 30; 32; a takzÇe: De bono mortis 47.
Por. Homiliae In Psalmom 33,11. Podobnie wyrazÇa sieÎ AmbrozÇy: ¹facie ad faciemº ± Ep.
Por. tamzÇe 28,3; a takzÇe Homiliae In Psalmom 14,1.
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***

Przedstawiony powyzÇej materiaø, chocÂ trudno go uwazÇacÂ za kompletny,
daje podstaweÎ do wniosku, zÇe zasadnicze kierunki eschatologii patrystycznej
znajdujaÎ nie tylko odzwierciedlenie w eschatologii wspoÂøczesnej, ale takzÇe swoje rozwinieÎcie i rozjasÂnienie. Nie ma rozbiezÇnosÂci mieÎdzy poglaÎdami dzisiejszych teologoÂw a poglaÎdami OjcoÂw KosÂcioøa. SÂwiadczy to o ciaÎgøej aktualnosÂci
patrystycznego nauczania, ktoÂre cechuje wnikliwosÂcÂ i intuicja. Warto sieÎgacÂ do
niego czeÎsÂciej.

Summary
Author of the article makes an effort to prove, that the main questions and
problems, that emerge in the contemporary eschatology and at the same time considered as the new one, were formulated a way earlier, in the teaching of the Fathers of
the Church. Unfortunately, the patristic eschatology shall be still counted among the
number of less researched branches of theological knowledge. However, in the
patristic sources we can find theses, including original and innovative standpoints
of the Fathers in the eschatologically fundamental questions. They concern: 1) the
interpretation of the human souls fate directly after death and the issue of judgement
(the convergent statement is, that the soul itself recognizes and estimates the state of
its likeness to Christ); 2) the interpretation of happiness of the delivered until time of
the resurrection of the bodies (the essence of the happiness is sojourning with
Christ); 3) the interpretation of the purgatory (purification, which is, maturation
in love); 4) the interpretation of a possibility of permanent souls separation from
God (a question of eternity of the infernal punishment, leading to the theory of
apokatasthasis); 5) the interpretation of visio beatifica (contemplation and perception of the nature of God). The conclusion is, that in the trends of contemporary
eschatology the reflection as well as development of Fathers of the Church teaching
on ¹the last thingsº is significantly represented.
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HAGIOLOGIA A INNE DYSCYPLINY NAUKOWE

PojeÎcie ¹hagiologiaº w teologicznej terminologii dopiero sieÎ zadomawia.
RozwazÇania o sÂwieÎtosÂci na ogoÂø kojarzaÎ sieÎ ze søowem ¹hagiografiaº, staÎd wielu
pyta: jaka jest roÂzÇnica mieÎdzy hagiografiaÎ a hagiologiaÎ?

1. OD HAGIOGRAFII DO HAGIOLOGII

SÂwieÎtosÂcÂ jako wartosÂcÂ, badana metodami naukowymi, tworzy dziaø nauki.
OdwoøujaÎc sieÎ do greckiego zÂroÂdøosøowu (hagios ± sÂwieÎty i logos ± nauka,
wiedza) przyjmujemy rozumienie hagiologii jako nauki zajmujaÎcej sieÎ wszystkimi zagadnieniami zwiaÎzanymi ze sÂwieÎtosÂciaÎ. W przeszøosÂci najczeÎsÂciej opisywano sÂwieÎtosÂcÂ konkretnej osoby lub grupy osoÂb, co okresÂlono jako zÇywotopisarstwo, zgodnie z greckim zÂroÂdøosøowem (hagios ± sÂwieÎty, graphein ± pisacÂ,
opisywacÂ).
Nieøatwo jest odpowiedziecÂ w szczegoÂøach i precyzyjnie na pytanie, jaka jest
roÂzÇnica mieÎdzy hagiografiaÎ a hagiologiaÎ? WprowadzajaÎc nowe pojeÎcie do jakiejsÂ dziedziny, musimy to uzasadnicÂ. Wprowadzenie pojeÎcia ¹hagiologiaº
w dotychczasowe badania hagiograficzne uzasadniaøoby wyszczegoÂlnienie dla
tych dziedzin przedmiotu badanÂ, a co za tym idzie ± roÂzÇnych metod. Wobec
tego rodzi sieÎ kolejne pytanie: na ile przedmiot hagiologii jest zbiezÇny z przedmiotem hagiografii? SÂwieÎtosÂcÂ jako dar Boga zawsze ma odniesienie do czøowieka, staÎd przedmiot hagiografii w jakiejsÂ mierze pokrywa sieÎ z przedmiotem
hagiologii. BioraÎc pod uwageÎ bardziej szczegoÂøowe rozroÂzÇnienia, mozÇna przyjaÎcÂ, zÇe pojeÎcie ¹hagiografiaº dotyczy zÇyciorysoÂw sÂwieÎtych, ktoÂre majaÎ charakter popularny, ¹hagiografia naukowaº to zÇyciorysy sÂwieÎtych, speøniajaÎce kryteria Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, zasÂ ¹hagiologiaº oznacza dziedzineÎ
wiedzy, ktoÂra w sposoÂb naukowy bada zÂroÂdøa i opracowuje gøoÂwne zagadnienia
dotyczaÎce sÂwieÎtosÂci. Wydaje sieÎ, zÇe roÂzÇnica mieÎdzy hagiografiaÎ a hagiologiaÎ
bardziej dotyczy metodologii nizÇ przedmiotu badanÂ.
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W biografiach sÂwieÎtych najczeÎsÂciej stosuje sieÎ narracjeÎ popularnaÎ nazywanaÎ
kronikarskaÎ, chocÂ nalezÇaøoby raczej stosowacÂ narracjeÎ naukowaÎ. W narracji
kronikarskiej zdarzenia opisane saÎ jako przeszøe (staÎd jakby ¹martweº), zasÂ
narracja naukowa nawet zdarzeniom z przeszøosÂci nadaje charakter wciaÎzÇ zÇywych i aktualnych. W homilii kanonizacyjnej bø. Kingi Jan Paweø II powiedziaø,
zÇe ¹sÂwieÎci nie przemijajaÎ i sÂwieÎci woøajaÎ o sÂwieÎtosÂcÂº. KontynuujaÎc teÎ mysÂl
papiezÇ postawiø pytanie: ¹Jakie jest imieÎ tej siøy, ktoÂra opiera sieÎ przemijaniu?º.
I odpowiedziaø: ¹ImieÎ tej siøy jest miøosÂcÂº1. Aby tworzycÂ narracjeÎ naukowaÎ,
hagiolog musi korzystacÂ z dosÂcÂ rozlegøej wiedzy, obejmujaÎcej znajomosÂcÂ Biblii
i Tradycji KosÂcioøa, hagiografii, teologii duchowosÂci, liturgii, nauk historycznych, psychologii itd.
W ujeÎciu szczegoÂøowym hagiologia powinna zajmowacÂ sieÎ: a) naukowokrytycznym studium zÂroÂdeø oraz badacÂ spoøecznaÎ funkcjeÎ caøej literatury hagiograficznej, b) pojeÎciem sÂwieÎtosÂci i jej rozwojem, c) naukowaÎ biografiaÎ sÂwieÎtych,
d) dziejami kultu, e) proceduraÎ beatyfikacyjno-kanonizacyjnaÎ, f) liturgicznymi
obchodami wspomnienÂ o sÂwieÎtych.
Dotychczasowe badania autora niniejszego artykuøu dotyczaÎce hagiografii,
a szczegoÂlnie polskiej literatury hagiograficznej, pozwoliøy zauwazÇycÂ, zÇe twoÂrczosÂcÂ ta w duzÇej mierze ogranicza sieÎ do zÇyciorysoÂw sÂwieÎtych. Ostatnio publikuje sieÎ ich coraz wieÎcej, chocÂ saÎ na roÂzÇnym poziomie ± czeÎsto pisane w sposoÂb
schematyczny, a kolejne daty z zÇycia sÂwieÎtego wyznaczajaÎ zasadniczaÎ struktureÎ
dzieøa. Pewnie o wiele bardziej interesujaÎce i pozÇyteczne byøoby np. ukazanie
osobowosÂci sÂwieÎtego w konteksÂcie realizacji drogi zÇyciowego powoøania. Natomiast brakowaøo w polskiej literaturze hagiograficznej takiego opracowania,
ktoÂre w sposoÂb zÇyciowy i jednoczesÂnie naukowy przedstawia podstawy hagiologii: przedmiot, metody badanÂ hagiologicznych, twoÂrczosÂcÂ hagiologicznaÎ, sposoÂb dowodzenia sÂwieÎtosÂci oraz zadania hagiologii (w jakiejsÂ mierze teÎ lukeÎ
wypeønia pozycja piszaÎcego ten artykuø pt. Problemy i zadania wspoÂøczesnej
hagiologii, TorunÂ 2004)2. Trzeba jednak zaznaczycÂ, zÇe niektoÂre szczegoÂøowe
zagadnienia hagiografii naukowej bywajaÎ ± nieraz ubocznie ± poruszane w literaturze, ale publikacje te saÎ rozproszone i domagajaÎ sieÎ zebrania i peønego
przedstawienia.
BioraÎc pod uwageÎ zadania KosÂcioøa i wspoÂøczesne oczekiwania wobec dzieøa hagiologicznego, wydaje sieÎ, zÇe powinno ono stanowicÂ klucz do badania
literatury hagiograficznej, co pozwoliøoby ukazacÂ sÂwieÎtosÂcÂ jako istotnaÎ wartosÂcÂ
dojrzaøej osobowosÂci. ProÂbaÎ takiej interpretacji sÂwieÎtosÂci jest praca autora
niniejszej publikacji pt. SÂwieÎtosÂcÂ w sÂwietle dekretoÂw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych po Soborze WatykanÂskim II (Warszawa 1993), w ktoÂrej przy uwz1

Jan Paweø II, Homilia w czasie Mszy sÂw. kanonizacyjnej bø. Kingi, w: Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002, KrakoÂw 2005, s. 1169 i 1174.
2
RozwazÇania w niniejszym artykule saÎ w duzÇej mierze oparte na tej pozycji.
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gleÎdnieniu najnowszych wytycznych Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zostaøy przeanalizowane 672 dekrety, beÎdaÎce owocem døugich i wnikliwych badanÂ
przeprowadzonych w ramach procesoÂw beatyfikacyjno-kanonizacyjnych. Publikacja ta ma charakter syntetyczny i prezentuje sposoÂb rozumienia sÂwieÎtosÂci
we wspoÂøczesnym KosÂciele. Bowiem sÂledzaÎc dzieje literatury hagiograficznej,
mozÇna zauwazÇycÂ, zÇe w poszczegoÂlnych epokach cechowaøa sieÎ ona roÂzÇnym
poziomem metodologicznym, przybieraøa roÂzÇne formy i w sposoÂb mniej lub
bardziej trafny wydobywaøa prawdeÎ o sÂwieÎtosÂci. W historii hagiografii, zaroÂwno powszechnej, jak i polskiej, mozÇna dostrzec motywy wywodzaÎce sieÎ z fantazji
i dosÂcÂ pøytkiej pobozÇnosÂci, co w wielu wypadkach wypacza obraz sÂwieÎtosÂci.
Dlatego KosÂcioÂø zawsze podkresÂlaø potrzebeÎ naukowego i rzetelnego poznawania zÇycia sÂwieÎtych oraz istoty sÂwieÎtosÂci3.

2. HAGIOLOGIA A INNE DYSCYPLINY TEOLOGICZNE

2.1. HAGIOLOGIA A TEOLOGIA DUCHOWOSÂCI

Teologiczna dysponuje dwoma pokrewnymi okresÂleniami: ¹teologia duchowosÂciº i ¹teologia zÇycia duchowegoº. ChocÂ saÎ one wspoÂøzalezÇne, to pierwsze bardziej akcentuje teologiczno-normatywny wymiar, zasÂ drugie ± praktyczno-opisowy. Teologowie duchowosÂci podkresÂlajaÎ, zÇe przedmiotem badanÂ ich
dyscypliny naukowej jest duchowosÂcÂ4 ± w szerokim rozumieniu, zasÂ w ujeÎciu
bardziej szczegoÂøowym ± dosÂwiadczenie duchowe5. DuchowosÂcÂ mozÇe bycÂ rozumiana na wiele sposoboÂw, gdyzÇ obejmuje szeroki i zøozÇony zakres tresÂci. Na
zøozÇonosÂcÂ zagadnienia wpøywa np. fakt istnienia wielu odmiennych form zÇycia
duchowego6. Formy te roÂzÇnie uksztaøtowaøy sieÎ historycznie, zaroÂwno w duchowosÂci powszechnej jak i polskiej7. ZasÂ niektoÂrzy z teologoÂw, saÎ zdania, zÇe
duchowosÂcÂ jest pojeÎciem prostym i niedefiniowalnym8, co powoduje, zÇe trudno
3

Por. I. WerbinÂski, Problemy i zadania wspoÂøczesnej hagiologii, TorunÂ 2004, s. 17.
Por. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowosÂci katolickiej, Lublin 1999, s. 81-93.
5
Por. W. Søomka, BoÂg i czøowiek w dosÂwiadczeniu chrzesÂcijanÂskim, w: BoÂg i czøowiek w dosÂwiadczeniu religijnym, ¹Homo meditansº 4(1986), s. 215-223.
6
I. WerbinÂski, JednosÂcÂ i wielosÂcÂ duchowosÂci, w: Teologia duchowosÂci katolickiej, red. W.
Søomka, M. Chmielewski, J. Misiurek, A. J. Nowak, Lublin 1993, s. 70-83.
7
Jak ten problem ksztaøtowaø sieÎ w dziejach historii i teologii polskiej duchowosÂci doskonale
ukazuje trzytomowe dzieøo ks. prof. Jerzego Misiurka pt. Historia i teologia polskiej duchowosÂci
katolickiej, t. 1, Lublin 1994; t. 2, Lublin 1998; t. 3, Lublin 2001.
8
Por. A. J. Nowak, DuchowosÂcÂ osoÂb konsekrowanych, w: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst
i komentarze, red. A.J. Nowak, Lublin 1998, s. 180.
4
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jest jaÎ badacÂ i opisywacÂ ± byøoby wieÎc bøeÎdem sprowadzacÂ jaÎ do wspoÂlnego
mianownika. Brak jednolitosÂci i precyzji w tym zakresie rodzi wiele problemoÂw
metodologicznych i wskazuje na potrzebeÎ dalszych poszukiwanÂ.
ZaroÂwno badania religiologoÂw, jak i psychologoÂw religii podkresÂlajaÎ, zÇe
potrzeba realizowania zÇycia duchowego jest wpisana w psychiczno-duchowaÎ
struktureÎ czøowieka. Odpowiedni styl wychowania ± formacji ma wpøyw na
jakosÂcÂ i poziom realizowania potrzeby przezÇycÂ duchowych. W hierarchii potrzeb te duchowe zaliczane saÎ do potrzeb wyzÇszego rzeÎdu. Realizacja potrzeb
duchowych przez czøowieka zawsze dokonuje sieÎ w relacji do ¹tyº, w wypadku
duchowosÂci katolickiej do Osoby Boga (w ostatnich czasach søusznie zostaø
dowartosÂciowany pneuamatologiczny wymiar tego zagadnienia).
ChcaÎc okresÂlicÂ rodzaj duchowosÂci, jej struktureÎ i funkcje, trzeba stosowacÂ
odpowiednie kryteria9, dla przykøadu mozÇna wymienicÂ: 1) kryterium etnicznogeograficzne, pozwalajaÎce mieÎdzy innymi wyroÂzÇnicÂ duchowosÂcÂ chrzesÂcijanÂskiego Wschodu lub Zachodu, 2) kryterium antropologiczno-psychologiczne, ktoÂre
uwzgleÎdnia takie zmienne jak: pøecÂ ± pozwalajaÎcaÎ moÂwicÂ o duchowosÂci kobiet
i meÎzÇczyzn; wiek ± zgodnie z okresami rozwojowymi mozÇemy moÂwicÂ o duchowosÂci dzieci, møodziezÇy, osoÂb dorosøych czy osoÂb w podeszøym wieku; cechy
osobowe ± pozwalajaÎce omawiacÂ duchowosÂcÂ intrawertykoÂw, eksrawertykoÂw,
melancholikoÂw, cholerykoÂw itd.; stan zÇycia ± mozÇna tu moÂwicÂ o duchowosÂci
osoÂb sÂwieckich lub duchownych itd. Owych kryterioÂw mozÇna wyliczycÂ o wiele
wieÎcej, co pokazuje z jakim bogactwem zagadnienia mamy do czynienia.
BioraÎc pod uwageÎ bogactwo i dynamizm rozwoju zÇycia duchowego, mozÇna
uznacÂ, zÇe hagiologia ma sÂcisøy zwiaÎzek z teologiaÎ duchowosÂci, korzysta z jej
osiaÎgnieÎcÂ, zasÂ sama zajmuje sieÎ dojrzaøym zÇyciem duchowym, ktoÂre jest owocem intensywnej wspoÂøpracy czøowieka z Bogiem.

2.2. HAGIOLOGIA A BIBLISTYKA

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BozÇym zaznacza, zÇe w søowie BozÇym znajduje sieÎ zÂroÂdøo i pokarm dla zÇycia duchowego zaroÂwno poszczegoÂlnych osoÂb, jak i caøej wspoÂlnoty KosÂcioøa10. Ten sam dokument zaleca, aby
uprawiacÂ teologieÎ w oparciu o BiblieÎ øaÎcznie z TradycjaÎ sÂwieÎtaÎ11. Pismo sÂw.,
zgodnie z zaleceniem Soboru WatykanÂskiego II, ma bycÂ duszaÎ teologii, a tym
bardziej duszaÎ hagiologii. Dokumenty soborowe przypisujaÎ Duchowi SÂwieÎtemu istotnaÎ roleÎ w rozumieniu søowa BozÇego i jego realizacji12. On wspieraø
autoroÂw biblijnych, aby wiernie opisali relacje mieÎdzy Bogiem a czøowiekiem.
9
10
11
12

Por. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy, s. 98-99.
Por. SoboÂr WatykanÂski II, Konstytucja o Objawieniu BozÇym Dei Verbum, nr 21.
Por. tamzÇe, nr 24.
TamzÇe, nr 7, 9, 11, 20.
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On tezÇ dziaøa w wiernych, aby realizowali drogeÎ ± poczaÎwszy od stworzenia
czøowieka (por. Rdz 1,26; 2,7), azÇ do peønego zjednoczenia sieÎ z Bogiem (por.
J 10,34)13. W biblijnej duchowosÂci zasadniczy akcent poøozÇony jest na wydarzenia zÇycia. Jest to duchowosÂcÂ dynamiczna (w ciaÎgøym rozwoju), zmierzajaÎcaÎ
ku peøni w sÂwieÎtosÂci, zasÂ jej ksztaøt odpowiada czasom, ksztaøtowi osobowosÂci
i formom kontaktu z Bogiem (por. Hbr 1,1-2).
GøoÂwnym zÂroÂdøem poznania sÂwieÎtosÂci jest Biblia. SÂwieÎtosÂcÂ mozÇna rozpatrywacÂ wieloaspektowo: mozÇna np. zajmowacÂ sieÎ sÂwieÎtosÂciaÎ jako wartosÂciaÎ
samaÎ w sobie, ale bardziej zÇyciowe wydaje sieÎ odniesienie jej do Boga, ktoÂry
jest zÂroÂdøem sÂwieÎtosÂci, i dopiero w tym konteksÂcie ukazacÂ sposoby jej realizacji
przez konkretnego czøowieka lub wspoÂlnoteÎ. PierwszaÎ osobaÎ, do ktoÂrej odnosi
sieÎ sÂwieÎtosÂcÂ, jest Osoba Boga. Prorok Izajasz odkryø sÂwieÎtosÂcÂ Boga w konteksÂcie swojej grzesznosÂci. Prorok moÂwi, zÇe widziaø Boga obecnego w sÂwiaÎtyni,
chocÂ to widzenie rozumiemy raczej jako wewneÎtrzne przekonanie, zÇe obecnosÂcÂ
Boga wypeønia caøaÎ sÂwiaÎtynieÎ (por. Iz 6,1). SÂwieÎtosÂcÂ Boga ogøaszaøy tezÇ Serafiny. Siøa owego obwieszczania byøa tak duzÇa, zÇe ¹od gøosu tego, ktoÂry woøaø,
zadrgaøy futryny drzwi, a sÂwiaÎtynia napeøniøa sieÎ dymemº (Iz 6,4). Sam Izajasz
nie opisuje istoty sÂwieÎtosÂci Boga, ale moÂwi o przezÇyciach zrodzonych w nim
pod wpøywem usÂwiadomienia sobie sÂwieÎtosÂci Boga i swojej grzesznosÂci. WoÂwczas powiedziaø: ¹Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem meÎzÇem o nieczystych wargach (...)º (Iz 6,5).
WczytujaÎc sieÎ dalej w tresÂcÂ refleksji Izajasza, mozÇna powiedziecÂ, zÇe sam
BoÂg uwalnia go winy (grzechu), posyøajaÎc jednego z anioøoÂw, ktoÂry wziaÎø z oøtarza weÎgiel i dotknaÎø nim warg proroka (por. Iz 6,6-7). Grzech byø przeszkodaÎ
w dialogu mieÎdzy Izajaszem i Bogiem. Kiedy prorok zostaø uwolniony od grzechu, woÂwczas usøyszaø gøos Boga, wzywajaÎcy go na drogeÎ powoøania zÇyciowego.
W tym teksie Izajasza widacÂ gøeÎboki zwiaÎzek mieÎdzy sÂwieÎtosÂciaÎ Boga, drogaÎ
powoøania zÇyciowego i sÂwieÎtosÂciaÎ realizowanaÎ przez czøowieka.
Lektura Pisma SÂwieÎtego uzmysøawia, zÇe nie mozÇna wymysÂlacÂ obrazu sÂwieÎtosÂci, ani sposoboÂw jej realizacji. Prawdziwy jej obraz znajduje sieÎ w Bogu, ale
zgodnie ze søowami Ewangelii: ¹Boga nikt nigdy nie widziaø, Ten Jednorodzony BoÂg, ktoÂry jest w øonie Ojca, [o Nim] pouczyøº (J 1,18). Z nauki wieÎc
biblijnej i z kontemplacji oblicza Jezusa mozÇna najpeøniej odczytacÂ prawdziwaÎ
istoteÎ sÂwieÎtosÂci.
W Starym Testamencie sÂwieÎtosÂcÂ w sposoÂb najpeøniejszy okresÂla natureÎ
Boga i ± podobnie jak zÇycie ± ma charakter dynamiczny14. W nasteÎpnej kolej13

Por. A. Szewicw, I. WerbinÂski, Biblijna duchowosÂcÂ, w: Leksykon duchowosÂci katolickiej,
red. M. Chmielewski, Lublin ± KrakoÂw 2002, s. 80.
14
PojeÎcie sÂwieÎtosÂci w hebrajskim teksÂcie Starego Testamentu wysteÎpuje azÇ 842 razy i jest
bardzo bogate w tresÂcÂ. NiewaÎtpliwie na roÂzÇne zastosowania tego pojeÎcia miaøo wpøyw otoczenie,
m.in. jeÎzyk Kanaanu z jego wieloma terminami kultowymi. Por. M. Wojciechowski, Jezus jako
sÂwieÎty w pismach Nowego Testamentu, Warszawa 1996, s. 7, 15-17; S. UrbanÂski, SÂwieÎtosÂcÂ

156

KS. IRENEUSZ WERBINÂSKI

nosÂci søowo ¹sÂwieÎtyº odnosi sieÎ do miejsc15, rzeczy16 i osoÂb17, ktoÂre usÂwieÎcajaÎ
sieÎ przez kontakt z Bogiem18. Postawa Boga wobec czøowieka jest wyrazem
Jego ojcostwa, ktoÂre ukierunkowane jest na miøosÂcÂ i rodzenie zÇycia; sÂwieÎtosÂcÂ
oznacza najgøeÎbszy wymiar zÇycia, grzech zasÂ prowadzi do sÂmierci duchowej.
Dlatego BoÂg, ktoÂry chce aby wszyscy zÇyli, pragnie, aby wszyscy byli sÂwieÎci, tak
jak On jest sÂwieÎty (por. Kpø 19,2). ZÇaden czøowiek, a tym bardziej czøowiek
grzeszny, nie jest w stanie zrealizowacÂ sÂwieÎtosÂci. Dlatego juzÇ Stary Testament
wskazuje na to, zÇe czøowiek usÂwieÎca sieÎ przez udziaø w kulcie (por. Kpø 19,1-5;
Wj 20,8-11). MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe w zasadzie BoÂg wzywa wszystkich
ludzi do okazania dobrej woli, aby chcieli przyjaÎcÂ dar sÂwieÎtosÂci i poprzez wspoÂøpraceÎ z Nim rozwijali go w sobie. TeÎ mysÂl w roÂzÇnych kierunkach beÎdzie rozwijaø
Nowy Testament.
Nowy Testament nawiaÎzuje do przekonania o sÂwieÎtosÂci Boga ukazanej
w Starym Testamencie. Dla przykøadu mozÇna podacÂ tekst Ap 4,8, w ktoÂrym
sÂw. Jan, opisujaÎc liturgieÎ niebianÂskaÎ, nawiaÎzuje do Iz 6,3, gdzie przez trzykrotne
SÂwieÎty jest podkresÂlona szczegoÂlna sÂwieÎtosÂcÂ Boga19. Jezus w ¹modlitwie arcykapøanÂskiejº wprost nazywa Boga Ojcem sÂwieÎtym (J 17,11). W tekstach nowotestamentalnych BoÂg jest ukazywany jako Ten, ktoÂry usÂwieÎca Jezusa (J 10,36).
NiektoÂrzy ojcowie KosÂcioøa, nawiaÎzujaÎc do faktu Wcielenia, podkresÂlali, zÇe
chodzi tu o usÂwieÎcenie ludzkiej natury Syna BozÇego20. Pochodzenie sÂwieÎtosÂci
Jezusa od Boga akcentuje wiele tekstoÂw Nowego Testamentu (por. Ef 1,4; Kol
1,22; 1P 1,15; 1Tes 4,3). UderzajaÎce jest to, zÇe wspoÂlnaÎ cechaÎ nowotestamentalnych tekstoÂw odnoszaÎcych sieÎ do sÂwieÎtosÂci jest ich charakter modlitewny
oraz to, zÇe Ojciec, Syn i Duch SÂwieÎty pragnaÎ sieÎ dzielicÂ swaÎ sÂwieÎtosÂciaÎ z ludzÂmi
(por. 1J 2,20; J 17,17; 1Tes 5,23; Rz 15,16; 1P 1,2). Droga wejsÂcia czøowieka
w tajemniceÎ sÂwieÎtosÂci zostaøa okresÂlona przez samego Boga, a najprzejrzysÂciej
ukazuje jaÎ prawo Wcielenia21. Syn BozÇy urodziø sieÎ jako czøowiek, zÇyø na sÂwiecie w zwykøych warunkach, umarø, zmartwychwstaø i wstaÎpiø do Ojca. BoÂg,
stwarzajaÎc czøowieka, obdarzyø go naturaÎ skierowanaÎ ku zÇyciu nadprzyrodzochrzesÂcijanina wedøug ks. Antoniego Søomkowskiego, w: Ze studioÂw nad duchowosÂciaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, red. S. UrbanÂski, I. WerbinÂski, Warszawa 1992, s. 29-32.
15 Â
SwieÎta jest sÂwiaÎtynia BozÇa (por. Ps 11,4); sÂwieÎte saÎ miejsca objawiania sieÎ Boga (por. Wj 3,5;
19,23).
16 Â
SwieÎte saÎ rzeczy zwiaÎzane z kultem: chleby pokøadane (1 Sm 21,5); rozmaite ofiary
(Ez 36,38); rzeczy uzÇywane w liturgii, np. szaty kapøanÂskie (Wj 28,22).
17
W specjalny sposoÂb sÂwieÎci dla Boga saÎ kapøani (Kpø 21, 6-7; 22,9).
18
Stary Testament rzadko moÂwi o sÂwieÎtosÂci indywidualnej, najczeÎsÂciej o sÂwieÎtosÂci Ludu
Izraela (por. Pwt 7,6; Wj 19,5; Kpø 20,26) i o ¹sÂwieÎtychº w liczbie mnogiej.
19
Por. Wojciechowski, Jezus jako sÂwieÎty..., s. 38.; J. Czerski, Idea sÂwieÎtosÂci Boga w søownictwie
Nowego Testamentu, RTK 14(1967), s. 65-80.
20
Por. Wojciechowski, Jezus jako sÂwieÎty..., s. 96.
21
Por. P. OgoÂrek, Czym jest sÂwieÎtosÂcÂ. W teologii zÇycia wewneÎtrznego Tomasza Mertona,
KrakoÂw 1982, s. 41-43.
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nemu, w czym wyrazÇa sieÎ gøoÂwne powoøanie czøowieka. MiøosÂcÂ i wspaniaøosÂcÂ
Boga wobec czøowieka polega na tym, zÇe BoÂg nie zÇaÎda od niego rzeczy niemozÇliwych. Zanim wieÎc wezwie czøowieka do sÂwieÎtosÂci, najpierw obdarowuje
go tym darem. W sposoÂb egzystencjalny i widzialny dokonuje sieÎ to w sakramencie chrztu sÂw. (por. 1Kor 6,11). WoÂwczas nasteÎpuje wszczepienie czøowieka
w Chrystusa, ktoÂry usÂwieÎca ochrzczonego w sposoÂb organiczny.
Oblicze Ojca i oblicze Chrystusa odzwierciedlajaÎ sÂwieÎtosÂcÂ, zasÂ sÂwieÎci odzwierciedlajaÎ jej podobienÂstwo. Aby obraz sÂwieÎtosÂci odczytywany w obliczu
Ojca nie byø tylko ideaÎ niemozÇliwaÎ do zrealizowania, pozostajaÎcaÎ w sferze pojeÎcÂ
lub marzenÂ, ale konstytutywnaÎ zasadaÎ ludzkiego posteÎpowania, BoÂg ukonkretniø ten obraz w Jezusie. Chrystus jest ¹wizerunkiem Ojcaº, ale jest tezÇ ecce
homo (oto czøowiek ± por. J 19,5), a wieÎc jednoczy w sobie obraz BozÇy z obrazem czøowieka22. W czøowieczenÂstwie Jezusa widacÂ najwieÎksze podobienÂstwo
do Boga. Mimo zÇe Jezus byø prawdziwym czøowiekiem, byø tezÇ jedynym Synem
Ojca obdarzonym szczegoÂlnymi øaskami. Dlatego wielu waÎtpi, czy tzw. przecieÎtny ± søaby i grzeszny ± czøowiek mozÇe zrealizowacÂ w sobie podobienÂstwo
tak, jak Jezus. WychodzaÎc naprzeciw temu waÎtpieniu, Jan Paweø II ogøaszaø
sÂwieÎtymi ludzi roÂzÇnych stanoÂw i kontynentoÂw, co w sposoÂb dobitny pokazaøo,
zÇe sÂwieÎtosÂcÂ jest mozÇliwa dla kazÇdego23. Podstawowym warunkiem wejsÂcia na
drogeÎ sÂwieÎtosÂci jest decyzja czøowieka ± trzeba chciecÂ, BoÂg bowiem pragnie
usÂwieÎcicÂ kazÇdego.
PowyzÇsze rozwazÇania pokazujaÎ, zÇe zaroÂwno teologia duchowosÂci, jak i hagiologia powinny sieÎgacÂ gøeÎboko do korzeni biblijnych.

2.3. HAGIOLOGIA A EKLEZJOLOGIA

SÂledzaÎc dzieje hagiografii nie trudno zauwazÇycÂ, zÇe po Soborze WatykanÂskim II zostaø dowartosÂciowany eklezjalny aspekt sÂwieÎtosÂci24. WspoÂøczesna
teologia podkresÂla, zÇe wszyscy ludzie saÎ wezwani do sÂwieÎtosÂci poprzez posøugeÎ
KosÂcioøa25. KosÂcioÂø stanowi rzeczywistosÂcÂ, ktoÂraÎ trudno opisacÂ i do konÂca
22

Por. P. Evdokimow, Kobieta i zbawienie sÂwiata, tøum. E. Wolicka, PoznanÂ 1991, s. 67-68.
¹Skøadam dzieÎki Bogu za to, zÇe pozwoliø mi beatyfikowacÂ i kanonizowacÂ w minionych
latach tak wielu chrzesÂcijan, a wsÂroÂd nich licznych wiernych sÂwieckich, ktoÂrzy usÂwieÎcili sieÎ w najzwyklejszych okolicznosÂciach zÇyciaº. Jan Paweø II, List apostolski Novo Millennio Ineunte, nr 31.
24
B. Przybylski, Teologia zÇycia wewneÎtrznego wyrazÇona w jeÎzyku wspoÂøczesnym, ¹Ateneum
KapøanÂskieº 85(1975), s. 164.
25
S. Bareøa, Duch SÂwieÎty a kierownictwo duchowe, AK 80(1973), s. 123-124; Potwierdzeniem
tego jest List do HebrajczykoÂw, gdzie z pojeÎciem ¹sÂwiaÎtyniº øaÎczy sieÎ nierozerwalnie ¹kultº,
¹modlitwaº, ¹ofiaraº. W tych wøasÂnie kategoriach zamyka sieÎ kultyczny aspekt dziaøania Ducha
SÂwieÎtego na obu pøaszczyznach ± KosÂcioøa i jednostki. A. Jankowski, Dziaøanie Ducha SÂwieÎtego na
KosÂcioÂø i wiernych wedøug sÂw. Pawøa, w: KosÂcioÂø w sÂwietle Biblii, red. J. Szlaga, Lublin 1984, s. 131132.
23
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uchwycicÂ, ale odwoøujaÎc sieÎ do posoborowych okresÂlenÂ KosÂcioøa, mozÇemy zrozumiecÂ jego tozÇsamosÂcÂ. NajczeÎstsze obrazy lub modele KosÂcioøa, to: Ciaøo
Chrystusa, Lud BozÇy, Tajemnica ± Sakrament26. NiektoÂre z nich bardziej wskazujaÎ na zÂroÂdøo sÂwieÎtosÂci KosÂcioøa, inne zasÂ na roleÎ usÂwieÎcania.
WspoÂøczesna hagiologia ukazuje KosÂcioÂø jako sÂrodowisko dosÂwiadczenia
sÂwieÎtosÂci przez kazÇdego chrzesÂcijanina. W lisÂcie apostolskim Novo millennio
ineunte Jan Paweø II zwraca uwageÎ, zÇe skoro do KosÂcioøa nalezÇaÎ tezÇ grzesznicy,
to jest on ¹sÂwieÎty i zarazem ciaÎgle potrzebujaÎcy oczyszczeniaº27. SÂwieÎtosÂcÂ realizowana przez ludzi roÂzÇnych stanoÂw, na roÂzÇnych kontynentach, najpeøniej wyrazÇa tajemniceÎ KosÂcioøa28. Søusznie zauwazÇa papiezÇ, zÇe naszym oczom dosteÎpne
jest jedynie to, co zewneÎtrzne; nikt nie jest w stanie zmierzycÂ gøeÎbi i dziaøania
øaski, ktoÂra jest udzielana ludziom poprzez posøugeÎ KosÂcioøa. Jan Paweø II
ukazuje KosÂcioÂø jako zÇywy, pielgrzymujaÎcy wraz ze wszystkimi swoimi wyznawcami. Zakorzenienie KosÂcioøa w czasie i przestrzeni odzwierciedla dynamikeÎ
i troskeÎ o los kazÇdego czøowieka.
Znamienne jest stwierdzenie papiezÇa, zÇe ¹Chrystus nieustannie wzywa
KosÂcioÂø, tak jak kiedysÂ apostoøa Tomasza, aby dotykaø Jego ran, to znaczy
uznawaø Jego peøne czøowieczenÂstwo przejeÎte od Maryi, ofiarowane w chwili
sÂmierci, przemienione przez zmartwychwstanie [...]º29. Teksty biblijne moÂwiaÎce o czøowieczenÂstwie Jezusa sÂwiadczaÎ, zÇe sÂwieÎtosÂcÂ jest mozÇliwa dla kazÇdego
czøowieka. Z drugiej jednak strony trzeba bycÂ sÂwiadomym tego, zÇe wspoÂøczesny
racjonalizm czy naturalizm powoduje trudnosÂci w dostrzezÇeniu BoÂstwa Chrystusa. Dlatego we wspomnianym wyzÇej lisÂcie papiezÇ odwoøuje sieÎ do wiary
KosÂcioøa w to, zÇe ¹Søowo staøo sieÎ ciaøemº i w peøni przyjeÎøo czøowieczenÂstwo,
z wyjaÎtkiem grzechu (por. Hbr 4,15). To czøowieczenÂstwo Jezusa pozwoliøo
Ojcu otoczycÂ Syna chwaøaÎ (por. Flp 2,9-11). PrzyjmujaÎc chrzest w KosÂciele,
czøowiek pozostaje wszczepiony w Chrystusa, i w Nim staje sieÎ dzieckiem BozÇym30. W ten sposoÂb papiezÇ caøy czas uwrazÇliwia nas na to, zÇe chocÂ sÂwieÎtosÂcÂ jest
mozÇliwa dla kazÇdego, to nie mozÇna jej rozumiecÂ tylko na poziomie mysÂlenia
naturalnego.
SoboÂr WatykanÂski II uwypukliø prawdeÎ, zÇe KosÂcioÂø, ustalajaÎc pewne normy
odnoszaÎce sieÎ do sÂwieÎtosÂci, chce zaznaczycÂ, izÇ interesuje go sÂwieÎtosÂcÂ osoby, ale
w konteksÂcie wspoÂlnotowym. MozÇemy zauwazÇycÂ, zÇe KosÂcioÂø pragnie prowadzicÂ
do sÂwieÎtosÂci kazÇdego czøowieka. Z chwilaÎ, gdy ta praca osiaÎgnie wøasÂciwy skutek, KosÂcioÂø dalej asystuje czøowiekowi sÂwieÎtemu, aby jego sÂwieÎtosÂcÂ oddziaøywaøa na innych, przyczyniajaÎc sieÎ do wzrostu sÂwieÎtosÂci wspoÂlnoty KosÂcioøa.
26

Por. Cz.S. Bartnik, KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa, Wrocøaw 1982, s. 40-57; H. Seweryniak,
SÂwieÎty KosÂcioÂø Powszedni, Warszawa 1996, s. 43-59.
27
Novo millennio ineunte, nr 6.
28
TamzÇe, nr 7.
29
TamzÇe, nr 21.
30
TamzÇe, nr 22.
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2.4. HAGIOLOGIA A LITURGIKA

KosÂcioÂø chrzesÂcijanÂskiego Wschodu juzÇ dawno odkryø centralne miejsce
liturgii w formowaniu czøowieka ku sÂwieÎtosÂci. ZasÂ w KosÂciele zachodnim przez
kilka wiekoÂw przywiaÎzywano duzÇaÎ wageÎ do prywatnych praktyk pobozÇnosÂciowych i do ascezy. Ale od Soboru WatykanÂskiego II roÂwniezÇ KosÂcioÂø zachodni
przyznaje liturgii pierwsze miejsce w formowaniu ludzkiej sÂwieÎtosÂci. W roczny
cykl kalendarza liturgicznego wpisane saÎ liczne wspomnienia (obowiaÎzkowe
i dowolne) o sÂwieÎtych, celebrowane podczas Mszy sÂwieÎtej, w Liturgii Godzin
czy w roÂzÇnych nabozÇenÂstwach. Liturgia dysponuje szczegoÂlnie bogatymi sÂrodkami wyrazÇania sÂwieÎtosÂci (symbole, znaki, gesty)31. Ze wzgleÎdu na natureÎ
liturgii, sÂwieÎtosÂcÂ jest w niej ciaÎgle uobecniana, a poprzez liturgiczne wspomnienia sÂwieÎtych zyskuje bardzo konkretny ksztaøt. Co wieÎcej, Chrystus w liturgii
objawia szczegoÂlnaÎ moc, ktoÂra przenika jej uczestnikoÂw i ukierunkowuje ku
sÂwieÎtosÂci.
SzczegoÂlnaÎ roleÎ w ukazywaniu osobowych wzoroÂw sÂwieÎtych ma celebracja
Eucharystii uobecniajaÎcej paschalne misterium Chrystusa, w ktoÂrym niejako
uczestniczy sÂwieÎty w tym dniu wspominany32. Liturgia ta zacheÎca kazÇdego
uczestnika, do czynnego udziaøu w zbawczym misterium Chrystusa, a sÂwieÎty
wspominany w liturgii wskazuje nam teÎ drogeÎ. Celebracja liturgiczna jest w swej
widzialnej postaci symbolicznym nasÂladowaniem danego sÂwieÎtego ± jest wskazoÂwka, jak wøaÎczacÂ sieÎ w zbawcze misteria Chrystusa, aby osiaÎgnaÎcÂ sÂwieÎtosÂcÂ
zÇycia. Im døuzÇej i gøeÎbiej uczestnik liturgii nasÂladuje danego sÂwieÎtego, tym
bardziej go rozumie i upodabnia swoje zÇycie do stylu zÇycia tego sÂwieÎtego.
Pedagogia sÂwieÎtych uzmysøawia nam, zÇe nasÂladujaÎc ich, nasÂladujemy Chrystusa, ktoÂrego oni nasÂladowali (por. 1Kor 11,1). UzÇyty w czasie przeszøym dokonanym czasownik ¹nasÂladowaliº odnosi sieÎ do ziemskiej egzystencji sÂwieÎtych,
bowiem liturgiczne ich wspomnienia saÎ obchodzone w dniu narodzin dla nieba,
czyli w dniu biologicznej sÂmierci33. SÂwiadomosÂcÂ oparta na wierze jest podstawaÎ
przekonania, zÇe oni nadal zÇyjaÎ kontynuujaÎc nasÂladowanie Jezusa, a dogmat
o sÂwieÎtych obcowaniu moÂwi, zÇe mozÇemy ich prosicÂ o wstawiennictwo przed
Bogiem, aby nasze nasÂladowanie Go wydaøo owoc sÂwieÎtosÂci.
PowyzÇsze refleksje pokazujaÎ tezÇ potrzebeÎ symbiozy hagiologii z liturgikaÎ
i jej praktycznym odniesieniem do zÇycia.

31

Por. K. Konecki, Antynomia sÂwiatøa i ciemnosÂci w euchologii Wigilii Paschalnej, w: Edukacja. Kultura. Teologia, red. K. Konecki, I. WerbinÂski, TorunÂ 2003, s. 739-748.
32
Por. A. Durak, SÂwieÎty w euchologii Mszaøu Pawøa VI (wspomnienia obowiaÎzkowe i dowolne), ¹Teologia i czøowiekº 2(2003), s. 105.
33
Por. tamzÇe.
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Â RE NAUKI HUMANISTYCZNE
3. HAGIOLOGIA A NIEKTO

3.1. HAGIOLOGIA A NAUKI HISTORYCZNE

Aby odkrycÂ prawdeÎ o danym sÂwieÎtym Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zaleca, aby w badaniach twoÂrczosÂci hagiologicznej wykorzystywacÂ tezÇ
metody, ktoÂrymi posøugujaÎ sieÎ nauki historyczne.
Dla hagiografa piszaÎcego w oparciu o zÂroÂdøa oraz dla hagiologa jako badacza naukowego, punktem wyjsÂcia powinno bycÂ stwierdzenie autentycznosÂci
zÂroÂdeø. Badanie autentycznosÂci nie jest proste, bowiem samo pojeÎcie ¹autentycznosÂciº jeszcze nie zostaøo przez historykoÂw dosÂcÂ jasno zdefiniowane. NajogoÂlniej mozÇna przyjaÎcÂ, zÇe autentycznosÂcÂ dotyczy ustalenia oryginalnego ±
pierwotnego brzmienia tekstu, czasu powstania i miejsca pochodzenia zÂroÂdøa
oraz jego autora34. AutentycznosÂcÂ zÂroÂdøa w perspektywie celu, ktoÂry badacz
chce osiaÎgnaÎcÂ, ma charakter wzgleÎdny. To samo zÂroÂdøo dla rozwiaÎzania jednego problemu mozÇe miecÂ charakter autentyczny, dla rozwiaÎzania innego mozÇe
bycÂ nieautentyczne. Wiele biografii (dla przykøadu z okresu sÂredniowiecza)
mozÇe bycÂ nieautentycznych, jesÂli chodzi o badanie sÂwieÎtosÂci czy osobowosÂci
sÂwieÎtych, beÎdaÎ zasÂ traktowane jako autentyczne, gdy celem beÎdzie ukazanie
roÂzÇnych dodatkoÂw ± upieÎkszenÂ w tym zakresie.
Nauki historyczne w swoich badaniach opierajaÎ sieÎ na faktach. Wykorzystanie metod stosowanych przez nie, pozwala tezÇ spojrzecÂ na twoÂrczosÂcÂ hagiologicznaÎ w sÂwietle faktoÂw. Postulat wøaÎczenia metod stosowanych w naukach
historycznych ma swoje uzasadnienie w przeszøosÂci, kiedy to np. dla zbudowania wiernych wymysÂlano pewne zdarzenia i przypisywano je sÂwieÎtemu. NalezÇy
tezÇ zauwazÇycÂ, zÇe zastosowanie w hagiologii metod wypracowanych przez nauki
historyczne ma wiele plusoÂw, ale tezÇ niesie pewne trudnosÂci. Dla przykøadu:
nauki historyczne uwazÇajaÎ za zaistniaøe te wydarzenia, ktoÂre dokonujaÎ sieÎ na
gruncie zÇycia materialnego i dajaÎ sieÎ uchwycicÂ przy pomocy zmysøoÂw. ZasÂ fakty
duchowe (wewneÎtrzne) saÎ uznawane za historyczne, o ile zostawiajaÎ widzialne
sÂlady w sÂwiecie zewneÎtrznym35. W tym wypadku hagiolog zostaje postawiony
w bardzo trudnej sytuacji, bowiem w sposoÂb posÂredni realizowanie sÂwieÎtosÂci
mozÇe bycÂ badane w konteksÂcie rozwoju osobowego, ale trudno uznacÂ, zÇe sÂwieÎtosÂcÂ zostawia bezposÂredni sÂlad zewneÎtrzny jako fakt historyczny. Z tego juzÇ
mozÇemy wnioskowacÂ, jak istotne jest w badaniach hagiologicznych stosowanie
sieÎ do wskazanÂ Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, aby metody wypracowane przez nauki historyczne, psychologiczne i teologiczne byøy w owych badaniach stosowane komplementarnie.
34
35

TamzÇe, s. 357.
Cz.S. Bartnik, Historia i mysÂl, Lublin 1995, s. 13.
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O wartosÂci badanÂ decyduje wøasÂciwe przygotowanie badacza i sumienne ich
przeprowadzenie, majaÎce na uwadze zamierzony cel. Aby osiaÎgnaÎcÂ cel, badacz
zawsze musi sieÎgnaÎcÂ do zÂroÂdeø, ktoÂre zawierajaÎ informacje o faktach historycznych. W badaniach hagiologicznych wazÇne jest uwzgleÎdnienie wszystkich relacji odnoszaÎcych sieÎ do faktoÂw. Bezowocne byøoby badanie faktoÂw z pominieÎciem relacji podmiotowych oraz zÇywej i twoÂrczej integralnosÂci ich dziania sieÎ ±
stawania (mozÇliwie na najwyzÇszym poziomie). SÂwieÎtosÂcÂ jako rzeczywistosÂcÂ historyczna jest bardzo bogata i skomplikowana w swej roÂzÇnorodnosÂci i powiaÎzaniach. Nie jest to rzeczywistosÂcÂ samych faktoÂw, ktoÂre nalezÇy zrekonstruowacÂ.
Hagiolog musi bycÂ sÂwiadomy, zÇe jest to uaktualniana w zÇyciu, obiektywna
i dynamiczna rzeczywistosÂcÂ, domagajaÎca sieÎ od niego odpowiedniego poznania.
Hagiolog, omawiajaÎc fakt historyczny, powinien uwzgleÎdnicÂ jego roleÎ
w strukturze i procesie rozwojowym osobowosÂci sÂwieÎtego. Pierwszym krokiem
w proÂbie wyjasÂnienia rozwoju jest ± z punktu widzenia historyka ± przyjeÎcie
zasady wzajemnego warunkowania sieÎ czeÎsÂci skøadowych w rozwijajaÎcej sieÎ
rzeczywistosÂci. Chodzi tu o wzajemne powiaÎzanie tych elementoÂw w organicznej caøosÂci, ktoÂraÎ jest osobowosÂcÂ. Dopiero znajomosÂcÂ owych sprzeÎzÇenÂ umozÇliwia poznanie siøy i kierunku rozwoju. Najnowsze badania historyczne potwierdzajaÎ, jak trudno jest uchwycicÂ zalezÇnosÂci mieÎdzy faktami, ktoÂre mozÇna zakwalifikowacÂ do okresÂlonej grupy, a grupami faktoÂw oraz mieÎdzy sieciami sprzeÎzÇenÂ
grupowych. Nie wystarcza tu tylko zewneÎtrzna znajomosÂcÂ, chodziøoby o poznanie wewneÎtrznych sprzeÎzÇenÂ ± ¹szwoÂw zÇyciaº, na jego poziomach: biologicznym,
psychicznym i duchowym.
MieÎdzy niektoÂrymi faktami trudno sieÎ dopatrzycÂ jakiegosÂ zwiaÎzku przyczynowego, a mieÎdzy innymi jest on widoczny36. Hagiolog w zasadzie bada sfereÎ
zalezÇnosÂci mieÎdzy faktami, np. bada, jak wpøyneÎøa atmosfera domu rodzinnego
lub inne fakty biograficzne na postaweÎ przyszøego sÂwieÎtego (dosÂcÂ powszechne
jest przekonanie, zÇe uwieÎzienie Wacøawa KozÂminÂskiego w Cytadeli Warszawskiej zapoczaÎtkowaøo nawroÂcenie i poÂzÂniejsze zmiany w jego zÇyciu). Hagiolog
musi tezÇ wprowadzicÂ pewnaÎ hierarchieÎ w badaniu zalezÇnosÂci mieÎdzy faktami
(ustalicÂ, ktoÂre fakty majaÎ podstawowe znaczenie dla zaistnienia nasteÎpnych)
i na tej podstawie rekonstruowacÂ rzeczywistosÂcÂ historycznaÎ. W ten sposoÂb
powstaje obraz, ktoÂry wskazuje na ostatecznaÎ jednosÂcÂ wszystkich faktoÂw i ich
uwarunkowanÂ.
Organiczna jednosÂcÂ faktoÂw spotyka sieÎ w osobowosÂci, ktoÂraÎ psychologia
zawsze ujmuje dynamicznie ± w procesie ciaÎgøego rozwoju37. RozwoÂj zawsze
implikuje zmianeÎ, ktoÂra staje sieÎ widoczna przez roÂzÇniceÎ mieÎdzy faktami stanowiaÎcymi obraz rzeczywistosÂci historycznej i tej w poÂzÂniejszym okresie. W roz36
Historycy dzielaÎ przyczyny, ktoÂre wywoøaøy szereg po sobie nasteÎpujaÎcych faktoÂw, na
gøoÂwne i uboczne. Przyczyny gøoÂwne zespalajaÎ pewnaÎ grupeÎ faktoÂw stanowiaÎcych podstaweÎ badanÂ
historycznych. Przyczyny uboczne wspomagajaÎ lub utrudniajaÎ dziaøanie przyczyny gøoÂwnej, a czasem nawet mogaÎ uniemozÇliwicÂ jej dziaøanie.
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woju zawsze tezÇ mamy do czynienia z kierunkiem zmiany, ktoÂry mozÇna badacÂ
poprzez kolejne obserwacje tych samych faktoÂw historycznych w nasteÎpujaÎcych
po sobie czasach. ZaroÂwno starozÇytnosÂcÂ chrzesÂcijanÂskaÎ, jak i w wieki sÂrednie
cechowaøo inne nizÇ dzisÂ podejsÂcie hagiologoÂw do faktoÂw historycznych. Ukazywanie sÂwieÎtosÂci jako wartosÂci najwyzÇszej, ktoÂra daje peønieÎ szczeÎsÂcia i pozwala dosÂwiadczacÂ czegosÂ pieÎknego byøo na tyle wiodaÎce, zÇe do faktoÂw, ktoÂre
rzeczywisÂcie sieÎ zdarzyøy, dodawano tzw. fakty skonstruowane, aby osiaÎgnaÎcÂ
zamierzony cel. Nie nalezÇy sieÎ temu dziwicÂ ± styl hagiograficzny byø uwarunkowany aktualnym poziomem wiedzy, obrazem sÂwieÎtosÂci oraz kontekstem
socjologicznym; tak jest roÂwniezÇ dzisÂ.
W zwiaÎzku z tym, zÇe dawniej ukazywano sÂwieÎtych w sposoÂb przesadnie
wzniosøy, wielu hagiografoÂw, chcaÎc ukazacÂ ich jako tzw. normalnych ludzi,
tak radykalnie przesuneÎøo akcent swoich wypowiedzi, zÇe niektoÂrzy mogliby
saÎdzicÂ, izÇ sÂwieÎtosÂcÂ w zasadzie jest dzieøem ludzkim, a BoÂg tylko w jakimsÂ stopniu pomaga jaÎ czøowiekowi osiaÎgnaÎcÂ. Badania socjologiczne potwierdzajaÎ, zÇe
wieÎkszosÂcÂ wiernych ma bardzo idealistyczny obraz sÂwieÎtego. To powoduje, zÇe
tylko teoretycznie przyjmujaÎ przekonanie KosÂcioøa o powszechnym powoøaniu
do sÂwieÎtosÂci, w praktyce zasÂ nie wierzaÎ w mozÇliwosÂcÂ jej zrealizowania. Gdyby
hagiograf za wszelkaÎ ceneÎ chciaø wyjsÂcÂ naprzeciw powyzÇszym oczekiwaniom
i przyjaÎø je jako jedyne kryterium przy omawianiu sÂwieÎtosÂci, to jest pewne, zÇe
stworzyøby zaroÂwno nieprawdziwy, jak i szkodliwy obraz sÂwieÎtego38. Tymczasem hagiolog powinien jako badacz zastosowacÂ takie narzeÎdzia badawcze, by
odkrycÂ prawdeÎ.

3.2. HAGIOLOGIA A PSYCHOLOGIA

Jak juzÇ wczesÂniej byøo powiedziane, Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
zaleca, aby w badaniach hagiologicznych (gøoÂwnie przy badaniu osobowosÂci
sÂwieÎtych), stosowacÂ roÂwniezÇ metody znane w psychologii. Zastosowanie metod
psychologicznych pozwala wszystkie wydarzenia i fakty z zÇycia sÂwieÎtego ±
w sÂcisøym powiaÎzaniu z jego osobaÎ ± ujaÎcÂ w organicznaÎ caøosÂcÂ. WoÂwczas mozÇna
poznacÂ osobowosÂcÂ, motywy dziaøanÂ i podejmowanych decyzji przez sÂwieÎtego.
Dlatego hagiologia wspoÂøczesna pragnie wøaÎczycÂ do swoich badanÂ metody wypracowane przez psychologieÎ39.
37
WidacÂ tu søusznosÂcÂ Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, ktoÂra postuluje, aby podczas
procesu kanonizacyjnego roÂwnolegle do metody historycznej stosowacÂ roÂwniezÇ metodeÎ psychologicznaÎ.
38
Jeszcze gorsza sytuacja byøaby wtedy, kiedy na przykøad pisaniu biografii o sÂwieÎtym towarzyszyøaby cheÎcÂ zysku, woÂwczas autor staraøby sieÎ stworzycÂ tzw. chwytliwy obraz sÂwieÎtego, liczaÎc na
to, zÇe ksiaÎzÇka zyska powodzenie.
39
Taka byøa oÂwczesna sÂwiadomosÂcÂ w zakresie rozwoju nauk hagiograficznych.
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JednaÎ z pierwszych metod badania psychiki rozumianej jako caøoksztaøt
sÂwiadomych przezÇycÂ czøowieka byøa introspekcja (introspicere ± patrzecÂ do
wewnaÎtrz) poøaÎczona z eksperymentem, ktoÂry miaø uøatwicÂ uchwycenie zwiaÎzkoÂw zachodzaÎcych mieÎdzy procesami psychicznymi i fizjologicznymi40. Psychofizjolodzy uwazÇali, zÇe zadaniem psychologii jest opisywanie ¹wewneÎtrznego
sÂwiataº czøowieka, ktoÂry jest dosteÎpny tylko jemu samemu. W miareÎ upøywu
czasu metoda introspekcyjna byøa poddawana coraz czeÎstszej krytyce. Søusznie
zauwazÇono, zÇe caøosÂcÂ psychiki nie wyczerpuje sieÎ tylko w sÂwiadomych przezÇyciach i zÇe psychika mozÇe tezÇ bycÂ badana przy pomocy metod zewneÎtrznych,
ktoÂre uznano za bardziej obiektywne od metody introspekcji41.
WspoÂøczesÂnie dosÂcÂ czeÎsto w badaniach psychologicznych stosuje sieÎ eksperyment naukowy, obserwacjeÎ i metody psychometryczne42. Do podstawowych
metod psychometrycznych nalezÇaÎ testy43 i kwestionariusze (inwentarze)44.
Testy psychologiczne nalezÇaÎ do najczeÎsÂciej stosowanych narzeÎdzi pomiarowych. To narzeÎdzie badawcze umozÇliwia przyporzaÎdkowanie liczb do wøasÂciwosÂci psychicznych czøowieka. Aby wyniki badanÂ odzwierciedlaøy prawdeÎ
o czøowieku test powinien bycÂ: rzetelny, trafny, obiektywny, wystandaryzowany i znormalizowany45. Istnieje wiele rodzajoÂw testoÂw psychologicznych, z ktoÂrych w hagiologii najbardziej przydatne saÎ testy do badania osobowosÂci i testy
do badania dosÂwiadczenia religijnego. ZaroÂwno cechy osobowosÂci jak dosÂwiadczenie religijne mozÇemy badacÂ przy pomocy testoÂw zwerbalizowanych
i przy pomocy testoÂw projekcyjnych46.
W badaniach nad dosÂwiadczeniem religijnym stosuje sieÎ tezÇ metody kwestionariuszowe (inwentarze), pozwalajaÎce uchwycicÂ ksztaøt i wielkosÂcÂ zmiennych osobowosÂciowych: cech osobowosÂci, wartosÂci, postaw, potrzeb czy zainteresowanÂ. OdpowiedzÂ na pytania zawarte w kwestionariuszu pozwala uchwycicÂ wyselekcjonowane tresÂciowo formy zachowanÂ, opisu reakcji zewneÎtrznych
lub wewneÎtrznych, atrybutoÂw osobowych, zainteresowanÂ i zÇyczenÂ, faktoÂw biograficznych i przekonanÂ47. PoniewazÇ kwestionariusz zawiera szereg pozycji,
uzyskany przy jego pomocy wynik øaÎczny daje mozÇliwosÂcÂ oszacowania nasilenia danej cechy psychicznej. Dostarcza tezÇ informacji o okresÂlonych aspektach
40

Z. Skorny, WspoÂøczesne metody badanÂ psychologicznych, Wrocøaw 1965, s. 15 n.
Por. J. BrzezinÂski, Metodologia badanÂ psychologicznych, Warszawa 1997, s. 15 n.
42
Por. J. Ekel, Metody psychologii, w: Materiaøy do nauczania psychologii, red. L. Woøoszynowa, seria III, t. 1, Warszawa 1965, s. 30-31.
43
Test psychologiczny ± narzeÎdzie pomiaru, ktoÂrego bezposÂrednim celem jest ustalenie na ile
cechy psychiczne danej osoby odbiegajaÎ od przecieÎtnych w grupie, w ktoÂrej ona zÇyje.
44
Kwestionariusz ± metoda zbierania pisemnych odpowiedzi na tzw. pytania zamknieÎte.
Badane osoby majaÎ podacÂ kroÂtkie odpowiedzi, np. tak lub nie, wzgleÎdnie wybierajaÎ jednaÎ z podanych mozÇliwosÂci.
45
Por. Z.M. Zimny, Metody badanÂ psychologicznych, w: Encyklopedia psychologii, red.
W. Szewczuk, Warszawa 1998, s. 238.
46
Por. Ekel, Metody psychologii..., s. 47.
41
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zachowania osoby badanej, co z kolei stanowi podstaweÎ do ilosÂciowego ujeÎcia
danej cechy psychicznej u tej osoby na tle innych osoÂb.
MozÇna tezÇ w badaniach hagiologicznych wykorzystacÂ metodeÎ identyfikacji,
ktoÂra polega na poroÂwnywaniu (przymierzaniu) i ustalaniu pewnej tozÇsamosÂci
osobowej i tozÇsamosÂci postaw48. Wydaje sieÎ, zÇe pozÇyteczne w owych badaniach
beÎdzie wykorzystanie biblijno-teologicznych i ascetyczno-psychologicznych
kryterioÂw identyfikacji49.
KorzystajaÎc z metod wypracowanych przez psychologieÎ, hagiolog ma do
dyspozycji wytwory pracy. PojeÎcie ¹wytwory pracyº mozÇna rozumiecÂ w weÎzÇszym lub szerszym zakresie. W ujeÎciu weÎzÇszym przez wytwoÂr pracy beÎdziemy
rozumiecÂ dzieøa pochodzaÎce bezposÂrednio od sÂwieÎtego, w znaczeniu szerszym ±
wszystko, co miaøo z nim zwiaÎzek. Psychologowie podkresÂlajaÎ, zÇe metoda analizy wytworoÂw pracy daje szanseÎ obiektywnego spojrzenia na osobowosÂcÂ, a w razie waÎtpliwosÂci mozÇna zastosowacÂ metodeÎ analizy poroÂwnawczej ± zestawiajaÎc
wytwory pracy badanego sÂwieÎtego z odpowiednimi wytworami innych sÂwieÎtych.
AnalizujaÎc wytwory pracy, ktoÂre powstawaøy w ciaÎgu caøego zÇycia jakiegosÂ
sÂwieÎtego, mozÇemy odtworzycÂ zachodzaÎce w jego zÇyciu przemiany (np. proces
nawroÂcenia, rozwoÂj duchowy itp.). Analiza wytworoÂw pracy pozwala na poznanie cech charakterologicznych zwiaÎzanych z umiøowaniem modlitwy, jakimsÂ
rodzajem zajeÎcia. RoÂwniezÇ niektoÂre zdolnosÂci sÂwieÎtego w peøni znajdujaÎ swoje
odzwierciedlenie w wytworach pracy. Trzeba jednoczesÂnie wskazacÂ na pewne
braki tej metody, np. gdy nie dysponujemy osobistymi wyznaniami czy pamieÎtnikiem sÂwieÎtego, trudno przy jej pomocy poznacÂ sfereÎ uczuciowaÎ, tak wazÇnaÎ
w kontakcie z drugim czøowiekiem, czy sposoÂb podejmowania decyzji. NalezÇy
tezÇ badacÂ, czy listy, pamieÎtniki lub dzienniki zawierajaÎ odzwierciedlenie aktualnego stanu duchowego autora; czy moÂwiaÎ o wartosÂciach budzaÎcych podziw,
ktoÂre autor chciaøby posiadacÂ50. Z takaÎ sytuacjaÎ mozÇemy miecÂ do czynienia,
gdy na przykøad ktosÂ w møodym wieku wstaÎpiø do zakonu, gdzie ukazano mu
47

Por. B. Zawadzki, Kwestionariusze osobowosÂci, w: Psychologia. PodreÎcznik akademicki.
Podstawy psychologii, t. 1, GdanÂsk 2003, s. 469-470; W. PreÎzÇyna, Funkcja postawy religijnej w osobowosÂci czøowieka, Lublin 1981, s. 16-21.
48
Por. A.J. Nowak, Identyfikacja postaw, Lublin 2000, s. 11 n.
49
A.J. Nowak do kryterioÂw biblijnych zalicza: ducha miøosÂci, ducha wiary, prawdziwej søuzÇby
KosÂcioøowi, umiejeÎtnosÂcÂ odroÂzÇniania dobra od zøa, zÇycie duchem cnoÂt nadprzyrodzonych zasÂ do
kryterioÂw ascetyczno-psychologicznych: wewneÎtrznaÎ przemianeÎ, skrucheÎ, sÂwiadomosÂcÂ, prostoteÎ,
skupienie i kontemplacjeÎ, pokoreÎ, ufnosÂcÂ. Zastosowanie powyzÇszych kryterioÂw pozwala ocenicÂ
owoce ducha, ktoÂre zawsze saÎ wynikiem prawidøowego rozwoju duchowego. W sÂlad za Apostoøem
Pawøem (por. Ga 5, 22-23), o. Nowak wymienia nasteÎpujaÎce owoce Ducha: miøosÂcÂ, radosÂcÂ, pokoÂj,
cierpliwosÂcÂ, dobrocÂ, uprzejmosÂcÂ, wiernosÂcÂ, øagodnosÂcÂ, opanowanie. Por. Identyfikacja postaw...,
s. 45-74.
50
Trzeba badacÂ, czy materiaø zÂroÂdøowy odsøania ¹jaº aktualne ± realne, czy tezÇ ¹jaº idealne,
ktoÂre autor chciaøby kiedysÂ zrealizowacÂ.
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pieÎkno ideaøu zÇycia zakonnego. Zachwyt nad tym pieÎknem mozÇe inspirowacÂ do
przelania swoich przezÇycÂ na papier. Bez odpowiedniego przygotowania metodycznego a poddajaÎc sieÎ emocjom przy ocenie, hagiolog moÂgøby wyciaÎgnaÎcÂ
wniosek, zÇe dana osoba juzÇ w bardzo møodym wieku doszøa do nadzwyczajnego
stopnia sÂwieÎtosÂci.
Pewne zakresy hagiologii wymagajaÎ szczegoÂlnego przygotowania od tego,
kto chciaøby je opracowywacÂ. Na pierwszym miejscu do takich dziedzin zalicza
sieÎ zÇycie i osobowosÂcÂ mistykoÂw. Do opracowywania sÂwieÎtosÂci osiaÎganej na
drodze mistycznej, oproÂcz wiedzy historycznej, psychologicznej i teologicznej,
potrzebne jest dosÂwiadczenie osobistego kierownictwa osobami obdarzonymi
taÎ øaskaÎ. Nie majaÎc takiego dosÂwiadczenia i nie znajaÎc teologicznych podstaw
mistyki, z ktoÂrej wypøywa zÇycie duchowe omawianej postaci, mozÇe hagiolog
szukacÂ wytøumaczenia przezÇycÂ mistycznych na przykøad w psychologii51.
Przy badaniu spusÂcizny pisÂmienniczej bardzo istotna wydaje sieÎ bycÂ analiza
tresÂciowa. PrzeprowadzajaÎc w sposoÂb naukowy takaÎ analizeÎ, hagiolog ma szanseÎ poznania postaw zÇyciowych, osobowosÂci i poziomu realizacji powoøania
zÇyciowego danego sÂwieÎtego. Aby dotrzecÂ do wszystkich wymiaroÂw prawdy
o danym sÂwieÎtym, analizeÎ tresÂciowaÎ powinny uzupeøniacÂ: 1) analiza jakosÂciowa
± opiera sieÎ na ogoÂlnym wrazÇeniu z analizy materiaøu zÂroÂdøowego (przy jej
przeprowadzaniu mozÇna stwierdzicÂ, zÇe dany sÂwieÎty byø czøowiekiem, ktoÂry lubiø
na przykøad porzaÎdek); pozwala wyodreÎbnicÂ charakterystyczne cechy osobowosÂci; 2) analiza ilosÂciowa, zwraca sieÎ uwageÎ na pewne szczegoÂøy badanego
materiaøu, oblicza ich ilosÂcÂ i na tej podstawie formuøuje odpowiednie wnioski;
pozwala uwydatnicÂ szczegoÂøowe zdarzenia z zÇycia danego sÂwieÎtego lub wyjaÎtkowe cechy jego charakteru; 3) analiza pod kaÎtem rozwoju ± bada rozwoÂj
poszczegoÂlnych cech i ogoÂlny rozwoÂj sÂwieÎtego; 4) analiza formalna ± zwraca
sieÎ w niej uwageÎ na papier, szateÎ graficznaÎ, czystosÂcÂ, przejrzystosÂcÂ.
UkazujaÎc relacje mieÎdzy hagiologiaÎ a innymi dyscyplinami naukowymi,
autor artykuøu jest sÂwiadomy tego, zÇe zaroÂwno zakres tego zagadnienia jak
i jego gøeÎbia domaga sieÎ dalszych dociekanÂ naukowych.
Summary
The present paper is undertaking the question of the place of hagiology among
different scientific disciplines. The word ¹hagiologyº itself, is the new one in Polish
and worldwide theological literature. It is why even many theologians sometimes
seem to identify notion ¹hagiologyº with ¹hagiographyº. As soon as they realise that
these are two different theological notions, the question about the difference among
them instantly arises.
51

Tak np. uczyniø J. Baruzzi opisujaÎc zÇycie sÂw. Jana od KrzyzÇa. Por. Saint Jean de la Croix se le
probleÂme de experience mystique, Paris 1931.
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For this reason the present paper is first illustrating the evolution of thought ±
from hagiography to hagiology. The question is articulated about the justified legitimacy of the introduction of the notion of ¹hagiologyº. The distinctness of the
subject of research, which itself often demands application of the new methods,
certainly proves the right to introduce the notion of ¹hagiologyº into hitherto existing hagiographical researches. Having this on mind, the next question arises: how
far the subjects of hagiology and hagiography converge between themselves? If
holiness as a God's gift has always points towards man, then in some regard the
subject of hagiography coincides with that of hagiology. Introducing more precise
distinctions, one should say that the exact meaning of ¹hagiographyº would designate the popular biographies of saints, ¹scientific hagiographyº would indicate the
biographies of the saints, whose life has been investigated on the basis of formal
criteria accepted by Congregation for the Causes of Saints. Hagiology instead would
mean the realm of the knowledge, which in scientific way examines the sources and
elaborates the main issues concerning holiness. It seems that more important difference can be seen in the methodology of researches themselves than in the subject of
hagiography and hagiology.
The popular narration, used often by chroniclers in the biographies of the saints,
should be rather replaced by more objective and scientific narration. In order to
create the scientific narrations hagiologist should acquire comprehensive knowledge, which covers a large range of scientific subjects: the Bible, Tradition of the
Church, hagiography, spiritual theology, liturgy, history of the Church, psychology,
etc.
It is why the present paper subsequently shows the relations between hagiology
and the above mentioned theological and humanistic subjects. Author is aware that
the connection between hagiology and the others scientific disciplines is much wider
and calls for more extensive studies. It can be said that the above paper is a small
compendium in the examined subject and recognises the need to carry on further
studies in this field.
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EUROPEJSKIE PRAÎDY DUCHOWOSÂCI I ICH WPèYW
NA TRADYCJEÎ POLSKIEJ DUCHOWOSÂCI

ObecnosÂcÂ w tradycji polskiej duchowosÂci rozwijanych w Europie zasadniczych jej praÎdoÂw jest zagadnieniem niezwykle wazÇnym, ale i trudnym zarazem.
Wymaga bowiem zauwazÇenia wielu kwestii, ktoÂre przenikaøy, zwøaszcza
w okresie powstawania i rozwoju sÂredniowiecznych uniwersytetoÂw, do poszczegoÂlnych krajoÂw i narodoÂw, w tym takzÇe do Polski1. Niniejsze opracowanie
skupi naszaÎ uwageÎ na wybranych praÎdach europejskiej duchowosÂci przenikajaÎcych takzÇe do duchowosÂci polskiej, zwøaszcza w okresie sÂredniowiecza i czasach nowozÇytnych oraz najnowszych.

1. SÂREDNIOWIECZE

Teologia i zwiaÎzana z niaÎ duchowosÂcÂ misyjna, ktoÂra na ziemiach polskich
realizowana byøa w duzÇym stopniu poprzez prowadzonaÎ metodaÎ perswazji
dziaøalnosÂcÂ mnichoÂw iroszkockich, znajduje sieÎ u podstaw ksztaøtowania i rozwoju rodzimej duchowosÂci. Wspomniani mnisi i ich dokonania przenikaøy
gøoÂwnie z terenu cesarstwa niemieckiego. PodobnaÎ w pewnej mierze, ale i zdecydowanie skuteczniejszaÎ formeÎ ewangelizacji ± poprzez praceÎ misyjnaÎ ± zastosowali na terenach Polski mnisi benedyktynÂscy, ktoÂrzy przybyli do nas z poøudnia kontynentu, gøoÂwnie z Italii i Czech2.
WartosÂci duchowe, ktoÂre przyniosøo chrzesÂcijanÂstwo, wpøywaøy pozytywnie
na ugruntowanie naszej narodowej i kulturowej tozÇsamosÂci, czego widocznym
skutkiem byøo roÂwniezÇ podjeÎcie wysiøku zmierzajaÎcego do zachowania wøasnej
panÂstwowosÂci3. ZauwazÇalny jest takzÇe w tym czasie wpøyw tradycji wschodniej,
1

M. Rechowicz, PoczaÎtki i rozwoÂj kultury scholastycznej (do konÂca XIV wieku), w: Dzieje
teologii katolickiej w Polsce, t. 1, Lublin 1974, s. 21.
2
K. GoÂrski, Zarys dziejoÂw duchowosÂci w Polsce, KrakoÂw 1986, s. 23.
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zwøaszcza w okresie dziaøalnosÂci misyjnej braci soøunÂskich Cyryla i Metodego.
Polska jednak, mimo sÂcierania sieÎ dwu tradycji, pozostaøa w znacznym stopniu,
co takzÇe jest zrozumiaøe, pod wpøywem oddziaøywania chrzesÂcijanÂskiego Zachodu. PodkresÂlicÂ warto roÂwniezÇ, izÇ przyjeÎta wiara stwarzaøa mozÇliwosÂcÂ, a takzÇe
skøaniaøa, do wypracowania nowych metod ewangelizacji. Zasadniczym elementem, ktoÂry zapozÇyczono z kreÎgu kultury karolinÂskiej byøa, jak wspomniano,
zasada wolnej perswazji. Polegaøa ona na przekazie zasad wiary i chrzesÂcijanÂskiej moralnosÂci oraz prowadziøa do decyzji udzielenia chrztu. Obce byøo stosowanie metod siøowych jako sprzecznych z duchem Chrystusowej Ewangelii.
Warto takzÇe zauwazÇycÂ, izÇ tego rodzaju podejsÂcie zaowocowaøo z czasem wypracowaniem zasady tolerancji, søynnej nie tylko w Polsce. Przykøad takiej
postawy daø rektor Akademii Krakowskiej Paweø Wøodkowic (+ok. 1443 r.),
ktoÂry na Soborze w Konstancji apelowaø do jego uczestnikoÂw, by nie stosowacÂ
przemocy przy nawracaniu na chrzesÂcijanÂstwo4.
PoczaÎtkowy okres chrzesÂcijanÂstwa na ziemiach polskich øaÎczy sieÎ bardzo
sÂcisÂle z oddziaøywaniem na polskaÎ duchowosÂcÂ misjonarzy, zwøaszcza z zakonu
sÂw. Benedykta. Mnisi przekazywali nie tylko prawdy Ewangelii oraz normy
i zasady chrzesÂcijanÂskiego zÇycia; byli oni takzÇe przekazicielami dziedzictwa
oÂwczesnej kultury europejskiej. ZaobserwowacÂ to mozÇemy zwøaszcza w rozwoju liturgii oraz szeroko rozumianej sztuki i budownictwa sakralnego5.
Dokonania dwoÂch benedyktynÂskich eremitoÂw, ktoÂrzy przybyli z misjaÎ
ewangelizacyjnaÎ z Wøoch, stworzyøy mozÇliwosÂcÂ wøaÎczenia sieÎ w to dzieøo takzÇe
rodzimych mnichoÂw: Mateusza, Izaaka i Krystyna, ktoÂrzy w roku 1003 poniesÂli
sÂmiercÂ meÎczenÂskaÎ, stajaÎc sieÎ ewangelicznym zasiewem ¹nowej tradycjiº6.
Jak sieÎ bowiem okazaøo, polska duchowosÂcÂ i wyrosøa na jej gruncie pobozÇnosÂcÂ X i XI stulecia nosiøy cechy typowe dla dziedzictwa benedyktynÂskiego. Na
uwageÎ zasøuguje zwøaszcza kult, jakim otaczano tajemniceÎ meÎki i sÂmierci Chrystusa, co znalazøo swoÂj wyraz w rozwoju, nabozÇenÂstwa i kultu drzewa krzyzÇa
sÂwieÎtego7.
Innym elementem duchowosÂci szerzonej przez benedyktynoÂw byøo naboÇzenÂstwo do NajsÂwieÎtszej Maryi Panny. SÂwiadczy o tym istniejaÎcy po dzisÂ dzienÂ
kosÂcioÂø posÂwieÎcony Bogarodzicy, ktoÂry znajduje sieÎ na Ostrowie Tumskim
w Poznaniu. Wydaje sieÎ, izÇ ta forma pobozÇnosÂci i duchowosÂci trafiaøa na pod3
M. Rechowicz, Chrzest Polski a katolicka teologia misyjna we wczesnym sÂredniowieczu,
¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº 19(1966) z. 2, s. 67.
4
GoÂrski, dz. cyt., s. 68.
5
P. Skubiszewski, Sztuka Europy øacinÂskiej od VI do IX w, Lublin 2001, s. 285.
6
P. Socha, Pierwsi meÎczennicy polscy ± Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. ZÇycie
i dziaøalnosÂcÂ pierwszych meÎczennikoÂw Polski, w: SÂwiadek Jezusa, red. M. Chmielewski, Lublin
2004 (¹Homo meditansº [= HM] XXV), s. 75-102; J. Misiurek, MeÎczennicy w dziejach KosÂcioøa
Katolickiego w Polsce, w: SÂwiadek Jezusa, s. 103-105.
7
Przykøadem jest sÂwieÎtokrzyskie opactwo i klasztor, w ktoÂrym od XIII w. rozwijano kult
drzewa krzyzÇa sÂwieÎtego.
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atny grunt, o czym sÂwiadczaÎ dedykowane Matce BozÇej liczne sÂwiaÎtynie, ale
takzÇe zachowane teksty modlitw i piesÂni. Klasycznym przykøadem jest piesÂnÂ
Bogurodzica, ktoÂrej wnikliwa analiza pozwala nam zauwazÇycÂ ± co wazÇne ±
poprawnosÂcÂ teologicznego mysÂlenia, czego wyrazem jest m.in. ukazanie Maryi
jako BozÇej Rodzicielki8. TakzÇe sÂwiadectwem wpøywoÂw benedyktynÂskich na
tradycjeÎ polskiej duchowosÂci jest pochodzaÎcy z XI wieku Modlitewnik Gertrudy. Wspomniany tekst jest swoistego rodzaju ¹pomnikiem polskiej religijnosÂciº; ukazuje on bowiem jednoznacznie, jak wielkaÎ roleÎ w zÇyciu duchowym
wiernych odgrywaøa liturgia, oraz medytacja9.
MoÂwiaÎc o duchowosÂci europejskiej i jej wyrazÂnym oddziaøywaniu na rozwoÂj
i ksztaøt polskiej duchowosÂci okresu sÂredniowiecza, wspomniecÂ nalezÇy o dziaøalnosÂci przybyøych do naszego kraju cystersoÂw. PreÎzÇnie rozwijajaÎce sieÎ osÂrodki
monastyczne duchowych synoÂw sÂw. Bernarda z Clairvaux staraøy sieÎ oddziaøywacÂ na wiernych gøoÂwnie poprzez liturgieÎ oraz przykøad prostoty zÇycia chrzesÂcijanÂskiego. WazÇnym elementem przejeÎtym z duchowosÂci cysterskiej byø jej rys
maryjny. Przejawiaøo sieÎ to zwøaszcza poprzez szerzenie i rozwoÂj kultu Bogarodzicy, czego potwierdzeniem saÎ dedykowane Maryi kosÂcioøy10.
SÂledzaÎc dalsze wpøywy duchowosÂci europejskiej na dokonania, z ktoÂrymi
w tym wzgleÎdzie spotykamy sieÎ w Polsce, warto podkresÂlicÂ znaczenie dziaøalnosÂci franciszkanoÂw i dominikanoÂw. Pierwsi wzmocnili w polskiej duchowosÂci
kult czøowieczenÂstwa Chrystusa, zwøaszcza Jego meÎki i sÂmierci. MiøosÂcÂ do tych
UkrzyzÇowanego Zbawiciela widoczna byøa m.in. w postawie duchowej polskich
klarysek, zwøaszcza zasÂ sÂw. Kingi (+1292) i bø. Salomei (+1268)11.
TakzÇe pobozÇnosÂcÂ ksztaøtowana przez kult Grobu BozÇego mozÇna zaliczycÂ do
tych elementoÂw europejskiej duchowosÂci, ktoÂre znalazøy swoÂj szczegoÂlny wyraz
w Polsce. Wprawdzie poczaÎtki tego kultu zauwazÇycÂ mozÇna juzÇ u bozÇogrobcoÂw,
to jednak w szerszym zakresie rozwinaÎø sieÎ on dzieÎki wpøywom franciszkanoÂw.
Oni ¹rozpropagowaliº tzw. Kalwarie, wsÂroÂd ktoÂrych do najbardziej popularnych nalezÇaÎ Pacøawska i Zebrzydowska.
Z kolei dominikanie, ktoÂrzy przybyli do Polski w 1222 r., takzÇe starali sieÎ
rozwijacÂ u nas swojaÎ specyficznaÎ duchowosÂcÂ. SposÂroÂd przejeÎtych elementoÂw
ich tradycji, ktoÂre przeszczepione zostaøy u nas, wymienicÂ nalezÇy kult maryjny.
Wprawdzie, jak juzÇ wspomniano, ten wymiar duchowosÂci byø wczesÂniej repre8
GoÂrski, dz. cyt., s. 24. Por. takzÇe: J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci
katolickiej, t. 1 (w. X ± XVII), Lublin 1994, s. 18-20; J. Birkenmajer, Bogarodzica Dziewica.
Analiza tekstu, tresÂci i formy, LwoÂw 1937; R. Mazurkiewicz, St.C. NapioÂrkowski, W. Hryniewicz,
O teologieÎ ¹Bogurodzicyº, w: ¹Teologia w Polsce Biuletyn informacyjnyº 1988, nr 17, s. 31-41.
9
Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 25-36. CiekawostkaÎ w odniesieniu do analizowanego tekstu mozÇe
bycÂ to, zÇe Modlitewnik Gertrudy zawiera takzÇe pewne wpøywy tradycji wschodniej duchowosÂci.
TamzÇe, s. 30. Por. takzÇe Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 20-21.
10
Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 21.
11
Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 43-44; M. Kanior, Bøogosøawiona Salomea, w: Polscy SÂwieci, red.
J.R. Bar, t. 11, Warszawa 1987, s. 56; K. Szwarga, Bøogosøawiona Kinga, w: Polscy SÂwieÎci, t. 11, s. 80-82.
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zentowany przez benedyktynoÂw i cystersoÂw, to jednak dominikanie w niemaøym stopniu przyczynili sieÎ do jego ozÇywienia i ugruntowania. SÂwiadczaÎ o tym
m.in. liczne traktaty, zÇeby wspomniecÂ np. dzieøo dominikanina Henryka Heidenreicha (+1263) De diligendo Deo, stanowiaÎce jakby prolog do dzieøa sÂw.
Anzelma z Canterbury De commensuratione Crucis; traktat Henryka jest przejawem oddziaøywania dowodu ontologicznego na istnienie Boga i nalezÇy do
kierunku tzw. mistyki istotowej. Warto odnotowacÂ, izÇ duzÇy wpøyw na wspomnianego autora wywarøa filozofia neoplatonÂska, a zwøaszcza pisma PseudoDionizego Areopagity. Propagowanym elementem zÇycia duchowego byøa kontemplacja. To wøasÂnie ten rodzaj modlitwy starali sieÎ pieleÎgnowacÂ i rozpowszechniacÂ mnisi dominikanÂscy, takzÇe poza klasztorami. Przykøadem w tym
wzgleÎdzie jest traktat dominikanina Henryka Bitterfelda (+ok. 1405) De vita
contempaltiva et activa dedykowany sÂw. Jadwidze kroÂlowej (+1399); kontemplacja Boga, jak zauwazÇa jeden z badaczy tego okresu, staøa sieÎ dla niej zÂroÂdøem
usÂwieÎcenia, jak i wsparcia w wypeønianiu obowiaÎzkoÂw12.
Wydaje sieÎ, izÇ wazÇnym momentem rozwoju polskiej pobozÇnosÂci byøo przeszczepienie znanych zaroÂwno w tradycji franciszkanÂskiej, jak dominikanÂskiej,
form zÇycia zakonnego przeznaczonych dla osoÂb sÂwieckich. SÂredniowieczny
laikat miaø zatem mozÇliwosÂcÂ usÂwieÎcenia poprzez przynalezÇnosÂcÂ do III Zakonu
sÂw. Franciszka z AsyzÇu i sÂw. Dominika.
WyrazÂne zwiaÎzki ze szkoøaÎ niderlandzkaÎ dostrzegamy w zÇyciu duchowym
bø. Doroty z MontowoÂw (+1394), ktoÂra po sÂmierci meÎzÇa zdecydowaøa sieÎ na
zÇycie rekluzy w celi przylegajaÎcej do krypty katedry w Kwidzynie. Dorota,
ktoÂrej ojciec przybyø na ZÇuøawy z NiderlandoÂw, znaøa roÂwniezÇ pisma sÂw.
Brygidy Szwedzkiej; obie reprezentujaÎ mistykeÎ kobiet poÂønocnej Europy13.
DodacÂ trzeba, zÇe wpøyw devotio moderna z NiderlandoÂw nie miaø w Polsce
szerszego zasieÎgu. Natomiast na SÂlaÎsk docieraøy, zwøaszcza z Pragi, wpøywy
husyckie; jednak takzÇe i te nie znalazøy wieÎkszego poparcia wsÂroÂd ludu.

2. OKRES NOWOZÇYTNOSÂCI

Modlitewniki stanowiaÎ bardzo ciekawe zÂroÂdøo wiedzy na temat zÇycia duchowego w Polsce u poczaÎtkoÂw XVI stulecia. Zamieszczone w nich teksty
12
K. GoÂrski, Henryk Heindenreich, pierwszy biskup cheøminÂski, w: Studia nad historiaÎ dominikanoÂw w Polsce (1222-1972), t. 1, red. J. Køoczowski, Warszawa 1975, s. 179-193; tenzÇe, Najdawniejszy pomnik duchowosÂci dominikanÂskiej w Polsce, ¹W drodzeº 3(1975) z. 10, s. 98-108. Por.
takzÇe Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 22-23.
13
Por. H. Misztal, Bøogosøawiona Dorota z MaÎtowoÂw, w: Polscy SÂwieÎci, t. 1, Warszawa 1983,
s. 27-64. Por. takzÇe: GoÂrski, dz. cyt., s. 45; Misiurek, Historia i teologia , t. 1, s. 23-24; tenzÇe, Bø.
Dorota z MaÎtowoÂw (1394), w: Wielkie mistyczki KosÂcioøa, Lublin 1999, s. 96-105.
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modlitw ku czci Chrystusa i Maryi, zaczerpnieÎte zostaøy z pism sÂw. AmbrozÇego,
sÂw. Anzelma z Canterbury, sÂw. Bernarda z Clairvaux, a takzÇe sÂw. Mechtyldy
i sÂw. Gertrudy oraz sÂw. Brygidy Szwedzkiej. Dostrzegamy w nich takzÇe zalezÇnosÂcÂ od pism sÂw. Bonawentury, zwøaszcza gdy chodzi o dzieøo Baltazara Opecia
pt. ZÇywot Pana Jezu Krysta i inne utwory. Z kolei modlitewnik Biernata z Lublina Hortulus animae ± Raj duszny wykazuje duzÇe wpøywy i zalezÇnosÂcÂ od
modlitewnika Mikoøaja Saliceta Antidotarius animae. Modlitewnik Biernata
z Lublina wydany w 1513 r. byø najwczesÂniejszaÎ polskaÎ ksiaÎzÇkaÎ. OproÂcz tego
warto wspomniecÂ roÂwniezÇ Modlitewnik Siostry Konstancji pochodzaÎcy z 1527 r.
i napisany po czesku; byø on przeznaczony dla polskiej zakonnicy, prawdopodobnie cysterki. W modlitewniku mamy m.in. rozmysÂlanie sÂw. Bernarda z Clairvaux o miøosierdziu BozÇym14.
Kasper DruzÇbicki (+1662) to kolejny autor, ktoÂry zajmuje wazÇne miejsce
w dziejach polskiej teologii. DuchowosÂcÂ jego cechuje m.in. gøeÎboki kult meÎki
i ran Chrystusa zapozÇyczony zwøaszcza od bø. Henryka Suzo i sÂw. Bonawentury.
Nie potrzeba dowodzicÂ, zÇe zaroÂwno w przypadku DruzÇbickiego, jak i innych
jezuitoÂw wielki na nich wpøyw wywarøy pisma sÂw. Ignacego Loyoli, a zwøaszcza
jego CÂwiczenia duchowne15. ZauwazÇamy to m.in. w przypadku Mikoøaja èeÎczyckiego (+1653), konwertyty z kalwinizmu. JuzÇ jako jezuita peøniø on funkcjeÎ
przeøozÇonego prowincji litewskiej. W twoÂrczosÂci tego autora zauwazÇycÂ mozÇemy
cytaty pochodzaÎce z pism generaøa zakonu Klaudiusza Aquavivy, a takzÇe z dzieø
sÂw. Teresy od Jezusa, zwøaszcza dotyczaÎce zagadnienÂ duchowego kierownictwa. MysÂli tych autoroÂw, jak tezÇ OjcoÂw KosÂcioøa (gøoÂwnie sÂw. Augustyna)
potrafiø èeÎczycki w sobie wøasÂciwy sposoÂb wyrazicÂ i usystematyzowacÂ16.
Do upowszechnienia na gruncie polskim ignacjanÂskiej metody cÂwiczenÂ rekolekcyjnych oraz ignacjanÂskiej duchowosÂci przyczyniø sieÎ w duzÇej mierze Daniel Pawøowski (+1673). WieÎkszosÂcÂ podjeÎtych przez tego autora tematoÂw medytacji, jak tezÇ sama metoda ich przeprowadzenia noszaÎ wyrazÂny sÂlad pism
zakonodawcy, sÂw. Ignacego Loyoli. Podobnie rzecz sieÎ ma, gdy chodzi o innych
teologoÂw, takich jak: Tomasz Møodzianowski (+1686), Jan Morawski (+1700)
i Jana Kwiatkiewicz (+1703). Ten ostatni korzystaø roÂwniezÇ z dokonanÂ przedstawicieli nadrenÂskiej szkoøy duchowosÂci, szczegoÂlnie Jana Taulera i bø. Henryka Suzo, na ktoÂrych autorytet powoøuje sieÎ w swych dzieøach17.
Z kolei zajmujaÎcy wazÇne miejsce w polskiej duchowosÂci Mikoøaj z MosÂcisk
(+1632), znany m.in. jako autor podreÎcznika ascetyki i mistyki chrzesÂcijanÂskiej
pt. Akademia pobozÇnosÂci (KrakoÂw 1628), odwoøywaø sieÎ do autorytetu Jana
Kasjana; widzimy to zwøaszcza w refleksji dotyczaÎcej stopni doskonaøosÂci
14

Por. Misiurek, Historia i teologia... , t. 1, s. 54.
Por. J.M. Popøawski, Kaspra DruzÇbickiego teologia krzyzÇa, Lublin 1997, s. 128 n.
16
Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 164. Por. takzÇe Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 202-205;
J.M. Popøawski, Europejskie praÎdy w polskiej duchowosÂci, HM XXVI, Lublin 2005, s. 164.
17
Por. Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 283.
15
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chrzesÂcijanÂskiej, zwøaszcza zakonnej. Znaø on takzÇe dzieøa innych uznanych
autorytetoÂw, takich jak: Jan Gerson czy wymieniany juzÇ w niniejszej refleksji
niejednokrotnie sÂw. Bernard z Clairvaux. Warto tezÇ zwroÂcicÂ uwageÎ, izÇ na koncepcjeÎ modlitwy afektywnej Mikoøaja z MosÂcisk duzÇy wpøyw wywarø wspoÂøczesny mu teolog hiszpanÂski Diego Alvarez de Paz (+1620). Prawdopodobnie
Mikoøaj z MosÂcisk znaø jego trzytomowe dzieøo wydane w 1608 r. w Lyonie
pt. De vita spirituali eiusque perfectione (przekøad polski: O zÇywocie zakonnym,
KrakoÂw 1613 oraz O wykorzenieniu zøego, PoznanÂ 1618). To wøasÂnie wspomniany Alvarez de Paz, a za nim nasz autor, wbrew przyjeÎtemu powszechnie
mniemaniu przedkøadali uczucie nad poznanie rozumowe. OproÂcz hiszpanÂskiego teologa, Mikoøaj z MosÂcisk, jak wskazuje na to analiza jego pism, korzystaø
z dzieø tak wybitnych mistrzoÂw, jak sÂw. Jan od KrzyzÇa, sÂw. Teresa od Jezusa
oraz sÂw. Franciszek Salezy18.
W tym miejscu warto roÂwniezÇ zaznaczycÂ, izÇ takzÇe teolog karmelitanÂski
Andrzej Cyrus (+1647), piszaÎc na temat doskonaøosÂci zakonnej, odwoøywaø
sieÎ do mysÂli sÂw. Jana od KrzyzÇa i sÂw. Teresy od Jezusa, a takzÇe sÂw. Bonawentury, sÂw. Bernarda z Clairvaux, Ludwika z Grenady, Tomasza a Kempis i Jana
Taulera; dostrzega sieÎ u niego wpøyw roÂwniezÇ dwu innych autoroÂw karmelitanÂskich, a mianowicie Jana od Jezusa i Maryi (+1615) i Tomasza od Jezusa
(+1627), reprezentantoÂw wøoskiej kongregacji, do ktoÂrej nalezÇaøa takzÇe polska
prowincja karmelitoÂw bosych. Warto dodacÂ, zÇe bardzo wczesÂnie, bo juzÇ
w XVII w. znane byøy na gruncie polskim przekøady pism mistykoÂw hiszpanÂskich19.
Godne zauwazÇenia saÎ roÂwniezÇ dokonania w zakresie duchowosÂci polskich
cystersoÂw XVII w., zwøaszcza zasÂ Feliksa èaÎckiego, Michaøa Antoniego
Hackiego (+1703) i Kaspra z PrzemeÎtu; analiza ich pism pozwala dostrzec
wpøyw zaroÂwno sÂw. Bernarda z Clairvaux, jak tezÇ karmelity Tomasza od Jezusa
(Diaz ± Sanchez de Avila), bø. Anieli z Foligno, Pseudo-Dionizego Areopagity
i Henryka Herpa. Znane im byøy roÂwniezÇ pisma wczesnochrzesÂcijanÂskich autoroÂw: Augustyna, Izydora z Sewilli i Grzegorza Wielkiego. Do tych uznanych
filaroÂw KosÂcioøa odwoøuje sieÎ roÂwniezÇ zaøozÇyciel pierwszego polskiego zgromadzenia zakonnego ksieÎzÇy marianoÂw Stanisøaw PapczynÂski (+1701). PodejmujaÎc
refleksjeÎ na temat niepokalanego poczeÎcia, polscy teologowie XVII w. powoøywali sieÎ na autorytet bø. Jana Dunsa Szkota i sÂw. Anzelma z Canterbury,
niekiedy nawet Aleksandra z Hales, ktoÂry byø zdania, zÇe dopiero w øonie Maryi
dokonaøo sieÎ Jej uwolnienie od grzechu pierworodnego20.
InteresujaÎce wydajaÎ sieÎ bycÂ dokonania zaøozÇycielki niepokalanek, bø. Marceliny Darowskiej (+1911), zwøaszcza te, ktoÂre saÎ efektem jej przezÇycÂ mistycz18
19
20

TamzÇe, s. 302-329. Por. takzÇe: GoÂrski, dz. cyt., s. 187.
Por. Misiurek, Historia i teologia..., t. 1, s. 337-340.
TamzÇe, s. 415-417.
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nych. Analiza pozostawionych tekstoÂw wyrazÂnie wskazuje, izÇ wspomniana mistyczka nie tylko znaøa dzieøa uznanych w tym wzgleÎdzie autorytetoÂw, ale sama
bardzo wyrazÂnie nawiaÎzywaøa do mysÂli sÂw. Teresy z Avila, sÂw. Katarzyny ze
Sieny oraz mistykoÂw nadrenÂskich21.
Godne podkresÂlenia saÎ roÂwniezÇ proÂby powrotu do tradycji benedyktynÂskiej
podjeÎte przez jednego z zaøozÇycieli zgromadzenia ksieÎzÇy zmartwychwstanÂcoÂw,
a mianowicie Piotra SemenenkeÎ (+1886). Samenenko, przyjazÂniø sieÎ z odnowicielem francuskich benedyktynoÂw Prosperem Guerangerem (+1875) i bywaø
gosÂciem podparyskiego opactwa w Solesmes; twierdziø, izÇ liturgia jest jednym
z najwazÇniejszych zÂroÂdeø chrzesÂcijanÂskiej, a zwøaszcza zakonnej doskonaøosÂci.
Semenenko, reprezentujaÎcy pokolenie dziewieÎtnastowiecznych polskich emigracyjnych intelektualistoÂw, nie tylko znaø spusÂcizneÎ francuskiej szkoøy oratoryjnej reprezentowanej przez kard. Piotra de BeÂrulle'a i osÂrodek Saint-Sulpice
w ParyzÇu, ale cheÎtnie korzystaø z ich dorobku22.

3. CZASY NAJNOWSZE

Przeøom wieku XIX i XX w Polsce charakteryzuje sieÎ intensywnym rozwojem zÇycia duchowego. Przyczyniøo sieÎ do tego dobrze prowadzone nauczanie
w seminariach duchownych, w ktoÂrym korzystano z wielu sprawdzonych juzÇ
nurtoÂw duchowosÂci. Pozytywnym zjawiskiem byø odradzajaÎcy sieÎ neotomizm,
co prowadziøo do podkresÂlania znaczenia mistyki. ZauwazÇycÂ to mozÇemy zwøaszcza w dokonaniach karmelity, sÂw. Rafaøa Kalinowskiego (+1907), ktoÂry propagowaø mistycznaÎ mysÂl sÂw. Teresy od Jezusa23.

21
Por. M. Chmielewski, DosÂwiadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej, NiepokalanoÂw
1992; tenzÇe, Marcelina Darowska ± przykøad mistyki kobiecej, w: Marcelina Darowska ± NiepokalanÂski charyzmat wychowania, red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 37-41. Por. takzÇe J. Misiurek, PrzezÇycia mistyczne bø. Marceliny Darowskiej (zm. 1911), w: Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 2 (w. XVIII ± XIX), Lublin 1998, s. 348-350; tenzÇe, Bø. Marcelina Darowska
(1911), w: Wielkie mistyczki KosÂcioøa, s. 168-175.
22
Por. S. UrbanÂski, Formacja zÇycia duchowego w ujeÎciu gøoÂwnych przedstawicieli Szkoøy
ZmartwychwstanÂskiej, Warszawa 1988; tenzÇe, Ascetyczno-mistyczna formacja zÇycia duchowego
wedøug ks. Piotra Semenenki i ks. Pawøa Smolikowskiego, ¹Zeszyty Historyczno-Teologiczne
ZmartwychwstanÂcoÂwº 3(1997), s. 21-37; DuchowosÂcÂ ZmartwychwstanÂcza, Warszawa 2003. Por.
takzÇe J. Misiurek, Zarys dziejoÂw duchowosÂci, t. 2, s. 251; J.M. Popøawski, Confessio Trinitatis jako
podstawa zÇycia duchowego w pismach polskich zmartwychwstanÂcoÂw, Lublin 2003, s. 11, 22; tenzÇe,
art. cyt., s. 166.
23
Por. Misiurek, Zarys dziejoÂw duchowosÂci, t. 2, s. 336-339. Por. takzÇe: M. Gulkowski, Jestem
wøasnosÂciaÎ innych, KrakoÂw 1990.
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Z kolei sÂw. Albert Chmielowski (+1916), mimo izÇ sam reprezentowaø duchowosÂcÂ franciszkanÂskaÎ, to jednak w jego mistyce mozÇna dostrzec wpøyw sÂw. Jana od KrzyzÇa, czego dowodem saÎ m.in. jego przezÇycia ¹nocy ciemnej duchaº,
a takzÇe zapozÇyczona sÂw. Wincentego aÂ Paulo (idea apostolatu)24.
ZnaczaÎce dla opracowania i wdrozÇenia programu wychowawczego
bø. ks. Bronisøawa Markiewicza (+1912), ktoÂrego gøoÂwnym zaøozÇeniem byøa
zasada ¹powsÂciaÎgliwosÂci i pracyº, miaøy dokonania sÂw. Jana Bosko (+1888).
KorzystajaÎc z dosÂwiadczenÂ tego sÂwieÎtego, wspomniany zakonodawca podkresÂlaø, zÇe czøowiek poprzez praceÎ wspoÂødziaøa z Bogiem w dziele ustawicznego
stwarzania i zbawiania sÂwiata25.
Jednym z najwybitniejszych polskich autoroÂw duchowosÂci 1. poø. XX stulecia byø ks. Aleksander ZÇychlinÂski (+1945). Jego dzieøa: Teologia zÇycia wewneÎtrznego (KrakoÂw 1931 ± wydane takzÇe w zbiorowym opracowaniu RozwazÇania filozoficzno-teologiczne, PoznanÂ 1959) oraz Peønia umiejeÎtnosÂci sÂwieÎtych
(PoznanÂ 1935, 1950) ukazujaÎ wpøyw nauki sÂw. Tomasza z Akwinu i sÂw. Teresy
od Jezusa dotyczaÎcej modlitwy, zwøaszcza zasÂ kontemplacji26.
Do osoÂb, ktoÂrych dokonania w dziedzinie duchowosÂci saÎ nie do przecenienia, nalezÇy zaliczycÂ takzÇe kard. Augusta Hlonda (+1948). Nawoøywaø on,
przede wszystkim w swoich listach pasterskich i oreÎdziach, zwøaszcza kapøanoÂw,
do pogøeÎbienia zÇycia duchowego przez zÇycie sakramentalne. Za wzoÂr takiego
daÎzÇenia do doskonaøosÂci stawiaø sÂw. Jana MarieÎ Vianneya oraz sÂw. Jana Bosko;
z kolei møodziezÇy ukazywaø ¹patrona osÂmiu bøogosøawienÂstwº, bø. Piotra Jerzego Frassatiego27.
WyrazÂny wpøyw duchowosÂci ignacjanÂskiej zauwazÇalny jest w dokonaniach
bø. Teresy LedoÂchowskiej (+1922), zaøozÇycielki misyjnego stowarzyszenia Sodalicja sÂw. Piotra Klawera, jak tezÇ i jej siostry, sÂw. Urszuli LedoÂchowskiej
(+1939), zaøozÇycielki zgromadzenia SioÂstr Urszulanek Serca Jezusa KonajaÎcego. SÂw. Urszula pozostawiøa pisma ± RozmysÂlania dla SioÂstr (Pniewy 1932) oraz
Droga KrzyzÇowa (Pniewy 1932) ± w ktoÂrych szczegoÂlnie akcentuje potrzebeÎ
24

Por. S. SmolenÂski, Cechy charakterystyczne duchowosÂci brata Alberta (1845-1916), w:
ChrzesÂcijanie, t. 1, Warszawa 1974, s. 125-133; K. Wojtyøa, SÂwiadectwo oddania bez reszty, KrakoÂw
1984. Por. takzÇe Misiurek, Historia i teologia..., t. 2, s. 363-368.
25
Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 302-303. Por. takzÇe W. Kluz, KsiaÎdz Bronisøaw Markiewicz (18421912) ± maÎzÇ modlitwy i czynu, w: ChrzesÂcijanie, red. B. Bejze, t. 6, Warszawa 1981, s. 111-175;
Misiurek, Historia i teologia..., t. 2, s. 351-355, 358-362.
26
Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 16, 345-349. Por. takzÇe: UrbanÂski, Mistyczne poznanie Boga wedøug
ks. Aleksandra ZÇychlinÂskiego, w: BoÂg i czøowiek w dosÂwiadczeniu religijnym, HM IV, red. W. Søomka, Lublin 1986, s. 205-214; J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 3 (w.
XX), s. 221-223.
27
Por. JeÎdruszek, Model duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej. Studium na podstawie nauczania
ks. kardynaøa Augusta Hlonda, Lublin 1978 (mps Biblioteka KUL). Por. takzÇe: L. Frassati, Pier
Giorgio Frassati. Czøowiek osÂmiu bøogosøawienÂstw, Warszawa 1999; Misiurek, Historia i teologia...,
t. 3 (w. XX), s. 272-284.
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nasÂladowania Jezusa Chrystusa; On bowiem jest zÂroÂdøem zÇycia duchowego
i roÂwnoczesÂnie uzdalnia do owocnej dziaøalnosÂci apostolskiej28.
W tym miejscu godna uwagi jest takzÇe mysÂl teologiczno-ascetyczna søugi
Ç
Bozego kard. Stefana WyszynÂskiego (+1981). Prymas TysiaÎclecia reprezentuje
tradycjeÎ duchowosÂci, ktoÂrej zÂroÂdøem jest chrystocentryzm i maryjnosÂcÂ. Maryjny wymiar duchowosÂci Søugi BozÇego osadzony byø tradycji niewolnictwa maryjnego. Tego rodzaju praktykeÎ propagowaø w XVII stuleciu, i to z zauwazÇalnym skutkiem, sÂw. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Znamiennym przejawem tego rodzaju duchowosÂci w postawie Prymasa TysiaÎclecia byøo zawierzenie Chrystusowi i Jego Matce losu osobistego i caøego KosÂcioøa w Polsce.
Wydaje sieÎ takzÇe, izÇ rys ¹niewolniczegoº oddania Maryi zaowocowaø w postawie i posøudze kard. Karola Wojtyøy, poÂzÂniejszego papiezÇa Jana Pawøa II
(+2005)29.

ZAKONÂCZENIE

Przypomniane w ogoÂlnym zarysie praÎdy europejskiej duchowosÂci, ktoÂre po
przyjeÎciu przez PolskeÎ chrztu przenikneÎøy i do naszego kraju, sprawiøy, zÇe jako
Polacy moglisÂmy szczycicÂ sieÎ przynalezÇnosÂciaÎ do wielkiej rodziny narodoÂw
chrzesÂcijanÂskich. ChrzesÂcijanÂskie wzorce znalazøy swoje przeøozÇenie nie tylko
w codziennym zÇyciu wiernych, ale ± co roÂwnie wazÇne ± w gøoszonej i pieleÎgnowanej w sÂrodowiskach uniwersyteckich i klasztornych nauce. ZauwazÇycÂ mozÇna,
zÇe wprawdzie Polska nie wypracowaøa znaczaÎcych systemoÂw zÇycia duchowego,
to jednak przejmujaÎc ugruntowanaÎ juzÇ tradycjeÎ duchowosÂciowaÎ, staraøa sieÎ jaÎ
dostosowacÂ do konkretnych potrzeb i realioÂw panujaÎcych w naszej OjczyzÂnie.
Dlatego tezÇ, jako kraj, ktoÂry od tysiaÎclecia chlubi sieÎ swojaÎ przynalezÇnosÂciaÎ do
kultury i tradycji chrzesÂcijanÂskiej, nie musimy sieÎ wstydzicÂ czerpania z uznanych
i sprawdzonych wzorcoÂw. WøasÂnie poprzez wiernosÂcÂ tradycji Polska przyczyniøa sieÎ do tego, by chrzesÂcijanÂska duchowosÂcÂ mogøa zachwycacÂ i pociaÎgacÂ
swoim blaskiem.
Riassunto

Studiando le vicende della spiritualit polacca si pu notare che fin dallinizio, cio
dal momento dellinserimento della Polonia nellEuropa cristiana, erano presenti in
essa alcune correnti della spiritualit europea. Un forte influsso sulla nascita e sullo
28

Por. GoÂrski, dz. cyt., s. 374. Por. takzÇe Misiurek, Historia i teologia..., t. 3 (w. XX), s. 38-42,
147-158.
29
Por. Misiurek, Historia i teologia..., t. 3 (w. XX), s. 415-418.
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sviluppo della spiritualit polacca avevano gli ordini religiosi. Tra le dimensioni della
spiritualit europea coltivate in Polonia una particolare attenzione merita la dimensione cristocentrica e mariana.

STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 1 ± 2006

KS. JERZY MISIUREK

Â J TEOLOGII DUCHOWOSÂCI
WKèAD POLSKI W ROZWO

Teologia duchowosÂci, nazywana roÂwniezÇ teologiaÎ ascetyczno-mistycznaÎ,
usamodzielniøa sieÎ w XVIII stuleciu. Pomimo to, dopiero w 1919 r. Stolica
Apostolska oficjalnie uznaøa jaÎ za odreÎbnaÎ gaøaÎzÂ teologii, a papiezÇ Pius XI
w konstytucji apostolskiej Deus scientiarum Dominus z 1931 r. wøaÎczyø do
studioÂw kosÂcielnych jako odreÎbny przedmiot. Teologia duchowosÂci, zwana
woÂwczas ascetykaÎ, przestaøa bycÂ czeÎsÂciaÎ teologii moralnej. Jest rzeczaÎ zrozumiaøaÎ, zÇe zawsze istniaøy sÂcisøe zwiaÎzki teologii duchowosÂci z teologiaÎ w ogoÂle.
Na gruncie polskim zauwazÇamy takzÇe proces ksztaøtowania sieÎ podstawowych
zreÎboÂw tej dziedziny teologii, co mogøo wywrzecÂ pewien wpøyw na duchowosÂcÂ
europejskaÎ.

1. W OKRESIE SÂREDNIOWIECZA

O pewnej oryginalnosÂci polskiej mysÂli teologicznej w zakresie zÇycia duchowego mozÇna moÂwicÂ w okresie poÂzÂnego sÂredniowiecza. Jednym z najwieÎkszych
polskich teologoÂw konÂca XIV i poczaÎtkoÂw XV w. byø Mateusz z Krakowa
(+1410). Jego twoÂrczosÂcÂ pisÂmiennicza sÂwiadczy o rozwinieÎtej duchowosÂci sakramentalnej, zwøaszcza eucharystycznej. Zaliczany do grona przedstawicieli
ruchu devotio moderna, wzywaø do nawrotu do Pisma sÂw. i tradycji patrystycznej zamiast wykorzystywania w teologii dociekanÂ filozoficznych1. Jako autor
De puritate conscientia i Ad sciendum quando peccatum aliquod sit mortale vel
veniale zacheÎcaø Mateusz do modlitwy, umartwienÂ i postoÂw, by øatwiej przezwycieÎzÇycÂ okazje do grzechoÂw. W Meditationes super Probet seipsum homo
oraz w kazaniach Sermo de Corpore Christi: Quomodo potest i De coena DoPor. E. Winter, FruÈhhumanismus, Berlin 1864, s. 68-138. Por. takzÇe S. Wielgus, SÂredniowieczna øacinÂskojeÎzyczna biblistyka polska, Lublin 1992, s. 12.
1
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mini: Accipite et manducate2, zacheÎcaø do czeÎstej komunii sÂwieÎtej, stanowiaÎcej
wazÇny sÂrodek osiaÎgania sÂwieÎtosÂci i doskonaøosÂci zÇycia. Warto dodacÂ, zÇe Mateusz z Krakowa jako profesor filozofii i teologii na Uniwersytecie w Pradze byø
gøoÂwnym ideologiem ruchu propagujaÎcego nawet codziennaÎ komunieÎ dla osoÂb
sÂwieckich. Wprawdzie z uwagi na opozycyjne stanowisko duchowienÂstwa ta
praktyka nie zdoøaøa sieÎ przyjaÎcÂ, to jednak dzieÎki Mateuszowi synod z 1391 r.
pozwalaø sÂwieckim przyjmowacÂ komunieÎ raz w miesiaÎcu. Byøo to osiaÎgnieÎcie
duzÇej wagi w oÂwczesnej Europie3. W swoich pracach poruszaø tematy wiaÎzÇaÎce
sieÎ sÂcisÂle z teologiaÎ duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej, a przede wszystkim z rolaÎ
sakramentoÂw pokuty i Eucharystii jako podstawowych w daÎzÇeniu i osiaÎganiu
doskonaøosÂci.
W dziejach polskiej duchowosÂci katolickiej wazÇne miejsce zajmuje Jakub
z ParadyzÇa (+1464), poczaÎtkowo cysters, a nasteÎpnie kartuz. W traktacie De
profectu in vita spirituali podaø on roÂzÇne etapy modlitwy, wskazujaÎce na posteÎp
w zÇyciu duchowym czøowieka, natomiast w De theologia mystica stwierdziø, zÇe
wszyscy ludzie zostali powoøani do kontemplacji mistycznej, chocÂ niewielu do
niej dochodzi; przede wszystkim zobowiaÎzani saÎ do niej zakonnicy. W traktacie
De theologia mystica uczy autor o teorii kontemplacji, jak tezÇ jej praktyce,
podkresÂlajaÎc przy tym znaczenie uczucia. Jakub z ParadyzÇa gøosiø, zÇe teologia
mistyczna jest dosÂwiadczalnym poznaniem Boga przez usÂcisk miøosÂci jednoczaÎcej albo po prostu søodkim Jego poznaniem woÂwczas, gdy najwyzÇszy szczyt
wøadzy uczuciowej rozumu øaÎczy sieÎ z Nim przez miøosÂcÂ4. Wskutek ograniczonej roli wøadz intelektualnych, w dosÂwiadczeniu mistycznym wazÇne miejsce
zajmuje sfera afektywna czøowieka, a zwøaszcza uczucie miøosÂci. StosujaÎc na
roÂwni terminologieÎ mistyki istotowej (Wesenmystik) i nupcjalnej (Brautmystik), teolog kartuski dowodziø, zÇe stan kontemplacji Boga dosteÎpny jest nawet
dla tych, ktoÂrzy nie majaÎ wyksztaøcenia. Jakkolwiek Jakub z ParadyzÇa zalezÇny
byø od mistykoÂw nadrenÂskich, to jednak nie byø do konÂca pewien czy przezÇycia
mistyczne, takie jak ekstaza i kontemplacja saÎ uzalezÇnione od woli czøowieka,
czy tezÇ od Boga5. W kazÇdym baÎdzÂ razie jego postawa przyczyniøa sieÎ do wzniecenia dyskusji wsÂroÂd teologoÂw na temat kontemplacji nabytej i wlanej; dyskusja taka widoczna jest jeszcze w XX stuleciu (np. R. Garrigou-Lagrange).
PodkresÂlicÂ tezÇ trzeba, zÇe Jakub z ParadyzÇa jako jeden z pierwszych posøugiwaø
sieÎ terminami: theologia spiritualis i theologia mystica na okresÂlenie dziedziny
wiedzy zajmujaÎcej sieÎ zagadnieniem ascezy i modlitwy, takzÇe kontemplacyjnej.
2
Traktaty Mateusza z Krakowa dotyczaÎce spowiedzi i komunii wydano pt. Opuscula theologica: Textus et studia, wyd. W.W. SenÂko, A.L. SzafranÂski, t. 2, Warszawa 1974, fasc. 1, s. 9-67, 87-96.
3
Por. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1, Lublin 1994, s. 31.
4
Textus et studia historiam theologiae in Polonia excultae spectantia, Warszawa 1978, vol. V
(wyd. S. PoreÎbski), s. 253.
5
Por. K. GoÂrski, Teologia mistyczna Jakuba z ParadyzÇa, ¹Roczniki Filozoficzneº 27(1979)
z. 1, s. 217-230. Por. takzÇe Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1, s. 39.
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Godne zauwazÇenia jest roÂwniezÇ, zÇe teolog kartuski podkresÂlaø, izÇ wszyscy ludzie niezalezÇnie od stanu i wieku saÎ powoøani do pieleÎgnowania zÇycia mistycznego, stanowiaÎcego podstawowe dosÂwiadczenie religijne6; mistyka zatem nie
jest wyjaÎtkowym darem, jakim obdarzani saÎ tylko nieliczni.

2. OKRES NOWOZÇYTNY

Zagadnienia zwiaÎzane z teologiaÎ duchowosÂci byøy przedmiotem zainteresowania kard. Stanisøawa Hozjusza (+1579), ktoÂry na prosÂbeÎ polskich biskupoÂw opracowaø obszerny i przysteÎpny wykøad prawd wiary pt. Confessio fidei
catholicae christiana (Coloniae 1557); napisane w jeÎzyku øacinÂskim dzieøo cieszyøo sieÎ duzÇaÎ popularnosÂciaÎ, o czym sÂwiadczaÎ liczne wznowienia (39 wydanÂ)
i przekøady. Uderza duchowosÂcÂ przede wszystkim eklezjalna i sakramentalna
ich autora, ktoÂry bazujaÎc na tekstach biblijnych i patrystycznych wskazywaø, zÇe
Jezus Chrystus jako zaøozÇyciel KosÂcioøa i sprawca naszego usÂwieÎcenia jest fundamentem zÇycia chrzesÂcijanÂskiego7. PrzyznacÂ jednak trzeba, zÇe mysÂl teologiczna Hozjusza, w tym roÂwniezÇ mysÂl ascetyczna nie jest doktrynaÎ typu akademickiego. Autor Konfesji byø przede wszystkim duszpasterzem, ktoÂry ze wzgleÎdoÂw
praktycznych zajaÎø sieÎ teologiaÎ, zmuszony niejako do tego koniecznosÂciaÎ przeciwstawienia sieÎ poglaÎdom protestanckim. Zawarte w dziele tresÂci, takzÇe w zakresie teologii duchowosÂci zapewne rzutowaøy na ksztaøtowanie sieÎ postaw
oÂwczesnych ludzi.
Chrystocentrycznie ukierunkowanaÎ duchowosÂcÂ reprezentuje roÂwniezÇ
Stanisøaw Sokoøowski (+1593). W swym dziele Nuntius salutis sive de Incarnatione (Cracoviae 1583) podkresÂliø, zÇe Syn BozÇy w tym celu staø sieÎ Synem
Czøowieczym, aby ci, ktoÂrzy saÎ synami ludzkimi, mogli stacÂ sieÎ przybranymi
dziecÂmi Boga. Wymaga to jednak wspoÂøpracy ze strony ludzi, wiernosÂci
nauczaniu Chrystusa i nasÂladowania Go w swoim posteÎpowaniu8. RozmysÂlania o meÎce PanÂskiej zatytuøowane Iustus Joseph sive in Jesu Christi Domini nostri mortem et passionem (Cracoviae 1586), majaÎce silny podkøad
dogmatyczny, akcentujaÎ znaczenie sÂmierci krzyzÇowej i tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa dla naszego zÇycia duchowego9. Sokoøowski wskazuje tezÇ na wielkaÎ roleÎ Eucharystii, a zwøaszcza adoracji w ksztaøtowaniu zÇycia
6

Por. J. StosÂ, Mistrz Jakub z ParadyzÇa i ¹devotio modernaº, Warszawa 1997, s. 178.
Por. S. Hozjusz, Confessio fidei catholicae christiana, w: Opera omnia, Coloniae 1584, t. 1,
s. 243 n. Por. takzÇe J. Jezierski, Nauka Stanisøawa Hozjusza o søowie BozÇym, ¹Studia WarminÂskieº
22-23(1985-1986), s. 233-294.
8
Por. S. Sokoøowski, Nuntius salutis, Cracoviae 1583, s. 152.
9
Por. TenzÇe, Iustus Joseph, Cracoviae 1586, s. 230.
7

180

JERZY MISIUREK

duchowego czøowieka10. MoÂwiaÎc o Maryi, wzywaø do nasÂladowania Jej cnoÂt,
zwøaszcza pokory i posøuszenÂstwa11. Jego pisma z zakresu duchowosÂci miaøy
charakter praktyczny, bowiem pragnaÎø on przekazacÂ kroÂlowi Stefanowi
Batoremu, ktoÂrego byø nadwornym kaznodziejaÎ, a takzÇe wiernym, konkretne medytacje. MozÇna tezÇ moÂwicÂ w pewnym sensie o duchowosÂci ekumenicznej naszego autora, bowiem posÂredniczyø on w pertraktacji niemieckich
luteran z CerkwiaÎ prawosøawnaÎ; sÂwiadczy o tym dzieøo Sokoøowskiego Censura Orientalis Ecclesiae, ktoÂre przyniosøo mu europejskaÎ søaweÎ.
WsÂroÂd przedstawicieli polskiej duchowosÂci katolickiej XVII stulecia wazÇne
miejsce zajmuje Kasper DruzÇbicki (+1662). DzieÎki bogatej twoÂrczosÂci pisÂmienniczej w jeÎzyku øacinÂskim wywarø duzÇy wpøyw zwøaszcza na przedstawicieli
swego zakonu, ktoÂrzy kontynuowali jego mysÂl teologiczno-ascetycznaÎ. Koncentrowaøa sieÎ ona gøoÂwnie na osobie i nauczaniu Jezusa Chrystusa. Warto
tu wskazacÂ na niektoÂre przynajmniej dzieøa DruzÇbickiego, jak Sol in virtute
sua, Jesus Christus in splendore suarum excellentiarum (Calissii 1662), Paradoxa Verbi incarnati (Vratislaviae 1717) i Meta cordium Cor Jesu et Sanctissima
Trinitas (Calissii 1683), w ktoÂrych zawarø swe mysÂli o Chrystusie jako przedwiecznej MaÎdrosÂci, Wcielonym Søowie BozÇym i NajsÂwieÎtszym Sercu Jezusa.
Jakkolwiek teologiczno-ascetyczny system DruzÇbickiego w swej zasadniczej
podstawie jest oryginalny, to jednak ma powiaÎzania z roÂzÇnymi szkoøami duchowosÂci zakonnej. Fundamentalna tresÂcÂ mistyki naszego autora jest z gruntu
ignacjanÂska, a wieÎc trynitarna i roÂwnoczesÂnie chrystocentryczna. Przede
wszystkim uwageÎ zwraca chrystocentryzm mistyki DruzÇbickiego, ktoÂry jest
o wiele bogatszy anizÇeli u Ignacego Loyoli12. Wyraziø sieÎ on szczegoÂlnie w kulcie
Chrystusa jako OblubienÂca Przedwiecznej MaÎdrosÂci wcielonej, a nadto w umiøowaniu Jezusa cierpiaÎcego i ukrzyzÇowanego, w kulcie Serca BozÇego i Maryi
(teologiczne uzasadnienie maryjnego niewolnictwa). NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe
DruzÇbicki jako jeden z najwybitniejszych teologoÂw swego wieku, ktoÂry mozÇe
stanaÎcÂ w rzeÎdzie wielkich teologoÂw ascetyczno-mistycznych Zachodu, wyksztaøcenie humanistyczne, filozoficzne i teologiczne zdobyø w kolegiach jezuickich w Polsce.
Mikoøaj z MosÂcisk (+1632) posiada wielkie zasøugi dla rozwoju teologii
duchowosÂci w Polsce. Ogøosiø on w jeÎzyku ojczystym Elementarzyk cÂwiczenia
duchownego (KrakoÂw 1626) i Akademia pobozÇnosÂci (KrakoÂw 1628), stanowiaÎce jakby pierwszy w Polsce podreÎcznik ascetyki i mistyki chrzesÂcijanÂskiej, adresowany do duchownych i sÂwieckich. W jego przekonaniu ascetyka ma za przedmiot ¹pobozÇny albo duchowny zÇywotº, przy czym chodzi o to, by zÇycÂ BozÇym
duchem i ¹czynicÂ sprawy duchowneº. TeologieÎ mistycznaÎ pojmowaø on jako
10

s. 24.

11
12

Por. TenzÇe, Pro cultu et adoratione Jesu Christi in Eucharistiae Sacramento, Cracoviae 1584,
Por. TenzÇe, Nuntius salutis, s. 91.
Por. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1, s. 244.
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¹naukeÎ o Bogu skrytaÎ i tajemnaÎ od meÎdrcoÂw tego sÂwiata nadeÎtych zakrytaÎ,
ktoÂrej mistrzem jest sam BoÂgº; nauka ta ¹nie tylko rozum wiadomosÂciaÎ wysokaÎ
opatruje, osÂwieca i zdobi, ale tezÇ i woleÎ naszaÎ do wielkiej miøosÂci Boga zapala
i bardzo znacznymi afektami napeøniaº13. A zatem jest to ¹contemplatio, pilne
przypatrywanie albo zapatrywanie sieÎ na Bogaº14.
Jednym z najwazÇniejszych osiaÎgnieÎcÂ Mikoøaja z MosÂcisk jest chyba pierwsze
na gruncie polskiej mysÂli teologicznej, caøosÂciowe opracowanie w jeÎzyku ojczystym zagadnienia modlitwy ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem modlitwy afektywnej, nadto pierwsza proÂba wprowadzenia polskiej terminologii ascetycznomistycznej; od niego wywodzi sieÎ nazewnictwo 15 stopni kontemplacji, przyjmowanych przez Alvareza de Paz, hiszpanÂskiego teologa. Dzieøa Mikoøaja
z MosÂcisk ksztaøtowaøy duchowosÂcÂ zwøaszcza zakonoÂw zÇenÂskich, a takzÇe kleru
diecezjalnego, bowiem zagadnienia zwiaÎzane ze spowiedziaÎ byøy obowiaÎzkowym podreÎcznikiem dla duchownych15. Gdyby dzieøa Mikoøaja z MosÂcisk byøy
napisane po øacinie, z pewnosÂciaÎ znalazøyby oddzÂwieÎk na Zachodzie.
WsÂroÂd polskich franciszkanoÂw XVII stulecia wyroÂzÇniø sieÎ w zakresie teologii duchowosÂci Chryzostom Dobrosielski (+1676). Z jego dzieø na uwageÎ
zasøuguje Summarium asceticae et mysticae theologiae (Cracoviae 1655), uwazÇane przez K. GoÂrskiego za pierwszy ¹w KosÂciele traktat teologii ascetycznomistycznejº16. GoÂrski przypomina, zÇe traktat ten jest niejako syntezaÎ wysiøkoÂw
polskich autoroÂw, zajmujaÎcych sieÎ poruszanaÎ problematykaÎ, w szczegoÂlnosÂci
zasÂ M. èeÎczyckiego i K. DruzÇbickiego. Natomiast J. Guibert saÎdzi, zÇe Dobrosielski byø pierwszym z autoroÂw, ktoÂry uzÇyø sformuøowania ¹teologia ascetycznaº17. W pierwszej poøowie XVIII w. traktat ten miaø jeszcze dwa wydania,
przy czym w wydaniu z 1731 r. pt. Theologia ascetica ad mentem sancti Bonaventurae, w wyniku poteÎpienia przez KosÂcioÂø kwietyzmu usunieÎto termin ¹mistykaº, zasÂ o kontemplacji pozostawiono tylko kroÂtkie wzmianki. Wspomniany
traktat, odreÎbnie zajmujaÎcy sieÎ ascetykaÎ i mistykaÎ, opracowany zostaø metodaÎ
scholastycznaÎ; znajduje sieÎ w nim wiele definicji z problematyki zÇycia duchowego. Dobrosielski zaliczyø do zagadnienÂ mistycznych zjawiska pochodzenia
BozÇego, natomiast do ascetycznych ± wysiøki ludzkie. Po wyjasÂnieniu nazwy
i przedmiotu nowej gaøeÎzi teologii nasz autor zamiesÂciø w czeÎsÂci pierwszej swego traktatu 14 cÂwiczenÂ duchownych, zasÂ w drugiej 5 podstawowych zagadnienÂ
13

Mikoøaj z MosÂcisk, Akademia pobozÇnosÂci, KrakoÂw 1628, s. 623.
TamzÇe.
15
Por. A. Dziuba, Problematyka pokutna w pismach teologiczno-moralnych Mikoøaja z MosÂcisk (1559-1632), ¹Studia PelplinÂskieº 11(1983), s. 161-180. Por. takzÇe Misiurek, Historia i teologia
polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1, s. 329.
16
Zarys dziejoÂw duchowosÂci w Polsce, KrakoÂw 1986, s. 192.
17
La plus ancienne ¹TheÂologie asceÂtiqueº, ¹Revue d'asceÂtique et de mystiqueº 18(1937),
s. 404-408. Wydaje sieÎ, zÇe opinia nie jest søuszna, bowiem traktat Mikoøaja z MosÂcisk pt. Akademia
pobozÇnosÂci (KrakoÂw 1628) zawiera juzÇ takie sformuøowanie.
14
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z zÇycia duchowego. Dobrosielski akcentowaø, zÇe droga ascetyczna jest przeznaczona dla wszystkich, natomiast habitualne zjednoczenie z Bogiem jest udziaøem ludzi doskonaøych i dokonuje go w nich øaska usprawiedliwiajaÎca. DzieÎki
temu zjednoczeniu mozÇna moÂwicÂ o caøkowitym ¹zatopieniuº duszy w Bogu;
nazywa on je ¹upojeniemº, ¹szczeÎsÂciemº i ¹ekstazaÎº. O zjednoczeniu z Bogiem
decyduje doskonaøy stopienÂ miøosÂci. Istnieje bowiem ¹charitas unitivus, vel
alias amor unitivusº, sprawiajaÎcy jednosÂcÂ mieÎdzy Bogiem a czøowiekiem18.
Ponadto teolog franciszkanÂski uczy o potrzebie uformowania duszy rozumnej
na wzoÂr Boga, aby dostaÎpicÂ peønego z Nim zjednoczenia. Przypomina przy tym
powszechnaÎ zbawczaÎ woleÎ Boga. Celem zjednoczenia z Bogiem jest Jego chwaøa, natomiast sposobem jej osiaÎgnieÎcia ± miøosÂcÂ. Potrzeba zatem, abysÂmy
wszystko wypeøniali w duchu miøosÂci, jak chce tego BoÂg, podporzaÎdkowujaÎc
sieÎ Jego woli. Peøna i doskonaøa zgodnosÂcÂ jest wtedy, gdy kto w sposoÂb absolutny nasÂladuje Boga, pragnaÎc tego, co i BoÂg w duchu miøosÂci ku Niemu. Wydaje sieÎ, zÇe polski teolog wykorzystaø dosteÎpnaÎ mu literatureÎ, zwøaszcza pisma
sÂw. Bonawentury, systematyzujaÎc w sposoÂb teoretyczny poglaÎdy na zÇycie duchowe. Nie miaø on jednak przezÇycÂ mistycznych, a w swym traktacie nie zamiesÂciø odreÎbnego rozdziaøu posÂwieÎconego darom Ducha SÂwieÎtego. Pomimo
to, dzieøo Dobrosielskiego zajmuje wazÇne miejsce w rozwoju katolickiej teologii duchowosÂci.
W podobnym duchu nauczaø roÂwniezÇ paulin Grzegorz Terecki (+1659),
ktoÂry w swoim dziele Directorium spiritualis vitae Fratrum Eremitarum Ordinis
Sancti Pauli Eremitae (Cracoviae 1649, CzeÎstochowa 1649) stanowiaÎcym przewodnik na drogach zÇycia duchowego, umiejeÎtnie poøaÎczyø ascetykeÎ i mistykeÎ;
dowodziø przy tym, zÇe ascetyka jest przygotowaniem do mistyki. Terecki uczaÎc
o doskonaøosÂci chrzesÂcijanÂskiej wskazywaø, zÇe jest ona miøosÂciaÎ teologicznaÎ,
a wieÎc jest to amor benevolentiae supernaturalis Dei, ktoÂra po usunieÎciu nieuporzaÎdkowanych namieÎtnosÂci i rad zdolna jest do wypeøniania swych funkcji
i cÂwiczenia sieÎ we wszystkich cnotach. DoskonaøosÂcÂ zatem nie roÂzÇni sieÎ w sposoÂb istotny od miøosÂci, bowiem ¹miøosÂcÂ jest wieÎziaÎ doskonaøosÂciº (Kol 3,14).
W przekonaniu Tereckiego, do doskonaøosÂci zobowiaÎzani saÎ wszyscy, podobnie jak do miøosÂci, ale przede wszystkim osoby zakonne19. Na uwageÎ zasøuguje
proÂba omoÂwienia specyficznego charakteru zÇycia duchowego zakonu paulinoÂw, ktoÂraÎ Terecki przedstawiø w trzeciej czeÎsÂci swego dzieøa; wiadomo, zÇe
proÂba ta wykracza poza granice naszej Ojczyzny, gdziekolwiek znajdujaÎ sieÎ
przedstawiciele tego zakonu, ktoÂrzy wiele czerpiaÎ z przemysÂlenÂ polskiego teologa paulinÂskiego.
Warto zauwazÇycÂ, zÇe polscy cystersi w XVII w. przyczynili sieÎ do upowszechnienia terminu: teologia duchowosÂci. Opat z Oliwy Michaø Antoni Hacki
18
19

Por. Ch. Dobrosielski, Summarium asceticae et mysticae theologiae, Cracoviae 1655, s. 684.
Por. G. Terecki, Directorium spiritualis vitae, CzeÎstochowa 1649, s. 10.
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(+1703) oproÂcz kazanÂ o tematyce ascetycznej ogøosiø Breve compendium vitae
spiritualis et devotae (Olivae 1685), w ktoÂrym odroÂzÇnia zÇycie duchowe od zÇycia
pobozÇnego. Natomiast Feliks Simplex èaÎcki pozostawiø dzieøo Theologia spiritualis fundamentalis seu vera christiana, divina sapientia (I-III, Olivae 1687);
pomimo swego nowatorskiego charakteru, dzieøo to do dzisÂ nie zostaøo zauwazÇone. W trosce o odnoweÎ zÇycia duchowego osoÂb zakonnych i kleru diecezjalnego autorzy ci uzasadniali potrzebeÎ osiaÎgania sÂwieÎtosÂci i zdobywania zdrowej doktryny, a takzÇe nasÂladowania Jezusa Chrystusa. èaÎcki zdaje sieÎ wskazywacÂ na znaczenie formacji duchowej i intelektualnej w seminariach duchownych. Z ubolewaniem jednak wyrazÇa sieÎ o zaniedbaniach na tym odcinku ze
strony biskupoÂw, ktoÂrzy winni troszczycÂ sieÎ o to, by wysyøacÂ ¹godnych robotnikoÂw do zÇniwa duszº20. Charakterystyczne, zÇe zagadnienie kontemplacji Boga zaliczaø èaÎcki do podstawowej czeÎsÂci teologii duchowosÂci, akcentujaÎc przy
tym roleÎ daroÂw Ducha SÂwieÎtego, zwøaszcza rozumu i maÎdrosÂci. Z tego wzgleÎdu kontemplacja duchowa, o ktoÂrej poucza, roÂzÇni sieÎ od kontemplacji naturalnej beÎdaÎcej udziaøem roÂwniezÇ poganÂskich filozofoÂw21. W sumie, dzieøo
èaÎckiego odznacza sieÎ wielkaÎ erudycjaÎ, chocÂ z uwagi na trudnaÎ problematykeÎ
nie zawsze jest jasne.
Dla ksztaøtowania sieÎ duchowosÂci zakonnej wielkie znaczenie posiadajaÎ
prace zaøozÇyciela marianoÂw Stanisøawa PapczynÂskiego (1701). Do najwazÇniejszych z zakresu teologii ascetyczno-mistycznej nalezÇaÎ m.in. Orator Crucifixus
(Cracoviae 1670), Templum Dei mysticum (Cracoviae 1675), Christus patiens
(Varsaviae 1690) i Inspectio cordis (Varsaviae 2000). W dzieøach tych zajaÎø sieÎ
autor przede wszystkim zagadnieniem doskonaøosÂci zakonnej oraz chrzesÂcijanÂskiej w ogoÂle. Gøosiø on, zÇe do osiaÎgnieÎcia ewangelicznej doskonaøosÂci
zostali powoøani wszyscy ludzie. Proces jej osiaÎgania zapoczaÎtkowuje w nas
radykalne zerwanie z grzechem, a wieÎc nawroÂcenie, ktoÂremu towarzyszy peønienie pokuty; grzech bowiem utrudnia nam kontemplacjeÎ Boga juzÇ tu na
ziemi, a takzÇe w wiecznosÂci22. W mysÂl nauczania PapczynÂskiego, osiaÎganiu
sÂwieÎtosÂci towarzyszy dynamicznosÂcÂ, wspoÂøpraca z BozÇaÎ øaskaÎ, staøosÂcÂ ludzkiego ducha i wiernosÂcÂ wøasnemu powoøaniu. WazÇne miejsce zajmuje tezÇ nasÂladowanie Chrystusa, ktoÂre jest obowiaÎzkiem osoÂb zakonnych. Teolog marianÂski podkresÂla, zÇe zÇycie doskonaøe to nie doznania uczuciowe lub stany ekstatyczne, lecz odwzorowywanie w sobie postawy Jezusa23. Wprawdzie PapczynÂski czerpaø wiele z tekstoÂw biblijnych i patrystycznych, a nawet wspoÂøczesnych mu teologoÂw, np. K. DruzÇbickiego, to jednak do oryginalnych nalezÇy
20

F.S. èaÎcki, Theologia spiritualis fundamentalis, Oliva 1687, cz. I, s. 143. W dwu nasteÎpnych
tomach èaÎcki zwraca uwageÎ na znaczenie cnoÂt teologicznych i moralnych w duchowym zÇyciu
czøowieka.
21
Theologia spiritualis fundamentalis, cz. II, s. 130 n.
22
Por. S. PapczynÂski, Christus patiens, Varsaviae 1690, s. 361.
23
Por. TenzÇe, Inspectio cordis, Varsaviae 2000, s. 235.
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mysÂl o zwiaÎzku Eucharystii, czyli szczegoÂlnej obecnosÂci zmartwychwstaøego
Chrystusa z konsekracjaÎ zakonnaÎ, beÎdaÎcaÎ jakby ¹posÂlubieniemº ludzkiej osoby Zbawicielowi.
Z kolei franciszkanÂski teolog Florian Jaroszewicz (+1771) w Principia
theologiae asceticae (Leopoli 1752) dowodziø, zÇe teologia ascetyczna uczy
wznoszenia duszy do Boga w sposoÂb zwyczajny, czyli ze zwyczajnym, naturalnym sÂwiatøem rozumu, wspartym przez afekty i wyobrazÇenia, natomiast
teologia mistyczna wznosi duszeÎ do Boga w sposoÂb nadzwyczajny, zanurzajaÎc
niejako umysø i serce czøowieka kontemplujaÎcego w Bogu. Pierwsze jest wieÎc
poznanie Boga i spraw BozÇych, praca samego umysøu, a nasteÎpnie dzieÎki
czeÎsÂciowemu przynajmniej osÂwieceniu przez Boga, z mniejszym wysiøkiem
czøowieka mozÇliwa sieÎ staje Jego kontemplacja. Teologia ascetyczna wøasÂciwa
jest ludziom poczaÎtkujaÎcym i posteÎpujaÎcym w zÇyciu duchowym, a mistyczna ±
doskonaøym, czyli oczyszczonym od wszelkich wad i tym, ktoÂrzy osiaÎgajaÎ
cnoty24.
DuchowosÂcÂ katolickaÎ ubogaciøy niewaÎtpliwie prace polskich zmartwychwstanÂcoÂw, a zwøaszcza Piotra Semenenki (+1886), autora dzieø: Mistyka (KrakoÂw 1896, 1904; wyd. 3: ZÇycie wewneÎtrzne, LwoÂw 1931) i CÂwiczenia duchowne
(KrakoÂw 1903). Semenenko zapoczaÎtkowaø nowaÎ szkoøeÎ duchowosÂci zmartwychwstanÂczej, ktoÂrej zasadami kieruje sieÎ takzÇe zÇenÂska gaøaÎzÂ zmartwychwstanek zaøozÇona w konÂcu XIX w. przez CelineÎ BorzeÎckaÎ25. Jako wspoÂøzaøozÇyciel zmartwychwstanÂcoÂw Semenenko wytyczyø nowemu zgromadzeniu pewien kierunek ascezy i mistyki. Nie trzymaø sieÎ on lansowanego woÂwczas
schematu, ktoÂry mistykeÎ oddzielaø od ascezy i ograniczaø do zjawisk nadzwyczajnych. W pismach Semenenki daje sieÎ zauwazÇycÂ wpøywy benedyktynÂskie
(akcentowanie znaczenia pokory w zÇyciu duchowym), a takzÇe szkoøy francuskiej P. de BeÂrulle'a i osÂrodka Saint-Sulpice w ParyzÇu (zÇycie z Jezusem i przemiana w Jezusa). Punkty rozbiezÇne uwidaczniajaÎ sieÎ jednak w nastawieniu
Semenenki na dziaøalnosÂcÂ apostolskaÎ, søuzÇbeÎ KosÂcioøowi i ojczyzÂnie. Pisma
Semenenki opierajaÎ sieÎ przede wszystkim na tekstach biblijnych odpowiednio
komentowanych, a takzÇe na ¹zdrowejº filozofii26. MysÂli jednak w nich zawarte
odnoszaÎce sieÎ do zagadnienia modlitwy, zawsze saÎ aktualne w teologii duchowosÂci.

24

Por. F. Jaroszewicz, Principia theologiae asceticae, Leopoli 1752, s. 32.
Por. GoÂrski, Zarys dziejoÂw duchowosÂci w Polsce, s. 288.
26
Por. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 2, Lublin 1998, s. 251.
Por. takzÇe, J.M. Popøawski, Confessio Trinitatis jako podstawa zÇycia duchowego w pismach polskich zmartwychwstanÂcoÂw, Lublin 2003, s. 201.
25
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3. CZASY NAJNOWSZE

W najnowszym okresie naszej historii obejmujaÎcej wiek XX spotykamy
wiele prac wazÇnych dla rozwoju teologii duchowosÂci. W poczaÎtkach stulecia
byøo wielu autoroÂw, ktoÂrzy akcentowali jej praktyczny wymiar. WchodzaÎ tu
w greÎ zwøaszcza pisma zaøozÇyciela michalitoÂw i michalitek Bronisøawa Markiewicza (+1912), jak tezÇ zaøozÇyciela zgromadzenÂ bezhabitowych Honorata KozÂminÂskiego (+1916), a nawet Zygmunta Gorazdowskiego (+1920), zaøozÇyciela
joÂzefitek.
WazÇne dla rozwoju teologii duchowosÂci saÎ prace biskupa JoÂzefa Sebastiana
Pelczara (+1924), szczegoÂlnie wielokrotnie wznawiana pt. ZÇycie duchowne,
czyli doskonaøosÂcÂ chrzesÂcijanÂska wedøug najcelniejszych mistrzoÂw duchownych
(PrzemysÂl 1873), stanowiaÎca podreÎcznik dla alumnoÂw seminarioÂw duchownych. Teolog ten w duzÇej mierze przyczyniø sieÎ do rozwoju duchowosÂci kapøanÂskiej. Wyrazem tego saÎ jego prace: RozmysÂlania o zÇyciu kapøanÂskim, czyli
ascetyka kapøanÂska (I-II, 1907), Jezus Chrystus wzorem i Mistrzem kapøana
(I-IV, 1909-11) i Pasterz wedøug Serca Jezusowego, czyli ascetyka pasterska
(LwoÂw 1913). Jako inicjator nowej rodziny zakonnej Pelczar opracowaø RozmysÂlania o zÇyciu zakonnym dla zakonnic (KrakoÂw 1897); prace te sÂwiadczaÎ, zÇe
doskonaøosÂcÂ zÇycia zakonnego stawiaø on na bardzo wysokim szczeblu. Od osoÂb
zakonnych wymagaø on szczegoÂlnej wiernosÂci zøozÇonym sÂlubom. Warto podkresÂlicÂ, zÇe odznaczajaÎce sieÎ oryginalnosÂciaÎ rozmysÂlania Pelczara dla kapøanoÂw
i osoÂb zakonnych ksztaøtowaøy ich zÇycie duchowe przez døugie lata27.
WspomniecÂ tu trzeba o wkøadzie Polski w rozwoÂj teologii i kultu Miøosierdzia BozÇego. PoczaÎtki szczegoÂlnego rozwoju tego kultu zwiaÎzane saÎ z objawieniami Faustyny Kowalskiej (+1938 r.). W swoim Dzienniczku, znanym dzisÂ
takzÇe w innych krajach europejskich, jak i za Oceanem, nasza mistyczka zaznacza, zÇe Serce Jezusa jest wprost ¹morzemº miøosierdzia. Wszyscy, ktoÂrzy
pragnaÎ dostaÎpicÂ øaski miøosierdzia, winni w Jezusie zøozÇycÂ caøaÎ swaÎ ufnosÂcÂ.
W objawieniu z dnia 22 lutego 1931 r. Faustyna zobaczyøa w swej celi Zbawiciela ubranego w biaøaÎ szateÎ z reÎkaÎ wzniesionaÎ do bøogosøawienÂstwa, z ktoÂrego
piersi wychodziøy promienie: biaøy i czerwony. Poleciø On namalowacÂ obraz
z napisem: ¹Jezu, ufam Tobieº28. Pierwszy obraz zostaø wykonany w 1934 r.
w Wilnie. Tam tezÇ w roku nasteÎpnym przekazaø jej Jezus tresÂcÂ Koronki do
BozÇego Miøosierdzia. Wedøug Faustyny, miøosierdzie ¹przechodzi od naszych
serc przez Bosko-ludzkie Serce Jezusa, podobnie jak promienÂ søonÂca przez
krysztaøº. Warto nadmienicÂ, zÇe wielu autoroÂw dopatrzyøo sieÎ wewneÎtrznego

27
28

J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 3, Lublin 2001, s. 57-90.
SÂw. Faustyna Kowalska, Dzienniczek , 47-48.
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zwiaÎzku mieÎdzy Dzienniczkiem sÂw. Faustyny a encyklikaÎ Dives in misericordia
Jana Pawøa II29.
OreÎdzie BozÇego Miøosierdzia przekazane KosÂcioøowi przez sÂw. FaustyneÎ
KowalskaÎ dotarøo takzÇe do brzegoÂw Ameryki PoÂønocnej w niespeøna 3 lata po
jej sÂmierci. Apostolat BozÇego Miøosierdzia i zwiaÎzana z nim chrystocentryczna
duchowosÂcÂ znalazøy podatny grunt zaroÂwno w Anglii (w poczaÎtkach drugiej
poøowy XX w.) z siedzibaÎ w Hereford i od 1997 r. w Fawley Court, jak tezÇ
w Portugalii, czy tezÇ w GroÂdku Podolskim na Ukranie30. Wszystko to sÂwiadczy
o aktualnosÂci i potrzebie ksztaøtowania zÇycia duchowego w oparciu o ideeÎ Boga
¹bogatego w miøosierdzieº, a jednoczesÂnie o zÇywotnosÂci polskiej duchowosÂci
katolickiej.
Wybitnym teologiem duchowosÂci w Polsce w czasach najnowszych byø bez
waÎtpienia Aleksander ZÇychlinÂski (+1945). GøoÂwnym jego dzieøem z tej dziedziny jest Teologia zÇycia wewneÎtrznego (KrakoÂw 1931), a takzÇe Sacerdos (PoznanÂ
1932), Wtajemniczenie w umiejeÎtnosÂcÂ sÂwieÎtych (PoznanÂ 1933) i Peønia umiejeÎtnosÂci sÂwieÎtych (PoznanÂ 1935); inne jego prace zebrano w dziele RozwazÇania
filozoficzno-teologiczne (PoznanÂ 1959). ZÇychlinÂski uwazÇaø, zÇe teologia ascetyczno-mistyczna jest ¹wyzÇszym zastosowaniem teologii dogmatycznej i moralnej do sztuki kierowania duszami ku coraz peøniejszemu zjednoczeniu z Bogiemº. Jako odreÎbna dyscyplina teologiczna ¹zajmuje sieÎ ona rozwojem zÇycia
BozÇego w nas i ustala prawidøa i normy, wedøug ktoÂrych nalezÇy je pieleÎgnowacÂ,
by dojsÂcÂ do doskonaøosÂci chrzesÂcijanÂskiejº31. Nasz autor byø przekonany o tym,
zÇe prawdy wiary stanowiaÎ niezbeÎdny fundament teologii duchowosÂci. Natomiast w odniesieniu do teologii moralnej, teologia duchowosÂci jest dopeønieniem i uwienÂczeniem, bowiem wyprowadza z niej ¹prawidøa i zasady, majaÎce
søuzÇycÂ za bezposÂrednie normy dla zÇycia duchowegoº32. DzieÎki temu ZÇychlinÂski
uznawaø teologieÎ duchowosÂci za najwzniosÂlejszaÎ czeÎsÂcÂ teologii, beÎdaÎcaÎ ¹kresem
i ostatecznym uwienÂczeniem jednolitej umiejeÎtnosÂci teologicznejº, ktoÂrej podstawowym zÂroÂdøem jest Pismo sÂw. i Tradycja, zwøaszcza zasÂ dzieøa OjcoÂw KosÂcioøa i pisarzy wczesnochrzesÂcijanÂskich33. Wprawdzie ZÇychlinÂski nie stworzyø
nowych kierunkoÂw w teologii duchowosÂci, jednakzÇe samodzielnie zarysowaø
podstawowe prawdy odnoszaÎce sieÎ do chrzesÂcijanÂskiej doskonaøosÂci w sÂwietle
tajemnicy TroÂjcy SÂwieÎtej, teologii daroÂw Ducha SÂwieÎtego, integralnego ujeÎcia
natury i øaski oraz eklezjalnego ukierunkowania duchowosÂci.
29

1085 n.
30

J. Misiurek, Kowalska Faustyna sÂw., w: Encyklopedia katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol.

Por. Tajemnica BozÇego miøosierdzia w charyzmacie marianÂskim. Materiaøy mieÎdzynarodowego sympozjum teologicznego, LichenÂ 12-16 maja 2003 r., red. J. Kumala, LichenÂ 2004, s. 332-354.
31 Ç
Zycie wewneÎtrzne, w: RozwazÇania filozoficzno-teologiczne, PoznanÂ 1959, s. 267.
32
TamzÇe, s. 270.
33
TamzÇe, s. 272.
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Zagadnienia ascetyki i mistyki byøy roÂwniezÇ przedmiotem zainteresowania
JoÂzefa Puchalika (+1958), ktoÂry pozostawiø dzieøo Zarys ascetyki i ascetyka
ogoÂlna (ZdunÂska Wola 1936) oraz Zarys mistyki (TuchoÂw 1939, mps Archiwum RedemptorystoÂw w Tuchowie). Autor uwazÇaø, zÇe ascetyka nie wyczerpuje
wszystkich zagadnienÂ zwiaÎzanych z zÇyciem duchowym, staÎd tezÇ dzieøa te na
terenie Polski stanowiaÎ proÂbeÎ syntetycznego i zarazem systematycznego ujeÎcia
bogatej problematyki ascetyczno-mistycznej34. DodacÂ trzeba, zÇe Puchalik zasugerowaø sieÎ zbytnio koncepcjaÎ B. Scaramellego odnosÂnie do odreÎbnego potraktowania ascetyki i mistyki.
WsÂroÂd wielu publikacji profesora i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Antoniego Søomkowskiego (+1982) uwageÎ zwracajaÎ Ku doskonaøosÂci (Lublin 1947; Warszawa 19932) i Teologia zÇycia wewneÎtrznego (Warszawa
1972; druk. ZaÎbki 2000). W opracowaniach swych potraktowaø on doskonaøosÂcÂ
jako udziaø w zÇyciu BozÇym, zasÂ sÂrodki osiaÎgania sÂwieÎtosÂci i cnoty teologalne
jako przejawy nabywania chrzesÂcijanÂskiej doskonaøosÂci. Dowodziø, zÇe sÂwieÎtosÂcÂ
czøowieka jest uczestnictwem w sÂwieÎtosÂci Boga i w Jego naturze; fakt ten ma
podstawowe znaczenie w osiaÎganiu doskonaøosÂci zÇycia przez chrzesÂcijan. Za
istotny czynnik doskonaøosÂci czøowieka uznawaø Søomkowski miøosÂcÂ, staÎd tezÇ
i posteÎp duchowy zøaÎczyø sÂcisÂle ze wzrostem w miøosÂci oraz sumiennym peønieniem obowiaÎzkoÂw swego stanu35. Søomkowski nalezÇaø w Polsce do inicjatoroÂw
uprawiania teologii duchowosÂci jako odreÎbnej gaøeÎzi nauki.
W ostatnich latach daje sieÎ zauwazÇycÂ na gruncie polskim proÂby opracowywania zagadnienÂ z zakresu teologii duchowosÂci podejmowane przez osÂrodki
naukowe. Z zakresu ogoÂlnego nalezÇy wyroÂzÇnicÂ TeologieÎ zÇycia duchowego (Lublin 1986) Stanisøawa Witka (+1987). Autorowi chodziøo ¹o wspoÂøczesnaÎ odpowiedzÂ na pytanie, jak zÇycÂ dzisiaj w sposoÂb pogøeÎbiony, w duchu prawdziwego
chrzesÂcijanÂstwa i autentycznej kultury ludzkiejº36. Z kolei zbiorowe dzieøo
polskich teologoÂw duchowosÂci Teologia duchowosÂci katolickiej (Lublin 1993)
jest introduktywnym podreÎcznikiem z tej dziedziny oraz zbiorem studioÂw na
podstawowe tematy dotyczaÎce duchowosÂci katolickiej, adresowanym do duchownych i sÂwieckich37. W osÂrodku warszawskim powstaøo dzieøo Stanisøawa
UrbanÂskiego pt. Teologia zÇycia mistycznego (Warszawa 19992; wyd. pierwsze:
Polska teologia zÇycia mistycznego 1914-1939, Warszawa 1995) oraz zwiaÎzane
z problematykaÎ teologii duchowosÂci tegozÇ autora ± Teologia modlitwy (Warszawa 1999). UwageÎ zwraca roÂwniezÇ wydana w Krakowie Teologia komunii
z Bogiem (2001, 20032) karmelity Jerzego Wiesøawa Gogoli. Autor jest przekonany, zÇe potraktowany przez niego jako synonim teologii duchowosÂci tytuø
34

Por. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1, s. 300-309.
Por. S. UrbanÂski, SÂwieÎtosÂcÂ chrzesÂcijanÂska wedøug ks. Antoniego Søomkowskiego, w:
S. UrbanÂski, I. WerbinÂski, Ze studioÂw nad duchowosÂciaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, Warszawa 1992, s. 36.
36
S. Witek, Teologia zÇycia duchowego, Lublin 1986, s. 5.
37
Por. W. Søomka, Wprowadzenie, w: Teologia duchowosÂci katolickiej, Lublin 1993, s. 11.
35
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dzieøa wyrazÇa prawdeÎ o istocie chrzesÂcijanÂskiego zÇycia duchowego, ktoÂraÎ stanowi osobowa komunia Boga z czøowiekiem i czøowieka z Bogiem38.
Wymienione tu dosÂcÂ pobiezÇnie prace polskich teologoÂw duchowosÂci przyczyniøy sieÎ bez waÎtpienia do ozÇywienia problematyki zÇycia duchowego oraz i do
zapewnienia teologii duchowosÂci nalezÇnego jej miejsca w rzeÎdzie dyscyplin
teologicznych.

Summary
Polish authors have made a considerable contribution to the formation and
development of the Theology of Spirituality that has become a separate subject of
ecclesiastical studies since 1931. In the Middle Ages the eminent Polish theologians
were Mateusz of KrakoÂw (+1410) and Jakub of ParadyzÇ (+1464). They visited Germany and Czech where their works gained some recognition. Confessio Fidei Catholicae Christiana (Moguntiae 1557) by Stanisøaw Hozjusz (+1579) is one of the
most important works of the modern times, written in Latin, published 39 times
during the authors life. The contents of the work influenced the attitudes of the
people of those times. Christocentrically directed spirituality is represented by Stanisøaw Sokoøowski (+1593) and Kasper DruzÇbicki (+1662). Many important thoughts
on spirituality, especially on Catholic mysticism, come from Mikoøaj of MosÂciska
(+1632). The very first treatise on Ascetic and Mystic Theology is Summarium
Asceticae et Mysticae Theologiae (Cracoviae 1655). Grzegorz Terecki (+1659) also
skilfully combined ascetism and mysticism in his Directorium Spiritualis Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Eremitae (Cracoviae 1649). The Cistercians
played the significant part in the propagation and development of the Theology of
Spirituality: Michaø Antoni Hacki (+1703) and Feliks Simplex èaÎcki (+circa 1700)
together with Stanisøaw PapczynÂski (+1701) and Florian Jaroszerwicz (+1771). Notwithstandingly, the writings of Polish Resurrectionists, especially by Piotr Semenenko, greatly enriched Catholic Spirituality.
Many works of importance for the development of the Theology of Spitituality
were written in more recent times including 20th century. JoÂzef Sebastian Pelczar
(+1924), Aleksander ZÇychlinÂski (+1945), JoÂzef Puchalik (1958), Antoni Søomkowski
(+1982) and Stanisøaw Witek (+1987) are important authors whose works cast new
light on the problems of spiritual life and ensured the deserved position for the
Theology of Spirituality among the theological disciplines.

38

Por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, KrakoÂw 2003, s. 10.
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MISTYKA MIèOSIERNEJ SÂWIEÎTOSÂCI WEDèUG SÂW. FAUSTYNY

Jan Paweø II pisze, zÇe ¹umysøowosÂcÂ wspoÂøczesna zdaje sieÎ sprzeciwiacÂ Bogu
miøosierdzia, a takzÇe daÎzÇy do tego, azÇeby idee miøosierdzia odsunaÎcÂ na margines zÇycia i odciaÎcÂ od serca ludzkiego. Samo søowo i pojeÎcie «miøosierdzie» jakby
przeszkadzaøo czøowiekowi, ktoÂry poprzez nieznany przedtem rozwoÂj nauki
i techniki bardziej nizÇ kiedykolwiek w dziejach staø sieÎ panem: uczyniø sobie
ziemieÎ poddanaÎ. Owo «panowanie nad ziemiaÎ» rozumiane nieraz jednostronnie i powierzchownie, jakby nie pozostawiaøo miejsca dla miøosierdziaº1. WoÂwczas ¹nie pozostawia miejscaº, gdy jest rozumiane jako akt jednostronny, jako
relacja mieÎdzy dawcaÎ a biorcaÎ2, czyli jako gest filantropii.
Tymczasem miøosierdzie stanowi rdzenÂ duchowosÂci czøowieka (por. Mt 5,7)
i jako przymiot Boga (por. Kol 1,15) jest darem dla chrzesÂcijanina, a zarazem
obowiaÎzkiem wzgleÎdem drugiego czøowieka. I trzeba byøo czekacÂ prawie dwa
tysiaÎce lat, aby Jezus przypomniaø sÂwiatu teÎ prawdeÎ za posÂrednictwem
sÂw. Faustyny. ¹Miøosierdzie jest kwiatem miøosÂci, BoÂg jest miøosÂciaÎ, a miøosierdzie jest Jego czynem, w miøosÂci sieÎ poczyna, w miøosierdziu przejawiaº (Dzienniczek 651 ± dalej Dz). Dlatego Jezus wreÎcz jej rozkazuje: ¹Powiedz, zÇe miøosierdzie jest przymiotem Boga. Wszystkie dzieøa raÎk Moich saÎ ukoronowane miøosierdziemº (Dz 301). ¹A jesÂli daøesÂ udziaø im w swym szczeÎsÂciu i pozwalasz im
istniecÂ i Siebie kochacÂ, to jest to jedynie przepasÂcÂ miøosierdzia Twegoº (Dz 174).
Tak rozumiane miøosierdzie decyduje o osiaÎgnieÎciu sÂwieÎtosÂci. Dlatego jego
dosÂwiadczenie jest bardzo wazÇne w rozwoju zÇycia mistycznego. RoÂwniezÇ
wspoÂøczesÂnie aktualne jest w teologii duchowosÂci zagadnienie uniwersalizmu
miøosÂci miøosiernej. Miøosierdzie bowiem jest zÂroÂdøem procesu powstawania
¹nowegoº czøowieka i peøni funkcjeÎ mobilizujaÎcaÎ w rozwoju sÂwieÎtosÂci. Nic
tezÇ dziwnego, zÇe sÂw. Faustyna pisze, izÇ Jezusowi byøo miøe jej postanowienie
zostania sÂwieÎtaÎ: ¹JesÂli ci sieÎ nie uda wykorzystacÂ danej sposobnosÂci, nie tracÂ
spokoju, ale unizÇaj sieÎ gøeÎboko przede MnaÎ i z wielkaÎ ufnosÂciaÎ zanurzaj sieÎ caøa
1
2
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w Moim miøosierdziu, a tym sposobem zyskujesz wieÎcej nizÇ utraciøasÂ, bo pokornej duszy hojniej sieÎ dawa, anizÇeli ona sama prosi...º (Dz 1361). Faustyna
dodaje: ¹DzisÂ nie mogeÎ ich pomiesÂcicÂ w sercu, pragneÎøabym woøacÂ na sÂwiat
caøy: kochajcie Boga, bo dobry jest i wielkiego miøosierdziaº (Dz 1372). Dlatego oddaje sieÎ MiøosÂci Miøosiernej. MoÂwiaÎc prosÂciej, czyni jaÎ mysÂlaÎ przewodniaÎ swojego zjednoczenia z Bogiem, azÇ do osiaÎgnieÎcia jego najwyzÇszej formy,
czyli zasÂlubin duchowych.
Obecne badania pokazujaÎ, zÇe przez takaÎ postaweÎ sÂw. Faustyna osiaÎgneÎøa
nie tylko sÂwieÎtosÂcÂ, ale wskazaøa roÂwniezÇ drogeÎ odnowy dla caøego KosÂcioøa.
DzisÂ na sÂwiecie nie ma chrzesÂcijanina, ktoÂry by nie søyszaø o BozÇym miøosierdziu. Mimo roÂzÇnych trudnosÂci, przeogromna moc MiøosÂci Miøosiernej osiaÎgneÎøa
tryumf.
W ten sposoÂb Faustyna wpisaøa sieÎ w historieÎ duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej,
ukazujaÎc ideaø sÂwieÎtosÂci, czyli swoÂj sposoÂb przezÇywania prawd wiary, ascezy,
swojej modlitwy i jednosÂci z Jezusem. MoÂwiaÎc kroÂtko, ukazaøa to wszystko, co
skøada sieÎ na realizacjeÎ zÇycia mistycznego; na teÎ rzeczywistosÂcÂ, w ktoÂrej czøowiek jednoczy sieÎ z Bogiem.
Dzieje duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej moÂwiaÎ o wielkim bogactwie przezÇywania dosÂwiadczenia Boga w zÇyciu czøowieka; o wielkiej ilosÂci droÂg wiodaÎcych do
zjednoczenia z Nim w miøosÂci. Jednak duchowosÂcÂ sÂw. Faustyny, zajmuje w KosÂciele miejsce szczegoÂlne, ksztaøtujaÎc zÇycie duchowe milionoÂw ludzi wierzaÎcych
na caøym sÂwiecie.
Klasyczne rozwazÇanie o miøosierdziu BozÇym podejmowane przewazÇnie
w perspektywie teologicznej lub moralnej, a nie mistycznej, koncentruje
chrzesÂcijanina na zobowiaÎzaniu do gøoszenia tegozÇ miøosierdzia. Tymczasem
ukazanie mistycznego aspektu miøosierdzia przenosi refleksjeÎ o zÇyciu duchowym w samo centrum ewangelicznego oreÎdzia o zbawieniu. W tym sÂwietle
zÇycie miøosierdziem przenika wszystkie wymiary czøowieka i jawi sieÎ jako
sÂwiadczenie miøosÂci osobie znajdujaÎcej sieÎ w potrzebie; przede wszystkim jednak jest odbiciem sÂwieÎtosÂci i doskonaøosÂci Boga3, a tym samym relacji Boga do
czøowieka opartej na miøosÂci miøosiernej. Dlatego wszelka relacja Boga ze
stworzeniem ma zÂroÂdøo w miøosierdziu, a wszelka relacja czøowieka z Bogiem
wyrazÇa sieÎ w postawie miøosierdzia wobec innych. Obie te relacje warunkujaÎce
sposoÂb i zakres przejawiania sieÎ miøosÂci nazywanej ¹miøosierdziemº wyrazÇajaÎ
peønieÎ i autentycznaÎ realizacjeÎ sÂwieÎtosÂci4. I o to chodzi Jezusowi w søowach
przekazanych sÂw. Faustynie ± aby ukazacÂ realizacjeÎ miøosierdzia jako prawidøowaÎ drogeÎ wiodaÎcaÎ do sÂwieÎtosÂci. ChrzesÂcijanin realizujaÎcy miøosierdzie uczestniczy w miøosierdziu BozÇy; dajaÎc sÂwiadectwo zÇycia miøosierdziem, zmierza ku
sÂwieÎtosÂci. Bogaty w miøosierdzie BoÂg staje sieÎ dla czøowieka zÂroÂdøem sÂwieÎtosÂci,
3
4
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o ile czøowiek poprzez wiareÎ otwiera sieÎ na StwoÂrceÎ. Kto zechce zachowacÂ teÎ
wøasÂciwaÎ relacjeÎ do Boga, staje sieÎ sÂwieÎty. W tej relacji znajduje tezÇ odpowiedzÂ
na wszystkie wyzwania sÂwiata. W ten sposoÂb miøosierdzie Boga dotyka caøego
wspoÂøczesnego sÂwiata, takzÇe w wymiarze jego grzechu ± aby doprowadzicÂ jego
mieszkanÂcoÂw do peøni zbawienia. Czøowiek, gdy pozwoli sieÎ przemieniacÂ BozÇej
miøosÂci, promieniuje niaÎ na zewnaÎtrz, w zalezÇnosÂci od stopnia zjednoczenia
mistycznego z Chrystusem. WiernosÂcÂ jednosÂci z Jezusem nakazuje sÂwiadectwo
jawne i jednoznaczne. W osobach wieÎc zÇyjaÎcych miøosierdziem kroÂlestwo niebieskie przyblizÇa sieÎ do sÂwiata.
MozÇna powiedziecÂ, zÇe sÂwiadectwo ewangelicznego miøosierdzia, ktoÂre
przyblizÇa innym zbawienie, wzmacniane jest przez podejmowanie osobistej
sÂwieÎtosÂci, ktoÂra wyrazÇa sieÎ w peønym posøuszenÂstwie woli BozÇej. Dlatego
w sÂwieÎtosÂci rozumianej jako posøuszenÂstwo woli BozÇej najpeøniej wyrazÇa sieÎ
miøosierdzie. I tak tezÇ rozumie jaÎ sÂw. Faustyna ± jako owoc MiøosÂci Miøosiernej
Boga.
W konteksÂcie sÂwieÎtosÂci mozÇna zrozumiecÂ sens i roleÎ miøosierdzia BozÇego,
natomiast w atmosferze miøosierdzia mozÇna zrozumiecÂ rozwoÂj zÇycia mistycznego. NiesÂwiadomosÂcÂ wzajemnosÂci tego procesu sprowadza istoteÎ miøosierdzia
do zewneÎtrznego gøoszenia, bez osobistego dosÂwiadczenia miøosierdzia Boga,
czyli bez osiaÎgnieÎcia zÇycia mistycznego. Dlatego rozwazÇanie, a przede wszystkim dosÂwiadczenie mistyczne miøosierdzia BozÇego nie mozÇe dokonywacÂ sieÎ
w oderwaniu od codziennego zÇycia, czyli od rozwoju w nim osobistej sÂwieÎtosÂci.
Ma to znamienne skutki. Bowiem sÂwieÎtosÂcÂ ludzi odmienia niesprawiedliwosÂcÂ
i zøo panujaÎce na sÂwiecie. W tajemnicy miøosierdzia mozÇna dostrzec godnosÂcÂ
czøowieka, co wydaje sieÎ szczegoÂlnie istotne w sÂwiecie dotknieÎtym tym, co Jan
Paweø II nazywa ¹tajemnicaÎ nieprawosÂciº.
PapiezÇ stwierdza, zÇe BozÇe miøosierdzie jest najgøeÎbiej potwierdza wyjaÎtkowosÂcÂ czøowieka, natomiast nieprawosÂcÂ jest jej zaprzeczeniem: Jezus Chrystus
poprzez krzyzÇ dotknaÎø ¹odwiecznaÎ miøosÂciaÎ najbolesÂniejszych ran ziemskiej
egzystencji czøowiekaº5. StaÎd tezÇ miøosierdzie BozÇe, zwøaszcza objawione poprzez krzyzÇ, jest dowodem wiecznego ocalenia czøowieka. Ta nowa ¹wyobrazÂnia miøosierdziaº ma zatem swoÂj gøeÎboki sens duchowy.

1. SÂWIEÎTOSÂCÂ MIèOSIERNA

Aby zrozumiecÂ istoteÎ miøosierdzia objawionego przez Jezusa sÂw. Faustynie,
trzeba najpierw tak jak ona pragnaÎcÂ poznacÂ Boga. ¹Koniecznie chciaøam po5
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znacÂ i zgøeÎbicÂ, kto jest ten BoÂg. W jednej chwili duch moÂj zostaø porwany jakoby
w zasÂwiaty, ujrzaøam jasnosÂcÂ nieprzysteÎpnaÎ, a w niej jakoby trzy zÂroÂdøa jasnosÂci,
ktoÂrej pojaÎcÂ nie mogøam. A z tej JasnosÂci wychodziøy søowa w postaci gromu
i okraÎzÇaøy niebo i ziemieÎ. Nie rozumiejaÎc tego, zasmuciøam sieÎ bardzo. Wtem
z morza jasnosÂci nieprzysteÎpnej wyszedø nasz ukochany Zbawiciel w pieÎknosÂci
niepojeÎtej, z ranami jasÂniejaÎcymi. A z onej JasnosÂci byøo søychacÂ gøos taki:
Jakim jest BoÂg w istocie swojej, nikt nie zgøeÎbi ani umysø anielski, ani ludzki.
Jezus mi powiedziaø: Poznaj Boga przez rozwazÇanie przymiotoÂw Jegoº (Dz 30).
Ten opis mistycznego dosÂwiadczenia usÂwiadamia czøowiekowi, zÇe mozÇe
poznacÂ Boga, zgøeÎbicÂ Jego tajemniceÎ tylko poprzez Jego przymioty (por.
Dz 180). Dlatego pierwszym przymiotem, jaki BoÂg jej objawiø, byøa Jego sÂwieÎtosÂcÂ, przed ktoÂraÎ drzÇaÎ ¹wszystkie poteÎgi i moce. Duchy czyste zasøaniajaÎ swoje
oblicze i pograÎzÇajaÎ sieÎ w nieustannej adoracji, a jeden ich tylko wyraz najwieÎkszej czci, to jest ± SÂwieÎty... SÂwieÎtosÂcÂ Boga rozlana jest na KosÂcioÂø BozÇy i na
kazÇdaÎ w nim zÇyjaÎcaÎ duszeÎ ± jednak nie w roÂzÇnym sobie stopniu. SaÎ dusze na
wskrosÂ przeboÂstwione, a saÎ tezÇ dusze zaledwie zÇyjaÎceº (tamzÇe).
Tutaj BoÂg objawia jej podstawowaÎ prawdeÎ, zÇe sÂwieÎtosÂcÂ jest Jego darem.
JednoczesÂnie zaznacza, zÇe ten dar nie jest jednakowo udzielany kazÇdemu czøowiekowi. NasteÎpnie Pan daø jej poznacÂ swaÎ sprawiedliwosÂcÂ, ktoÂra jest tak wielka i przenikliwa, zÇe sieÎga w gøaÎb istoty czøowieka. Kolejnym przymiotem Boga
jest miøosÂcÂ i miøosierdzie. ¹I zrozumiaøam ± pisze ± zÇe najwieÎkszym przymiotem
jest miøosÂcÂ i Miøosierdzie. Ono øaÎczy stworzenie ze StwoÂrcaÎ. NajwieÎkszaÎ miøosÂcÂ
i przepasÂcÂ miøosierdzia poznajeÎ we Wcieleniu Søowa, w Jego odkupieniu, i tu
poznaøam, zÇe ten przymiot jest najwieÎkszy w Boguº (Dz 180). WyrazÇa on
dobrocÂ Boga, ktoÂry nie pozwala wieÎcej ranicÂ Serca Jezusa ludzkim niedowierzaniem (por. Dz 281). WyrazÇa dobrocÂ Boga Ojca, ktoÂry nie pogardza nikim
(por. Dz 1307); ktoÂry mieszka w duszy stale przez swaÎ øaskeÎ; ktoÂry wlewa
balsam ufnosÂci, utwierdza w dobrym i udziela mocy, czyli staøosÂci; ktoÂry krzepi
serce spragnione, wlewa zdroÂj miøosÂci i czyni duszeÎ do walki nieustraszonaÎ
(por. Dz 1411). SÂw. Faustyna roÂwniezÇ poznaje wielkosÂcÂ, poteÎgeÎ, ¹niezmierzonosÂcÂº StwoÂrcy (por. 1417) oraz pieÎknosÂcÂ Jego miøosierdzia (por. Dz 1115).
Wynika z tego, zÇe sÂwieÎtosÂcÂ miøosierna Boga stanowi centrum duchowosÂci
Apostoøki Miøosierdzia. Jej poznawanie i kontemplacja pozwalajaÎ zrozumiecÂ
drogeÎ prowadzaÎcaÎ do sÂwieÎtosÂci chrzesÂcijanina, ktoÂra wiedzie przez dziecieÎcaÎ
ufnosÂcÂ wobec Boga i realizacjeÎ miøosÂci miøosiernej.
BoÂg, objawiajaÎc swojaÎ sÂwieÎtosÂcÂ, stopniowo przygotowuje FaustyneÎ do poznania tresÂci samej sÂwieÎtosÂci czøowieka. Dlatego mogøa napisacÂ, zÇe polega ona
na wypeønianiu woli BozÇej. Tylko doskonaøe peønienie Jego woli decyduje ± jak
pisze ± o ¹dojrzaøej sÂwieÎtosÂciº. W tym przypadku ± zaznacza ± nie mozÇe bycÂ
zÇadnej waÎtpliwosÂci: ¹OtrzymacÂ sÂwiatøo BozÇe, poznawacÂ czego BoÂg od nas zÇaÎda,
a nie czynicÂ tego, jest wielkaÎ zniewagaÎ Majestatu BozÇego. Dusza taka zasøugu-
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je, zÇeby jaÎ BoÂg opusÂciø zupeønie; jest podobna do Lucyfera, ktoÂry miaø wielkie
sÂwiatøo, a nie peøniø woli BozÇejº (Dz 666).
Innymi søowy, nie osiaÎgnieÎcie sÂwieÎtosÂci jest tragediaÎ czøowieka. Dlatego
Faustyna pragnie tylko peønicÂ woleÎ BozÇaÎ, ktoÂra jest fundamentem rozwoju
wszystkich cnoÂt, we wszystkich okolicznosÂciach zÇycia oraz przedmiotem jej
miøosÂci. ¹W najtajniejszych gøeÎbiach duszy ± podkresÂla ± zÇyjeÎ Jego wolaÎ, a tyle
na zewnaÎtrz dziaøam, o ile poznajeÎ wewneÎtrznie, zÇe taka jest wola BozÇa;
milsze mi saÎ z woli BozÇej udreÎki, cierpienia, przesÂladowania i roÂzÇnego rodzaju
przeciwnosÂci, anizÇeli z woli wøasnej powodzenie, pochwaøy i uznaniaº
(Dz 628). Wobec tego uwazÇa sÂwieÎtosÂcÂ za obowiaÎzek, ktoÂry speønia poprzez
realizacjeÎ cnoÂt heroicznych (por. Dz 758). Tym bardziej, zÇe Jezus uzalezÇnia
zbawienie innych dusz od jej osobistej sÂwieÎtosÂci: ¹JezÇeli daÎzÇysz do doskonaøosÂci, wiele dusz usÂwieÎcisz, a jezÇelibysÂ nie daÎzÇyøa do sÂwieÎtosÂci, tym samym
wiele by dusz pozostaøo niedoskonaøymi [...] ich doskonaøosÂcÂ od twojej doskonaøosÂci zalezÇecÂ beÎdzie i wieÎksza czeÎsÂcÂ odpowiedzialnosÂci ich na ciebie
spadaº (Dz 1165).
Søowa Jezusa skierowane saÎ do Faustyny, ale takzÇe do kazÇdego czøowieka.
Tylko czøowiek sÂwieÎty mozÇe przyczynicÂ sieÎ do zbawienia innych ludzi. Aby
moÂgø osiaÎgnaÎcÂ wøasnaÎ sÂwieÎtosÂcÂ oraz innych usÂwieÎcacÂ, pomaga mu w tym dziele
sam BoÂg. PotwierdzajaÎ teÎ prawdeÎ dalsze søowa Zbawiciela: ¹BøogosøawieÎ wysiøkom twoim i dostarczeÎ ci sposobnosÂci do usÂwieÎcenia sieÎ. BaÎdzÂ uwazÇna, aby
nie uszøa zÇadna sposobnosÂcÂ, ktoÂraÎ ci poda BozÇa OpatrznosÂcÂ do usÂwieÎcenia.
JezÇeli ci sieÎ nie uda wykorzystacÂ danej sposobnosÂci, nie tracÂ spokoju, ale unizÇaj
sieÎ gøeÎboko przede MnaÎ i z wielkaÎ ufnosÂciaÎ zanurzaj sieÎ w Moim miøosierdziu,
a tym sposobem zyskujesz wieÎcej nizÇ utraciøasÂ, bo pokornej duszy hojniej sieÎ
dawa, wieÎcej anizÇeli ona sama prosiº (Dz 1361).
JednosÂcÂ z Jezusem jest ostatecznaÎ normaÎ sÂwieÎtosÂci. Dlatego relacja z Chrystusem, czyli peønienie Jego woli, stanowi istotny i staøy element duchowosÂci
SÂwieÎtej. Bowiem celem zÇycia duchowego jest nieustanne daÎzÇenie do realizacji
woli BozÇej. Czøowiek ma tak ksztaøtowacÂ swoje zÇycie mistyczne, by wola BozÇa
zajeÎøa w nim centralne miejsce. Dlatego caøy jego wysiøek powinien zmierzacÂ ku
temu, aby przyjmowacÂ Boga do swego wneÎtrza, wchodzaÎc stopniowo w Jego
tajemnicze przymioty i coraz bardziej utozÇsamiajaÎc sieÎ z Jego wolaÎ.
Wedøug sÂw. Faustyny, sÂwieÎtosÂcÂ jest wieÎc absolutnym wsøuchaniem sieÎ w woleÎ Ojca. Nie mozÇe chrzesÂcijanin pragnaÎcÂ niczego, jak tylko czynienia woli Boga.
Podobnie jak Jezus. To oddanie sieÎ woli Ojca ma bycÂ caøkowite, na wzoÂr
Jezusa, ktoÂry powiedziaø: ¹nie szukam wøasnej woli, lecz woli tego, ktoÂry mnie
posøaøº (J 5,30).
Zanim sÂw. Faustyna dojdzie do takiego momentu w peønieniu woli BozÇej
musi pokonacÂ døugaÎ drogeÎ. ChociazÇ sam Jezus zapewnia jej pomoc, to u podstaw jej sÂwieÎtosÂci lezÇy wiara jako dar samego Boga. Gdy chrzesÂcijanin o tym
zapomina, to jego niejasne zÇycie duchowe narazÇone jest na zniecheÎcenie. Wiara
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w Boga i przyjeÎcie Go rodzaÎ miøosÂcÂ. Dlatego dusza powinna bycÂ w Nim rozmiøowana. MiøosÂcÂ do Boga wzrasta tym bardziej, im bardziej serce jest wolne od
wszelkich przywiaÎzanÂ, zakochane w miøosÂci miøosiernej Boga. W Nim odnajduje na nowo wszystko.
Peønienie woli BozÇej wymaga caøkowitego zaufania i zawierzenia. Dlatego
SÂwieÎta pozwala sieÎ Bogu prowadzicÂ i w Nim pokøada caøaÎ nadziejeÎ. Jezus
bowiem troszczy sieÎ o swojaÎ ¹oblubieniceÎº, gdyzÇ tak nazywa FaustyneÎ. Ona
zasÂ pragnie upodobnicÂ sieÎ do Niego przez nasÂladowanie Jego miøosiernych
czynoÂw. Podobnie jak dziaøanie Jezusa byøo umotywowane miøosÂciaÎ, tak samo
Siostra chce søuzÇycÂ z miøosÂci. Jej søuzÇba, podobnie jak zÇycie Zbawiciela, byøa
skierowana na zbawienie dusz poprzez realizacjeÎ Jego miøosiernej miøosÂci.
Tak rozumiejaÎc sÂwieÎtosÂcÂ, Faustyna pragnie zostacÂ sÂwieÎtaÎ oraz ufa, zÇe miøosierdzie BozÇe pozwoli jej na to, gdyzÇ ona tego pragnie i ma ¹dobraÎ woleÎº.
Pomimo roÂzÇnych ¹porazÇekº chce ona walczycÂ i posteÎpowacÂ jak ¹dusze sÂwieÎteº,
nie zniecheÎcajaÎc sieÎ. Pragnie tylko zÇycÂ i umieracÂ wpatrzona w Jezusa na krzyzÇu
i na Jego wzoÂr, gdyzÇ On uczy jaÎ jak ma posteÎpowacÂ. Dlatego podkresÂla, zÇe
szukaøa przykøadu wokoøo siebie i nie znalazøa ¹dostatecznychº wzoroÂw, a jej
osobista sÂwieÎtosÂcÂ tylko ¹opoÂzÂniaøa sieÎº. Ufa jednak, zÇe Jezus pomozÇe jej w tym
trudzie, zÇe pobøogosøawi jej wysiøki (por. Dz 1333).
MajaÎc obietniceÎ pomocy Jezusa, wyznaje, zÇe od najmøodszych lat pragneÎøa
zostacÂ ¹wielkaÎº sÂwieÎtaÎ; pragneÎøa Go kochacÂ tak wielkaÎ miøosÂciaÎ, ¹jakaÎ CieÎ
jeszcze dotychczas zÇadna dusza nie kochaøa. Z poczaÎtku byøo to moje tajne
pragnienie, o ktoÂrym wiedziaø tylko Jezus. DzisÂ nie mogeÎ ich pomiesÂcicÂ w sercu
i pragneÎøabym woøacÂ na sÂwiat caøy: kochajcie Boga, bo dobry jest i wielkiego
miøosierdziaº (Dz 1372). Dlatego Jezus speønia jej prosÂbeÎ moÂwiaÎc: ¹Nie pøacz,
ty niaÎ jestesÂº. Faustyna peøna waÎtpliwosÂci, sÂwiadoma swojej neÎdzy i malenÂkosÂci,
nie jest w stanie zrozumiecÂ søoÂw Zbawiciela: ¹jak sieÎ to stanie?º. ¹Nie twojaÎ jest
rzeczaÎ wiedziecÂ ± moÂwi Jezus ± jak sieÎ to stanie, ale bycÂ wiernaÎ øasce Mojej
i czynicÂ zawsze to, co jest w tej mocy i na co ci posøuszenÂstwo pozwala...º
(Dz 1650).
Jezus jeszcze raz poprzez ¹wewneÎtrzne sÂwiatøoº podczas medytacji udzieliø
Faustynie daru zrozumienia sÂwieÎtosÂci. Mimo zÇe wiele razy søyszaøa o tym na
konferencjach duchowych, to jednak ¹inaczej dusza to rozumie, kiedy poznaje
przez sÂwiatøo BozÇe, ktoÂre jaÎ osÂwiecaº (Dz 1107). Istota sÂwieÎtosÂci wieÎc polega
¹na sÂcisøym zjednoczeniu woli mojej z wolaÎ BozÇaÎ. BoÂg nigdy nie zadaje gwaøtu
naszej woli. Od nas zalezÇy, czy chcemy przyjaÎcÂ øaskeÎ BozÇaÎ, czy nie; czy beÎdziemy z niaÎ wspoÂøpracowacÂ, czy tezÇ jaÎ zmarnujemyº (tamzÇe). JednoczesÂnie zaznacza SÂwieÎta, zÇe ani objawienia, ani mistyczne zachwyty, ani zÇadne nadprzyrodzone dary nie czyniaÎ duszy doskonaøaÎ, ale tylko wewneÎtrzne zjednoczenie
z Bogiem. Reszta jest tylko ¹ozdobaÎº duszy i nie stanowi tresÂci sÂwieÎtosÂci
(por. tamzÇe).
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UsÂwiadomienie sobie tej øaski przez czøowieka powoduje wewneÎtrzny
wstrzaÎs. To BoÂg w swojej miøosÂci i miøosierdziu powoøuje do sÂwieÎtosÂci. Jest
tym, ktoÂry w sposoÂb szczegoÂlny wchodzi w zÇycie osoby i pragnie jaÎ zachowacÂ
tylko dla Siebie (por. Mk 3,13). Dar Boga jest tak wielki, zÇe chrzesÂcijanin nie
jest w stanie zrozumiecÂ go w peøni. Zrozumienie BozÇej inicjatywy ± zaznacza
Faustyna ± zalezÇy od tego, na ile czøowiek wchodzi w tajemniceÎ Boga i Jezusa.
Dlatego BoÂg wymaga od niej, aby coraz pokorniej otwieraøa sieÎ na Ducha
SÂwieÎtego i modliøa sieÎ z ufnosÂciaÎ, co pomozÇe jej w peøni i dobrowolnie oddacÂ
siebie. Powinna tezÇ miecÂ wewneÎtrzne przekonanie, zÇe jest na søusznej drodze
i podjaÎcÂ jaÎ z odpowiedzialnosÂciaÎ. Od tego momentu caøkowicie nalezÇy do Boga
i zalezÇy od Niego. JednoczesÂnie oddanie sieÎ Bogu jest odpowiedziaÎ czøowieka
na ten dar sÂwieÎtosÂci. WoÂwczas caøa osoba jest ofiarowana Bogu i przynalezÇy do
Niego.
W pojeÎciu sÂwieÎtosÂci ± wedøug SÂwieÎtej ± zawierajaÎ sieÎ dwa elementy: uprzedzajaÎce dziaøanie Boga oraz odpowiedzÂ czøowieka, ktoÂry skøada Bogu ofiareÎ
z siebie. OdpowiedzÂ ta jest wyrazem posÂwieÎcenia, jego wiary i miøosÂci. MiøosÂcÂ
domaga sieÎ konkretnego sÂwiadectwa ± jak krew Jezusa jest wymownym znakiem miøosÂci Boga. SÂwieÎtosÂcÂ pociaÎga za sobaÎ czynnaÎ søuzÇbeÎ, ktoÂra polega na
wspoÂøpracy z Bogiem w dziele zbawienia, a wyrazÇa sieÎ w konkretnych postawach, zachowaniu i sposobie bycia.
Czøowiek daje odpowiedzÂ podobnaÎ do tej, ktoÂrej udzieliø Jezus. Daje odpowiedzÂ takaÎ, jak Jezus ± odpowiedzÂ miøosÂci. Podobnie jak Jezusa powinna ona
bycÂ skuteczna i zbawcza, poniewazÇ oznacza posteÎpowanie i dziaøanie zgodnie
z wolaÎ Ojca. MozÇna powiedziecÂ, zÇe czøowiek w ten sposoÂb staje sieÎ ¹ekspertemº
Jezusa, gdyzÇ posÂwieÎca sieÎ miøosÂci miøosiernej.
Przykøadem jest sama SÂwieÎta. Jej miøosÂcÂ pozwala ksztaøtowacÂ opinieÎ ludzi
wierzaÎcych i zmusza do refleksji nad zÇyciem duchowym. Poznanie jej dosÂwiadczenia mistycznego peøni wazÇnaÎ roleÎ w formacji duchowej. ChociazÇ hagiografia
nie moÂwi wszystkiego, to ludziom udaje sieÎ z opisoÂw zÇycia i dosÂwiadczenÂ mistycznych sÂwieÎtych wyciaÎgacÂ wnioski na uzÇytek wøasnego rozwoju zÇycia duchowego.
SÂwieÎtosÂcÂ Faustyny ksztaøtowaøa sieÎ pod kierunkiem duchowym samego
Jezusa, ktoÂry formowaø jaÎ wewneÎtrznie ± jej postaweÎ i jej serce. Formacja
oznacza transformacjeÎ osoby, jej intelektu oraz sposobu mysÂlenia, a tezÇ wartosÂciowania. MozÇna powiedziecÂ, zÇe jej zgodnosÂcÂ z wolaÎ BozÇaÎ byøa zgodnosÂciaÎ
z Jezusem posøanym przez Ojca (por. J 10,36) w Duchu SÂwieÎtym. Dlatego w jej
wneÎtrzu toczyøa sieÎ walka o upodobnienie do Jezusa cierpiaÎcego poprzez silne
pragnienie odrzucenia ¹neÎdzyº, grzesznosÂci. Podstawa jej przemiany byøo dosÂwiadczenie Odkupienia, czyli przezÇycie misterium paschalnego. W wymiarze
tegozÇ misterium odkryøa swojaÎ malenÂkosÂcÂ, a zarazem ¹wielkosÂcÂº swego czøowieczenÂstwa, poniewazÇ Jezus sam staø sieÎ dla niej ¹odpowiedziaÎº6. Dlatego w tej
perspektywie nie chce bycÂ ¹przecieÎtnaÎº sÂwieÎtaÎ, ale wielkaÎ sÂwieÎtaÎ, promieniu-
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jaÎcaÎ sÂwiadectwem radosÂci. W ten sposoÂb jej czøowieczenÂstwo osiaÎgneÎøo peønieÎ
w podobienÂstwie BozÇym, zostaøo wewneÎtrznie wyniesione ponad mozÇliwosÂci
ludzkie, gdyzÇ takie byøo czøowieczenÂstwo Jezusa ± przewyzÇszaøo ono wszelki
ideaø czøowieka, wzywane za posÂrednictwem Ducha SÂwieÎtego do formowania
w swoim wneÎtrzu ¹mysÂli i uczucia Synaº7. BeÎdaÎc w szkole Jezusa, Faustyna
upodabnia sieÎ w swoim mysÂleniu i dziaøaniu do Boga. JednoczesÂnie to ¹zanurzenieº w Bogu pozwala jej odczytacÂ ¹znaki czasuº oraz powierzonaÎ jej misjeÎ
wobec czøowieka w konkretnym sÂwiecie. DosÂwiadczajaÎc obecnosÂci Boga, w gøeÎbokiej jednosÂci z Nim pragnie Jego obecnosÂcÂ uczynicÂ ¹odczuwalnaÎº w sÂwiecie8
± w wymiarze Jego miøosierdzia.
W tym konteksÂcie mozÇemy zrozumiecÂ, zÇe byøa to sÂwieÎtosÂcÂ miøosierna, wyrazÇona w przyjeÎciu miøosierdzia i w odrzuceniu grzechu, caøkowicie nastawiona
na przyszøosÂcÂ wiecznaÎ. Dlatego w swoim rozwoju duchowym Faustyna systematycznie zdaÎzÇa do zjednoczenia z cierpiaÎcym Jezusem, ktoÂry przekroczyø na
krzyzÇu wøasne ¹jaº, aby bycÂ jedno z Ojcem. Podobnie i Faustyna. BeÎdaÎc w szkole sÂwieÎtosÂci Jezusa przekracza osobiste ¹egoº, aby stacÂ sieÎ narzeÎdziem miøosiernej miøosÂci dla sÂwiata. Byøa bowiem przekonana, zÇe jako sÂwieÎta mozÇe wypeønicÂ powierzonaÎ misjeÎ.
Wobec tego, sÂwieÎtosÂcÂ Faustyny dojrzewaøa dzieÎki bliskosÂci miøosÂci miøosiernej, beÎdaÎcej ¹narzeÎdziemº samego Boga w formowaniu czøowieka, a zarazem w prowadzeniu grzesznikoÂw do zbawienia. W miøosiernej miøosÂci BoÂg
Ojciec w swoim Synu ukazaø swojaÎ dobrocÂ i godnosÂcÂ czøowieka, ktoÂry uwierzywszy MiøosÂci Miøosiernej mozÇe stacÂ sieÎ jej apostoøem oraz sÂwieÎtym. MiøosÂcÂ
Miøosierna, najpeøniej objawiona w Jezusie Chrystusie, domaga sieÎ odpowiedzi
od czøowieka nie tyle w gøoszonym søowie, co w czynie. Tylko realizowana
w czynie wobec grzesznikoÂw jest wyrazem mojego przyjeÎcia, a zarazem mojej
miøosÂci oddanej w nawroÂceniu innych. Jedno i drugie w zÇyciu duchowym
¹idealnieº realizuje SÂwieÎta. Dlatego sÂwieÎtosÂcÂ miøosierna nie sprowadza sieÎ do
pobozÇnosÂci zewneÎtrznej, ale tkwi gøeÎboko w mistyce duchowego zÇycia, ktoÂre
owocuje dosÂwiadczeniem Jego miøosierdzia, co umozÇliwia przekazanie go innym ± aby uwierzyli w miøosÂcÂ StwoÂrcy, zrywajaÎc z grzechem.

6
7
8

Por. Jan Paweø II, Encyklika Veritatis splendor, nr 2.
TenzÇe, Adhortacja Vita Consecrata, nr 65.
Por. tamzÇe, nr 68.
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SÂwieÎtosÂcÂ miøosierna wyrazÇa sieÎ w peønym mistycznym zjednoczeniu z Bogiem, ktoÂre osiaÎga swojaÎ peønieÎ w przyjeÎciu cierpiaÎcego Chrystusa. Tak rozumiane zjednoczenie posiada w tradycji pobozÇnosÂci chrzesÂcijanÂskiej aspekt zadosÂcÂuczynienia za grzechy, ale roÂwniezÇ decyduje o posteÎpie zÇycia duchowego.
W ten sposoÂb wejsÂcie w tajemniceÎ Odkupienia stanowi istotny moment w rozwoju zÇycia mistycznego, ktoÂry jest procesem zmierzajaÎcym do zjednoczenia
z Bogiem. Bowiem meÎka Jezusa jest sÂwiadectwem Jego sÂwieÎtosÂci i wprowadza
czøowieka w gøeÎbieÎ zÇycia BozÇego. Oznacza ostateczne zjednoczenie ludzkiego
¹jaº z BozÇym ¹Tyº, ktoÂre wyraziøo sieÎ w sÂmierci na krzyzÇu.
Dlatego sÂw. Faustyna podkresÂla, zÇe najwazÇniejsze w zÇyciu duchowym jest
upodobnienie do Jezusa, w zÇyciu doczesnym. Polega ono na dopeønieniu tego
wszystkiego, czego ¹nie dostawaøo MeÎce Jezusaº. To upodobnienie do Jezusa
cierpiaÎcego na ziemi, prowadzi do podobienÂstwa w przyszøym zÇyciu do Niego
w Jego chwale (por. Dz 604). SÂwieÎta øaÎczy swoje cierpienie z ofiaraÎ Jezusa (por.
Dz 482), poniewazÇ jej serce zøaÎczone z Nim pragnie tego, czego On pragnie
(por. Dz 703). PrzezÇywa radosÂcÂ z bycia z Nim na krzyzÇu: ¹Z TobaÎ, miøosÂci moja,
dusza moja jest stale rozpieÎta na krzyzÇu i napawa sieÎ goryczaÎº (Dz 1609). Przed
obliczem UkrzyzÇowanego dojrzewa i rozwija sieÎ wieÎc sÂwieÎtosÂcÂ Apostoøki Miøosierdzia. Do tej bliskosÂci zacheÎca jaÎ sam Jezus; do øaÎcznosÂci z Jego kochajaÎcym Sercem (por. Dz 873). W szkole sÂwieÎtosÂci Jezusa Mistyczka dowiaduje sieÎ,
zÇe przez rozwazÇanie MeÎki czøowiek najpeøniej upodabnia sieÎ do Boga i poznaje
Jego tajemnice: ¹kiedy rozwazÇam MeÎkeÎ Jezusa, to mi przychodzi jasne pojeÎcie
wielu rzeczy, ktoÂrych przed tym zrozumiecÂ nie mogøamº (Dz 267). Ta ¹intelektualnaº szkoøa wiedzie jaÎ do prawdziwej pokory i usÂwiadomienia sobie, zÇe
caøa wizja zbawienia czøowieka i sÂwiata dokonuje sieÎ w atmosferze cierpienia
Chrystusa. Dlatego pragnie ¹podobacÂ sieÎº Bogu poprzez nasÂladowanie meÎki
Jego Syna, aby jak najpeøniej zjednoczycÂ sieÎ z Nim w tajemnicy cierpienia: ¹Ja
chceÎ bycÂ podobna do Ciebie, Jezu, do Ciebie ukrzyzÇowanego i umeÎczonego,
upokorzonegoº (Dz 267). W tym momencie sam Jezus uczy, zÇe cierpienie jest
najdoskonalszym sÂrodkiem upodobnienia do Niego, bowiem ¹Oblubienica musi bycÂ podobna do OblubienÂca Swegoº (Dz 268). Søowa te pozbawiøy jaÎ wszelkich dotychczasowych waÎtpliwosÂci. SÂwieÎtosÂcÂ osiaÎga sieÎ przez cierpienie i pokoreÎ
( por. tamzÇe).
Nic tezÇ dziwnego, zÇe Faustyna meÎkeÎ samego Jezusa nazywa ¹ksieÎgaÎº, z ktoÂrej czerpie maÎdrosÂcÂ teologicznaÎ, a przede wszystkim najwazÇniejszaÎ prawdeÎ:
kochacÂ Boga i ludzi ± ¹TaÎ ksieÎgaÎ jest meÎka Twoja dla mnie z miøosÂci podjeÎtaº
(Dz 304). RoÂwnoczesÂnie jest sÂwiadoma, zÇe nie wszyscy ludzie saÎ w stanie zrozumiecÂ meÎczenÂskaÎ sÂmiercÂ Jezusa z miøosÂci dla nich. Dlatego dzieÎkuje Bogu za
to wyroÂzÇnienie: ¹dzieÎkujeÎ Ci za teÎ ksieÎgeÎ, ktoÂraÎ otworzyøesÂ przed oczyma duszy

198

KS. STANISèAW URBANÂSKI

mojejº (por. tamzÇe). Aby zrozumiecÂ tajemniceÎ meÎki Jezusa sam Zbawiciel
udziela jej sÂwiatøa i siøy. Poprzez rozwazÇanie meÎki rozumie, zÇe jej cierpienie
jest niczym w poroÂwnaniu z MeÎkaÎ Pana, a najmniejsza niedoskonaøosÂcÂ jest
przyczynaÎ Jego cierpienia (por. Dz 654). Swoje cierpienia Faustyna utozÇsamia
z wydarzeniami meÎki, aby zjednoczycÂ sieÎ z Jezusem w mistycznym akcie miøosÂci. Jest to tak wielkie wydarzenie w zÇyciu duchowym czøowieka, izÇ sam Jezus
podkresÂla jego wageÎ. ¹Jedna godzina rozwazÇania Mojej bolesnej MeÎki wieÎkszaÎ
zasøugeÎ ma, anizÇeli caøy rok biczowania sieÎ azÇ do krwi; rozwazÇanie Moich
bolesnych Ran jest dla Ciebie wielkim pozÇytkiem, a Mnie sprawia wielkaÎ radosÂcÂ. Dziwi Mnie to, zÇe jeszcze niezupeønie zÇesÂ sieÎ wyrzekøa woli wøasnej, lecz
cieszeÎ sieÎ niezmiernie, zÇe dokona sieÎ ta zmiana w rekolekcjachº (Dz 369).
Odrzucenie wymiaru paschalnego sÂwieÎtosÂci przez niektoÂrych wspoÂøczesnych autoroÂw jest nieporozumieniem. Jezus wyrazÂnie poucza FaustyneÎ w wizji
saÎdu ostatecznego, zÇe beÎdzie ¹wiele cierpiecÂº. ¹Wiedz o tym, zÇe wiele, wiele
cierpiecÂ beÎdziesz, ale niech cieÎ to nie przerazÇa, Ja jestem z TobaÎº (Dz 36).
Ukazuje sieÎ jej ¹takim, jakim jest w MeÎceº (tamzÇe). OdtaÎd Faustyna towarzyszy Jezusowi ¹w OgroÂjcu i w ciemnicy, w badaniach saÎdowych, byøam z Nim na
kazÇdym rodzaju meÎki Jego, nie uszøo uwagi mojej ani jeden ruch, ani jedno
spojrzenie Jego, poznaøam caøaÎ wszechmoc miøosÂci i miøosierdzia Jego ku duszomº (Dz 1034). Jezus sam jaÎ o tym uczy, a przede wszystkim o zjednoczeniu
z Nim, ktoÂrego przezÇycie jest sprawdzianem Jego nauki. ¹PrzezÇywaøam dosøownie w duszy i søyszaøam od Jezusa, ktoÂry przemawia do mnie w gøeÎbi duszyº
(Dz 457). Dlatego Faustyna stwierdza, zÇe doskonaøosÂcÂ polega na tym sÂcisøym
zjednoczeniu sieÎ z Bogiem (por. tamzÇe), czyli na wyrzeczeniu sieÎ wøasnej woli,
ktoÂre powoduje najwieÎksze duchowe cierpienie. Wyrzeczenie sieÎ wøasnego
¹egoº na rzecz miøosÂci Boga jest najtrudniejszaÎ pracaÎ w rozwoju zÇycia mistycznego. Z biegiem czasu Mistyczka osiaÎgneÎøa powyzÇszy stan ducha, skoro Jezus
zapewnia jaÎ, izÇ przekonaøa Go, zÇe nie dla Jego øask ani daroÂw miøuje, ale
jedynie Jego wola drozÇsza jest dla niej nizÇ zÇycie (por. Dz 707). Realizacja wieÎc
woli BozÇej poprzez utozÇsamienie sieÎ z cierpieniem Jezusa podczas meÎki stanowi istoteÎ zÇycia sÂwieÎtego. Bowiem w meÎce Jezusa objawia sieÎ najpeøniej Jego
miøosÂcÂ do czøowieka, ktoÂra tezÇ skøania Go do podjeÎcia KrzyzÇa. MiøosÂcÂ ta wyraziøa sieÎ w Wieczerniku; tam zostaøa jakby wyrazÇona pod postaciami Chleba
i Wina (por. Dz 684, 1002).
W meÎce Jezusa zawarty jest program sÂwieÎtosÂci zawierajaÎcy dwa elementy:
podaÎzÇanie za Zbawicielem oraz niesienie krzyzÇa, swojego krzyzÇa. Jest to program paschalnej drogi wszystkich wierzaÎcych. Ten program ma bycÂ uobecnieniem meÎki Jezusa w czøowieku, a przez czøowieka idaÎcego za UkrzyzÇowanym ±
w sÂwiecie. Jest uosobieniem sÂwieÎtosÂci paschalnej, beÎdaÎcej czymsÂ wieÎcej nizÇ
doskonaøosÂciaÎ etycznaÎ, bo realizacjaÎ miøosÂci miøosiernej Jezusa oddajaÎcego
zÇycie za zbawienie ludzi. Jest to wieÎc droga wiodaÎca do sÂwieÎtosÂci poprzez
KalwarieÎ. Droga paschalna to droga sÂwieÎtosÂci, poniewazÇ Jego Pascha staje
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sieÎ naszaÎ i uczestniczymy w niej przez chrzest i EucharystieÎ. Dlatego Faustyna
jasno podkresÂla, zÇe wezwanie do sÂwieÎtosÂci jest drogaÎ trudnaÎ, paschalnaÎ, krzyzÇowaÎ, ale wiodaÎcaÎ do jednosÂci z Bogiem. I na tej drodze Jezus powierzyø jej
misjeÎ miøosierdzia.
OdtaÎd Faustyna idzie za UkrzyzÇowanym w caøkowitej bliskosÂci, gøeÎbiej
rozumiejaÎc istoteÎ Jego miøosÂci miøosiernej wzywajaÎcej do uczestnictwa w zbawiajaÎcym cierpieniu. PoniewazÇ cierpienie øaÎczy z Chrystusem ukrzyzÇowanym,
dlatego podejmuje decyzjeÎ realizacji Jego woli, chociazÇ jej ¹wøasna nizÇsza naturaº toczy walkeÎ tak wielkaÎ, jak Jezus w OgroÂjcu (por. Dz 615). Bowiem ±
moÂwi Jezus ± nie ma innej drogi do nieba, ¹proÂcz drogi krzyzÇowej. Ja sam
przeszedøem jaÎ pierwszy. Wiedz o tym, zÇe jest to najkroÂtsza i najpewniejsza
drogaº (Dz 1482). Kto idzie taÎ drogaÎ paschalnaÎ nie jest z tego sÂwiata i sÂwiat go
nienawidzi. ¹Mnie wpierw przesÂladowaø, to przesÂladowanie jest znakiem, zÇe
wiernie idziesz Moimi sÂladamiº (tamzÇe) ± stwierdza Jezus.
Ale na tej drodze czøowiek przezÇywa moment proÂby, podobnie jak Jezus
w OgroÂjcu. RoÂwniezÇ i Faustyna dosÂwiadcza wielu cierpienÂ zewneÎtrznych i wewneÎtrznych, ale zapewnia jej pomoc Zbawiciel. ¹Dusza Moja byøa sÂcisÂniona sÂmiertelnym smutkiem i tobie dajaÎ czaÎstkeÎ tych cierpienÂ, dla Mojej szczegoÂlnej miøosÂci
ku tobie i dla wysokiego stopnia sÂwieÎtosÂci, jaki ci przeznaczam u siebieº (tamzÇe).
MozÇna wieÎc godziny smutku, zwaÎtpienÂ i zaøamanÂ pokonacÂ przez wøasnaÎ walkeÎ,
ale z pomocaÎ siø, jakie daje Pan. W tym celu ± nasÂladujaÎc Jezusa, ktoÂry byø
mistrzem modlitwy ± chrzesÂcijanin powinien modlicÂ sieÎ oraz zdecydowacÂ sieÎ
na wewneÎtrznaÎ przemianeÎ, by odnalezÂcÂ swojaÎ paschalnaÎ drogeÎ. Jezus poleca
takzÇe caøkowite zdanie sieÎ na Jego woleÎ: ¹nie jako ja chceÎ, ale jako jest wola
Twoja, o BozÇe, niech sieÎ stanieº. Te søowa ± wedøug Zbawiciela ± wypowiedziane
z gøeÎbi serca, w jednej chwili wynoszaÎ duszeÎ na szczyty sÂwieÎtosÂci. ¹W takiej duszy
mam szczegoÂlne upodobanie, taka dusza oddaje Mi wielkaÎ chwaøeÎ, taka dusza
napeønia niebo woniaÎ swej cnoty, ale wiedz, zÇe teÎ siøeÎ, ktoÂraÎ masz w sobie do
znoszenia cierpienÂ mozÇesz zawdzieÎczacÂ czeÎstej Komunii sÂw.º (tamzÇe).
W swoim zbawczym planie BoÂg wprowadza FaustyneÎ w misterium meÎki
Chrystusa. ¹Weszøam w meÎkeÎ, jakaÎ cierpiaø Jezus w Ogrodzie Oliwnym. Trwaøo to do piaÎtku rana. W piaÎtek przezÇywaøam MeÎkeÎ Jezusa, ale juzÇ w inny
sposoÂbº (Dz 646). PrzebywajaÎc w szpitalu pisze, zÇe wieÎcej cierpiaøa nizÇ kiedykolwiek ± i wewneÎtrznie, i zewneÎtrznie. ¹Nie wiedziaøam, zÇe w jednym dniu tyle
wycierpiecÂ mozÇna... duch moÂj kosztowaø goryczy ogroÂjcowej; walczeÎ sama jedna wsparta ramieniem Jego, przeciw wszelkim trudnosÂciom, ktoÂre stajaÎ, jak
mury nieprzebite przede mnaÎ...º (Dz 823). A wieÎc czøowiek oddajaÎc sieÎ do
dyspozycji Boga, ktoÂry akceptuje teÎ ofiareÎ i wymaga od niego wyrzeczenÂ ±
szczegoÂlnego udziaøu w ofierze Baranka, usÂwiadomienia sobie, zÇe BoÂg jest
z nim, w nim i przez Niego odnosi zwycieÎstwo. BeÎdaÎc w jednosÂci z Jezusem,
Faustyna caøaÎ noc speÎdziøa z Nim w Getsemanii. ¹Jeden jeÎk bolesny wychodziø
z mej piersi. LzÇejszym beÎdzie naturalne konanie, bo tam kona i skona, a tu kona
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i skonacÂ nie mozÇe. O Jezu, nie mysÂlaøam, aby tego rodzaju cierpienie istniecÂ
mogøo. I w tej chwili ogarneÎøa mnie tak straszna meÎka, zÇe teraz dziwieÎ sieÎ sama
sobie, zÇe ducha nie wyzioneÎøam, lecz byøa to chwila kroÂtkaº (Dz 1558). W takim
stanie cierpienÂ SÂwieÎta wyznaje wiareÎ trwania przy Bogu: ¹WierzeÎ, wierzeÎ i jeszcze raz wierzeÎ w Ciebie Boga w TroÂjcy SÂw. Jedynego...º (tamzÇe). To cierpienie poteÎguje w niej zaufanie do Boga oraz pogøeÎbia pokoreÎ.
SÂwiadoma paschalnej tajemnicy Faustyna speÎdza caøaÎ noc w ciemnicy dosÂwiadczajaÎc ¹goryczy Jego Boskiego sercaº (Dz 1054). Jezus pozwala fizycznie
przezÇycÂ Jego cierpienie w postaci bolesÂci trwajaÎcych trzy godziny. W ten sposoÂb
SÂwieÎta uczestniczyøa w Jego konaniu w Ogrodzie Oliwnym, a zarazem zadosÂcÂuczyniøa Bogu za ¹dusze pomordowane w zÇywotach zøych matekº. PowyzÇsze
cierpienia trzykrotnie powtarzaøy sieÎ, powodujaÎc omdlenia, utrateÎ siø fizycznych;
jednoczesÂnie po nich Faustyna otrzymuje ¹usposobienie wobec Bogaº pozwalajaÎce rozpoznacÂ stan dusz ludzkich (por. Dz 1276-1277). CieÎzÇko chora przebywa
z Jezusem w ciemnicy, poznajaÎc Jego cierpienie (por. Dz 1515). W ten sposoÂb
przezÇywajaÎc Jego cierpienie, staje sieÎ dla Chrystusa tym, czym On staø sieÎ dla ludzi.
PrzyjeÎte cierpienie zespala jaÎ z ofiaraÎ Jezusa. Dlatego pragnie bycÂ podobna
do Jezusa ¹ukrzyzÇowanego, umeÎczonego, upokorzonegoº. ¹Jezu, odbij na duszy i sercu moim SwojaÎ pokoreÎ. Kocham CieÎ Jezu do szalenÂstwa, Ciebie wyniszczonego, takiego, jak CieÎ ukazuje prorok, jakby nie moÂgø w Tobie dostrzec
postaci ludzkiej dla wielkich bolesÂciº (Dz 267). PrzylgnieÎcie do Jezusa prowadzi jaÎ do ciaÎgøego jednoczenia sieÎ z ofiaraÎ Kalwarii i do zøozÇenia Bogu z siebie
ofiary. Nie mozÇe sieÎ to stacÂ bez samowyrzeczenia, bez udziaøu w Jezusowej
kenozie oraz bez postawy pokory i unizÇenia.
Historycznie dokonana ofiara Jezusa staje sieÎ aktem permanentnie przeÇzywanym przez FaustyneÎ. W sposoÂb wizualny, poprzez zaangazÇowanie wyobrazÂni, uczestniczy w scenie biczowania. ¹Krew Jego ± pisze ± pøyneÎøa na ziemieÎ,
a w niektoÂrych miejscach ciaøo zaczeÎøo odpadacÂ. I widziaøam na plecach pareÎ
kosÂci Jego obnazÇonych z ciaøa...º (Dz 188).
PrzezÇywajaÎc tak gøeÎboko meÎkeÎ Jezusa, Faustyna stopniowo pogøeÎbia swojaÎ
sÂwieÎtosÂcÂ, gdyzÇ jest ona owocem wewneÎtrznego jej otwarcia sieÎ na dziaøanie
øaski. Dlatego pragnie ofiareÎ swego zÇycia poøaÎczycÂ z ofiaraÎ Chrystusa, aby
caøkowicie zjednoczycÂ sieÎ mistycznie z Bogiem (por. Dz 250). Jej pragnienie
potwierdza sam Jezus, ukazujaÎc sieÎ z ranami, aby byøa sÂwiadoma zasÂlubin:
¹Patrz, kogosÂ zasÂlubiøaº. Pragnienie zjednoczenia z ofiaraÎ Chrystusa byøo dowodem jej miøosÂci, ktoÂry dla miøosÂci do czøowieka, przez cierpienie, zbawiø
sÂwiat. ¹Rany Twoje pociaÎgajaÎ mnie do Serca Twego i moÂwiaÎ mi o wielkiej
miøosÂci Twojej ku mnieº (Dz 252). Pragnie cierpiecÂ z Chrystusem i dla Chrystusa, by zapewnicÂ Go o swojej miøosÂci. Przez akt ofiarowania, czyli przez umieranie samej sobie, pragnie wszystko wykonywacÂ z Jezusem, aby bycÂ wobec
sÂwiata sÂwiadkiem Jego miøosÂci miøosiernej, ktoÂraÎ coraz gøeÎbiej poznaje poprzez
rozwazÇanie Jego meÎki. PrzezÇywanie ran Chrystusa, w poÂzÂniejszym czasie w for-
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mie wewneÎtrznych stygmatoÂw, prowadzi jaÎ do stanu szczeÎsÂcia duchowego:
¹Wpatrywaøam sieÎ w Rany Jego sÂwieÎte i czuøam sieÎ szczeÎsÂliwa cierpiaÎc z Nim.
CierpiaÎc nie cierpiaøam, bo czuøam sieÎ szczeÎsÂliwa poznajaÎc gøeÎbieÎ Jego miøosÂci,
a godzina upøyneÎøa mi jako jedna minutaº (tamzÇe).
Udziaø w meÎce Chrystusa, w Jego kenozie, nie miaø u Faustyny charakteru
negatywnego. Dominowaøo ± w imieÎ zgodnosÂci z EwangeliaÎ ± zwycieÎstwo krzyzÇa, radosne skupienie wøadz przepeønione szczeÎsÂciem, bliskie przezÇywanie
obecnosÂci Jezusa, spokoÂj wewneÎtrzny, cierpliwosÂcÂ oraz wielka siøa wytrwania.
MeÎka Chrystusa w jej zÇyciu duchowym nigdy nie byøa metaÎ tegozÇ rozwoju, lecz
etapem do nieba, wejsÂciem do chwaøy. Dlatego jej sÂwieÎtosÂcÂ byøa walkaÎ ze
søabosÂciami. W tej walce odnosi zwycieÎstwo mocaÎ ofiary Chrystusa. Jest ona
mozÇliwa tylko jako owoc zbawczej MeÎki. PoniewazÇ sam Odkupiciel mocaÎ dokonanej ofiary w jej duszy odnosi zwycieÎstwo: ¹serce twoje jest mi odpocznieniem, czeÎsto zachowujeÎ wielkie øaski pod koniec modlitwyº (Dz 268).
SÂw. Faustyna nasÂladujaÎc dobrowolnie cierpienie Jezusa, uczestniczy nie
tylko w Jego meÎce, ale tezÇ w zwycieÎstwie Chrystusa paschalnego. Pascha bowiem to przejsÂcie przez sÂmiercÂ do chwaøy. StaÎd tezÇ jej powoøanie byøo peønym
zaangazÇowaniem do zÇycia ofiarnego, do ktoÂrego zacheÎcaø jaÎ sam Zbawiciel.
ZacheÎcaø jaÎ do caøkowitego zjednoczenia z Nim w cierpieniu: ¹stanaÎø nagle
Jezus przede mnaÎ obnazÇony z szat, «okryty» ramionami na caøym ciele, oczy
toneÎøy we krwi i øzach, twarz caøa zeszpecona, pokryta plwocinamiº (tamzÇe).
¹Patrz, co zrobiøa ze MnaÎ miøosÂcÂ dusz ludzkichº (tamzÇe). W ten sposoÂb Jezus
poucza SiostreÎ o tajemnicy cierpienia, ktoÂre podjaÎø za grzechy ludzi. PrzezÇywajaÎc duchowo i fizycznie biczowanie Zbawiciela (por. Dz 445), Faustyna rozumie, zÇe jest ono symbolem grzechoÂw, ktoÂre popeøniajaÎ ludzie. Dlatego Jezus
otwieraø przed niaÎ swoje Serce, aby mogøa uczestniczycÂ w Jego dziele zbawienia, ktoÂre dokonaøo sieÎ dzieÎki meÎce. ¹WoÂwczas zamilkøy i usta moje i zaczeÎøam
odczuwacÂ na sobie konanie i czuøam, zÇe nikt mnie nie pocieszy, ani wyrwie
z tego stanu, tylko Ten, ktoÂry mnie w niego wprowadziøº (Dz 445). Tak wieÎc to
sam Odkupiciel mocaÎ dokonanej ofiary wprowadzaø jaÎ w wydarzenie biczowania, aby dacÂ jej poznacÂ tajemniceÎ miøosÂci do czøowieka. Dlatego Faustyna,
w peøni zaangazÇowana w zÇycie ofiarne, otrzymuje gwarancjeÎ udziaøu w Chwale
Zmartwychwstaøego. Wobec tego stale ma przed oczyma ¹Jego Bolesne oblicze
zniewazÇone i zeszpecone. Jego Boskie Serce przebite grzechami naszymi,
a szczegoÂlnie niewdzieÎcznosÂciaÎ dusz wybranychº (Dz 487).
Jezus, skøadajaÎc siebie w ofierze Bogu Ojcu, wysøugiwaø ludziom zbawienie.
Podobny cel przysÂwieca Faustynie. Jest przekonana, zÇe kazÇdy jej dzienÂ przezÇyty w jednosÂci z Chrystusem cierpiaÎcym jest uczestniczeniem w zbawczym
dziele Boga. ¹PoøozÇyøam sieÎ krzyzÇem i ofiarowaøam BolesnaÎ MeÎkeÎ Pana Jezusa
Ojcu Niebieskiemu na zadosÂcÂuczynienie za grzechy sÂwiata caøegoº (Dz 526).
Aby wynagrodzicÂ jej wiernosÂcÂ, sam Zbawiciel ukazuje sieÎ jej ubiczowany, jako
ten, ktoÂry w ¹reÎkach trzymaø szateÎ biaøaÎ i okryø mnie pøaszczem czerwonym
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takim, jak byø okryty w MeÎce i welon tego samego koloru i rzekø do mnie: takie
beÎdziesz miecÂ ubranie ty i towarzyszki twoje; zÇycie Moje beÎdzie dla was reguøaÎ
od narodzenia azÇ do skonania na KrzyzÇu. Wpatruj sieÎ we Mnie i wedøug tego
zÇyj, pragneÎ, abysÂ gøeÎbiej wnikaøa w ducha Mojego i zÇem jest cichy i pokornego
sercaº (Dz 526). OproÂcz tego, SÂwieÎta w sposoÂb fizyczny i duchowy odczuwa
¹wszystkie meÎki we wøasnym ciele i we wøasnej duszyº (Dz 614). To caøkowite
utozÇsamienie ze Zbawicielem wyzwala u Faustyny pragnienie wzrostu osobistej
wiary i sÂwieÎtosÂci, oraz pragnienie usÂwieÎcenia innych, podniesienia poziomu
sÂwieÎtosÂci caøej ludzkosÂci. Od szczerosÂci daru skøadanego miøosiernej miøosÂci
w akcie ofiary zalezÇy usÂwieÎcenie wielu dusz. Faustyna, zjednoczona z ofiarowaniem Syna Bogu Ojcu, wraz z oddaniem siebie samej ¹oddajeº Chrystusa
ludziom, aby mieli udziaø w Jego dziele zbawienia.
Pascha sÂwieÎtosÂci, ktoÂraÎ osiaÎga chrzesÂcijanin poprzez zwiaÎzek z Jezusem,
skutkuje zanurzeniem w Jego sÂmierci i powoøaniem do nowego zÇycia w Jego
zmartwychwstaniu. Jest to wieÎc sÂwieÎtosÂcÂ paschalna. W ukrzyzÇowanym Synu
BozÇym chrzesÂcijanin staje sieÎ dzieckiem Boga, uczestnikiem zÇycia BozÇego.
DzieÎki miøosÂci miøosiernej umiera dla grzechu, aby zÇycÂ dla Boga w jednosÂci
z Chrystusem cierpiaÎcym. MiøosÂcÂ miøosierna przyczynia sieÎ wieÎc do radykalnej
przemiany czøowieka, poniewazÇ umiera ¹stary czøowiekº, a zaczyna zÇycÂ czøowiek wedøug tajemnicy Jego cierpienia, ktoÂry wøaÎcza sieÎ w Jego meÎkeÎ. W ten
sposoÂb chrzesÂcijanin ± na wzoÂr sÂw. Faustyny ± mozÇe poznacÂ wielkosÂcÂ BozÇego
Miøosierdzia otwartego dla kazÇdego grzesznika. Dlatego Faustyna pisze: ¹Kiedy widzeÎ Jezusa umeÎczonego, serce mi sieÎ rwie w strzeÎpy, mysÂleÎ co beÎdzie
z grzesznikami, jezÇeli nie skorzystajaÎ z MeÎki Jezusa. W MeÎce Jego widzeÎ caøe
morze miøosierdzia... Dusza moja jest peøna boÂlu i teÎsknoty, odczuøam w duszy
wielkaÎ nienawisÂcÂ grzechu, a najmniejsza niewiernosÂcÂ moja, zdaje mi sieÎ goÂraÎ
wielkaÎ i czynieÎ zadosÂcÂ przez umartwienie i pokutyº (Dz 948). WczuwajaÎc sieÎ
w cierpienie Jezusa, wnikaøa w Jego cierpienie, razem z Nim cierpiaøa. Wydarzenie to szczegoÂlnie powtarzaøo sieÎ w czasie sÂpiewania Gorzkich zÇaloÂw: ¹ujrzaøam Jezusa umeÎczonego, w ciernie ukoronowanego, a w reÎku trzyma kawaøek trzciny. Milczaø Jezus, a zÇoødacy uwijali sieÎ na wysÂcigi, aby Go meÎczycÂ. Jezus
nic nie moÂwiø, tylko sieÎ spojrzaø na mnie, w tym spojrzeniu wyczuøam tak strasznaÎ meÎkeÎ Jego, zÇe my nie mamy nawet pojeÎcia co ucierpiaø Jezus dla nas przed
ukrzyzÇowaniemº (tamzÇe). I dodaje, zÇe w czasie sÂpiewanych pasji, z powodu
zÇywego przezÇywania Jego MeÎki, nie mozÇe powstrzymacÂ sieÎ od øez (por. Dz 977).
Jezus stopniowo przygotowuje FaustyneÎ poprzez rozwazÇanie MeÎki PanÂskiej do przyjeÎcia tajemnicy Jego sÂmierci krzyzÇowej, w ktoÂrej najpeøniej objawia sieÎ miøosÂcÂ miøosierna. Dlatego podaje jej punkty do medytacji wedøug
kolejnosÂci przezÇywania swojej MeÎki. Przez siedem dni SÂwieÎta rozwazÇa Jego
BolesnaÎ MeÎkeÎ, poczaÎwszy od sceny przed Piøatem (por. Dz 149). Otrzymuje
roÂwniezÇ stygmaty, polegajaÎce m.in. na dosÂwiadczeniu boÂlu ciernia czy korony
cierniowej trwajaÎcego przez caøy dzienÂ. Cierpienie to byøo odpowiedziaÎ na jej
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pragnienie cierpienia z Chrystusem, a ofiarowaøa je za zbawienie grzesznikoÂw
(por. Dz. 349). Sam Jezus powiedziaø: ¹Czekaøem na ciebie, aby sieÎ podzielicÂ
cierpieniem, bo ktoÂzÇ lepiej zrozumie cierpienie Moje, jak nie oblubienica Moja?º (Dz 348).
Na mocy wybrania Faustyna cierpiaøa razem z Jezusem, dosÂwiadczajaÎc boÂlu
z powodu niewdzieÎcznosÂci ludzi nie przyjmujaÎcych Jego miøosÂci miøosiernej. To
cierpienie prowadzi jaÎ do nieustannego skøadania ofiary w stanie ¹rozdarcia
sercaº, opuszczenia siø fizycznych i duchowych: ¹Z goraÎcym sercem odnowiøam
akt swoÂj ofiarowania sieÎ za grzesznikoÂwº (Dz 384). Przede wszystkim skøada go
w øaÎcznosÂci z konajaÎcym Zbawicielem, w cieÎzÇkich bolesÂciach na krzyzÇu, z ktoÂrego boku wypøyneÎøy dwa promienie ( por. Dz 414). Przez akt ofiary SÂwieÎta
wiaÎzÇe sieÎ sÂcisÂlej z Chrystusem, zostaje wøaÎczona w tajemniceÎ dzieøa zbawczego
Boga przez cierpienie, zanurzona w Jego sÂmierci, w sÂmierci dla grzechu, aby
rozpoczaÎcÂ tu na ziemi nowe zÇycie chwalebne. Dlatego Jezus ukazuje jej trzy
¹zasteÎpyº dusz. Pierwszy ± to dusze z Nim ukrzyzÇowane; drugi ± dusze trzymajaÎce silnie w reÎkach krzyzÇ; o trzecim pisze: ¹nie byø ani ukrzyzÇowany, ani
trzymaø w reÎku krzyzÇa silnie, ale wlokøy te dusze krzyzÇ za sobaÎ i byøy niezadowoloneº (Dz 446). WoÂwczas Jezus powiedziaø: ¹Widzisz te dusze, ktoÂre saÎ
podobne w cierpieniach i wzgardzie dla Mnie, to tezÇ beÎdaÎ podobne i w chwale
do mnie, a te, ktoÂre majaÎ mniej podobienÂstwa do Mnie w cierpieniu i wzgardzie
± te tezÇ beÎdaÎ miaøy mniej podobienÂstwa i w chwale do Mnieº(tamzÇe). Dlatego
Faustyna stwierdza, zÇe jej ustawicznym wysiøkiem jest wypraszacÂ miøosierdzie
dla sÂwiata (por. Dz 482).
Zjednoczona sÂcisÂle z Jezusem w cierpieniu staje jako ¹ofiara bøagalna za
sÂwiatemº. ZøaÎczona z Jego OfiaraÎ krzyzÇowaÎ ¹staje sieÎ wszechmocna i ma moc
przebøagania gniewu BozÇego. BoÂg miøuje nas w Synu Swoim, bolesna MeÎka
Syna BozÇego jest ustawicznym øagodzeniem gniewu Bogaº (tamzÇe). MozÇna
powiedziecÂ, zÇe jest to dar braterstwa, poniewazÇ BoÂg Miøosierdzia nigdy nie
odrzuca tego, kto wzywa Go w cierpieniu. ¹BoÂg mi nie odmoÂwiø niczego, kiedy
Go bøagam gøosem Syna Jegoº (tamzÇe). Dar ten jest wieÎc wyzwoleniem z grzechu. Jest on istotaÎ nowego czøowieczenÂstwa; zerwaniem z grzechem, a jednosÂciaÎ
z MeÎkaÎ Jezusa. W ten sposoÂb przyjeÎcie przez FaustyneÎ siebie za ofiareÎ bøagalnaÎ
jest najpeøniejszym posÂwieÎceniem sieÎ czøowieka Bogu, oddaniem sieÎ Jemu na
wøasnosÂcÂ. To oddanie, jakie realizuje czøowiek w codziennym zÇyciu duchowym,
w ofierze bøagalnej wyrazÇa sieÎ w sposoÂb doskonaøy i uzyskuje niejako swoÂj
szczyt. Bowiem SÂwieÎta ¹kosztuje MeÎkiº, ¹podziela gorzkosÂcÂ meÎkiº, jaka wypeønia Serce Zbawiciela. Chodzi tu o rzeczywistosÂcÂ nadprzyrodzonaÎ, ale zapoczaÎtkowanaÎ przez Odkupiciela. Poprzez uczestnictwo w meÎce Jezusa czøowiek
wchodzi w ontologicznaÎ wartosÂcÂ zÇycia mistycznego; uczestniczy w paschalnej
tajemnicy Chrystusa. PoniewazÇ sÂmiercÂ na krzyzÇu Chrystusa staje sieÎ peønym
oddaniem sieÎ Ojcu. Przez swojaÎ ofiareÎ Chrystus zwycieÎzÇa wszelki grzech ludzkosÂci i do udziaøu w tej ofierze wzywa w szczegoÂlny sposoÂb ludzi wierzaÎcych,
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daÎzÇaÎcych do sÂwieÎtosÂci. W ten sposoÂb sÂwieÎtosÂcÂ nie mozÇe rozwijacÂ sieÎ bez akceptowania udziaøu w Jego MeÎce. Czøowiek wierzaÎcy musi dosÂwiadczycÂ czegosÂ
z tego cierpienia Jezusa, ktoÂre daje mu moc i siøeÎ do walki (por. Dz 906).
SzczegoÂlnie modlitwa wytrwaøa przyczynia sieÎ do ¹urzeczywistnienia nieraz
wielkich zamiaroÂw BozÇychº oraz krzyzÇuje ¹to, co BoÂg chciaø przez nas dokonacÂ
albo w nasº (Dz. 872).

ZAKONÂCZENIE

Faustyna wieÎc swoje powoøanie do sÂwieÎtosÂci odczytuje pod wpøywem Paschy jako wezwanie do caøkowitego oddania sieÎ Bogu w ofierze. Dlatego Jezus
ukazuje jej cierpienie ukrzyzÇowania w sposoÂb fizyczny do tego stopnia, zÇe
¹widziº krew wypøywajaÎcaÎ z Jego raÎk, noÂg i boku, a wszystko dla zbawienia
dusz. W ten sposoÂb Jezus wøaÎcza jaÎ do udziaøu w zbawianiu grzesznikoÂw:
¹wiedz, zÇe twoje codzienne ciche meÎczenÂstwo w zupeønym poddaniu sieÎ woli
Mojej wprowadza wiele dusz do nieba, a kiedy ci sieÎ zdaje, zÇe cierpienie przechodzi siøy twoje, patrz w Rany Moje, a wzniesiesz sieÎ ponad wzgardeÎ i sady
ludzkie. RozwazÇanie Mojej MeÎki dopomozÇe ci sieÎ wzniesÂcÂ ponad wszystkoº
(Dz 1184). Dlatego SÂwieÎta bierze dosøownie søowa Jezusa do serca. Rozumie je
jako osobiste wezwanie do oddania siebie w ofierze dla usÂwieÎcenia innych. StaÎd
tezÇ w chorobie øaÎczy sieÎ z UkrzyzÇowanym, proszaÎc Ojca Niebieskiego o miøosierdzie dla grzesznikoÂw (por. Dz 1201). MiøosÂcÂ krzyzÇa stawaøa sieÎ wieÎc w jej
zÇyciu coraz bardziej sÂwiadomaÎ postawaÎ duchowaÎ, wyrazÇajaÎcaÎ sieÎ w pragnieniu
oddania swojego zÇycia w ofierze za chrzesÂcijanina. Codziennie teÎ decyzjeÎ realizuje poprzez nieustannaÎ modlitweÎ i udziaø w Eucharystii, a przede wszystkim
przez przezÇywanie drogi krzyzÇowej, w ktoÂrej jednoczy swoje serce z Sercem
Jezusowym. Rozumnie roÂwniezÇ, zÇe jej cierpienia majaÎ wartosÂcÂ o tyle, o ile saÎ
zakorzenione w meÎce Chrystusa podjeÎtej dla odkupienia grzesznikoÂw. WoÂwczas Jezus pozwala jej uczestniczycÂ w swoim zbawczym dziele i w Jego chwale.
Bowiem droga do zwycieÎstwa Chrystusowego prowadzi przez samoumieranie,
czego szczegoÂlnym wyrazem jest jej postawa: ¹O moÂj Jezus. Jak dobrze bycÂ na
krzyzÇu, ale z TobaÎ. Z TobaÎ, miøosÂci moja, dusza moja jest stale rozpieÎta na
krzyzÇu i napawa sieÎ goryczaÎ. Ocet i zÇoÂøcÂ dotyka sieÎ ust moich, ale dobrze,
dobrze, zÇe tak jest, bo przeciezÇ Twe Serce BozÇe w ciaÎgu zÇycia caøego poiøo
sieÎ goryczaÎ, a za miøosÂcÂ otrzymywaøesÂ niewdzieÎcznosÂcÂ. Tak bardzo byøesÂ zbolaøy, zÇe z ust Twoich wyrwaøa sieÎ ta bolesna skarga, zÇe szukaøesÂ kto by CieÎ
pocieszyø, a nie znalazøesÂº (Dz 1609).
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Summary
This topic of the research was basically not undertaken yet in the theological
literature. St. Faustina offers a definition of sanctity and shows its development till
the point of achieving a mystical union. It is mystical sanctity, therefore, which
ultimate norm is the unity with Jesus. In this line, Faustina trusts that God's Mercy
will make her holy. In this context we can understand that it was merciful holiness
expressed by receiving mercy and rejecting sin. Christ is introducing her in the
Mystery of His Passion. Pasha of the sanctity which is achieved by the Christian
through the bond with Jesus, causes diving in His death and vocation to life in His
resurrection. Therefore, it is a paschal sanctity. According to that, the paschal Mystery makes up the center of the mystical life of St. Faustina. This results that she puts
heavy accent on this mystical union with Christ's suffering, with His death on the
Cross. She discovers her calling to sanctity under the influence of Pasha as a call to
become a holistic victim offered to God. This work of sanctity we can call the Mystic
of the merciful sanctity. And Faustina writes about this too, and not only about the
Mercy.
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Â RE NIE PRZEMIJA
W SèUZÇBIE SèOWA, KTO
O KAZNODZIEJSTWIE PAPIEZÇA JANA PAWèA II

Søuga BozÇy Jan Paweø II byø niestrudzonym siewcaÎ søowa BozÇego. Przez
prawie 27 lat pontyfikatu gøosiø EwangelieÎ na Placu sÂw. Piotra w Rzymie i w wielu miejscach na caøym sÂwiecie. Pod koniec zÇycia papiezÇ przemawiaø wyøaÎcznie
swojaÎ postawaÎ, gestem. ¹MoÂwiøº bez søowa swoim cierpieniem. W czasie pogrzebu Jana Pawøa II rzymski wicher najpierw szarpaø kartkami ewangeliarza
lezÇaÎcego na prostej, cyprysowej trumnie i przerzucaø je ± jakby chciaø wskazacÂ,
zÇe o wszystkich prawdach tam zapisanych nauczaø zmarøy PapiezÇ ± a potem ten
ewangeliarz zamknaÎø, dajaÎc jakby do zrozumienia koniec mozÇliwosÂci jego bezposÂredniego dziaøania. Przyszedø czas refleksji nad tym wielkim dzieøem. Kaznodzieje i ci, ktoÂrzy do gøoszenia søowa BozÇego dopiero sieÎ przygotujaÎ, a ktoÂrym
lezÇy na sercu pragnienie, aby ¹søowo PanÂskie rozszerzaøo sieÎ i rozsøawiaøoº
(2Tes 3,1), mogaÎ sieÎ wiele nauczycÂ od tego wielkiego mistrza søowa.

1. TRUDNOSÂCI W OPISANIU JEÎZYKA JANA PAWèA II

Nie jest øatwo pisacÂ o jeÎzyku tekstoÂw, homilii i przemoÂwienÂ Jana Pawøa II.
TrudnosÂci saÎ wielorakie i zna je kazÇdy, kto odwazÇyø sieÎ podjaÎcÂ ten temat. Karol
Wojtyøa / Jan Paweø II znaø wageÎ søowa, rozumiaø je i kochaø. W kulcie zÇywego
søowa zostaø wychowany, jego søowo ksztaøtowaøa idea zaøozÇonego podczas
okupacji w Krakowie Teatru Rapsodycznego, zwanego ¹Teatrem Søowaº, bo
to ono odgrywaøo w nim gøoÂwnaÎ roleÎ. Aktor w Teatrze Rapsodycznym miaø bycÂ
jedynie tym, ktoÂry w sposoÂb jak najdoskonalszy søuzÇy søowu. Rapsodycy nie
grali roÂl ani nie przedstawiali postaci. By przyjrzecÂ sieÎ søowu PapiezÇa, opisacÂ je
i scharakteryzowacÂ, trzeba wniknaÎcÂ w ideeÎ rapsodycznosÂci i w niej zapewne
szukacÂ korzeni søowa, jeÎzyka, owego ¹jakº moÂwiø Jan Paweø II.
AnalizujaÎc jeÎzyk i søowo PapiezÇa ± obok powyzÇszej wizji romantycznej
i rapsodycznej, a wøasÂciwie nie obok, ale nad nimi ± caøy czas pamieÎtacÂ nalezÇy
o biblijnym znaczeniu søowa wyrazÇonym w Prologu Janowej Ewangelii. Søowo,
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ktoÂre byøo na poczaÎtku i byøo Bogiem nakøada na tych, ktoÂrzy je przepowiadajaÎ,
misjeÎ bycia Jego sÂwiadkami, ktoÂra zarazem jest misjaÎ prorockaÎ. Jan Paweø II
byø niewaÎtpliwie najwieÎkszym z prorokoÂw naszego czasu.
KolejnaÎ trudnosÂcÂ w opisaniu i scharakteryzowaniu jeÎzyka Jana Pawøa II
stanowi bogactwo jego twoÂrczosÂci i form wyrazu, jakimi sieÎ posøugiwaø. Jest
ono tak wielkie, zÇe trudno moÂwicÂ o jednym jeÎzyku. PapiezÇ, ktoÂry wiedziaø, zÇe
trzeba odpowiednie dacÂ rzeczy søowo, w kazÇdej z form swojej twoÂrczosÂci wyrazÇaø
sieÎ innym jeÎzykiem. Trzeba wieÎc wyroÂzÇnicÂ jeÎzyk rozpraw filozoficznych przesiaÎknieÎty wymogami ¹naukowosÂciº, zanurzony w dyskursach tomistycznych,
w terminologii twoÂrcoÂw personalizmu i przeniknieÎty fenomenologicznaÎ metodaÎ
badanÂ. Inny jest jeÎzyk jego poezji (by przywoøacÂ chocÂby søynny Tryptyk rzymski)
i dramatoÂw. Wyzwolony z filozoficznych i teologicznych wieÎzoÂw, skupiony na
opisie najgøeÎbszych dosÂwiadczenÂ ludzkiej egzystencji ± spotkania z Bogiem
i z drugim czøowiekiem, miøosÂci, sÂmierci, odpowiedzialnosÂci, wiary. Jest to jeÎzyk,
ktoÂry szuka mozÇliwosÂci poetyckiego opisu zdarzenÂ najprostszych, a tezÇ tych
niemozÇliwych prawie do wypowiedzenia, mistycznych. Jest proÂbaÎ nazwania nienazywalnego, uobecnieniem Nieobecnego. Jest proÂbaÎ draÎzÇenia Tajemnicy.
W papieskiej twoÂrczosÂci mozÇna takzÇe wyroÂzÇnicÂ kilka dalszych form wypowiedzi: istnieje wieÎc jeÎzyk dokumentoÂw Stolicy Apostolskiej sygnowanych
przez Jana Pawøa II, jeÎzyk przemoÂwienÂ wygøoszonych podczas oficjalnych spotkanÂ i audiencji, jeÎzyk rozwazÇanÂ teologicznych podczas sÂrodowych audiencji
generalnych, jeÎzyk modlitw i wreszcie jeÎzyk homilii. To na tym ostatnim przede
wszystkim chceÎ skupicÂ sieÎ w tym wykøadzie.

2. KREACYJNOSÂCÂ JEÎZYKA HOMILII I KAZANÂ JANA PAWèA II

Warto przyjrzecÂ sieÎ kilku konkretnym papieskim homiliom i przemoÂwieniom. JeÎzyk, jakim moÂwiø do swych søuchaczy Jan Paweø II, byø w samej swej
istocie kreacyjny. KreacyjnosÂcÂ tego jeÎzyka polegaøa na odsøanianiu w mowie
pierwotnych znaczenÂ søoÂw, docieraniu do ich istoty, nadawaniu nowych i zarazem prastarych sensoÂw. Taka kreacyjnosÂcÂ jeÎzyka jest z natury swej darem
poetoÂw i prorokoÂw.
Jan Paweø II pochylajaÎc sieÎ nad søowem BozÇym, wypowiadajaÎc niewypowiedzialne, byø sÂwiadom maøosÂci czøowieka, jego bezradnosÂci w odkrywaniu
Tajemnicy. Bliska byøa mu refleksja biskupa Hippony sÂw. Augustyna, ktoÂry
w XII. ksieÎdze swoich WyznanÂ zauwazÇa: ¹JakzÇe cudowna jest gøeÎbia Twoich
søoÂw! Patrzymy na ich powierzchnieÎ, ktoÂra sieÎ do nas jak do dzieci usÂmiecha.
Lecz pod niaÎ, BozÇe moÂj, jakazÇ gøeÎbia, jakazÇ cudowna gøeÎbia! LeÎk ogarnia, gdy
sieÎ wejrzy w niaÎ, czesÂcÂ peøna leÎku, miøosÂcÂ peøna drzÇeniaº (sÂw. Augustyn, Wyznania, XII, 14).
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To wypowiadanie Niewypowiedzialnego, niezwykøa kreacyjnosÂcÂ, poetyckosÂcÂ jeÎzyka PapiezÇa i jego gøeÎboka ufnosÂcÂ pokøadana w Chrystusie pozwalaøy
tworzycÂ homilie i kazania najwyzÇszych lotoÂw. TakaÎ mistrzowskaÎ wypowiedziaÎ
jest juzÇ homilia z 22 pazÂdziernika 1978 roku, wygøoszona podczas inauguracji
pontyfikatu. Homilia ta dotyczy opowiesÂci o powoøaniu Piotra przez Chrystusa.
Jest to opowiesÂcÂ o dramacie czøowieka, ktoÂry wyzbywajaÎc sieÎ wøasnych planoÂw
i pragnienÂ, wezwany przez Tego, ktoÂremu uwierzyø, zÇe jest Synem Boga ZÇywego ± poszedø ¹tam, gdzie isÂcÂ nie chciaøº. PapiezÇ przenioÂsø søuchaczy nad brzeg
jeziora Genezaret, w tamto wydarzenie dokonujaÎce sieÎ mieÎdzy Chrystusem
i Piotrem, i moÂwiaÎc o wyznaniu wiary Piotra, jednoczesÂnie wyznaø wøasnaÎ wiareÎ
w Syna Boga ZÇywego i daø sÂwiadectwo swego wøasnego dramatu. Søuchacze
homilii stali sieÎ poprzez to uczestnikami i sÂwiadkami dramatu ± Piotra, Jana
Pawøa II, kazÇdego czøowieka. Dramatu, beÎdaÎcego nie tylko zapisem historycznym, ale wydarzeniem, ktoÂre raz jeszcze, na nowo, dokonuje sieÎ dzisÂ ± na ich
oczach. OpowiesÂcÂ Jana Pawøa II nie jest przypomnieniem historii, odwracaniem sieÎ w przeszøosÂcÂ, ale jest uobecnieniem historii wydarzajaÎcej sieÎ w terazÂniejszosÂci.
Ta mistrzowska, pierwsza wielka homilia papieska gøeÎboko zapisaøa sieÎ
w pamieÎci søuchaczy. Oto dwa sÂwiadectwa:
Znany konwertyta francuski i poÂzÂniejszy przyjaciel PapiezÇa ± AndreÂ Frossard (+1995), czøonek delegacji francuskiej na uroczystosÂcÂ inauguracji pontyfikatu Jana Pawøa II, tak wspomina niepowtarzalny urok tej wypowiedzi:
Ci, ktoÂrzy oÂw dzienÂ widzieli, nigdy go nie zapomnaÎ. SÂcisÂnieÎty obreÎczaÎ placu SÂwieÎtego
Piotra tøum, ktoÂrego wielobarwne fale sieÎgaøy prawie Tybru, czekaø na papiezÇa i wtem
ujrzaø wyøaniajaÎcego sieÎ rybaka ludzi, w kazÇdym calu podobnego do tych, ktoÂrych
Chrystus wezwaø do Siebie na brzegach Morza Tyberiadzkiego. RzekøbysÂ, zÇe nowo
przybyøy przyszedø nie z Polski, ale z Galilei, z sieciaÎ na ramieniu i EwangeliaÎ pod
pachaÎ, i zÇe pomieÎdzy nim a skrycie obecnym pod bazylikaÎ grobem sÂwieÎtego Piotra czas
zostaø uniewazÇniony. [...] Czøowiek w biaøej szacie, ktoÂrego mielisÂmy przed sobaÎ, miaø
postureÎ apostoøoÂw, a jego pierwsze søowa, rzucone gøosem, ktoÂry zdawaø sieÎ budzicÂ
odzew wszystkich dzwonoÂw Rzymu: ¹Nie leÎkajcie sieÎ!º ± wzywaøy nas do dania sÂwiadectwa. RzekøbysÂ, izÇ zostaøy wypowiedziane w dzienÂ przesÂladowania u wejsÂcia do
Koloseum przez papiezÇa z katakumb, zacheÎcajaÎcego wiernych, by szli za nim w paszczeÎ
lwa. Tøum za barierkami na placu byø wstrzaÎsÂnieÎty, zwinieÎte palce ukradkiem przesuwaøy sieÎ po wilgotnych, jak mozÇna sieÎ byøo domysÂlicÂ, powiekach. Ambasadorowie
wokoÂø mnie mieli øzy w oczach: nie wiem, czy kiedykolwiek widziano, aby dyplomaci
pøakali podczas peønienia obowiaÎzkoÂw søuzÇbowych; jest to zjawisko, jakie meteorologia
nieczeÎsto ma okazjeÎ obserwowacÂ. Ja takzÇe pøakaøem jak wszyscy, nie bardzo wiedzaÎc
dlaczego. Miaøem uczucie, zÇe uczestniczeÎ w rzadkim wydarzeniu niewaÎtpliwej koniunkcji planu OpatrznosÂci i momentu historii ludzkiej, co nieczeÎsto daje sieÎ przyøapacÂ na
goraÎcym uczynku1.
1

A. Frossard, Portret Jana Pawøa II, KrakoÂw 1990, s. 13.
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Druga wypowiedzÂ, ktoÂra odnotowuje niezwykøe mistrzostwo homilii inauguracyjnej PapiezÇa Jana Pawøa II pochodzi od znanego polskiego jeÎzykoznawcy ± prof. Jana Miodka:
Dla mnie byøo to jedno z najwieÎkszych przezÇycÂ, kiedy w homilii [podczas inauguracji
pontyfikatu 22 pazÂdziernika 1978 roku] wygøaszanej po wøosku PapiezÇ nagle urwaø
i usøyszelisÂmy: Do was sieÎ zwracam, umiøowani moi rodacy, pielgrzymi z Polski. I ten
niesamowity zwrot: A coÂzÇ powiedziecÂ do was, ktoÂrzy tu przybylisÂcie z mojego Krakowa,
od stolicy sÂwieÎtego Stanisøawa, ktoÂrego byøem niegodnym nasteÎpcaÎ przez lat czternasÂcie.
CoÂzÇ powiedziecÂ? I po charakterystycznym urwaniu gøosu ± Wszystko, co bym moÂgø
powiedziecÂ, beÎdzie blade w stosunku do tego, co czujaÎ wasze serca. Niezwykøe, przejmujaÎce intonacyjnie i uczuciowo, byøo to drugie, urwane, jakby zawieszone coÂzÇ powiedziecÂ? Ten zwrot mocno utkwiø mi w pamieÎci...2

3. SèOWO WYZNANIA WIARY I OSOBISTEGO SÂWIADECTWA

Søowa Jana Pawøa II nie miaøoby tej mocy twoÂrczej i w pewnym sensie
stwoÂrczej, gdyby nie byøy to søowa wyznania wøasnej wiary i osobistego sÂwiadectwa. Siøa søoÂw PapiezÇa pøynie z autentyzmu jego wewneÎtrznego dosÂwiadczenia i odwagi wypowiedzenia go. We wspomnianej juzÇ homilii inauguracyjnej
PapiezÇ przyznawaø: ¹Dzisiaj nowy biskup wsteÎpuje na RzymskaÎ KatedreÎ PiotrowaÎ, wsteÎpuje peøen drzÇenia, sÂwiadomy swej niegodnosÂci. Jak bowiem nie
drzÇecÂ wobec wielkosÂci tego powoøaniaº.
Moc søowa Jana Pawøa II nie lezÇy w adekwatnosÂci form, bogactwie jeÎzyka
czy w pieÎknie retoryki, ale w autentycznosÂci. W tym, zÇe jest to søowo ¹wøasneº,
nie tylko gøeÎboko przemysÂlane, ale wyprowadzone z najgøeÎbszych pokøadoÂw
dosÂwiadczenia wiary.
SaÎdzeÎ, zÇe jeÎzyk PapiezÇa mozÇe stacÂ sieÎ wzorem i inspiracjaÎ w takim wøasÂnie
horyzoncie rozumienia. Søowa Jana Pawøa II jedynie powtarzane, przywoøywane w roÂzÇnych kontekstach, nie tylko mogaÎ stracicÂ siøeÎ swej autentycznosÂci
i kreatywnosÂci, ale mogaÎ zostacÂ zafaøszowane, jezÇeli, akcentujaÎc litereÎ, gubicÂ
sieÎ beÎdzie ich ducha.
SposoÂb, w jaki PapiezÇ gøosiø EwangelieÎ nie stawia gøoszaÎcego ponad søuchaczami; nauczajaÎcy nie odnosi sieÎ do ucznioÂw jako ten, ktoÂry wie lepiej, rozumie
wieÎcej i teÎ wiedzeÎ i zrozumienie przekazuje. Jan Paweø II, beÎdaÎc wielkim nauczycielem wiary, stawaø wobec søuchajaÎcych go jak roÂwny mieÎdzy roÂwnymi,
a jego siøaÎ i wielkosÂciaÎ byøa wøasÂnie odwaga sÂwiadectwa. W pierwszych søowach
2

¹Miodek draÎzÇy skaøeÎº. Z wywiadoÂw prasowych skomponowaøa Joanna Pyszny, Wrocøaw
1993, s. 48.
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po swym wyborze na StoliceÎ PiotrowaÎ moÂwiø z prostotaÎ: ¹Oto stojeÎ przed
Wami, aby wyznacÂ naszaÎ wspoÂlnaÎ wiareÎ, naszaÎ nadziejeÎ i naszaÎ ufnosÂcÂ [...],
a takzÇe rozpoczaÎcÂ od nowa teÎ drogeÎ historii KosÂcioøa ± rozpoczaÎcÂ z pomocaÎ
Boga i z pomocaÎ ludziº (przemoÂwienie z 16 pazÂdziernika 1978).
W przemoÂwieniu na Jasnej GoÂrze 18 czerwca 1983 wyznawaø szczerze:
¹PrzychodzeÎ tutaj, azÇeby bycÂ jednym z was pielgrzymoÂw, roÂwniezÇ jako pielgrzym. Niech nasza droga beÎdzie wspoÂlna. Niech nasza modlitwa beÎdzie pokorna. Niech nasza miøosÂcÂ beÎdzie poteÎzÇnaº3.
W szczegoÂlny sposoÂb realnosÂcÂ i konkretnosÂcÂ tych bosko-ludzkich zwiaÎzkoÂw widacÂ, gdy PapiezÇ zwracaø sieÎ do Maryi. W formie prostej, a zarazem
kunsztownej apostrofy rozmawiaø z MatkaÎ BozÇaÎ: ¹Jest taki zwyczaj ± pieÎkny
zwyczaj ± zÇe pielgrzymi, ktoÂrych gosÂciøasÂ u siebie na Jasnej GoÂrze, przed
odejsÂciem staÎd skøadajaÎ Ci pozÇegnalnaÎ wizyteÎ. PamieÎtam tyle tych pozÇegnalnych wizyt, tych szczegoÂlnych u Ciebie, Matko JasnogoÂrska, audiencji [...].
Dzisiaj przyszedøem do Ciebie, Pani JasnogoÂrska [...], aby raz jeszcze sieÎ pozÇegnacÂ i prosicÂ o bøogosøawienÂstwo na drogeÎº (przemoÂwienie pozÇegnalne na
Jasnej GoÂrze, 6 czerwca 1979).

Â JANA PAWèA II
4. DIALOGICZNOSÂCÂ HOMILII I KAZAN

KolejnaÎ istotnaÎ cechaÎ charakteryzujaÎcaÎ jeÎzyk kazanÂ, homilii i przemoÂwienÂ
Jana Pawøa II ± jest dialogicznosÂcÂ. PapiezÇ miaø gøeÎbokaÎ sÂwiadomosÂcÂ, izÇ moÂwicÂ
znaczy moÂwicÂ do kogosÂ. KazÇda z jego wypowiedzi z ogromnym wyczuciem
dostrojona byøa do adresatoÂw. Jednak celem tego, co moÂwiø i jak moÂwiø Jan
Paweø II, byøa nie tylko cheÎcÂ bycia usøyszanym, wysøuchanym i zrozumianym.
Wydaje sieÎ, zÇe Jan Paweø II moÂwiø i oczekiwaø odpowiedzi.
Jego opowiesÂcÂ, wyznanie i sÂwiadectwo oczekiwaøy wzajemnosÂci. Byøy wieÎc
w swym zamysÂle dialogiem i rozmowaÎ. Ten dialog ma dwa wektory: pionowy
i poziomy. Dialog pionowy jest rozmowaÎ z Bogiem i z Jego MatkaÎ, wyrazÇajaÎcaÎ
sieÎ w aktach oddania, zawierzenia, w modlitwach. Dialog poziomy jest rozmowaÎ z konkretnaÎ wspoÂlnotaÎ, do ktoÂrej PapiezÇ adresowaø swaÎ wypowiedzÂ,
z jakimsÂ ¹Wyº, ktoÂre ukonkretnia sieÎ w zwroÂceniu sieÎ do ¹kazÇdegoº, czyli do
¹Tyº. Jest wezwaniem, prosÂbaÎ, czasem bøaganiem. Owo zwroÂcenie sieÎ do
konkretnego ¹Tyº ± ¹TYº Boga czy ¹Tyº drugiego czøowieka ± w swej dialogicznosÂci oczekuje przyjeÎcia. Oczekiwanie na przyjeÎcie, na potwierdzenie,
jest oczekiwaniem odpowiedzi. Istota dialogicznosÂci zawiera sieÎ w tym ocze3

Teksty papieskie z pielgrzymek do Ojczyzny cytujeÎ za: Jan Paweø II, Pielgrzymki do Ojczyzny. PrzemoÂwienia, homilie, KrakoÂw 2005.
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kiwaniu4. CzeÎsto te dwa dialogi øaÎczaÎ sieÎ ze sobaÎ, jeden przechodzi w drugi,
jeden wydarza sieÎ poprzez drugi: ¹Patrzycie mi w oczy, a ja patrzeÎ wam
w oczy, a gdy w oczy nas wszystkich patrzaÎ peøne macierzynÂskiej miøosÂci i siøy
oczy JasnogoÂrskiej Pani [...] nie mogøem nie dacÂ waszemu sÂwiadectwu mojego
sÂwiadectwaº (przemoÂwienie do pielgrzymoÂw z diecezji szczecinÂsko-kamienÂskiej na Jasnej GoÂrze, 18 czerwca 1983).
JeÎzyk osobistego sÂwiadectwa jest wieÎc nie tylko wyznawaniem wiary, ale
i dzieleniem sieÎ wøasnym dosÂwiadczeniem. DialogicznosÂcÂ realizuje sieÎ we wzajemnosÂci dawanego sÂwiadectwa, w obdarowywaniu tym, co ludzkie, i tym, co
boskie: ¹Przyjmijcie ode mnie teÎ modlitweÎ, ktoÂrej nauczaø mnie moÂj Ojciec ±
i pozostanÂcie jej wierniº (przemoÂwienie w Warszawie, 3 czerwca 1979). Fenomen niezwykøej dialogicznosÂci czeÎsto pojawiaø sieÎ w czasie papieskich pielgrzymek do Ojczyzny. Warto przywoøacÂ w tym miejscu søynne dialogi z okna
kurii krakowskiej przy ul. FranciszkanÂskiej 3 a takzÇe, ten z 17 czerwca 1999
roku na lotnisku aeroklubu w Gliwicach. By wyrazicÂ bliskosÂcÂ i serdecznosÂcÂ
swoim søuchaczom, PapiezÇ sieÎgnaÎø po formy gwarowe, uzÇywane przez nich na
co dzienÂ. Pozornie prosty dialog nioÂsø gøeÎbokie przesøanie, a formuøowane
odpowiedzi poÂø milionowego zgromadzenia sÂwiadczyøy o niespotykanej bliskosÂci i jednosÂci mieÎdzy nadawcaÎ i odbiorcaÎ:
Jan Paweø II: BoÂg zapøacÂ! BoÂg zapøacÂ za waszaÎ sÂwieÎtaÎ cierpliwosÂcÂ dla Papieźa.
PoÂø miliona ludzi: DuzÇo zdrowia!
WidacÂ, źe SÂlaÎzak cierpliwy i twardy. Bo ja bym z takim Papieźem nie wytrzymaø.
± Wytrzymamy!
Ma przyjechacÂ, nie przyjeźdźo. Potem znowu ni ma przyjechacÂ, a przyjeźdźo.
± Nic nie szkodzi!
No to dobrze. Jak nic nie szkodzi, to jakosÂ ze spokojnym sumieniem odjadeÎ do Rzymu.
± ZostanÂ z nami. Witaj doma!
Jeszcze pojadeÎ MatkeÎ BoskaÎ CzeÎstochowskaÎ przeprosicÂ i ze spokojnym sumieniem
odjadeÎ, bo mi SÂlaÎzaki z Gliwic przebaczyøy.
± ZostanÂ z nami!
Bogu dzieÎki, źe chocÂ padacÂ przestaøo.
± Nie padaøo!
Ale w Krakowie padaøo.
± ZostanÂ tutaj!
WysÂcie zawsze lepsi.
± Kochamy Ciebie!
Bogu dzieÎki za chocÂ tyle. Na drugi raz zobaczymy.
± Jeszcze wieÎcej!

4

Por. D. Zdunkiewicz-Jedynak, JeÎzykowe sÂrodki perswazji w kazaniu, KrakoÂw 1996 (zwøaszcza rozdziaø 8: Styl perswazyjny w tekstach Jana Pawøa II na tle innych strategii perswazji kaznodziejskiej, s. 90-96).
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MoÂwiaÎ, źeby juź jechacÂ.
(PoÂø miliona ludzi sÂpiewa Janowi Pawøowi II piesÂnÂ BoÂg jest miøosÂciaÎ).
SÂlaÎzaki umiejaÎ sÂpiewacÂ. Wystarczy przypomniecÂ te nieszpory na GoÂrze SÂw. Anny. BoÂg
wam zapøacÂ. SzczeÎsÂcÂ Boźe!

DialogicznosÂcÂ jest wreszcie obecna w wezwaniu, w prosÂbie. Wszyscy pamieÎtamy teÎ wielkaÎ prosÂbeÎ wyrazÇonaÎ na Bøoniach krakowskich podczas pierwszej pielgrzymki. WciaÎzÇ nam ona brzmi w uszach:
I dlatego ± zanim staÎd odejdeÎ, proszeÎ Was [...]
± abysÂcie nigdy nie zwaÎtpili i nie znuzÇyli sieÎ, i nie zniecheÎcili,
± abysÂcie nigdy nie podcinali sami tych korzeni, z ktoÂrych wyrastamy.
ProszeÎ Was,
± abysÂcie mieli ufnosÂcÂ nawet wbrew kazÇdej swojej søabosÂci, abysÂcie szukali zawsze
duchowej mocy u Tego, u ktoÂrego tyle pokolenÂ ojcoÂw naszych i matek jaÎ znajdywaøo,
± abysÂcie od Niego nigdy nie odstaÎpili,
± abysÂcie nigdy nie utracili tej wolnosÂci ducha, do ktoÂrej On ¹wyzwalaº czøowieka,
± abysÂcie nigdy nie wzgardzili MiøosÂciaÎ, ktoÂra jest ¹najwieÎkszaº, ktoÂra sieÎ wyraziøa
przez KrzyzÇ, a bez ktoÂrej zÇycie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
ProszeÎ Was o to ...
(Homilia w czasie Mszy sÂw. odprawionej na Bøoniach, 10 czerwca 1979).

Ta kilkakrotnie powtoÂrzona prosÂba, beÎdaÎca wezwaniem i bøaganiem, søuzÇyøa nie tylko temu, aby søuchacze przyjeÎli jaÎ, ale aby sieÎ w nich odwzorowaøa,
przenikneÎøa w nich. Bywa, zÇe PapiezÇ wzmacniaø dramatyzm formy wypowiedzi, pojawiaøy sieÎ wtedy pytania retoryczne, podkresÂlenia, powtoÂrzenia, wykrzykniki: ¹Tak beÎdzie sÂpiewaø wraz z Wami [...] ten PapiezÇ [...]. I beÎdzie
razem z Wami woøaøº.
Jan Paweø II wierzyø w moc søowa i ufaø jej. Wiedziaø jednak, zÇe istnieje
niewidzialna i trudna do nazwania granica, za ktoÂraÎ søowo traci swaÎ wøadzeÎ.
Jest to moment, w ktoÂrym trzeba zamilknaÎcÂ, søowa stajaÎ sieÎ bezradne i puste.
Znamy siøeÎ papieskiego søowa, ale znamy i jego milczenie. Te chwile milczenia znaczaÎ nie mniej nizÇ søowa, dajaÎ pokorne sÂwiadectwo Niewysøowionemu. Przykøadem tego mozÇe bycÂ søynna modlitwa brewiarzowa PapiezÇa
w katedrze na Wawelu 18 sierpnia 2002 roku. W ciszy, na oczach milionoÂw
widzoÂw, PapiezÇ rozmawiaø z Bogiem w absolutnym skupieniu przez kilkadziesiaÎt minut. Sam pisaø kiedysÂ w jednym z poematoÂw: ¹Bywa nieraz, zÇe
w ciaÎgu rozmowy stajemy w obliczu prawd, dla ktoÂrych brakuje nam søoÂw,
brakuje gestu i znaku, bo roÂwnoczesÂnie czujemy: zÇadne søowo, gest i znak
nie uniesie caøego obrazu, w ktoÂry wejsÂcÂ musimy samotni, by sieÎ zmagacÂ
podobnie jak Jakubº.
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5. PROFETYZM PAPIESKICH HOMILII

CechaÎ papieskiego kaznodziejstwa byø profetyzm. Wspomniaøem juzÇ, zÇe
Jan Paweø II to niewaÎtpliwie najwieÎkszy prorok naszych czasoÂw. Cechy profetyzmu nosi wiele jego wystaÎpienÂ. Homilia, ktoÂra w ocenie wielu znawcoÂw juzÇ
przeszøa do skarbca najwazÇniejszych wypowiedzi w historii kaznodziejstwa polskiego, to søynny papieski apel ze mszy sÂwieÎtej na Placu ZwycieÎstwa w Warszawie, w dniu 2 czerwca 1979 roku.
Po doniosøym stwierdzeniu, majaÎcym charakter wyznania wiary w Chrystusa ±
KosÂcioÂø przynioÂsø Polsce Chrystusa ± to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistosÂci, jakaÎ jest czøowiek. Czøowieka bowiem nie mozÇna do konÂca
zrozumiecÂ bez Chrystusa. A raczej: czøowiek nie mozÇe siebie sam da konÂca zrozumiecÂ
bez Chrystusa. Nie mozÇe zrozumiecÂ, ani kim jest, ani jaka jest jego wøasÂciwa godnosÂcÂ,
ani jakie jest jego powoøanie i ostateczne przeznaczenie. Nie mozÇe tego wszystkiego
zrozumiecÂ bez Chrystusa.

± PapiezÇ wypowiedziaø søowa, ktoÂrych poteÎgeÎ ujawniøy dopiero nasteÎpne lata:
I woøam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweø II papiezÇ, woøam z caøej gøeÎbi
tego TysiaÎclecia, woøam w przeddzienÂ SÂwieÎta Zesøania, woøam wraz z wami wszystkimi:
Niech zstaÎpi Duch TwoÂj!
Niech zstaÎpi Duch TwoÂj!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!
Amen.

Sam Ojciec SÂwieÎty uznaø ten tekst za wiodaÎcy dla swego przesøania do
RodakoÂw skoro po dwudziestu latach ± 13 czerwca 1999 roku ± wracaø jeszcze
raz do jego zasadniczych fragmentoÂw:
DzieÎkujeÎ OpatrznosÂci BozÇej, zÇe dane mi jest ponownie stanaÎcÂ na tym miejscu, na
ktoÂrym przed dwudziestu laty, w pamieÎtnaÎ wigilieÎ Zesøania Ducha SÂwieÎtego, w sposoÂb
szczegoÂlny przezÇywalisÂmy tajemniceÎ Wieczernika. Wraz z Prymasem TysiaÎclecia, Kardynaøem Stefanem WyszynÂskim, z biskupami i licznie zgromadzonym Ludem BozÇym
stolicy zanosilisÂmy wtedy goraÎce woøanie o dar Ducha SÂwieÎtego. W tamtych trudnych
czasach przyzywalisÂmy Jego mocy, aby rozlaøa sieÎ w sercach ludzi i obudziøa w nich
nadziejeÎ. Byøo to woøanie pøynaÎce z wiary, zÇe BoÂg dziaøa i mocaÎ Ducha SÂwieÎtego
odnawia i usÂwieÎca wszystko. Byøo to bøaganie o odnoweÎ oblicza ziemi. Tej ziemi [Niech
zstaÎpi Duch TwoÂj i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi]. JakzÇe dzisÂ nie dzieÎkowacÂ Bogu
w TroÂjcy Jedynemu za to wszystko, co na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat odczytujemy jako Jego odpowiedzÂ na tamto [nasze] woøanie!
CzyzÇ nie jest odpowiedziaÎ Boga to, co w tym czasie dokonaøo sieÎ w Europie i w sÂwiecie,
poczynajaÎc od naszej ojczyzny? Na naszych oczach nasteÎpowaøy przemiany systemoÂw
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politycznych, spoøecznych i gospodarczych, dzieÎki ktoÂrym poszczegoÂlne osoby i narody
na nowo ujrzaøy blask swojej godnosÂci. Prawda i sprawiedliwosÂcÂ odzyskujaÎ swojaÎ wartosÂcÂ, stajaÎc sieÎ palaÎcym wyzwaniem dla wszystkich, ktoÂrzy doceniajaÎ dar swej wolnosÂci.
Za to dzieÎkujemy Bogu, patrzaÎc z nadziejaÎ w przyszøosÂcÂ.

Jan Paweø II postawiø wysokie wymogi kaznodziejom. Z kazÇdej jego homilii
promieniuje wiara i zÇywe uczucie, gøeÎboka tresÂcÂ oraz znakomity warsztat oratorski5. Nic dziwnego, zÇe søowa PapiezÇa docierajaÎ do ludzi, a sam moÂwca jest
wspaniaøym wzorem gøoszenia Ewangelii. O wielkich kaznodziejach moÂwiono
dawniej, zÇe majaÎ cosÂ z ks. Piotra Skargi. Niech o wielu naszych ¹søugach søowa
BozÇegoº moÂwiaÎ, zÇe majaÎ wiele z Jana Pawøa II. By tak sieÎ staøo, trzeba ± jak
PapiezÇ ± przepeønicÂ homilieÎ søowem osobistego wyznania wiary i sÂwiadectwa,
przemawiacÂ jeÎzykiem kreatywnym i dialogicznym, a w sÂwiecie coraz bardziej
zlaicyzowanym bycÂ prorokiem, a wieÎc sÂwiadkiem Niewidzialnego Boga.

Summary
The Pope John Paul II was recognized as a great master of a propagated word.
Each of his homilies radiated faith and living affection, profound essence and considerable oratorical technique. He could fill a homily with a word of a personal profession of faith and testimony, he could give a speech using a creative and dialogical
language and in the world becoming more and more secularized he could be a prophet, thus a witness of the Invisible God.
5
W. Wojdecki, Posøuga søowa BozÇego w nauczaniu i praktyce Jana Pawøa II, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 21(1983) nr 1, s. 261-269.
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KosÂcioÂø w czasach Jana Pawøa II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Wydawnictwo KUL ± Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ¹Gaudiumº, Lublin 2005,
ss. 514.
Niekwestionowany Autorytet SÂwiata, PapiezÇ Przeøomu TysiaÎcleci i Nowego Millennium, Jan Paweø II Wielki w ciaÎgu 27 lat ¹odsÂwiezÇyøº rangeÎ i znaczenie KosÂcioøa
w sÂwiecie wspoÂøczesnym. PodjaÎø z powodzeniem trudny dialog ekumeniczny, mieÎdzyreligijny i zmniejszyø dystans mieÎdzy KosÂcioøem i ludzÂmi niewierzaÎcymi. Przez
swojaÎ postaweÎ oraz podejmowane dzieøa usÂwiadomiø wspoÂøczesnemu KosÂcioøowi
jego chrystologicznaÎ istoteÎ i nadaø mu wyrazÂnie chrystologiczny profil. Zasøuguje
przez to Jan Paweø II na tytuø Wielkiego Chrystologa wspoÂøczesnego KosÂcioøa.
Na przeøomie marca i kwietnia 2005 r. odbyøy sieÎ nieplanowane rekolekcje.
PapiezÇ Jan Paweø II otworzyø przed sÂwiatem nowaÎ perspektyweÎ zÇycia: bogatszaÎ nizÇ
daje sÂwiat, nizÇ mozÇe wymysÂlicÂ ludzkosÂcÂ, nawet majaÎc do dyspozycji wielorakie sÂrodki
i mozÇliwosÂci poznawcze. PapiezÇ, Søuga BozÇy, Jan Paweø II pozostawiø nam wielkie
bogactwo swoich mysÂli, søoÂw i dzieø, ktoÂre KosÂcioÂø powinien zgøeÎbiacÂ i z ktoÂrych
powinien korzystacÂ w formacji pastoralnej, jesÂli chce stawacÂ sieÎ wspoÂlnotaÎ gøeÎbokiej
wiary w Jezusa Chrystusa.
JuzÇ w poÂø roku po sÂmierci PapiezÇa, dzieÎki inicjatywie pracownikoÂw Instytutu
Teologii Fundamentalnej KUL pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Mariana Ruseckiego,
otrzymalisÂmy ksiaÎzÇkeÎ, beÎdaÎcaÎ wieloaspektowaÎ syntezaÎ eklezjologicznaÎ czasu
Jana Pawøa II. ¹Przygotowany przez nas traktat, beÎdaÎcy proÂbaÎ opisu wspoÂøczesnego
KosÂcioøa i sÂwiata ± czytamy we wprowadzeniu do ksiaÎzÇki ± mozÇe stanowicÂ pomoc
w studiowaniu eklezjologii i zgøeÎbianiu nauczania Jana Pawøa II. To dzieÎki niemu
wielu ludzi dosÂwiadczyøo øaski istnienia i obecnosÂci Chrystusowego KosÂcioøa, dziaøania Boga w KosÂciele i poprzez KosÂcioÂø. Wielu odkryøo OsobeÎ Jezusa Chrystusa,
chrzesÂcijanÂstwo, zÇycie religijne, duchowe, a zatem inny wymiar ludzkiej egzystencji
nizÇ konsumpcyjny, indywidualistyczny, pozbawiony jasnego i wyzÇszego sensu. DzieÎki
Janowi Pawøowi II ponownie odkryli KosÂcioÂø ci, ktoÂrzy o nim zapomnieli lub go
odrzucili, dajaÎc posøuch ostrej krytyce skierowanej przeciwko KosÂcioøowi i ulegajaÎc
nieprzychylnym mu trendom kulturowym. Wielu ludzi teÎskni za KosÂcioøem, ktoÂry
zaspokoiøby ich najgøeÎbsze oczekiwania, usuwaøby zameÎt umysøoÂw i søabosÂcÂ woli,
ktoÂry byøby KosÂcioøem autentycznie Chrystusowym. WøasÂnie taki KosÂcioÂø spotkali
w czasach Jana Pawøa IIº (s. 10).
Jan Paweø II pomoÂgø odczytacÂ i gøeÎbiej zrozumiecÂ prawdeÎ o KosÂciele, usÂwiadomicÂ jego wiarygodnosÂcÂ i nakresÂlicÂ podstawowe zadania, problemy i wyzwania, jakie
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stojaÎ przed wspoÂøczesnym KosÂcioøem. Redaktorzy i autorzy zastrzegajaÎ we wprowadzeniu, zÇe ¹nie podejmujaÎ sieÎ proÂby dokonania bilansu pontyfikatu Jana Pawøa II
w aspekcie eklezjologicznymº (tamzÇe), jednak ksiaÎzÇka stanowi wazÇnaÎ syntezeÎ problematyki wiarygodnosÂci KosÂcioøa obecnych czasoÂw.
KsiaÎzÇka KosÂcioÂø w czasach Jana Pawøa II skøada sieÎ z czterech czeÎsÂci. CzeÎsÂcÂ
pierwsza pt. SÂwiadek KosÂcioøa. Osoba, søowo i dzieøo (s. 19-62) zawiera wypowiedzi
wybitnych przedstawicieli KosÂcioøa bezposÂrednio zwiaÎzanych z PapiezÇem Janem
Pawøem II (arcybiskupa Stanisøawa Dziwisza, kardynaøoÂw: Kamillo Ruiniego i Joachima Meisnera) ± saÎ to teksty ich przemoÂwienÂ wygøoszonych w auli Uniwersytetu
z okazji otrzymania doktoratu honoris causa KUL. Arcybiskup Stanisøaw Dziwisz
w artykule pt. Dar i tajemnica relacjonuje najwazÇniejsze fakty, ktoÂre jego zdaniem
wiaÎzÇaÎ sieÎ z zamachem na Ojca SÂwieÎtego (13 maja 1981 r.). Autor dochodzi do
wniosku, zÇe ocalenia zÇycia Ojca SÂwieÎtego nie da sieÎ wytøumaczycÂ w sposoÂb racjonalny i nalezÇy przyjaÎcÂ to za cudownaÎ øaskeÎ BozÇaÎ. Arcybiskup wyrazÇa przekonanie, zÇe
¹krew przelana na placu sÂw. Piotra w dniu 13 maja zaowocowaøa wiosnaÎ KosÂcioøa
Roku 2000º (s. 28). Kardynaø Kamillo Ruini, wikariusz generalny diecezji rzymskiej,
w artykule pt. GøeÎboka jednosÂcÂ prawdziwie powszechnego pontyfikatu zwraca uwageÎ
na wielkaÎ roleÎ PapiezÇa w budowaniu wspoÂlnego europejskiego domu. Tylko KosÂcioÂø
podaÎzÇajaÎcy za Chrystusem w dziele zbawienia czøowieka ± podkresÂla Kardynaø ±
mozÇe budowacÂ jednosÂcÂ kontynentu.
Kolejny rozwazÇanie proponuje kardynaø Joachim Meisner ± na temat dziedzictwa narodu polskiego w pontyfikacie Jana Pawøa II. Kardynaø Meisner dostrzega
gøeÎboki zwiaÎzek mieÎdzy tradycjaÎ narodowaÎ i dosÂwiadczeniem KosÂcioøa w Polsce
a ksztaøtem pontyfikatu PapiezÇa-Polaka (polska religijnosÂcÂ, pielgrzymki, kult sÂwieÎtych, dosÂwiadczenie cierpienia Ojczyzny, polski patriotyzm, zÇycie w jarzmach komunizmu, szacunek dla maøzÇenÂstwa i rodziny, kult maryjny). PierwszaÎ czeÎsÂcÂ ksiaÎzÇki
konÂczy artykuø PromieniowacÂ sÂwiatøem Oblicza z Getsemani ks. prof. Tadeusza
Stycznia SDS ± kontynuatora personalistycznej mysÂli Jana Pawøa II. Autor w sobie
wøasÂciwy sposoÂb uwypukla charyzmat Jana Pawøa II ± zatroskanego i zafascynowanego czøowiekiem ± na tle procesoÂw sekularyzacji w dzisiejszym sÂwiecie.
CzeÎsÂcÂ drugaÎ, zatytuøowanaÎ PamieÎcÂ i tozÇsamosÂcÂ. W poszukiwaniu zÂroÂdeø KosÂcioøa
(s. 65-141), otwiera artykuø ks. Mariana Ruseckiego na temat Boskiej genezy KosÂcioøa. CaøosÂcÂ poglaÎdoÂw na eklezjogenezeÎ autor omawia w dwoÂch punktach: niekatolickie ujeÎcie poczaÎtkoÂw KosÂcioøa oraz katolicka teoria genezy Eklezji. Autor konstatuje: ¹KosÂcioÂø powstaø z formalnych inicjatyw Jezusa, ktoÂry realizowaø zbawczy
plan Boga i miaø peønaÎ sÂwiadomosÂcÂ eklezjotwoÂrczaÎ. W Nim i przez Niego powstaøa
Eklezja. W swej istocie byøa ona definitywnie okresÂlona co do swojej natury, istotnych struktur, posøannictwa, zadanÂ wobec sÂwiata, preparacji definitywnego KroÂlestwa BozÇego, ktoÂre juzÇ w Nim zaistniaøo i posiada historyczny ksztaøt w dziejachº
(s. 78).
Ks. Krzysztof GoÂzÂdzÂ podejmuje z kolei problematykeÎ obrazoÂw, idei i koncepcji
eklezjologicznych. Zdaniem autora wiodaÎca jest idea KosÂcioøa jako ludu BozÇego ±
gøeÎboko osadzona w Biblii i silnie zakorzeniona w Tradycji. PatrystycznaÎ syntezeÎ
nauki o KosÂciele przedstawiø ks. Jerzy Paøucki w artykule pt. Eklezjologia OjcoÂw
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KosÂcioøa. Ojcowie ujmujaÎ KosÂcioÂø jako communio w wymiarze chrystologii, pneumatologii oraz antropologii. Tak szeroko ujeÎta eklezjologia OjcoÂw KosÂcioøa pozwala
± zdaniem ks. Paøuckiego ± ¹rozumiecÂ istoteÎ KosÂcioøa i docieracÂ do jego zÂroÂdøa,
pomaga dobrze pojaÎcÂ takzÇe jego zadania we wspoÂøczesnym sÂwiecieº (s. 112).
W artykule Permanentna eklezjogeneza ks. Jacenty Mastej ukazaø ciaÎgle trwajaÎcy proces budowania wspoÂlnoty eklezjalnej, opierajaÎc sieÎ na triadzie: martyria (sÂwiadectwo wiary, przepowiadania), leiturgia (liturgia), diakonia (søuzÇba). DzieÎki tej
triadzie ± akcentuje mocno autor ± ¹KosÂcioÂø rodzi sieÎ, zÇyje i wzrasta zaroÂwno w aspekcie indywidualnym (w poszczegoÂlnych wiernych), jak i spoøecznym (jako wspoÂlnota). Bez sÂwiadectwa wiary, liturgii, szczegoÂlnie Eucharystii i modlitwy oraz czynnej miøosÂci nie powstaøby i nie istniaøby przez wieki KosÂcioÂø Chrystusowyº (s. 124).
W ostatnim artykule tej czeÎsÂci studium zatytuøowanym OreÎdzie moralne Jana
Pawøa II jako pamieÎcÂ i tozÇsamosÂcÂ KosÂcioøa ks. Søawomir Nowosad ukazuje magisterium PapiezÇa, ktoÂre koncentruje sieÎ na czøowieku jako szukajaÎcym i ¹odsøaniajaÎcymº w sobie Boga. W mysÂli antropologicznej PapiezÇa autor uwypukla najistotniejsze argumenty, ktoÂre przemawiajaÎ za godnosÂciaÎ osoby: czøowiek-osoba jest obrazem
Boga, Chrystus objawia w peøni czøowieczenÂstwo, ludzkie zÇycie we wspoÂlnocie jest
odbiciem wewneÎtrznej komunii OsoÂb Boga TroÂjjedynego, a takzÇe ¹czøowiek najpeøniej wyrazÇa i speønia siebie poprzez miøosÂcÂ rozumianaÎ jako caøkowity i bezinteresowny dar z samego siebieº (s. 141).
W trzeciej czeÎsÂci ksiaÎzÇki (s. 145-359), ktoÂra nosi tytuø Blask prawdy. W stroneÎ
wiarygodnosÂci KosÂcioøa, autorzy podejmujaÎ zagadnienia dotyczaÎce wiarygodnosÂci
KosÂcioøa, jego dziaøalnosÂci, samosÂwiadomosÂci, znakoÂw czasu oraz wyzwanÂ stojaÎcych
przed wspoÂøczesnym KosÂcioøem w roÂzÇnych miejscach sÂwiata. TeÎ czeÎsÂcÂ studium rozpoczyna artykuø Andrzeja A. NapioÂrkowskiego OSPPE pt. KosÂcioÂø wobec wyzwanÂ
wspoÂøczesnosÂci. Zadania KosÂcioøa wobec dzisiejszego sÂwiata autor artykuøu omawia
w siedmiu punktach: sÂwiadectwo wiary i miøosÂci, chrystianizacja i nowa ewangelizacja, promocja zÇycia i kobiety, oreÎdzie o pojednaniu, eschatologia, caritas catholica,
ekologia jako ratowanie przyrody i czøowieka. L. Boevue, profesor teologii fundamentalnej w Katolickim Uniwersytecie w Leuven, w artykule pt. PowszechnosÂcÂ
prawdy religijnej w konteksÂcie postmodernizmu podejmuje zagadnienie prawdy religijnej i jej uniwersalnosÂci. StosujaÎc metodeÎ filozoficzno- i teologicznofundamentalnaÎ, autor odkrywa partykularnosÂcÂ tradycji religijnych, tak bardzo wrazÇliwych na
pluralizm religii.
Ireneusz S. LedwonÂ OFM w artykule pt. KosÂcioÂø a religie pozachrzesÂcijanÂskie
podejmuje problematykeÎ relacji chrzesÂcijanÂstwa do religii pozachrzesÂcijanÂskich.
Pierwsza czeÎsÂcÂ artykuøu omawia status religii niechrzachrzesÂcijanÂskich w aspekcie
historycznym, druga natomiast ukazuje wyjaÎtkowy charakter chrzesÂcijanÂstwa oraz
soteriologiczne posÂrednictwo KosÂcioøa w odniesieniu do tych religii. Autor zaznaczyø, zÇe dialog mieÎdzyreligijny w wymiarze teoretycznym i praktycznym ¹swoje apogeum osiaÎgnaÎø za pontyfikatu Jana Pawøa IIº (s. 193).
Dwa nasteÎpne artykuøy posÂwieÎcone saÎ problematyce ewangelizacji w Afryce
(ks. JuveÂnal Ilunga Muya: Gøoszenie Chrystusa w Afryce wedøug adhortacji Eccllesia
in Africa) oraz wiarygodnosÂci KosÂcioøa w zetknieÎciu z nurtami postmodernistyczny-
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mi we Francji (ks. Francis Dousquet: KosÂcioÂø wobec pluralizmu religijnego. DosÂwiadczenie Francji). Autorzy dostrzegajaÎ doniosøaÎ roleÎ Jana Pawøa II w okresÂleniu ewangelizacyjnej misji KosÂcioøa w Afryce (aspekt chrystologiczny ewangelizacji, eklezjologia rodziny) i we Francji (aktywnosÂcÂ religii na rzecz pokoju, dialog z migracjaÎ
zÇydowskaÎ, muzuømanÂskaÎ). ¹Ewangelizacja i dziaøalnosÂcÂ misyjna nie saÎ zatem tylko
dawaniem ze strony chrzesÂcijan ± jak podkresÂla J. Muya ± ale i otrzymywaniem ±
przyjmowaniem odmiennosÂci drugiego czøowieka w sÂwietle Chrystusa. W tym znaczeniu ewangelizacja jest przede wszystkim dziaøaniem TroÂjcy SÂwieÎtej, ktoÂra wlewa
w nas swoja miøosÂcÂ, swoje zÇycie, azÇ staniemy sieÎ dla wspoÂøczesnego sÂwiata zÇywym
søowem BozÇymº (s. 211).
GøoÂwne linie papieskiego nauczania na temat dialogu oraz ekumenicznego zaangazÇowania Jana Pawøa II zarysowaø ks. Przemysøaw Kantyka w artykule Dialog
ekumeniczny w dobie pontyfikatu Jana Pawøa II. MysÂl i dzieøo pontyfikatu PapiezÇa
przeøomu tysiaÎcleci ± podkresÂla autor ± stanowiaÎ znaczaÎcy i trwaøy dorobek ekumenizmu; ¹Dla nas stanowiaÎ wyzwanie, abysÂmy kontynuowali to dzieøo jednosÂci, otwarci na dziaøanie Ducha SÂwieÎtego, bo jednosÂcÂ jest Jego darem. W ten sposoÂb dzieøo
ekumeniczne i teologia jednosÂci beÎdaÎ przede wszystkim doksologiaÎº (s. 237).
Uwarunkowania historyczne, spoøeczno-kulturowe, prawne i duszpasterskie
omoÂwiø ks. Ryszard KaminÂski w artykule pt. Podstawowe uwarunkowania zÇycia
i dziaøalnosÂci KosÂcioøa w Polsce. PrzeobrazÇenia dokonujaÎce sieÎ w Polsce ± zdaniem
autora ± aktywizujaÎ KosÂcioÂø do uczenia sieÎ nowych form dziaøalnosÂci. PreÎzÇnosÂcÂ
ewangelizacyjna KosÂcioøa w Polsce w przyszøosÂci zalezÇecÂ beÎdzie od tego, na ile potrafi sieÎ on zreformowacÂ i dostosowacÂ do istniejaÎcych uwarunkowanÂ, co jest dla niego
wyzwaniem czasu.
CharytatywnaÎ dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa ukazaø ks. Wiesøaw Przygoda. Autor podkresÂliø wielkaÎ zasøugeÎ w dziedzinie charytatywnej KosÂcioøa na Zachodzie Europy,
z dosÂwiadczenia ktoÂrego winny skorzystacÂ instytucje KosÂcioøa w Polsce. Autor tych
rozwazÇanÂ wykazaø, zÇe wielka aktywnosÂcÂ w ostatnim czasie polskich organizacji charytatywnych mozÇe wniesÂcÂ ¹ducha ozÇywczegoº w dziaøalnosÂcÂ organizacji zachodniego
KosÂcioøa. DziaøalnosÂcÂ instytucji charytatywnych w Polsce jest przykøadem tego, zÇe
przy pomocy mniejszych, nizÇ w zachodnim KosÂciele sÂrodkoÂw finansowych (wieÎksza
promocja czøowieka, niezalezÇna od sÂrodkoÂw finansowych), mozÇna dokonywacÂ formacji ludzkiej.
NiewaÎtpliwie dla wiarygodnosÂci KosÂcioøa ma znaczenie jego zaangazÇowanie
w dziedzinie pokonywania patologii spoøecznych, takich jak: alkoholizm, narkomania, HIV/AIDS czy wieÎziennictwo. Problematyce tej posÂwieÎcony jest artykuø
ks. Czesøawa M. Cekiery pt. KosÂcioÂø wobec patologii spoøecznych. Patologie spoøeczne, ktoÂre wysteÎpujaÎ takzÇe w Polsce, muszaÎ stanowicÂ przedmiot specjalnej troski
duszpasterskiej KosÂcioøa. Ks. Cekiera podkresÂla, zÇe do konkretnych zadanÂ zaangazÇowani saÎ specjalisÂci, terapeuci, kapelani, woluntariusze; powoøywane saÎ nowe stowarzyszenia, grupy religijne, zakony i bractwa. ¹Apostolska dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa jest
nieustannie stymulowana i wspierana przez pasterzy KosÂcioøa, a w szczegoÂlnosÂci byøa
przedmiotem wielkiej troski przez ponad 26 lat Ojca SÂwieÎtego, Jana Pawøa IIº
(s. 286).
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NaukowaÎ interpretacjeÎ rzeczywistosÂci KosÂcioøa przedkøada takzÇe psychologia.
Na szczegoÂlne zaangazÇowanie psychologii w proces formacji chrzesÂcijanÂskiej zwroÂciø
uwageÎ ks. Jerzy Szymoøon w artykule pt. Psychologia w søuzÇbie KosÂcioøa. Wedøug
autora najwazÇniejsze funkcje, jakie peøni psychologia w procesie formacyjnym, nalezÇaÎ zadania: terapeutyczne, selekcyjne, profilaktyczne i integracyjne.
PapiezÇ Jan Paweø II wielokrotnie apelowaø o wieÎkszaÎ otwartosÂcÂ KosÂcioøa na
rzeczywistosÂcÂ sÂwiata kultury, gdyzÇ jest ona ¹nosÂnikiemº Ewangelii. Zadania KosÂcioøa w dziedzinie kulturotwoÂrczej, a szczegoÂlne zasøugi Jana Pawøa II, omoÂwiø ks.
Zbigniew Krzyszowski w artykule pt. KosÂcioÂø w funkcji kulturotwoÂrczej. DokonujaÎc
proÂby okresÂlenia pojeÎcia kultury, autor artykuøu przedstawiø problem inkulturacji
Ewangelii oraz zagadnienie ewangelizacji kultury. Dziaøania KosÂcioøa na rzecz kultury ¹czeÎsto zamknieÎtej na transcendencjeÎ, majaÎ doprowadzicÂ do tego ± podkresÂla
autor ± by moÂgø on nawiaÎzacÂ z niaÎ owocny i rzeczywisty kontakt, umozÇliwiajaÎcy
wspoÂlnaÎ praceÎ na wielu terenach. Chodzi o twoÂrczy, uczciwy dialog, majaÎcy na celu
danie czøowiekowi nowej nadziei, zakorzenionej w Jezusie Chrystusie Odkupicielu
czøowiekaº (s. 317).
Dwa ostatnie artykuøy tej czeÎsÂci ksiaÎzÇki podejmujaÎ problematykeÎ wiarygodnosÂci
KosÂcioøa (ks. Paweø RybczynÂski: WiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa a znaki czasu, ks. Krzysztof
Kaucha: WiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa). Ks. RybczynÂski przedstawiø teologicznofundamentalnaÎ analizeÎ dotyczaÎcaÎ znakoÂw czasu w ich funkcji uzasadnienia wiarygodnosÂci
KosÂcioøa. Søusznie podkresÂla autor, zÇe gøeÎbokie rozpoznanie i wøasÂciwa interpretacja
wspoÂøczesnych znakoÂw czasu w sÂwietle Objawienia BozÇego majaÎ wpøyw na wzrost
wiarygodnosÂci KosÂcioøa. ¹Jan Paweø II, beÎdaÎc doskonaøym interpretatorem znakoÂw
czasu, sam staø sieÎ znakiem dla wspoÂøczesnych sobie ludzi zaroÂwno poprzez swoje
sÂwieÎte zÇycie, jak tezÇ przez sÂmiercÂ i pogrzeb. Przyczyniø sieÎ tym samym do ukazania
wiarygodnosÂci KosÂcioøaº (s. 333). W drugim artykule, ks. K. Kaucha omoÂwiø ± porzaÎdkujaÎc zøozÇonaÎ materieÎ zagadnienia ± wspoÂøczesny kontekst problemu wiarygodnosÂci KosÂcioøa, koncepcje wiarygodnosÂci i wiarygodnosÂci KosÂcioøa oraz relacje mieÎdzy wiarygodnosÂciaÎ KosÂcioøa a aktem wiary. Zdaniem autora, ¹nie mozÇna stawiacÂ
KosÂcioøowi ani wymogoÂw wiarygodnosÂci sprzecznych z jego tozÇsamosÂciaÎ, ani wewneÎtrznie sprzecznych, gdyzÇ takich kryterioÂw nikt nie mozÇe speønicÂ [...] Zatem KosÂcioÂø
dopasowujaÎcy sieÎ do np. poprawnosÂci politycznej czy trendoÂw kulturowych w celu
ukazania swej wiarygodnosÂci, od razu by jaÎ straciø, a nawet zanegowaøº (s. 359).
Czwarta czeÎsÂcÂ omawianej ksiaÎzÇki, ktoÂra nosi tytuø Europo, baÎdzÂ sobaÎ! O roli
i zadaniach KosÂcioøa w jednoczaÎcej sieÎ Europie (s. 363-497), ukazuje roleÎ i zadania
KosÂcioøa w procesie jednoczenia sieÎ Europy, a takzÇe porusza kwestie odkrywania
i zachowanie przez EuropeÎ chrzesÂcijanÂskiej tozÇsamosÂci. PoszczegoÂlne rozwazÇania
wskazujaÎ, zÇe w obliczu przemian zachodzaÎcych we wspoÂøczesnej Europie, wyrazÂnie
jawi sieÎ potrzeba humanitarnych i ewangelicznych wartosÂci, jakie oferuje KosÂcioÂø.
Ks. Andrea Milano, profesor historii KosÂcioøa Uniwersytetu ¹Federico IIº w Neapolu, w artykule pt. MieÎdzy terazÂniejszosÂciaÎ, przeszøosÂciaÎ i przyszøosÂciaÎ chrzesÂcijanÂskiej
Europy podejmuje zagadnienie wkøadu KosÂcioøa w budowaniu tozÇsamosÂci Europy.
Korzenie Europy autor wiaÎzÇe z trzema symbolicznymi nazwami: JerozolimaÎ, Rzymem, Atenami. Dostrzega potrzebeÎ aktualnego opracowania doktrynalnego, ktoÂre
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ukazaøoby KosÂcioÂø jako ozÇywczaÎ siøeÎ ¹niezbeÎdnaÎ do zapewnienia posteÎpu w trudnej
i døugiej przygodzie autentycznej integracji europejskiej. KosÂcioÂø byøby zatem laboratorium nadziei na przyszøosÂcÂ dla caøej ludzkosÂciº (s. 388).
O Europie jako wspoÂlnocie wartosÂci pisze Henryk Samsonowicz: Czy Europa
jest wspoÂlnotaÎ wartosÂci? Profesor Samsonowicz dostrzega historycznaÎ roleÎ KosÂcioøa
jako nosÂnika wartosÂci i tradycji, dzieÎki ktoÂrym Polska znalazøa sieÎ w gronie chrzesÂcijanÂskich narodoÂw.
Gøos w dyskusji na temat jednoczenia sieÎ Europy zabraø Jan Paweø II, ogøaszajaÎc
adhortacjeÎ apostolskaÎ Ecclesia in Europa. Nie mogøo wieÎc zabraknaÎcÂ w tej ksiaÎzÇce
refleksji nad taÎ adhortacjaÎ. Zostaøy jej posÂwieÎcone artykuøy kardynaøa Stanisøawa
Nagy'ego (Europa na rozdrozÇu. Jana Pawøa II wizja Europy) i Andrzeja Szostka
MIC (Zbawcza misja KosÂcioøa dzisÂ wedøug adhortacji Ecclesia in Europa). Autorzy
podkresÂlajaÎ, zÇe KosÂcioÂø oferuje Europie pomoc i wspoÂøpraceÎ. WazÇnym znakiem
obecnosÂci KosÂcioøa w Unii Europejskiej musi bycÂ sÂwiadectwo naszej wiary i dopiero
na niej budowane codzienne zÇycie (zob. EiE 117).
AnalizeÎ socjologicznaÎ na temat KosÂcioøa katolickiego w Polsce i Europie przeprowadziø ks. Janusz MarianÂski (KosÂcioÂø katolicki w Polsce i Europie ± analiza
socjologiczna). ¹PrzyszøosÂcÂ religii i KosÂcioøa w Europie i w naszym kraju ± konkluduje ks. MarianÂski ± nie jest wyznaczona jedynie oddziaøywaniem siø sekularyzacyjnych. WazÇny jest takzÇe wpøyw siø ewangelizacyjnych. Wiele zalezÇy od tego, jak
KosÂcioÂø beÎdzie reagowaø na wyzwania modernizacji czy postmodernizacji spoøecznej
[...] W spoøeczenÂstwie polskim dominujaÎcaÎ pozostaje jeszcze religijnosÂcÂ kosÂcielna
przekazywana przez dwie podstawowe instytucje socjalizacji i wychowania: rodzineÎ
i KosÂcioÂøº (s. 434-435).
SytuacjeÎ, problemy i zadania KosÂcioøa w wybranych krajach jednoczaÎcej sieÎ
Europy przedstawili: bp Frantisek Tondera (KosÂcioÂø na Søowacji w czasie transformacji ustrojowej), Viara Maldjieva (Odrodzenie KosÂcioøa po wizycie Jana Pawøa II
w Buøgarii), ks. Innokienty Pavlov (Rola i zadania KosÂcioøa w jednoczaÎcej sieÎ Europie z perspektywy Rosji), ks. Henri-JeÂrome Gagey (Sytuacja KosÂcioøa we Francji).
CennaÎ refleksjaÎ na temat sumienia w polityce podzieliø sieÎ profesor Rocco Buttiglione w artykule pt. Prymat sumienia w polityce. Doktor honoris causa KUL
(2004 r.) ukazujaÎc kulisy zwiaÎzane z jego niedoszøaÎ nominacjaÎ na czøonka Komisji
Europejskiej, zarysowaø granice kompromisu, jakie musi stawiacÂ sobie chrzesÂcijanÂski
polityk. ¹Trzeba unikacÂ ± pisze profesor Buttiglione ± koniecznosÂci wyboru mieÎdzy
zwycieÎstwem politycznym i wøasnym sumieniem. Polityk powinien osiaÎgacÂ to, do
czego daÎzÇy, bez zdradzania wøasnego sumienia. JesÂli jednak okolicznosÂci uniemozÇliwiajaÎ zachowanie tej roÂwnowagi, nalezÇy woÂwczas bez wahania isÂcÂ za gøosem wøasnego sumienia. PorazÇka, przyjeÎta w duchu sÂwiadectwa prawdzie, mozÇe bycÂ zÂroÂdøem
najwieÎkszego dobra czøowiekaº (s. 487).
Artykuø arcybiskupa JoÂzefa ZÇycinÂskiego pt. ChrzesÂcijanÂska odpowiedzialnosÂcÂ za
kultureÎ przyszøej Europy zamyka ostatniaÎ czeÎsÂcÂ ksiaÎzÇki. Arcybiskup podkresÂla, zÇe
miejsce w Europie majaÎ roÂzÇnorodne tradycje i potencjaøy kulturowe, ktoÂre mogaÎ
wniesÂcÂ twoÂrczy wkøad do kultury i duchowosÂci zjednoczonego kontynentu. Caøy
pontyfikat Jana Pawøa II ± konkluduje Arcybiskup ± ukazuje roleÎ cywilizacji miøosÂci,
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kultury zÇycia, godnosÂci osoby ludzkiej, aksjologicznego fundamentu dla trwaøej demokracji, szczegoÂlnie na kontynencie europejskim.
KsiaÎzÇkeÎ otwiera homilia Jana Pawøa II, wygøoszona w dniu 22 pazÂdziernika
1978 r. na placu sÂw. Piotra w Rzymie, konÂczy zasÂ homilia Benedykta XVI
z 24 kwietnia na rozpoczeÎcie jego pontyfikatu. ZaroÂwno Jan Paweø II, jak i Jego
nasteÎpca, Benedykt XVI, wezwali do otwarcia drzwi Chrystusowi. Jest to wyrazÂny
znak, zÇe Benedykt XVI kontynuuje styl pontyfikatu Jana Pawøa II, a Chrystus permanentnie dziaøa w KosÂciele przez swoich namiestnikoÂw.
W 27. roczniceÎ wyboru Kardynaøa Karola Wojtyøy na StoliceÎ PiotrowaÎ KosÂcioÂø
w Polsce otrzymaø pieÎkny dar w postaci nowego studium eklezjologicznego KosÂcioÂø
w czasach Jana Pawøa II. Szybki tryb wydawniczy tej publikacji zawdzieÎczamy
przede wszystkim jej redaktorom: pracownikom Instytutu Teologii Fundamentalnej
KUL z ks. prof. dr. hab. Marianem Ruseckim na czele. Pracownicy ITF KUL najszybciej ¹odrobiliº zadanie (opracowanie syntezy nauczania Jana Pawøa II z uwzgleÎdnieniem caøego kontekstu pontyfikatu ± tutaj: KosÂcioøa), ktoÂre stoi przed sÂrodowiskiem Lubelskiego Uniwersytetu, zwazÇywszy, zÇe Uczelnia ta nosi imieÎ Jana Pawøa II.
Søowa uznania nalezÇaÎ sieÎ im takzÇe za zaproszenie do opracowania dzieøa znanych
przedstawicieli roÂzÇnych dyscyplin naukowych z polskich i zagranicznych osÂrodkoÂw
uniwersyteckich oraz znamienitych ludzi KosÂcioøa. Niniejsze studium ± poszerzone
o artykuøy zagranicznych autoroÂw oraz podejmujaÎce kwestie europejskie KosÂcioøa
i w KosÂciele ± jest skierowane do szerokiego grona czytelnikoÂw w Europie. MozÇna
by jednak grono adresatoÂw poszerzycÂ bardziej, gdyby syntezy umieszczone na poczaÎtku kazÇdej czeÎsÂci ksiaÎzÇki, napisane na wysokim poziomie metajeÎzyka, miaøy swoje
tøumaczenie w jeÎzyku angielskim.
WieloaspektowosÂcÂ i wielowaÎtkowosÂcÂ niniejszego studium o wspoÂøczesnym KosÂciele wymagaøo od redaktoroÂw trudnej selekcji artykuøoÂw do poszczegoÂlnych czeÎsÂci
pracy. Z tego zadania wywiaÎzali sieÎ znakomicie. MozÇe tylko jedna drobna uwaga: czy
nie lepiej byøo umiesÂcicÂ dwa artykuøy z czeÎsÂci trzeciej pracy (ks. F. Bosqueta KosÂcioÂø
wobec pluralizmu religijnego. DosÂwiadczenie Francji oraz ks. R. KaminÂskiego Podstawowe uwarunkowania zÇycia i dziaøalnosÂci KosÂcioøa w Polsce) w czeÎsÂci ostatniej,
ktoÂra traktuje o roli i zadaniach KosÂcioøa w Europie?
Redaktorzy i autorzy ksiaÎzÇki osiaÎgneÎli wielki sukces, publikujaÎc mysÂli eklezjologiczne, ktoÂrych inspiratorem i realizatorem byø nasz Wielki PapiezÇ ± Wierny SÂwiadek KosÂcioøa. Niezmiernie cennaÎ zaletaÎ tej publikacji jest to, zÇe autorzy ± obok
znakoÂw wiarygodnosÂci permanentnie zwiaÎzanych z KosÂcioøem ± zauwazÇyli inne,
nowe, ktoÂre uwierzytelniajaÎ jego natureÎ i misjeÎ we wspoÂøczesnym sÂwiecie.
Søowa uznania nalezÇaÎ sieÎ Wydawnictwom (KUL i ¹Gaudiumº) za fachowo i solidnie wydane dzieøo. PieÎkna szata graficzna pomaga w lekturze i przyciaÎga czytelnika.
PoszczegoÂlne czeÎsÂci dzieøa saÎ wydzielone i opatrzone wsteÎpem. Dobrze pomysÂlano, by
homilie, ktoÂre zostaøy wygøoszone na inauguracjeÎ pontyfikatu przez Jana Pawøa II
i Benedykta XVI, wyroÂzÇniaøy sieÎ zÇoÂøtym (papieskim) kolorem. Wydane dzieøo zyskuje
przez to pewne ¹dostojenÂstwoº. Coraz czeÎsÂciej w polskich wydawnictwach prezentuje
sieÎ niewielkie noty o poszczegoÂlnych autorach artykuøoÂw. TakzÇe i w tym dziele kroÂtkie
noty o autorach pozwalajaÎ poznacÂ sÂrodowisko i instytucje, ktoÂre oni reprezentujaÎ.
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Do gruntownego studium tej ksiaÎzÇki zacheÎcam nie tylko teologoÂw, eklezjologoÂw,
studentoÂw teologii, ale takzÇe wiernych sÂwieckich zaangazÇowanych w zÇycie KosÂcioøa.
ZnajdaÎ oni w tym studium takzÇe dla siebie wiele inspiracji do pogøeÎbienia zÇycia
religijnego i krytycznego spojrzenia na wspoÂlnoteÎ KosÂcioøa, do ktoÂrego przynalezÇaÎ.
KorzysÂcÂ odniosaÎ takzÇe ci czytelnicy, ktoÂrzy poszukujaÎ ciaÎgle nowych, zgodnych ze
wspoÂøczesnaÎ mentalnosÂciaÎ argumentoÂw do uzasadnienia wiarygodnosÂci KosÂcioøa naszych czasoÂw. GwarantujeÎ, zÇe przyswojenie tresÂci tego bogatego i wieloaspektowego
studium eklezjologicznego wzbogaci nasze poznanie i zaowocuje jeszcze wieÎkszaÎ
miøosÂciaÎ do KosÂcioøa, ktoÂrego Jan Paweø II jest najwierniejszym sÂwiadkiem.

Â ZÂDZÂ
KS. KRZYSZTOF GO

Czesøaw Stanisøaw Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1 -2, Wydawnictwo KUL, Lublin
1999-2003, ss. 861+1057.
KsiaÎdz Profesor Czesøaw Stanisøaw Bartnik (ur. 1929) jest filozofem, teologiem
i historiologiem, ale przede wszystkim znany jest jako twoÂrca oryginalnego kierunku filozoficznego ± personalizmu uniwersalistycznego. Kierunek ten wytycza
wszystkie szlaki jego twoÂrczej mysÂli personalistycznej, ktoÂre mozÇna okresÂlicÂ jako
droga intelektualnego i epistemologicznego kroczenia ku NajwyzÇszej Osobie, ku
Bogu (Personalizm, Lublin 1995, 20002). Profesor Bartnik wyrazÂnie pragnie uczynicÂ personalizm drogaÎ kazÇdego czøowieka, gdyzÇ jest przekonany, zÇe jest to systemem najbardziej uniwersalistyczny i twoÂrczy, przede wszystkim dla osoby ludzkiej.
Prawda osoby ludzkiej lezÇy w jej speønieniu, najpierw w sposoÂb antycypacyjny juzÇ
tu na ziemi, a w konÂcu w visio beatifica. StaÎd samo chrzesÂcijanÂstwo, ktoÂre odkrywa
przed czøowiekiem communio personarum w Bogu, odsøania jednoczesÂnie miejsce
i dla samej osoby ludzkiej w komunii BozÇej wspoÂlnoty. Osoba jest dla Bartnika nie
tylko zasadaÎ bytu, czy kategoriaÎ poznania, lecz takzÇe kluczem caøej rzeczywistosÂci,
jej poznawania i realizowania, a przy tym i speøniania sieÎ caøego czøowieka. Wtedy
personalizm jest ¹osobotwoÂrczyº, a osoba jest jedynaÎ istotaÎ, ktoÂrej jest dane peøniejsze poznanie caøej prawdy. Z gøeÎbi sÂwiata osoby ludzkiej wypøywa tezÇ zÇywa
mysÂl ± kierowana przez Osoby BozÇe, ksztaøtujaÎca ten sÂwiat, kosmos i caøe uniwersum.
DrogeÎ personalistycznaÎ uzasadnia Bartnik szeroko nakresÂlonaÎ wizjaÎ teologicznaÎ, ktoÂraÎ zawarø w ponad trzech tysiaÎcach publikacji, osiemdziesieÎciu trzech ksiaÎzÇkach, a nasteÎpnie we wspoÂøczesnej ¹sumie teologicznejº jakaÎ jest jego dwutomowa
Dogmatyka katolicka. Dzieøo to okresÂla jednoczesÂnie samego Autora, staÎd warto
nad nim sieÎ zatrzymacÂ. Tym bardziej warto, gdyzÇ dzieøo to pisaø Profesor w zasadzie
przez caøy okres swojej naukowej przygody w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
od pierwszych wykøadoÂw (1956 r.) azÇ po przejsÂcie na emerytureÎ (2002 r.). Ostatnie
lata aktywnego zÇycia naukowego posÂwieÎciø na opublikowanie swego opus vitae.
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SÂmiem twierdzicÂ, zÇe takie wøasÂnie dzieøo jest ze wszech miar dojrzaøe, powazÇne,
po stokrocÂ przemysÂlane, metodologicznie jednorodne i oparte na solidnym fundamencie 50. lat nauczania. Inaczej moÂwiaÎc, porzaÎdne ¹podreÎcznikiº zazwyczaj piszaÎ
ludzie, ktoÂrzy majaÎ w danej dziedzinie cosÂ wieÎcej do powiedzenia, nizÇ møody czøowiek, ktoÂry stoi dopiero na poczaÎtku swojej drogi naukowej. Godnym przykøadem
mozolnej pracy nad podreÎcznikiem mozÇe tu bycÂ prof. Ludwig Ott (+1985) z EichstaÈtt
w Bawarii, ktoÂry swojaÎ dogmatykeÎ Grundriû der Dogmatik (Freiburg im Breisgau
1959), wydanaÎ przed Soborem WatykanÂskim II, ciaÎgle doskonaliø i uzupeøniaø. JuzÇ
w kilka lat po Vaticanum II (1969) przepracowane i uaktualnione wydanie doczekaøo sieÎ tøumaczenÂ nawet na jeÎzyk arabski i chinÂski. ZasÂ dziesiaÎte wydanie (1981)
dopracowaø jeszcze, wzbogacajaÎc o najnowszaÎ literatureÎ.
Dogmatyka prof. Bartnika posiada jeszcze jednaÎ wazÇna zaleteÎ: powstaøa w Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL i po dogmatyce Søugi BozÇego, ks. Rektora KUL,
Wincentego Granata (Dogmatyka Katolicka, t. 1-9, Lublin 1959-1967; Ku czøowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. 1-2, Lublin 1972-1974) jest
to jedyne dzieøo rodzime, jakie w caøosÂci zostaøo napisane przez jednaÎ osobeÎ, tworzaÎc
swoistaÎ ¹sumeÎ teologicznaÎº. Teologia w Polsce, a w tym i teologia dogmatyczna,
cierpiaÎ na brak ¹wøasnychº podreÎcznikoÂw, a w szczegoÂlnosÂci opracowanÂ syntetycznych. Caøa rzesza wybitnych teologoÂw wprawdzie publikuje znakomite dzieøa, ogranicza je jednak do jednego, szczegoÂlnego, mozÇna powiedziecÂ ¹swojegoº traktatu.
Fakt ten sprawia, zÇe Dogmatyka katolicka Bartnika zdaje sieÎ wychodzicÂ naprzeciw
zapotrzebowaniom obecnych czasoÂw. Ukazuje bowiem spojrzenie systematyczne
i systemowe, w tym przypadku w aspekcie personalizmu realnego, jaki Bartnik od
dziesieÎcioleci ksztaøtuje i promuje nie tylko na Uczelni Lubelskiej, ale i w sÂwiecie.
System pozwala na gøeÎbsze i bardziej obiektywne dostrzeganie misteryjnej rzeczywistosÂci samoudzielania sieÎ Boga sÂwiatu i odpowiedzi czøowieka w aspekcie trynitarnej wiary. Ten aspekt ginie w traktatach pisanych przez wielu autoroÂw, ktoÂre ±
chocÂ same w sobie bardzo dobrych ± to jednak czeÎsto saÎ wewneÎtrznie niespoÂjne,
a nawet bywajaÎ niezrozumiaøe. Dla czytelnika ± teologa czy tym bardziej møodego
studenta, jest to bariera nie do pokonania. Teologia, zamiast uniesprzeczniacÂ prezentowane w swej hermeneutyce prawdy, czyni je raczej maøo ¹wyrazÂnymiº. Przy
tym, podreÎczniki teologii zachodniej bardzo obnizÇyøy loty i saÎ albo niezupeønie ortodoksyjne, albo spøycone w tresÂci i zbyt publicystyczne w formie. SytuacjeÎ teÎ ratujaÎ
dwa bardzo dobre podreÎczniki niemieckie. Pierwszym jest (doniosøe samo w sobie)
jednotomowe dzieøo monachijskiego profesora, obecnego Biskupa Regensburga,
Gerharda Ludwiga MuÈllera ± Katholische Dogmatik. FuÈr Studium und Praxis der
Theologie (Freiburg i.Br. 1995, ss. 879). Drugim jest, roÂwniezÇ ukonÂczone pod koniec
roku 2003, osÂmiotomowe dzieøo takzÇe profesora monachijskiego Leo Scheffczyka,
dzisÂ juzÇ kardynaøa, napisane wspoÂlnie z augsburgskim profesorem Antonem Ziegenausem ± Katholische Dogmatik (Aachen 1997-2003).
Dogmatyka z zasady systematycznie podstawowe zasadnicze tresÂci wiary, ktoÂre
skupiajaÎ sieÎ wokoÂø czterech gøoÂwnych pytanÂ czøowieka, przede wszystkim o jego
pochodzenie, istoteÎ i sens, egzystencjeÎ i ukierunkowanie na przyszøosÂcÂ. Idea podreÎcznika uniwersyteckiego Ks. Profesora Czesøawa Stanisøawa Bartnika jest zupeønie
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inna. W duchu soborowym, dokonuje on podziaøu caøej dogmatyki na traktaty wedøug zupeønie innego klucza, takiego, ktoÂry nie dzieli, lecz wiaÎzÇe w caøosÂcÂ przedstawiany gmach wiary. Kluczem tym jest ¹logika bytuº, objawiona w odkupienÂczej
historii Jezusa Chrystusa. Nie zapominajmy, zÇe Profesor Bartnik jest znanym historiozofem i teologiem historii w ogoÂle (por. Teologia historii, Lublin 1999, ss. 536).
StaÎd chce On przedstawicÂ roÂwniezÇ teologieÎ w perspektywie historycznej, ale nie
w aspekcie historii nauki, lecz jako naukeÎ historycznaÎ. BoÂg objawiø sieÎ w historii,
i ten fakt wejsÂcia Boga w sÂwiat stworzony staje sieÎ w sposoÂb szczegoÂlny podstawaÎ
uczynienia z teologii nauki bardziej empirycznej, w sensie nauki historycznej. A nade
wszystko Bartnik buduje dogmatykeÎ personalistycznaÎ. Przez pryzmat osoby postrzega caøaÎ rzeczywistosÂcÂ stworzonaÎ, jak i rzeczywistosÂcÂ nadprzyrodzonaÎ.
Punktem wyjsÂcia Dogmatyki ± mozÇna powiedziecÂ ¹personalistycznejº ± Bartnika
jest BoÂg w ogoÂle. W objawieniu chrzesÂcijanÂskim jest On TroÂjosobowy. Dlatego
Bartnik najpierw przedstawia naukeÎ o TroÂjcy SÂwieÎtej, a zaraz po tym naukeÎ o czøowieku. To inne uporzaÎdkowanie traktatoÂw wynika z zaøozÇenia, zÇe relacja ¹Boga
i czøowiekaº jest gøoÂwnym przeÎsøem, podstawowaÎ osiaÎ caøej dogmatyki: nie ma mowy
o Bogu bez czøowieka i o czøowieku bez Boga. Dopiero na tej podstawie ± gdy powie
sieÎ o Bogu i czøowieku ± mozÇna moÂwicÂ o Chrystusie. Nie jest to zÇadne ¹uzalezÇnianieº
± jak mozÇna by saÎdzicÂ ± Chrystusa od czøowieka. Bardziej chodzi o wykazanie ¹potrzebyº Chrystusa dla skorygowania podstawowej relacji sÂwiata niebieskiego ze
sÂwiatem ziemskim, Boga z czøowiekiem. Czyni to Jezus Chrystus, ktoÂry øaÎczy Boga
z czøowiekiem. On jest Medium Boga z czøowiekiem, ale i Medium z wszelkim stworzeniem (anioøami, a takzÇe caøym kosmosem). Jezus ¹spinaº w jednej osobie oba
sÂwiaty: czøowieka i Boga. Tak rozumiana chrystologia przechodzi w pneumatologieÎ
jako swoje przedøuzÇenie, by z kolei ± natchnienie Ducha BozÇego ± znalazøo swoje
wøasÂciwe miejsce spoøeczne w organizmie KosÂcioøa. Wzorem tejzÇe wspoÂlnoty jest
Maryja, BozÇa Rodzicielka, pierwsza Uczennica i SøuchajaÎca, a takzÇe SøuzÇebnica
i CoÂra Syjonu, CierpiaÎca i TriumfujaÎca. Tak pojeÎta mariologia otwiera dopiero
w peøni drogeÎ do kontekstu øaski dla kazÇdego czøowieka, czyli samoudzielaniu sieÎ
Boga czøowiekowi, juzÇ nie tylko na pøaszczyzÂnie ontycznej (Maryja Niepokalana),
lecz takzÇe na pøaszczyzÂnie historycznej, czyli doznawania tej øaski przez zamieszkanie
Boga w Duchu SÂwieÎtym w kazÇdym wierzaÎcym czøowieku (charytologia). PomnazÇanie øaski i wzrastanie czøowieka w øasce BozÇej dokonuje sieÎ w misterium sakramentalnym (sakramentologia), azÇ po same speønienie czøowieka w jego uczestnictwie
w zÇyciu samego Boga (eschatologia). Tak speønia sieÎ wszelkie stworzenie, przede
wszystkim czøowiek, stworzony na ¹obraz i podobienÂstwo Bogaº, ale i caøy wszechsÂwiat jako jego millieu realizowania wspoÂlnoty ze StwoÂrcaÎ (kosmologia). CaøosÂcÂ
zamyka kroÂtki traktat metodologiczny. Uzupeønienia mozÇna szukacÂ w obszernych
dzieøach Bartnika na ten temat (Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994; Metodologia teologiczna, Lublin 1998; Poznanie teologiczne, Lublin 1998).
CaøosÂcÂ Dogmatyki katolickiej dzieli sieÎ na dwa tomy, z ktoÂrych pierwszy zawiera
szesÂcÂ, a drugi siedem kolejnych traktatoÂw. Na uwageÎ zasøuguje ukøad chociazÇby
podstawowych zagadnienÂ, ktoÂre zapowiada spis tresÂci (sam sobie bardzo obszerny,
zawiera øaÎcznie ponad 50 stron):
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± O Bogu Jedynym (Teo-logia; s. 17-160) ± Fundamentalne pytanie; JeÎzyk religijny; BoÂg w Biblii hebrajskiej; BoÂg w kodonie kultury chrzesÂcijanÂskiej; Percepcja
istnienia Boga; Natura Boga i jej poznanie; OpatrznosÂcÂ.
± O TroÂjcy SÂwieÎtej (Trynitologia; s. 163-244) ± Pre-historia trynitologii; Objawianie TroÂjcy SÂwieÎtej; Ksztaøtowanie sieÎ dogmatu trynitarnego w KosÂciele; Trynitologie prozopologiczne.
± O Czøowieku (Antropologia teologiczna; s. 247-441) ± Rozumienie stworzenia;
Biblijne teksty o stworzeniu i typy ich interpretacji; TroÂjca SÂwieÎta jako StwoÂrca;
Antropologiczna interpretacja prahistorii biblijnych; MoralnosÂcÂ jako ¹drugie stworzenieº czøowieka; Teologiczna antropologia strukturalna; Antropogeneza.
± O Anioøach (Angelologia; s. 445-494) ± Anioøowie; Demonologia.
± O Chrystusie (Chrystologia; s. 497-810) ± Mesjanologia; HistorycznosÂcÂ Jezusa
Chrystusa; Biblijna odsøona Jezusa Chrystusa; Jezus Chrystus w relacji historiozbawczej; Formowanie sieÎ dogmatu chrystologicznego; Wielkie kreacje chrystologiczne.
± O Duchu SÂwieÎtym (Pneumatologia; s. 813-837) ± Wobec fenomenu pneumatycznego; Formowanie sieÎ dogmatu sÂwieÎtoduskiego; Elementy systematyzacji pneumatologicznej.
± O KosÂciele (Eklezjologia; s. 7-267) ± Ksztaøtowanie sieÎ jeÎzyka, obrazoÂw i idei;
Rozumienie KosÂcioøa katolickiego; Geneza KosÂcioøa; Byt KosÂcioøa; Prapierwotny
ustroÂj KosÂcioøa; Kontynuowanie sieÎ KosÂcioøa i Znamiona KosÂcioøa.
± O Maryi (Mariologia; s. 271-494) ± Mariologia ± jej sytuacja, ksztaøtowanie sieÎ
i rozwoÂj; Maryja skrypturystyczna; Preparatoryjna Ikona Maryi; Matka; WzieÎta do
nieba; Kult maryjny.
± O èasce Boźej (Charytologia; s. 497-584) ± RozwoÂj nauki o øasce BozÇej; Systematyczny wykøad o øasce; Wiara, nadzieja, miøosÂcÂ.
± O Sakramentach (Sakramentologia; s. 587-795) ± Sakramentologia ogoÂlna;
Sakramentologia szczegoÂøowa.
± O Rzeczach Ostatecznych (Eschatologia; s. 799-923) ± Panorama eschatologii;
Eschatologia indywidualna; Punkty weÎzøowe eschatologii uniwersalnej; Stany wieczne: Niebo, Piekøo, Nowa Ziemia.
± O SÂwiecie (Kosmologia teologiczna; s. 927-999) ± Obrazy i proÂby okresÂlenia
sÂwiata; Stworzenie sÂwiata; Teologia czasu i przestrzeni.
± Metateologia (Metodologia; s. 1003-1023) ± Teologia ± jej teorie i metody;
Szkic poznania teologicznego.
Jak widacÂ, w przedstawionym podziale traktatoÂw, zachodzi przedziwna nowosÂcÂ.
Jest to pierwsza Dogmatyka katolicka czerpiaÎca z dziedzictwa ducha i serca KosÂcioøa
polskiego oraz polskiej tradycji mysÂli chrzesÂcijanÂskiej, a jednoczesÂnie zachowujaÎca
uniwersalizm i wiernosÂcÂ mysÂli Soboru WatykanÂskiego II. Profesor Bartnik nie zaczyna swego dzieøa od traktatu De Theologia, lecz zwiera go w nasteÎpnym ± De Deo
Uno, ktoÂry stanowi swoistaÎ De Theo-logieÎ. Brakuje pozornie De Deo Creante; na
jego miejscu znajduje sieÎ De Anthropologia. Nic nie jest jednak pominieÎte! W ostatnim traktacie drugiego tomu Autor moÂwi o stworzeniu sÂwiata w tzw. kosmologii
teologicznej, czyli teologii sÂwiata. Podobnie mozÇna by saÎdzicÂ, zÇe Autor ¹zapomniaøº
o soteriologii. Syntetycznie zøaÎczyø rozdzielanaÎ chrystologieÎ z soteriologiaÎ i do tego
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ujaÎø jaÎ w wyjaÎtkowy sposoÂb jako swoistaÎ ¹historieÎ zbawieniaº, czyli nakresÂlenie
relacji historiozbawczej, w ktoÂrej pierwsze miejsce przysøuguje Wydarzeniu Chrystusa ± odsøania sieÎ sens Jego historii jako centrum temporale. Dopeønieniem tego
traktatu jest De Spiritu Sancto, ktoÂry trzeba zrozumiecÂ przede wszystkim jako rozszerzanie i kontynuacjeÎ historii krzyzÇa i zmartwychwstania jedynego Odkupiciela
Jezusa Chrystusa. Ten dramat odkupienia widacÂ w caøej gøeÎbi w napieÎciu mieÎdzy
angelologiaÎ i demonologiaÎ. Traktat ten jest rzadko albo marginalnie traktowany
w teologiach Zachodu. WazÇne jest przy tym zaznaczenie, dlaczego Bartnik tak ¹poÂzÂnoº umiesÂciø w swojej Dogmatyce traktat o Chrystusie. OtoÂzÇ moÂgø on zaistniecÂ
dopiero po omoÂwieniu ¹kim jest BoÂgº i ¹kim jest czøowiekº. To podwoÂjne i zasadnicze napieÎcie teologii zawarte jest bowiem w samym Jezusie Chrystusie jako Bogu
i Czøowieku. Dopiero wtedy, po Bogu i czøowieku ± mozÇna powiedziecÂ nawet paradoksalnie, ale nadzwyczaj realnie ± zrozumiaøe staje sieÎ moÂwienie o Nim.
Drugi tom otwiera obszerny i jakzÇe zarazem bogaty traktat eklezjologicznczny
De Ecclesia. Nadaje on caøosÂci tej ksieÎgi charakter jakby odpowiedzi czøowieka na
wezwanie Boga, ktoÂre zostaøo opisane w pierwszej ksieÎdze jako wychodzenie Boga
ku czøowiekowi. Nie bez przyczyny ¹konstantaÎº tej odpowiedzi staje sieÎ sama BozÇarodzicielka Maryja. Ona, w swojej osobie i czynie, ukazuje peøne miøosÂci wyjsÂcie
Boga ku caøemu rodzajowi ludzkiemu, by obdarzycÂ go De Gratia i zwiaÎzacÂ go na
sposoÂb znaku ze sobaÎ ku ostatecznemu speønieniu. Tak charytologia urzeczywistnia
sieÎ w De Sacramentis, by przejsÂcÂ ku wiecznemu posiadaniu Boga w De Novissimis
jako speønieniu historii doczesnej ± De Mundo universo i ostatecznemu jej poddaniu
Bogu w Chrystusie, aby ¹BoÂg byø wszystkim we wszystkimº (1Kor 15,28).
Profesor Bartnik doskonale przedstawia w systematycznych traktatach caøosÂcÂ
zaøozÇonego problemu. KazÇde zagadnienie stara sieÎ ujaÎcÂ najpierw od strony podstaw
biblijnych, nasteÎpnie kresÂli swoistaÎ ¹historieÎ dogmatuº, czyli historyczno-dogmatyczne tøo dochodzenia do danych prawd i wreszcie proponuje szerokaÎ systematyzacjeÎ,
czyli teologicznaÎ refleksjeÎ wokoÂø podjeÎtego problemu. I chocÂ Autor ¹skaÎpiº w najnowszej literaturze, to jednak widacÂ, zÇe okazuje sieÎ hojny, przywoøujaÎc wiele nazwisk
osoÂb, ktoÂre zajmujaÎ sieÎ dzisÂ danym problemem, czy prawdaÎ wiary. UwzgleÎdnia zatem najnowsze badania i metody, i umieszcza je w niszy Magisterium Ecclesiae.
InteresujaÎcy i zasøugujaÎcy na podkresÂlenie jest fakt, zÇe Autor nie przytacza li tylko
roÂzÇnych stanowisk i teorii teologicznych, lecz przedstawia tezÇ swoje rozwiaÎzania,
w ktoÂrych zdaje sieÎ kierowacÂ systemem personalizmu. CzeÎsto powoøuje sieÎ On na
mysÂl Jana Pawøa II, ktoÂrego tezÇ uwazÇa za personalisteÎ.
Szerokie i dogøeÎbne studium, jakie oferuje czytelnikowi Profesor Bartnik, kazÇe
nam ± Polakom ± wyzbycÂ sieÎ kompleksoÂw, jakoby teologia rodziøa sieÎ tylko na
Zachodzie, a ¹zÇyøaº na Wschodzie. Bartnik ± co zresztaÎ widacÂ ± nie stroni od literatury i teologii Zachodu, lecz stara sieÎ jaÎ na kazÇdym kroku korygowacÂ i zasteÎpowacÂ
teologiaÎ rodzimaÎ, ktoÂrej sieÎ absolutnie nie wstydzi. Przykøadem mozÇe bycÂ wspomniana De Angelis øaÎczaÎca negatywne De Diabolo. Na podobienÂstwo dzieø zachodnich
Autor pomija sÂwiadomie ± i søusznie ± wszelkie przypisy, a nawet literatureÎ przedmiotu. Po co mamy komputery, internet, czy inne mikrofilmowe zapisy w bibliotekach? Innym usprawiedliwieniem jest tu mozÇliwosÂcÂ pominieÎcia poszczegoÂlnych mo-
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nografii, ktoÂre saÎ dzisÂ przez jednego czøowieka nie do ogarnieÎcia, a kazÇda taka proÂba
rodzi niebezpieczenÂstwo rozciaÎgania dzieøa w nieskonÂczonosÂcÂ, a nawet w jego niedokonÂczenie.
W caøosÂci praca Profesora Czesøawa Stanisøawa Bartnika jest przede wszystkim
¹kosÂcielnaº, ortodoksyjna, nowatorska, a przy tym jak najbardziej spoÂjna i szeroka
w swoich horyzontach, konkretna i stanowcza, dajaÎca mnoÂstwo rozwiaÎzanÂ, ale zawsze wskazujaÎca na to najbardziej ¹prawdziweº, tj. odczytane w duchu Chrystusowym i zgodne z nauczaniem Magisterium Ecclesiae. Bartnik wchodzi w gøaÎb poruszanego problemu, ktoÂry traktuje nadzwyczaj serio. Nie zachwyca sieÎ zwykøym populizmem, lecz dogøeÎbnie szuka wszelkich podstaw: biblijnych, patrystycznych, z tradycji KosÂcioøa i hermeneutycznej systematyki. Na tym polu daje znacÂ o sobie kolejna
specjalizacja: bycia hermeneutaÎ (por. Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994).
Profesor Bartnik wprost doskonale wyszukuje roÂzÇne znaczenia, sugeruje nowe interpretacje i oryginalnie wiaÎzÇe trudne terminy w jednaÎ, spoÂjnaÎ caøosÂcÂ (por. Metoda
teologiczna, Lublin 1998 i Poznanie teologiczne, Lublin 1998). Tego potrzebuje
dzisiejsza dogmatyka, jesÂli chce bycÂ zÇywa i uzÇyteczna dla dzisiejszego czøowieka,
a jednoczesÂnie jesÂli chce zachowacÂ swojaÎ wysoce uznawanaÎ naukowosÂcÂ i godnosÂcÂ,
chociazÇby z tego wzgleÎdu, zÇe staje sieÎ posÂredniczkaÎ do wiernego pojmowania Boga i ±
w Jego sÂwietle ± samego czøowieka. StaÎd konieczny jest jeÎzyk jasny, przysteÎpny,
logiczny, a nade wszystko sensowny. Tego wszystkiego nie brak dzieøu Profesora
Bartnika. Problem tylko w tym, zÇe nie wszystko, co Bartnik przedstawia, jest tak
proste, jakby sieÎ wydawaøo. Dane zagadnienia potrzebujaÎ konkretnych, ostrych pojeÎcÂ, a te nie zawsze dadzaÎ sieÎ jednoznacznie ustalicÂ. StaÎd mozÇe wynikacÂ problem
wøasÂciwego zrozumienia. Jednak przez kunszt jeÎzyka Profesor stara sieÎ to wszystko
przezwycieÎzÇycÂ i uprzysteÎpnicÂ czøowiekowi.
W tym miejscu trzeba zwroÂcicÂ uwageÎ na jeden jeszcze problem, ktoÂry przez
mniej oswojonego z trudnym materiaøem dogmatycznym czytelnika mozÇe bycÂ odebrany jako pewne ¹nieporozumienieº albo nawet odczytany jako ¹bøaÎdº. Chodzi
o problem Czøowieka Jezusa jako osoby (s. 589 n). Dla wyjasÂnienia tego, co KsiaÎdz
Bartnik chce powiedziecÂ o osobie Jezusa z Nazaretu, nalezÇy wziaÎcÂ pod uwageÎ jego
teorieÎ ¹speønienia osobowegoº. Polega ona na tym, zÇe w Jezusie Chrystusie nie ma
dwoÂch osoÂb w sensie ontologicznym, bytowym, lecz relacja personalna Jezusa jest
zrealizowana jako osoba przez OsobeÎ Søowa BozÇego. Nie saÎ to wieÎc dwie osoby, lecz
jedna i ta sama osoba realizujaÎca obie natury: boskaÎ i ludzkaÎ. Ostatecznie moÂwienie
o tym, zÇe osoba Boska realizuje osobeÎ ludzkaÎ w sobie ± nie dublujaÎc osoÂb ± jest
tajemnicaÎ. Bartnik chce przez to wyrazÇenie ukazacÂ, zÇe Jezus historyczny ± beÎdaÎc
osobaÎ ± jest w peøni Czøowiekiem, tozÇsamym z OsobaÎ Syna BozÇego.
Dogmatyka katolicka Profesora Bartnika jest dzieøem nie tylko potrzebnym, ale
tezÇ niezwykle koniecznym. Obecne zawirowania sÂwiatopoglaÎdowe, a nade wszystko
gøeÎboko zakorzenione w zÇyciu spoøeczenÂstw negatywne nurty mysÂlowe, jak sekularyzm, relatywizm, postmodernizm czy w niektoÂrych aspektach globalizm, stwarzajaÎ
koniecznosÂcÂ odwoøania sieÎ do autorytetu naukowego i wykøadni nauki chrzesÂcijanÂskiej w kwestiach czeÎsto naruszajaÎcych godnosÂcÂ czøowieka. UwazÇam, zÇe przeciwwagaÎ
dla stron ciemnych naszej rzeczywistosÂci jest system filozoficzno-teologiczny perso-
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nalizmu i zbudowana na jego fundamencie ¹sumaº prawd wiary w Boga, czøowieka
i sÂwiat, w ktoÂrym zÇyjemy. Nie ma pieÎkniejszej i maÎdrzejszej perspektywy jak patrzecÂ
i dostrzegacÂ drugiego czøowieka okiem Boga jako Osoby.
Wspaniale, zÇe to dzieøo Profesora Bartnika zostaøo wydrukowane w Jego macierzystej uczelni, ktoÂrej posÂwieÎciø zÇycie, zdrowie i wszystkie siøy doczesne. Ufam, zÇe
z takaÎ samaÎ odwagaÎ i posÂwieÎceniem søuzÇebnej miøosÂci beÎdzie to dzieøo odczytane
w szerokim sÂwiecie ± szkoda, zÇe tylko polskim: rozumienie naszego jeÎzyka nie wykracza poza terytorium ojczyzny. ChocÂ i tu chciaøbym bycÂ prorokiem; mozÇe jeÎzyk
polski wybije sieÎ ± chocÂby w teologii ± do rangi jeÎzyka strefowego, jak np. jeÎzyk
niemiecki, czy francuski. Obejmowaøby on swym zasieÎgiem caøaÎ EuropeÎ WschodniaÎ
jako søowianÂski jeÎzyk teologiczny. Dlatego w tym miejscu nalezÇaÎ sieÎ szczegoÂlne søowa
najgøeÎbszego i szczerego podzieÎkowania pod adresem Redakcji Wydawnictw KUL,
ktoÂra przyczyniøa sieÎ do wydania tomu pierwszego (1999), jak i nowego Wydawnictwa KUL za solidne przygotowania wydania drugiego tomu Dogmatyki katolickiej
(2003).
WyrazÇam tezÇ gøeÎbokaÎ nadziejeÎ, zÇe dzieøo to przyczyni sieÎ nie tylko do pogøeÎbienia wiedzy teologicznej naszych studentoÂw i osoÂb duchownych, ale ozÇywi tezÇ sÂrodowiska katolikoÂw sÂwieckich caøej Polski.

KS. KRZYSZTOF KAUCHA

T. Dola, Teologia misterioÂw zÇycia Jezusa, Redakcja Wydawnictw Wydziaøu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 312 (w serii: Opolska Biblioteka
Teologiczna, t. 50)
Niedawny przeøom tysiaÎcleci, Rok Jubileuszowy i poczaÎtek trzeciego millennium
chrzesÂcijanÂstwa zostawiøy w zÇyciu KosÂcioøa wiele wazÇnych sÂladoÂw, takzÇe w dziedzinie
europejskiej i polskiej teologii. Z mysÂlaÎ o wyzwaniach stojaÎcych przed KosÂcioøem na
poczaÎtku nowego tysiaÎclecia obradowaø II MieÎdzynarodowy Kongres TeologoÂw
Fundamentalnych (KUL, 18-21 wrzesÂnia 2001 r.) i VII Kongres TeologoÂw Polskich
(KUL, 12-15 wrzesÂnia 2004 r.). W ciaÎgu kilku ostatnich lat powstaøo w Polsce wiele
dojrzaøych opracowanÂ problematyki stanowiaÎcej esencjeÎ chrzesÂcijanÂstwa i teologii
chrzesÂcijanÂskiej. Z pewnosÂciaÎ nalezÇy do nich dzieøo jednego z najwybitniejszych
polskich teologoÂw ± specjalizujaÎcego sieÎ w teologii fundamentalnej ks. prof. dra
hab. Tadeusza Doli ± pod tytuøem Teologia misterioÂw zÇycia Jezusa.
Jest to traktat chrystologiczny, podejmujaÎcy teologicznaÎ interpretacjeÎ zÇycia
i Osoby Jezusa Chrystusa z wyeksponowaniem teologicznofundamentalnego aspektu wiarygodnosÂciowego, ktoÂry jest kluczowy z punktu widzenia uzasadniania chrzesÂcijanÂstwa jako religii nadprzyrodzonej i wyrosøej z peøni Objawienia BozÇego. Autor
omawianego dzieøa podjaÎø sieÎ dokonania analizy pieÎciu misterioÂw zÇycia Jezusa:
Wcielenia (s. 39-90), oreÎdzia o KroÂlestwie BozÇym (s. 91-143), cudoÂw Jezusa
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(s. 145-195), KrzyzÇa (s. 197-254) i Zmartwychwstania (s. 255-308). KazÇdy z nich
zostaø przez ks. prof. T. DoleÎ ¹przesÂwietlony¹ w trzech perspektywach: objawieniowej, zbawczej i wiarygodnosÂciowej. Autor uwazÇa, zÇe w celu uzasadnienia wiarygodnosÂci roszczenÂ Jezusa i wiary w nie ± co jest roÂwnoznaczne z rozumnaÎ wiaraÎ w Niego
± nalezÇy wykazacÂ, zÇe kazÇde z misterioÂw zÇycia Jezusa jest wiarygodnym Objawieniem
BozÇym, wiarygodnym dzieøem zbawczym Boga, a takzÇe rozwiaÎzuje pytania co do
swej prawdziwosÂci, ktoÂre mogaÎ zrodzicÂ sieÎ w czøowieku pod wpøywem klimatu kulturowego danej epoki. Od przeøomu wiekoÂw XVIII i XIX ± przypomina ks. prof.
T. Dola ± w Europie podnoszono wiele takich waÎtpliwosÂci.
Struktura omawianej ksiaÎzÇki jest klarowna ± oproÂcz spisu tresÂci, bibliografii,
wsteÎpu i zakonÂczenia (takzÇe w jeÎzyku niemieckim) skøada sieÎ ona z pieÎciu rozdziaøoÂw, a kazÇdy z nich ± z trzech paragrafoÂw. KazÇdy rozdziaø i paragraf jest poprzedzony
wprowadzeniem, wiele z nich konÂczy sieÎ podsumowaniem. Dzieøo zwraca na siebie
uwageÎ bogactwem omoÂwionych zagadnienÂ. Tytuøem ilustracji, warto przywoøacÂ
struktureÎ chocÂby jednego rozdziaøu. W czeÎsÂci piaÎtej (Zmartwychwstanie) autor analizuje to misterium w aspekcie rewelatywnym (jako objawienie ukierunkowane
eschatologicznie: BoÂg jako peønia zÇycia, Ojciec ± dawca zÇycia, Chwaøa zÇyjaÎcego Pana,
ozÇywiajaÎca obecnosÂcÂ Ducha i jako zapowiedzÂ wypeønienia dziejoÂw czøowieka i sÂwiata:
cel ludzkiej egzystencji w sÂwietle zmartwychwstania Jezusa, cel istnienia sÂwiata
w sÂwietle zmartwychwstania Jezusa), w aspekcie soteryjnym (jako zbawcza przemiana: zwycieÎstwo Jezusa nad grzechem i sÂmierciaÎ, zbawcza obecnosÂcÂ Jezusa w Duchu,
Boskie dzieøo przemiany czøowieka i sÂwiata) oraz w aspekcie wiarygodnosÂciowym
(autor omawia tu cztery zagadnienia: trudnosÂci w wierze w zmartwychwstanie Jezusa, subiektywistyczne teorie zmartwychwstania Jezusa i ich krytyka, uzasadnienie
wiary w realnosÂcÂ zmartwychwstania Jezusa ± rozumienie zmartwychwstania Jezusa,
historyczny kontekst wiary wielkanocnej, sÂwiadectwa paschalne, chrystofanie, pusty
groÂb ± oraz sytuacjeÎ dzisiejszego czøowieka wobec wiary w zmartwychwstanie Jezusa).
Dzieøo ks. prof. T. Doli trzeba nazwacÂ bogataÎ, dojrzaøaÎ i usystematyzowanaÎ
teologiaÎ wiarygodnego Misterium. DzieÎki temu opracowaniu widacÂ, zÇe teologia
chrzesÂcijanÂska ± rozwijajaÎca sieÎ w wierze i dzieÎki niej ± traktuje Jezusa Chrystusa
jako Misterium, Znak i Symbol Boga. Wszystkie Jego søowa, czyny i dzieøa saÎ misteriami, znakami i symbolami, przy czym ± koniecznie ubogacajaÎc filozoficzno-kulturowe znaczenie pojeÎcÂ znak i symbol ± nie tylko wskazujaÎ one na Boga jako ich
TwoÂrceÎ, lecz Go takzÇe sobaÎ uobecniajaÎ w sÂwiecie. Autor omawianego dzieøa konsekwentnie rozumie znak i symbol, a takzÇe misterium, jako rzeczywistosÂci posiadajaÎce dwie pøaszczyzny: historyczno-empirycznaÎ i ponadempiryczno-transcendentnaÎ.
Wiara chrzesÂcijanÂska i rozwijana przez niaÎ teologia przechodzaÎ od historyczno-empirycznej strony wyjaÎtkowych znakoÂw-symboli do ich transcendentnego znaczenia ±
od misteryjnych søoÂw, czynoÂw i dzieø Jezusa Chrystusa do Misterium Jego Osoby.
Jest On wiarygodnym Misterium ± jako Objawiciel, Odkupiciel i Zbawiciel jest
OsobaÎ godnaÎ najwyzÇszej wiary religijnej. W teologii ks. prof. T. Doli podmiot i przedmiot tej wiary saÎ rozumiane personalistycznie, a uzasadniajaÎ wiareÎ liczne racje, ktoÂre
Autor rozwazÇa.
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ChocÂ struktura ksiaÎzÇki jest precyzyjnie uporzaÎdkowana, bogate tresÂci pochodzaÎce z caøej teologii chrzesÂcijanÂskiej pieczoøowicie usystematyzowane, jej Autor nie
zapomina, zÇe gøoÂwnym przedmiotem jego uwagi jest Misterium, czyli objawiona,
zbawcza i godna wiary Tajemnica wcielonego Jednorodzonego Syna BozÇego. NiezalezÇnie od trudnosÂci zwiaÎzanych z caøosÂciowym ujeÎciem tego Misterium, stanowi
ono zÂroÂdøo wyjaÎtkowosÂci chrzesÂcijanÂstwa zaroÂwno w dziejach sÂwiata, jak i na tle
religii pozachrzesÂcijanÂskich. DzieÎki niemu w kazÇdej epoce i w kazÇdej kulturze, gdy
adresat ¹Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu BozÇymº (Mk 1,1) apriorycznie nie
odrzuca pøaszczyzny nadprzyrodzonej, chrzesÂcijanÂstwo jawi sieÎ jako uzasadniona
wiara w Misterium Boga, ktoÂry w Jezusie Chrystusie wyszedø ku czøowiekowi, by
zbawczo ofiarowacÂ mu siebie.
Ks. prof. T. Doli udaøo sieÎ zachowacÂ roÂwnowageÎ mieÎdzy tematem Misterium
samego w sobie a mozÇliwosÂciaÎ Jego poznania przez czøowieka, mieÎdzy bogactwem
roÂzÇnych teologicznych interpretacji a zrozumiaøym nawet dla nieprzygotowanego
teologicznie czytelnika wyartykuøowaniem ich esencji, mieÎdzy zøozÇonosÂciaÎ wielu
problemoÂw ± poczaÎwszy od trudnosÂci z egzegezaÎ biblijnaÎ ± a mozÇliwosÂciaÎ ich
(w gruncie rzeczy nieskomplikowanego) nasÂwietlenia i rozwiaÎzania. Udaøo sieÎ mu
tezÇ przekroczycÂ bariery historyczne ± o czym sÂwiadczy wydobywanie rozwiaÎzanÂ tych
samych zagadnienÂ z roÂzÇnych etapoÂw dziejoÂw chrystologii ± oraz geograficzno-kulturowe, gdyzÇ piszaÎc o wspoÂøczesnej chrystologii odwoøaø sieÎ do twoÂrczosÂci najwybitniejszych teologoÂw niemieckich, francuskich, wøoskich, poÂønocno- i poøudniowoamerykanÂskich, a takzÇe polskich. W uwzgleÎdnieniu teologii polskiej zachowano wøasÂciwaÎ
miareÎ ± trudno powiedziecÂ, zÇe znajduje sieÎ ona w sÂcisøej czoøoÂwce sÂwiatowej teologii
(z wyjaÎtkiem Cz.S. Bartnika, A. Nossola i M. Ruseckiego) lub zÇe jest w stosunku do
niej ¹zapoÂzÂniona¹. Brak we wsteÎpie dzieøa szczegoÂøowej charakterystyki jego zÂroÂdeø
(nota bene obejmujaÎcych azÇ 513 publikacji) nalezÇy odczytywacÂ jako znak samodzielnego i dojrzaøego warsztatu naukowego Autora, ktoÂrego zamierzenia daleko wykraczajaÎ poza tresÂci explicite dosteÎpne w literaturze przedmiotu. W realizacji swych
zamierzenÂ ks. prof. T. Dola wykorzystaø (znane z wczesÂniejszych publikacji) swe
umiejeÎtnosÂci budowania modeli teologicznych, ich precyzyjnej komparatystyki,
a takzÇe konstruowania modeli komplementarnych, bogatszych od wielu koncepcji
juzÇ funkcjonujaÎcych w opracowaniach chrystologii.

KS. ZBIGNIEW KRZYSZOWSKI

Tomasz WeÎcøawski, Abba wobec Boga Ojca, posøowie A. Zuberbier, Wydawnictwo
Znak, KrakoÂw 1999, ss. 310.
KsiaÎzÇka ks. prof. Tomasza WeÎcøawskiego Abba wobec Boga Ojca realizuje nakresÂlony przez Jana Pawøa II plan ostatniego roku przygotowanÂ do Jubileuszu dwutysiaÎclecia zbawienia w Jezusie Chrystusie. IX rok nowenny przed Wielkim Jubileu-
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szem roku 2000 miaø bycÂ, wedøug zamysøu papiezÇa, odnowieniem wiary i odnalezieniem ¹drogi do Ojcaº. Zamierzenie to miaøo bycÂ realizowane poprzez kontemplacjeÎ
prawdy o ¹Ojcu, ktoÂry jest w niebieº (Mt 5,45). Cel ksiaÎzÇki jest potroÂjny: pastoralny,
spekulatywno-kontemplacyjny i apologetyczny. Pastoralny ± gdyzÇ, jak pisze sam
autor we wprowadzeniu ± ma bycÂ ona teologicznym komentarzem do søoÂw wyznania
wiary ¹Wierzymy w jednego Boga, Ojca WszechmogaÎcego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnychº. Przez komentarz autor rozumie
systematyczny wykøad oraz ukazanie ¹jasnego i ciemnego tøaº tego artykuøu wiary
(s. 5). Autor chce jasno i wyrazÂnie pokazacÂ, zÇe BoÂg jest Ojcem, by utwierdzicÂ wierzaÎcych w wyznawaniu tej prawdy wiary. Przez cel spekulatywno-kontemplacyjny,
autor chce ubogacicÂ zÇycie wewneÎtrzne czytelnika, wyøuszcza relacje zachodzaÎce pomieÎdzy wiaraÎ w prawdeÎ o samoobjawiajaÎcym sieÎ Bogu i historycznymi kulturami
(s. 6). Wreszcie trzeci cel ksiaÎzÇki ± apologetyczny, przysÂwiecajaÎcy autorowi jako
teologowi fundamentalnemu ± to krytyka ¹ciemnego tøa chrzesÂcijanÂskiej wiary w Boga Ojcaº, a przede wszystkim dialog z tymi, ktoÂrzy nie bojaÎ sieÎ mysÂlecÂ i dajaÎ sieÎ
prowadzicÂ autorowi w procesie stawiania kwestii wiary chrzesÂcijanÂskiej w nowy sposoÂb, przyglaÎdajaÎc sieÎ zaroÂwno kontestatorom, jak tezÇ chrzesÂcijanom innych wyznanÂ
(s. 7).
Monografia ks. WeÎcøawskiego skøada sieÎ z trzech czeÎsÂci, wprowadzenia oraz
posøowia, pioÂra ks. Andrzeja Zuberbiera. Tytuøy poszczegoÂlnych czeÎsÂci ± Ojcze, co
jest z tym sÂwiatem? (cz. I), Ojcze, co jest z nami? (cz. II), Ojcze, co jest z TobaÎ?
(cz. III) ± sugerujaÎ nowatorski, niekonwencjonalny i zarazem niebanalny ukøad
tresÂci, niespotykany do tego czasu w podreÎcznikach i ksiaÎzÇkach o Bogu Ojcu (w manualistyce dzielono zwykle traktat o Bogu na dwie czeÎsÂci: O Bogu Jedynym i O Bogu
w TroÂjcy).
Pierwsza czeÎsÂcÂ ± Ojcze, co jest z tym sÂwiatem? ± skøadajaÎca sieÎ z szesÂciu rozdziaøoÂw (s. 11-132) ± dotyczy problematyki protologii i ukazuje Boga jako Stworzyciela
caøego uniwersum, a wieÎc wszystkich spraw, ktoÂre øaÎczaÎ sieÎ z tym sÂwiatem. Autor
przyjaÎø tutaj ciekawaÎ metodeÎ wyprowadzania zagadnienÂ niejako ze sÂrodka sÂwiata,
pomagajaÎc czytelnikowi pytacÂ o Boga i kierowacÂ pytania wprost do Boga. W ten
sposoÂb w Bogu i z Bogiem wyjasÂnia tajemniceÎ tego sÂwiata, a zwøaszcza pierwsze,
ojcowskie i zbawcze imieÎ ± BoÂg Stworzyciel (s. 14). Pytanie postawione w tytule tej
czeÎsÂci autor rozbija na dwa szczegoÂøowe: Co sieÎ dzieje z tym sÂwiatem? i Jak rozumiecÂ
to, co w nim znajdujemy i przezÇywamy? W szesÂciu kolejnych rozdziaøach, stanowiaÎcych teÎ czeÎsÂcÂ pracy, autor omawia kolejne paradygmaty obrazoÂw sÂwiata stworzonego. Wychodzi od ukazania dobroci i wielkosÂci Boga Stworzyciela i Jego zwiaÎzku ze
stworzeniem: poczaÎwszy od Przymierza z Narodem Wybranym, poprzez czasy
Chrystusa azÇ do konÂca pierwszego stulecia, w ktoÂrym chrzesÂcijanie caøaÎ rzeczywistosÂcÂ sÂwiata widzieli i oceniali z perspektywy paschalnej, tj. w perspektywie Chrystusa
¹uwierzytelnionegoº przez Boga wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych (s. 16-35). Drugi obraz ± Boga jako Wøadcy sÂwiata ± nakresÂliø ks. WeÎcøawski
spojrzeniem OjcoÂw KosÂcioøa (s. 36-54). DominujaÎcym obrazem Boga w tym okresie
± wedøug autora ± byø Pantokrator ± StwoÂrca, Pan i Odnowiciel porzaÎdku tego
sÂwiata, ZasiadajaÎcy na Tronie ± z Apokalipsy Janowej. Jako przewodnikoÂw po
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sÂwiecie mysÂli teologicznej IV i V wieku wybraø autor sÂw. Grzegorza z Nazjanzu,
Atanazego Wielkiego, sÂw. Augustyna, Leona Wielkiego. KolejnaÎ odsøoneÎ wizerunku Boga Stworzyciela prezentuje teolog z Poznania swoim czytelnikom oczami ludzi
sÂredniowiecza (s. 55-74). ZÇeby ten obraz stawaø sieÎ bardziej klarowny, autor przytacza komentarze i opinie Paula Evdokimowa, Georgesa Duby'ego, Clive'a Staplesa
Lewisa, Umberto Eco i innych. RoÂwnie interesujaÎco przedstawia ks. WeÎcøawski
Boga Stworzyciela w odsøonie twoÂrcoÂw nowozÇytnych (s. 75-95). Kim dla nich jest
BoÂg Ojciec, proÂbujaÎ odpowiedziecÂ w tym rozdziale sÂw. Franciszek, Mistrz Eckhart,
Marcin Luter, Angelus Silesius i wiele innych postaci ze sÂwiata nauki. Na przeszkody, jakich dosÂwiadczaø KosÂcioÂø ze strony racjonalizmu osÂwieceniowego, fideizmu,
panteizmu i innych praÎdoÂw mysÂlowych XVIII i XIX wieku, zauwazÇa ks. WeÎcøawski,
znalazø sposoÂb SoboÂr WatykanÂski I (s. 90). W piaÎtym rozdziale tej czeÎsÂci, Nowa
postacÂ wiary w stworzenie i Boga Ojca Stworzyciela? (s. 96-121), autor skupia swojaÎ
uwageÎ na teologicznym rozumieniu tajemnicy BozÇej OpatrznosÂci, gdyzÇ dzisiaj wiele
osoÂb waÎtpi w ¹ojcowski porzaÎdekº we wspoÂøczesnym sÂwiecie. NasteÎpnie wysuwa
tezeÎ o wspoÂøodpowiedzialnosÂci wszystkich ludzi za stan sÂwiata stworzonego i dowodzi, zÇe BoÂg nie jest rywalem czøowieka na pøaszczyzÂnie panowania nad tym sÂwiatem.
Kolejne pytanie postawione przez autora ksiaÎzÇki dotyczy teologicznego rozumienia
porzaÎdku uniwersum opisywanego przez nauki przyrodnicze. Innymi søowy, jakie
znaczenie ma teoretyczne i praktyczne przyjeÎcie przez teologieÎ faktu, zÇe matematyczne formalizacje, ktoÂrymi posøugujaÎ sieÎ dzisiaj nauki, opisujaÎ nie tyle obiekty
fizyczne i zdarzenia w rozumieniu klasycznym, ile raczej procesy swoistego ruchu
czy tezÇ ¹falowaniaº informacji. Autor konÂczy ten rozdziaø motywem paschalnym,
zatytuøowanym Pascha Jezusa jako miejsce stworzenia (s. 114-121). Rozdziaø szoÂsty,
zamykajaÎcy pierwszaÎ czeÎsÂcÂ prezentowanej ksiaÎzÇki (s. 122-132), jest retrospektywnym
spojrzeniem na dotychczasowe rozwazÇania i podsumowaniem dookresÂlajaÎcym ewentualne odpowiedzi na postawione pytania. Charakterystycznym rysem tej czeÎsÂci
ksiaÎzÇki jest fakt, zÇe autor wyjasÂnia tajemnice sÂwiata i naszego zÇycia w sÂwietle danym
nam w Jezusie umarøym i zmartwychwstaøym, a tym samych pokazuje, zÇe nie ma
podziaøu na ten i tamten sÂwiat. BoÂg sam, caøy i taki, jaki jest, BoÂg jako Ojciec, jako
Syn i jako Duch SÂwieÎty jest z nami posÂrodku naszego sÂwiata, to znaczy, zÇe ¹przez
Chrystusa, Søowo Wcielone, ludzie majaÎ dosteÎp do Ojca w Duchu SÂwieÎtym i stajaÎ sieÎ
uczestnikami boskiej naturyº (Ef 2,18; por. 2P 1,4).
W czeÎsÂci drugiej ± Ojcze, co jest z nami? (s. 133-215) ± WeÎcøawski pisze o stworzeniu czøowieka, jego upadku i powrocie do Boga, czyli o zbawieniu. Autor wyjasÂnia
postawionaÎ przez siebie tezeÎ, zÇe BoÂg chce bycÂ z czøowiekiem, dlatego objawia sieÎ mu
w Osobie Jezusa z Nazaretu. Na pytanie postawione w tytule drugiej czeÎsÂci swojej
ksiaÎzÇki autor stara sieÎ odpowiedziecÂ wieloetapowo: najpierw ± stawiajaÎc diagnozeÎ
stanu ludzkiego istnienia w sÂwiecie (s. 138-152), nasteÎpnie ± wyjasÂniajaÎc zagadnienie
naszego niepodobienÂstwa do Boga i przeszkody na drodze poznania BozÇego ojcostwa (s. 153-175), wreszcie ± ukazujaÎc sens podobienÂstwa czøowieka do Boga oraz
mozÇliwosÂcÂ poznania Boga w tajemnicy Jego ojcostwa w czøowieku i przez czøowieka
(s. 176-199). CzeÎsÂcÂ drugaÎ ksiaÎzÇki konÂczaÎ rozwazÇania ukazujaÎce istoteÎ zwiaÎzku Boga
z czøowiekiem na przykøadzie wiary i zÇycia Maryi, Matki Jezusa.
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TrzeciaÎ czeÎsÂcÂ prezentowanej ksiaÎzÇki, dotyczaÎcaÎ tajemnicy Boga Ojca, autor zatytuøowaø Ojcze, co jest z TobaÎ? (s. 217-298). Ks. WeÎcøawski pragnie popatrzecÂ na
sÂwiat oczami Boga Ojca, by zobaczycÂ to, co On dla tego sÂwiata zamierzyø. MoÂwi wieÎc
o tym, zÇe BoÂg Ojciec wybiera sobie ludzi i jeÎzyki (s. 226-258), objawia sieÎ jako miøosÂcÂ,
w sposoÂb najdoskonalszy w swoim Synu, w Jego meÎce, sÂmierci i zmartwychwstaniu
(s. 259-282). JezÇeli czytelnik chce zrozumiecÂ BozÇy zamiar oraz odnalezÂcÂ sens wiary
w Boga jako Ojca, musi stacÂ sieÎ homo novus, tj. tym, ktoÂry istnieje dla Boga i znajduje
sieÎ w orbicie Jego miøosÂci.
KsiaÎzÇkeÎ konÂczy medytacja ± komentarz do modlitwy Jezusa, ktoÂraÎ nam przekazaø sÂw. Marek (14,36.38). Jest ona rekapitulacjaÎ caøej ksiaÎzÇki, a wieÎc postawionych
w niej pytanÂ i proÂbaÎ aplikacji jej tresÂci do zÇycia duchowego (s. 283-298).
KsiaÎzÇka nie nalezÇy do øatwych i lekkich lektur z dziedziny teologii. Skierowana
jest do wytrawnego, biegøego w dziedzinie teologii czytelnika, ktoÂry nie boi sieÎ
mysÂlecÂ i jest otwarty ekumenicznie (autor wykorzystuje w pracy wiele dzieø teologoÂw
protestanckich ± Eberharda JuÈngela, Karla Bartha, Wolfharta Pannenberga i in.).
Na erudycyjnosÂcÂ przedstawionej w ksiaÎzÇce problematyki wskazuje juzÇ sam fakt, zÇe
jej autor jest naukowcem najwyzÇszej klasy ± absolwent Wydziaøu Teologicznego
w Poznaniu i Papieskiego Uniwersytetu GregorianÂskiego w Rzymie, jest profesorem
zwyczajnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (teologia fundamentalna) i kierownikiem Zakøadu Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej tegozÇ Wydziaøu. W latach 1989-1996 piastowaø funkcjeÎ rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, od 1996 do 1998 roku byø dziekanem
Papieskiego Wydziaøu Teologicznego w Poznaniu, w latach 1998-2002 dziekanemorganizatorem Wydziaøu Teologicznego UAM, zasÂ w latach 1997-2002 czøonkiem
MieÎdzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. Aktualnie bierze czynny udziaø
w pracach Komisji Nauk Teologicznych PAN i w prezydium Fundacji Guardiniego
w Berlinie. Zainteresowania autora kwestiami pogranicza teologii i filozofii, uwarunkowaniami kulturowego rozwoju chrzesÂcijanÂstwa, problematykaÎ wyznania wiary
i struktury KosÂcioøa oraz perspektywaÎ paschalnaÎ w teologii systematycznej zaowocowaøy licznymi publikacjami, sposÂroÂd ktoÂrych nalezÇy wymienicÂ: Zwischen Sprache
und Schweigen. Eine EroÈrterung der theologischen Apophase im GespraÈch mit Vladimir N. Lossky und Martin Heidegger, Minerva-Fachserie Theologie, Minerva Publikation, MuÈnchen 1985; Gdzie jest BoÂg? Maøe wprowadzenie do teologii dla tych,
ktoÂrzy nie bojaÎ sieÎ mysÂlecÂ, KrakoÂw 1992; Abba. Wobec Boga Ojca, KrakoÂw 1999;
Wielkie kryzysy tradycji chrzesÂcijanÂskiej, PoznanÂ 1999; Sententia consonans eucharistiae. Zarys fundamentalnej teologii zorientowanej ku Eucharystii, PoznanÂ 1999;
KroÂlowanie Boga. Dwa objasÂnienia wyznania wiary KosÂcioøa, PoznanÂ 2003; KroÂlowanie Boga. Trzy objasÂnienia wyznania wiary KosÂcioøa, PoznanÂ 2004; Praeceptores.
Teologia i teologowie jeÎzyka niemieckiego, PoznanÂ 2005 (wespoÂø z Eligiuszem Piotrowskim); Concezione d'un criterio dinamico d'identit interna ed esterna della rivelazione cristiana nel processo d'inculturazione, ¹Annales Theologiciº, 15(2001) fasc.
1, s. 239-256; Polnisch-deutsche Kontakte auf dem Gebiet der Gottesrede, w: Tausend
Jahre polnisch ± deutsche Beziehungen. Sprache ± Literatur ± Kultur ± Politik. Materialien des Millennium ± Kongresses 5.-8. April 2000, Warszawa, hrsg. v. F. Grucza,
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Warszawa 2001, s. 242-252; The Death and Resurrection of Jesus. An Interpretation of
the New Testament Profession of Faith, ¹Theologia Bogoslovieº 2001 nr 1, s. 17-34.
MetodeÎ zastosowanaÎ przez ks. prof. WeÎcøawskiego w recenzowanej ksiaÎzÇce mozÇna
okresÂlicÂ jako hermeneutyczno-dialogicznaÎ. Autor prowadzi czytelnika po roÂzÇnych zakamarkach teologii nie tylko katolickiej, ale takzÇe protestanckiej, prawosøawnej, wgøeÎbiajaÎc sieÎ w meandry egzegezy, patrystyki, filozofii, literatury, nauk szczegoÂøowych ±
wszystko po to, by wspoÂlnie z nim odkrywacÂ tajemnice Boga Ojca. PrzedstawiajaÎc
i wyjasÂniajaÎc trudne zagadnienia teologiczne w konteksÂcie roÂzÇnych nauk, czyni to
z wielkim znawstwem, zmuszajaÎc niejako czytelnika do aplikacji ich w zÇyciu. CzytajaÎc
teÎ ksiaÎzÇkeÎ zaczynamy rozumiecÂ niewystarczalnosÂcÂ wyuczonego podejsÂcia do znanych
formuø teologicznych z Credo i koniecznosÂcÂ przemysÂlenia ich na nowo w obszarze
dialogu, czyli wspoÂlnoty porozumienia czøowieka z Bogiem Ojcem. Ks. WeÎcøawski
pomaga czytelnikowi niejako uchylicÂ nieco zasøony, ktoÂra okrywa tajemniceÎ Ojca, zÇeby
promienÂ boskiego sÂwiatøa padø na ziemskie sprawy i dzieÎki temu uczyniø je widzialnymi
w prawdzie, w miøosÂci i w obecnosÂci Ojca, zanim zobaczaÎ Go twarzaÎ w twarz.
Autor ksiaÎzÇki podkresÂla, zÇe rzeczywistosÂcÂ tego sÂwiata i wszystkie ludzkie sprawy
nie saÎ w zÇadnym sensie obce Bogu, ale takzÇe, zÇe BoÂg, taki wøasÂnie, jaki objawia sieÎ nam
w zÇyciu, sÂmierci i zmartwychwstaniu Czøowieka Jezusa i w zÇyciu gromadzonego przez
Niego KosÂcioøa, nie jest obcy temu sÂwiatu. Nawet, jesÂli ta przenikajaÎca wszystko ObecnosÂcÂ pozostaje nierozpoznana, nie ma w tym sÂwiecie rzeczy, nie ma godziny, nie ma
takiego poruszenia ludzkiego ducha, ktoÂre z zasady nie mogøoby przemoÂwicÂ gøosem
Boga, skoro On sam powierza sieÎ czøowiekowi. DosÂwiadczenia ludzi, ich wyobrazÇenia,
radosÂci i leÎki, przeczucia i nadzieje, mogaÎ bycÂ znakiem BozÇej obecnosÂci w historii.
ZacheÎcajaÎc do przeczytania tej ksiaÎzÇki, trzeba dodacÂ, zÇe jej autor jawi sieÎ w niej
jako gøeÎboko wierzaÎcy i umiejaÎcy kontemplowacÂ Boga Ojca naukowiec, pozostajaÎcy
w søuzÇbie caøego KosÂcioøa. Ten wielki ekumeniczny teolog umiejeÎtnie wpisuje prawdeÎ
Ewangelii w zmieniajaÎce sieÎ uwarunkowania wspoÂøczesnosÂci. Jest uczonym balansujaÎcym w nieustannym napieÎciu mieÎdzy dwoma biegunami: wiecznej prawdy oraz
konkretnej rzeczywistosÂci czasowo-przestrzennej, zakøadajaÎcej caøe bogactwo i komplikacje zmieniajaÎcej sieÎ historii. W ksiaÎzÇce ¹Abba wobec Boga Ojcaº zabiega o to,
zÇeby teologia nie zostaøa zredukowana do systemu wierzenÂ czy zbioru uwarunkowanych czasowo sformuøowanÂ oderwanych od dynamiki zÇycia ani nie ulegøa rozmyciu,
w ktoÂrym blask prawdy zostaøby zastaÎpiony bezksztaøtnym przekazem kulturowym.

KS. MARIAN RUSECKI

Ks. Henryk Seweryniak, SÂwiadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Pøocki Instytut
Wydawniczy, Pøock 2001, ss. 527.
WsÂroÂd teologoÂw mozÇna spotkacÂ opinieÎ, zÇe wspoÂøczesÂnie przemineÎøa juzÇ moda na
pisanie wielkich podreÎcznikoÂw, sum i wielkich syntez. Zwykle przytacza sieÎ za niaÎ
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dwa argumenty: wspoÂøczesna teologia opracowuje raczej monografie dotyczaÎce
szczegoÂøowych problemoÂw, czyli jak sieÎ wyraziø kiedysÂ J. Schmitz, przechodzi sieÎ
od tematyki do problematyki i takie stanowisko ma coraz wieÎcej zwolennikoÂw.
Drugi argument przemawiajaÎcy za tym to fakt, zÇe podreÎczniki zwykle nie nadaÎzÇajaÎ
za szybkim rozwojem poszczegoÂlnych dziedzin teologii, i nawet te najnowsze saÎ juzÇ
niejako przestarzaøe. Trudno caøkowicie sieÎ nie zgodzicÂ z taÎ opiniaÎ, jednak przeciw
niej przemawia fakt, zÇe manualistyka nalezÇy ciaÎgle do najlepszych sÂrodkoÂw dydaktycznych i cieszy sieÎ powodzeniem przede wszystkim u studentoÂw. PodreÎczniki dajaÎ
z jednej strony syntezeÎ wiedzy z jakiejsÂ dziedziny i to wiedzeÎ pewna tzn. ogoÂlnie
uznawanaÎ i przyjmowanaÎ. DajaÎ doskonaøe wprowadzenie w okresÂlony przedmiot,
bez nich mozÇna zagubicÂ sieÎ w problemach szczegoÂøowych i nie ma wizji caøosÂci
okresÂlonego przedmiotu. Z metodologicznego i merytorycznego punktu widzenia
rola podreÎcznikoÂw jest nie do przecenienia.
Nic dziwnego, zÇe w kazÇdym kraju, czy kreÎgu jeÎzykowym funkcjonuje po kilka czy
kilkanasÂcie podreÎcznikoÂw (mysÂleÎ w tym miejscu o teologii fundamentalnej), ktoÂre
cieszaÎ sieÎ niesøabnaÎcym zainteresowaniem. SaÎdzeÎ nawet, zÇe ambicjaÎ kazÇdego wytrawnego teologa jest napisanie wøasÂnie podreÎcznika. I faktycznie tak jest. Pokazaøem to w opracowaniu Manualistyka teologicznofundamentalna w Leksykonie teologii fundamentalnej.
W Polsce w okresie posoborowym powstaøo kilkanasÂcie podreÎcznikoÂw z teologii
fundamentalnej czy apologetyki, a bioraÎc pod uwageÎ odreÎbne opracowania chrystologii i eklezjologii fundamentalnej ± znacznie wieÎcej. W tym miejscu wypada wymienicÂ takich autoroÂw jak: S. Nagy'ego, E. Kopcia, J. MysÂkowa, W. Høadowskiego,
Cz.S. Bartnika, W. TabaczynÂskiego, T. Pikura, S. RoseÎ, T. WeÎcøawskiego, J. CudeÎ,
autoroÂw i redaktoroÂw ( A. Kubis, è. Kamykowskiego, T. Dzidek, Morawa) pieÎciotomowego podreÎcznika PAT. Na koniec zostawiøem praceÎ ks. prof. dra hab. Henryka Seweryniaka, ktoÂraÎ pragneÎ zaprezentowacÂ.
Wprawdzie ukazaøa sieÎ ona w roku 2001, ale zasøuguje na chocÂby kroÂtkie omoÂwienie. ZresztaÎ podreÎcznik musi sieÎ niejako wzÇywacÂ w mentalnosÂcÂ sÂrodowisk zanim
zdobeÎdzie peøne prawo obywatelstwa na katedrach uniwersyteckich. PieÎcioletnia
obecnosÂcÂ pracy ks. Seweryniaka na rynku i coraz powszechniejsze korzystanie z niej
sÂwiadczy o aktualnosÂci i zapotrzebowaniu na niaÎ. Praca znanego polskiego teologa
fundamentalnego skøada sieÎ z trzech czeÎsÂci: 1. Teoria teologii fundamentalnej, objawienie, istota wiary chrzesÂcijanÂskiej w konteksÂcie wspoÂøczesnosÂci; 2. Chrystologia
fundamentalna; 3. Eklezjologia fundamentalna.
TrzyczeÎsÂciowy ukøad tej dyscypliny byø znany w klasycznej teologii fundamentalnej. CzeÎsÂcÂ pierwszaÎ stanowiø traktat o religii w ogoÂlnosÂci (De religione in genere).
Miaø on charakter wprowadzajaÎcy do religii chrzesÂcijanÂskiej jako w peøni objawionej
i zbawczej. Ks. Seweryniak czeÎsÂcÂ pierwszaÎ ujaÎø inaczej. Potraktowaø jaÎ, owszem
introdukcyjnie, ale bardziej w konteksÂcie wyzwanÂ czasoÂw nowozÇytnych, zwøaszcza
wspoÂøczesnych (liberalizm, komunizm, sekularyzm, postmodernizm). Do czeÎsÂci
pierwszej przenosi niektoÂre zagadnienia, ktoÂre byøy zwykle w ramach chrystologii
fundamentalnej, np. pojeÎcie objawienia BozÇego lub nie zawsze byøy uwzgleÎdniane
np. antropologiczne otwarcie bytu ludzkiego na Boga. O ile do tego unowoczesÂnia-
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nia teologii fundamentalnej mozÇna w jakimsÂ sensie uznacÂ za nowatorskie, a wieÎc
oryginalne, tak samo jak zagadnienie posÂwieÎcone istocie chrzesÂcijanÂstwa (jest to
wøasÂciwie szerzej opracowane pojeÎcie objawienia).
JuzÇ w tym miejscu trzeba zaznaczycÂ, zÇe pojawia sieÎ dawna trudnosÂcÂ, a mianowicie
czy najpierw moÂwicÂ o BozÇym objawieniu, czy o objawieniu w Jezusie Chrystusie
i dopiero po nim o peøni objawienia i zbawienia oraz jego znaczenia dla ludzkosÂci.
Ks. Seweryniak czyni tak jak wieÎkszosÂcÂ autoroÂw, co nie jest rzeczaÎ wadliwaÎ, ale ± jak
zaznaczyøem pewna trudnosÂcÂ natury metodologicznej i epistemicznej istnieje. To
zagadnienie domaga sieÎ dalszych refleksji oraz gøeÎbszych uzasadnienÂ. Nasuwa mi
sieÎ tezÇ pytanie czy zagadnienie istoty chrzesÂcijanÂstwa nie przeniesÂcÂ na koniec eklezjologii, gdy sieÎ omoÂwi zrealizowanie objawienia w Chrystusie i jego trwanie w KosÂciele ustanowionym przez Boskiego ZaøozÇyciela, to mozÇna øatwiej i nie a priori ±
moim zdaniem moÂwicÂ o istocie religii pochodzaÎcej od Wcielonego Syna BozÇego.
Dla peønosÂci obrazu pierwszej czeÎsÂci pracy ks. H. Seweryniaka trzeba dodacÂ, zÇe
rozpoczyna jaÎ traktacik posÂwieÎcony zagadnieniom metodologicznym i epistemologicznym, a wieÎc: zarys historyczny problematyki, wspoÂøczesne okresÂlenia teologii
fundamentalnej, jej tozÇsamosÂcÂ w dokumentach KosÂcioøa, metody uzasadniania wiarygodnosÂci oraz nurty wspoÂøczesnej teologii fundamentalnej (antropologiczny, hermeneutyczny, polityczny, kontekstualny). To wprowadzenie metodologiczne jest
poprawne, obejmuje najistotniejsze problemy, ale mogøoby bycÂ nieco szersze, gdyzÇ
± jak juzÇ moÂwiøem ± daje ono wglaÎd w caøaÎ dyscyplineÎ.
SÂcisøy przedmiot teologii fundamentalnej ks. Seweryniak opracowuje w dwoÂch
klasycznych demonstrationes: christiana et catholica, stanowiaÎcych odpowiednio
drugaÎ i trzeciaÎ czeÎsÂcÂ.
ChrystologieÎ fundamentalnaÎ rozpoczyna od omoÂwienia poglaÎdoÂw niektoÂrych
akatolickich autoroÂw kwestionujaÎcych baÎdzÂ to historyczne istnienie osoby Jezusa
(Jezus mityczny), baÎdzÂ interpretujaÎcych Jego dziaøalnosÂcÂ w sposoÂb naturalistyczny
(Jezus socjalista), baÎdzÂ reprezentujaÎcych spojrzenia na Jezusa z perspektywy innych
religii (Jezus w Indiach, Jezus ZÇydoÂw), baÎdzÂ przedstawiajaÎcych go jako charyzmatyka i filozofa.
NasteÎpnie autor SÂwiadectwa i sensu analizuje zÂroÂdøa umozÇliwiajaÎce poznanie
osoby i dzieøa Jezusa. Analizuje zÂroÂdøa pozachrzesÂcijanÂskie, w tym wiele danych
archeologicznych oraz chrzesÂcijanÂskie w aspekcie ich wiarygodnosÂci, by ustalicÂ ich
krytycznaÎ wartosÂcÂ dla dalszych badanÂ. Jak widacÂ ± a to sieÎ potwierdzi w dalszych
rozwazÇaniach ± autor opowiada sieÎ za tzw. chrystologiaÎ oddolnaÎ, wychodzaÎc od
Jezusa historii, chocÂ i ta implikuje elementy chrystologii odgoÂrnej, gdyzÇ chyba inaczej nie da sieÎ rozwiaÎzacÂ chrystologii w ogoÂle. MozÇna bowiem tezÇ powiedziecÂ, zÇe
chrystologia odgoÂrna zakøada z kolei teÎ oddolnaÎ, gdyzÇ BoÂg w Jezusie Chrystusie
objawiø sieÎ w historii, w sÂwiecie, immanentnie. Na tym pewnie polega specyfika
teologicznofundamentalnej chrystologii, widoczna takzÇe w pracy ks. Seweryniaka.
SÂwiadczy o tym nasteÎpny rozdziaø, w ktoÂrym autor moÂwi o Boskiej tozÇsamosÂci
Osoby Jezusa Chrystusa na podstawie Jego relacji do Boga, jak i kolejny ± traktujaÎcy
roÂwniezÇ o Boskiej tozÇsamosÂci w relacjach z ludzÂmi (w tym rozdziale przewodnia juzÇ
staje sieÎ chrystologia oddolna). W tym juzÇ rozdziale uwidocznia sieÎ nowosÂcÂ relacji
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Jezusa do ucznioÂw, kobiet, ubogich, chorych, odrzuconych, przy czym autor uwypukla egzystencjalne znaczenie nauki i dziaøalnosÂci Jezusa wobec wyzÇej wymienionych grup spoøecznych w znaczeniu ukazywania godnosÂci czøowieka, powoøania,
speønienia sieÎ, sensu zÇycia. Do tych momentoÂw autor patrzaÎcy nieco na chrystologieÎ
przez pryzmat antropologii beÎdzie czeÎsto powracacÂ, zwøaszcza przy KrzyzÇu i Zmartwychwstaniu.
Z niezwykøaÎ predylakcjaÎ ks. H. Seweryniak w ramach chrystologii fundamentalnej zajmuje sieÎ samookresÂleniami Jezusa w roÂzÇnych przejawach Jego zÇycia i dziaøalnosÂci. W sposoÂb specjalny wyroÂzÇnia je jako ¹elementyº (chocÂ byøy one i we wczesÂniejszych rozwazÇaniach). SaÎ elementy zawarte w oreÎdziu o KroÂlestwie BozÇym, etyce
(co jest pewnaÎ nowosÂciaÎ w polskiej literaturze) oraz w tytule Syna Czøowieczego
(tytuøoÂw chrystologicznych w Nowym Testamencie jest ponad 50). Te elementy saÎ
widoczne takzÇe przy omawianiu cudoÂw Jezusa, KrzyzÇa i Zmartwychwstania, chociazÇ
autor je ustawia w nieco innej optyce (cuda Jezusa jako znaki i dzieøa oraz KrzyzÇ jako
znak wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂskiej).
Autor søusznie KrzyzÇ i Zmartwychwstanie widzi w kategoriach wiarygodnosÂci
prawd wiary i ich podstaweÎ, ale formalnie byøoby to znaczne zaweÎzÇanie argumentacji
teologicznofundamentalnej, gdyzÇ ta jest znacznie szersza, jej sÂlady widacÂ wyrazÂnie
przy ¹elementach samosÂwiadomosÂci Jezusaº. RacjaÎ tøumaczaÎcaÎ ten krok mozÇe bycÂ
fakt, zÇe autor stosuje w wieÎkszosÂci swej pracy uzasadnianie hermeneutyczne. Powinien to jednak wyrazÂnie zaznaczycÂ. PowyzÇsze uwagi krytyczne odnoszaÎ sieÎ tezÇ i do
czeÎsÂci eklezjologicznej.
W eklezjologii fundamentalnej autor koncentruje sieÎ bardziej na elementach
widzialnej struktury KosÂcioøa, jakkolwiek saÎ tezÇ obecne w niej elementy teologii
eklezjalnej. WidacÂ to szczegoÂlnie w rozdziale zatytuøowanym ¹Chrystusowe korzenie
KosÂcioøaº, w ktoÂrym obraz elementoÂw instytucjonalnych w jego genezie uwypukla
waÎtki teologiczne, a sÂcisÂle rzecz bioraÎc ± paschalne, co jest rzeczaÎ jak najbardziej
søusznaÎ. W nasteÎpnych trzech rozdziaøach rozwazÇa klasyczne tematy eklezjologii
fundamentalnej, a wieÎc: ¹Dwunastu, fundament struktury KosÂcioøa i sukcesji apostolskiejº, ¹Chrystusowa geneza prymatu i sukcesji apostolskiejº oraz ¹Znaki autentycznosÂci KosÂcioøaº (chodzi tu o tzw. znamiona KosÂcioøa, ktoÂre lepiej nazywacÂ znakami wiarygodnosÂci czy prawdziwosÂci; autor ze wzgleÎdoÂw ekumenicznych moÂwi
o autentycznosÂci Eklezji Chrystusowej). Trzeba powiedziecÂ, zÇe autor daje najnowszaÎ
ich interpretacjeÎ w sÂwietle osiaÎgnieÎcÂ wspoÂøczesnej eklezjologii.
NiewaÎtpliwie ciekawy jest rozdziaø ¹Zbawienie w KosÂciele i przez KosÂcioÂøº,
w ktoÂrym autor rozwazÇa kwestieÎ zbawienia niekatolikoÂw w interpretacjach tradycyjnych i wspoÂøczesnych (od Vaticanum I) oraz relacjeÎ chrzesÂcijanÂstwa do innych
religii.
ReflektujaÎc nad caøosÂciaÎ eklezjologii fundamentalnej w propozycji ks. Seweryniaka nasuwajaÎ mi sieÎ nasteÎpujaÎce uwagi czy mozÇe postulaty: powinna bycÂ ona lepiej
powiaÎzana pod wzgleÎdem metodologicznym z chrystologiaÎ fundamentalnaÎ (chodzi
gøoÂwnie o jednosÂcÂ przedmiotu teologii fundamentalnej); bardziej ujeÎta w funkcji
przekazu BozÇego Objawienia i jego obecnosÂci w KosÂciele, gdyzÇ o to chyba chodzi
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w eklezjologii fundamentalnej; szerzej nalezÇaøoby sieÎ zajaÎcÂ pojeÎciem KosÂcioøa i jego
zadaniami w sÂwiecie (zarysowo jest to obecne w recenzowanej pracy).
O niektoÂrych walorach merytorycznych juzÇ wspominaøem, chocÂ bardziej koncentrowaøem sieÎ na zagadnieniach metodologicznych i formalnych. Jest ich znacznie
wieÎcej. W caøym podreÎczniku widacÂ znajomosÂcÂ ujmowanych osiaÎgnieÎcÂ w zakresie
teologii fundamentalnej, ktoÂre znajdujaÎ swe odbicie w tym dziele. Mocna stronaÎ
recenzowanego podreÎcznika jest sÂwietne osadzenie poszczegoÂlnych kwestii w naukach biblijnych i patrystycznych Magisterium Ecclesiae oraz najnowszej literaturze
przedmiotu.
JeÎzyk jest zÇywy, plastyczny, obrazowy. Powoduje to, zÇe studium tego dzieøa nie
nuzÇy, lecz zaciekawia. Autor stawia aktualne i trudne pytania i jakby wraz z czytelnikiem szuka na nie odpowiedzi. Unika w nich uproszczenÂ czy drogi na skroÂty.
UdzielajaÎc nawet hipotetycznych odpowiedzi stawia nowe pytania by pogøeÎbiacÂ konkretne kwestie. Pomaga mu w tym niewaÎtpliwie dobra znajomosÂcÂ hermeneutyki,
ktoÂrej zasady sÂwietnie wykorzystuje w eksplanacji poszczegoÂlnych zagadnienÂ. MysÂleÎ,
zÇe caøosÂcÂ pracy jest przesÂwietlona ideaÎ historii zbawienia, ktoÂra øaÎczy ideowo i scala
owe trzy czeÎsÂci.
Ks. H. Seweryniak nalezÇy do tzw. teologoÂw zaangazÇowanych w pozytywnym
tego søowa znaczeniu ( nie tak jak w czasach PRL-u) i uprawia teologieÎ zÇywaÎ i chce
czytelnika nie tylko pouczycÂ, ale i wøaÎczycÂ w nurt zÇycia wiary. Dlatego zacheÎca nie
tylko do przemysÂliwania prawd wiary, ale i ich kontemplacji w tym celu po wielu
rozdziaøach podaje teksty do kontemplacji. Dla celoÂw dydaktycznych, zwøaszcza
prowadzenia cÂwiczenÂ, przytacza zestawy pytanÂ i tekstoÂw niewaÎtpliwie pomocnych
dla uchwycenia najwazÇniejszych tresÂci okresÂlonych partii tego podreÎcznika.
Szkoda, zÇe autor nie podaø wykazu literatury, ktoÂraÎ cytuje. Nadto w pracy mogøoby bycÂ wieÎcej przypisoÂw.
Trudno jest wartosÂciowacÂ podreÎczniki, gdyzÇ wieÎkszosÂcÂ z nich posiada okresÂlone
koncepcje i walory. Mimo tego uwazÇam, zÇe prace ks. H. Seweryniaka mozÇna zasadnie uznacÂ za najlepszy podreÎcznik, ktoÂry podaje najnowszy stan wiedzy w zakresie
teologii fundamentalnej, przynajmniej na dzienÂ dzisiejszy. Moje uwagi i sugestie szøy
w kierunku niejakiego ulepszenia tego bardzo dobrego dzieøa. Z pewnosÂciaÎ zasøuguje na nowe wydanie.
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SPRAWOZDANIE Z DOTYCHCZASOWEJ DZIAèALNOSÂCI
KOMITETU NAUK TEOLOGICZNYCH PAN

Komitet Nauk Teologicznych PAN istnieje od dnia 22 maja 2003 r. ± w tym dniu
dokonano wyboru przewodniczaÎcego Komitetu, ktoÂrym zostaø ks. prof. dr hab. Marian Rusecki; zasteÎpcaÎ przewodniczaÎcego zostaø ks. prof. Stanisøaw UrbanÂski, sekretarzem ± ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz, pozostaøymi czøonkami prezydium:
ks. prof. Marian Bendza oraz ks. prof. Tomasz WeÎcøawski. W skøad Komitetu Nauk
Teologicznych PAN weszøy nasteÎpujaÎce osoby:
Ks. prof. Jerzy Bagrowicz
KS. prof. Roman Bartnicki
Ks. prof. Czesøaw Bartnik
Ks. prof. Paweø Bortkiewicz
Ks. prof. Tadeusz Brzegowy
Ks. prof. Janusz Czerski
Ks. prof. Bogdan CzeÎsz
Ks. prof. Ignacy Dec
Ks. prof. Kazimerz Dola
Ks. prof. Paweø GoÂralczyk
Ks. prof. Ryszard KaminÂski
Ks. prof. JoÂzef Kulisz SJ
Ks. prof. Zbigniew Marek
Ks. prof. Jan Miazek

Ks. prof. Jerzy Misiurek
Ks. prof. Wincenty Myszor
O. prof. Stanisøaw NapioÂrkowski
Ks. prof. Kazimierz PanusÂ
Ks. prof. Ireneusz Pawlak
Ks. prof. Cyprian Rogowski
Ks. prof. Czesøaw Rychlicki
Ks. prof. Jacek Salij
Ks. prof. Helmut Sobeczko
Ks. prof. Edward Staniek
Ks. prof. Manfred Uglorz
Ks. prof. Jan Wal
Ks. prof. Anzelm Weiss
Ks. prof. Henryk Wejman

Od tego czasu czøonkowie Komitetu spotkali sieÎ szesÂciokrotnie: 22 pazÂdziernika
2003 r., 17 marca 2004 r., 22 pazÂdziernika 2004 r., 11 maja 2005 r., 22 pazÂdziernika
2005 r. oraz 10 maja 2006 r. Podczas spotkanÂ przedstawiono podstawowe cele dziaøalnosÂci Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz omawiano sposoby ich realizacji,
sugerujaÎc potrzebeÎ wspoÂøpracy z kolegium dziekanoÂw wydziaøoÂw teologicznych
w Polsce.
Podejmowano kwestie biezÇaÎcych wydarzenÂ naukowych. Ks. prof. Marian
Rusecki w dniach 1-5 pazÂdziernika 2004 r. uczestniczyø z ramienia PAN w konferencji
naukowej w Brasov (Rumunia) na temat MysÂlecÂ EuropaÎ. W roku 2004 odbyøa sieÎ tezÇ
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konferencja KosÂcioÂø w Europie (maj 2004), natomiast w dniach 17-19 maja 2005 r.
Komitet zorganizowaø w Lublinie europejskie forum na temat jednoczaÎcej sieÎ Europy ± Europo, baÎdzÂ sobaÎ!.
Podczas spotkanÂ kilkakrotnie powracano do sprawy periodykoÂw teologicznych
w Polsce; podjeÎto tezÇ dziaøania zmierzajaÎce do stworzenia nowego pisma, beÎdaÎcego
organem Komitetu Nauk Teologicznych PAN, czego owocem saÎ Studia Nauk Teologicznych PAN pod redakcjaÎ ks. prof. Mariana Ruseckiego.
Podczas spotkanÂ poruszane tezÇ byøy liczne biezÇaÎce kwestie istotne dla lepszej
organizacji dziaøanÂ badawczych w Polsce, a takzÇe umozÇliwiajaÎce sprawnaÎ wymianeÎ
informacji mieÎdzy placoÂwkami naukowymi. Proponowano, by poszczegoÂlne wydziaøy teologiczne publikowaøy tematy prac dyplomowych oraz by koordynowaøy tematy
sympozjoÂw i konferencji.
KazÇdorazowo zebraniu Komitetu towarzyszyø wykøad oraz dyskusja. I tak, referaty dotychczas wygøosili: o. prof. Jacek Salij ± Chrystianizacja pewnego waÎtku greckiego (pazÂdziernik 2003), ks. prof. Helmut Sobeczko ± Liturgia w funkcji permanentnej eklezjogenezy (marzec 2004), ks. prof. Bogdan CzeÎsz ± Ojcowie KosÂcioøa i pytania
wspoÂøczesnej eschatologii (pazÂdziernik 2004), ks. prof. dr hab. Tadeusz Brzegowy ±
Sylwetka uczonego na podstawie MaÎdrosÂci Syracha (maj 2005), ks. prof. Jerzy
Misiurek ± Wkøad Polski w teologieÎ duchowosÂci (pazÂdziernik 2005) oraz ks. prof.
Wincenty Myszor ± ¹Ewangelia Judaszaº temat biblijny czy historyczny? (maj 2006).
Ustalono harmonogram realizacji caøego projektu Wkøad chrzesÂcijanÂstwa w kultureÎ polskaÎ:
2006 r. ± Pojecie kultury chrzesÂcijanÂskiej
2007 r. ± Antropo- i wspoÂlnototwoÂrczy charakter chrzesÂcijanÂstwa
2008 r. ± KosÂcioÂø jako krzewiciel wartosÂci i norm moralnych w dziejach Polski
2009 r. ± ChrzesÂcijanÂskie inspiracje w literaturze polskiej
2010 r. ± Polscy sÂwieÎci jako wzoÂr dojrzaøego czøowieczenÂstwa w zÇyciu indywidualnym i narodowym
2011 r. ± Edukacja chrzesÂcijanÂska
2012 r. ± Architektura sakralna w Polsce
2013 r. ± Ksztaøtowanie nowego czøowieka w zÇyciu KosÂcioøa i narodu polskiego
w nauczaniu Prymasa Kardynaøa WyszynÂskiego
2014 r. ± Wiara u podstaw dojrzaøego patriotyzmu w najnowszych dziejach Polski
2015 r. ± Sztuka sakralna w Polsce
2016 r. ± Wpøyw nauczania Jana Pawøa II na zÇycie religijno-moralne narodu polskiego
2017 r. ± Polska muzyka sakralna

NOTY O AUTORACH
Bartnik Czesøaw S., ks. prof. dr hab. ± ur. 1929, em. prof. KUL; autor ponad 3 tys. publikacji, w tym
80 ksiaÎzÇek, m.in. Personalizm (1995); Dogmatyka katolicka, t. 1-2 (1999-2003); laureat: Nagrody Lubelskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2003; nagrody naukowej W. Pietrzaka;
Nagrody Towarzystwa naukowego KUL im. I. Radziszewskiego za rok 2005; czøonek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Mieszka w Lublinie.
CzeÎsz Bogdan, ks. prof. dr hab. ± ur. 1944; prof. UAM, Praøat Honorowy Jego SÂwiaÎtobliwosÂci;
kierownik Zakøadu Teologii Patrystycznej; prowadzi badania nad teologiaÎ Ducha SÂwieÎtego
u OjcoÂw KosÂcioøa, wykøada teologieÎ patrystycznaÎ i pneumatologieÎ; autor ok. 80. publikacji:
ksiaÎzÇek i artykuøoÂw naukowych; asystent kosÂcielny KIK w Poznaniu, czøonek Komitetu Nauk
Teologicznych PAN. Mieszka w Poznaniu.
Dzidek Tadeusz, ks. dr hab. ± ur. 1961, prorektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,
wykøadowca teologii fundamentalnej. Wydaø m.in. Mistrzowie teologii (1998), Granice rozumu
w teologicznym poznaniu Boga (2001). Mieszka w Krakowie.
GoÂzÂdzÂ Krzysztof, ks. dr hab. ± ur. 1955; prof. KUL, kierownik Katedry Historii DogmatoÂw,
dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej, prezes Towarzystwa TeologoÂw DogmatykoÂw; najwazÇniejsze publikacje: Jesus Chrisus als Sinn der Geshichte bei Wolfhart Panneberg (Regensburg 1988); Teologia historii zbawienia wedøug Oscara Cullmanna (Lublin 1996); Telogia
czøowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej (Lublin 2006). Mieszka w Lublinie.
Guzowski Krzysztof, ks. dr hab. ± prof. KUL, zaøozÇyciel i kierownik Katedry Personalizmu ChrzesÂcijanÂskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawøa II; czynnie uczestniczy
w MieÎdzynarodowym Ruchu PersonalistoÂw z siedzibaÎ w Madrycie oraz jest czøonkiem Stowarzyszenia PersonalistoÂw we Wøoszech z siedzibaÎ w Teramo; redaktor serii personalistycznej
pt. ¹Kolekcja katedry Personalizmu ChrzesÂcijanÂskiego KULº. OproÂcz publikacji naukowych
wydaø tezÇ cztery tomiki poezji. Mieszka w Lublinie.
Mastej Jacenty, ks. dr ± ur. 1967; adiunkt w Katedrze Chrystologii Fundamentalnej KUL; autor
ksiaÎzÇki Od Objawienia do wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary chrzesÂcijanÂskiej (Lublin 2001) oraz kilkudziesieÎciu artykuøoÂw naukowych i haseø leksykonowych; wspoÂøredaktor:
ChrzesÂcijanÂstwo jutra. Materiaøy II MieÎdzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej
Lublin 18-21 wrzesÂnia 2001 (Lublin 2001), Leksykon Teologii Fundamentalnej (Lublin ±
KrakoÂw 2002), KosÂcioÂø w czasach Jana Pawøa II (Lublin 2005), Jana Pawøa II inspiracje
chrystologiczne (Lublin ± Kielce ± KrakoÂw 2006). Mieszka w Lublinie.
Misiurek Jerzy, ks. prof. dr hab. ± ur. 1936 r.; prof. KUL, dogmatyk i teolog duchowosÂci, badacz
dziejoÂw duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej; Kierownik Katedry Historii DuchowosÂci KUL; autor
ok. 600 pozycji naukowych, w tym kilkunastu (17) ksiaÎzÇek, m.in.: Zarys historii duchowosÂci
chrzesÂcijanÂskiej (Lublin 1992), Historia i teologia polskiej duchowosÂci katolickiej, t. 1-3 (Lublin
1994-2001); czøonek Komitetu Nauk Teologicznych PAN i innych towarzystw naukowych.
Mieszka w Lublinie.
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Myszor Wincenty, ks. prof. dr hab. ± ur. 1941; profesor zwyczajny nauk humanistycznych, patrolog;
Dziekan Wydziaøu Teologicznego Uniwersytetu SÂlaÎskiego, czøonek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Opublikowaø m.in. polskie przekøady tekstoÂw z Nag Hammadi oraz liczne
tøumaczenia tekstoÂw gnostyckich: Gnostycyzm w tekstach z Nag Hammadi, Anapausis w teologii chrzesÂcijanÂskich gnostykoÂw, a ostatnio polski przekøad Ewangelii Judasza. Wraz
z AlbertynaÎ DembskaÎ opracowaø roÂwniezÇ podreÎcznik do nauki jeÎzyka koptyjskiego: JeÎzyk
koptyjski ± kurs podstawowy dialektu saidzkiego (Warszawa 1998), a takzÇe PodreÎczny søownik
koptyjsko-polski. Mieszka w Katowicach.
PanusÂ Kazimierz, ks. prof. dr hab. ± prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie,
kierownik Katedry Homiletyki na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie, czøonek Komitetu Nauk Teologicznych PAN; autor trzytomowej syntezy historii kaznodziejstwa w Polsce
i w KosÂciele Powszechnym Zarys historii kaznodziejstwa (KrakoÂw 1999-2001), wielu innych
ksiaÎzÇek i artykuøoÂw; tøumacz Wyznania i Listu do Korotyka sÂw. Patryka (KrakoÂw±Tyniec
2003). Mieszka w Krakowie.
Popøawski Jarosøaw M., ks. dr hab. ± ur. 1963; prof. KUL, teolog duchowosÂci, dyrektor Instytutu
Teologii DuchowosÂci KUL Jana Pawøa II; specjalizuje sieÎ w badaniu dziejoÂw duchowosÂci
chrzesÂcijanÂskiej; autor kilkudziesieÎciu publikacji naukowych, w tym kilku ksiaÎzÇek, m.in. Kaspra DrizÇbickiego SJ (+1662) teologia krzyzÇa (Lublin 1997). Mieszka w Lublinie.
Rusecki Marian, ks. prof. dr hab. ± ur. 1942; prof. KUL, dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL, kierownik Katedry Chrystologii Fundamentalnej; autor ksiaÎzÇek: Wierzcie moim
dzieøom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku (1988), Istota i geneza religii (19962),
WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa (1994); laureat nagrody Ministra Edukacji Narodowej. PrzewodniczaÎcy Komitetu Nauk Teologicznych PAN, czøonek Pontificia Academia Theologica.
Mieszka w Lublinie.
Rychlicki Czesøaw, ks. prof. dr hab. ± kierownik Zakøadu Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu na
Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, czøonek Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie, sekretarz Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, czøonek Komitetu Nauk
Teologicznych PAN.
Søomka Walerian, ks. prof. dr hab. ± ur. 1933; prof. KUL, twoÂrca Sekcji Teologii DuchowosÂci (od
1999 Instytut Teologii DuchowosÂci); inicjator Tygodni DuchowosÂci; inicjator serii ¹Homo
meditansº; autor m.in. MedytujeÎ wieÎc jestem, DuchowosÂcÂ KapøanÂska, Historia ascezy i mistyki,
t.1-2, ZÂroÂdøa postaw i zÇycia chrzesÂcijanÂskiego, Ojcze nasz. Najdoskonalsza z modlitw; nagrodzony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiada przyznany przez IPN status pokrzywdzonego. Mieszka w Lublinie.
UrbanÂski Stanisøaw, ks. prof. dr hab. ± ur. 1947; prof. UKSW, dziekan Wydziaøu Teologicznego
UKSW; inicjator serii wydawniczej ¹Mistyka polskaº i ¹Mistyka chrzesÂcijanÂskaº; twoÂrca Katedry Mistyki ChrzesÂcijanÂskiej UKSW; prowadzi badania duchowosÂci na ziemiach byøych
republik ZSRR; czøonek Rady Programowej dwumiesieÎcznika ¹ZÇycie Konsekrowaneº; autor
Ç ycie mistyczne bøogosøawionej Faustyny Kowalskiej, Zam.in.: Teologia zÇycia mistycznego, Z
topieni w Bogu. Mistycy polscy; czøonek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Mieszka w Warszawie.
WerbinÂski Ireneusz, ks. prof. dr hab. ± ur. 1950; kierownik Zakøadu Teologii DuchowosÂci na
Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, inicjator i wspoÂøredaktor ¹StudioÂw Wøocøawskichº
(1998-2003); autor monografii SÂwieÎtosÂcÂ w sÂwietle dekretoÂw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych
po Soborze WatykanÂskim II (Warszawa 1993), wspoÂøautor (z S. UrbanÂskim): Ze studioÂw nad
duchowosÂciaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ (Warszawa 1992). Mieszka we Wøocøawku.

